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كلمة مجلس اإلدارة
السادة حضرات المساهمين الكرام..
حضورنا األفاضل..
يســـرني باألصالـــة عن نفســـي وعن جميـــع أعضاء مجلـــس إدارة الشـــركة الكويتيـــة لبنـــاء المعامـــل والمقـــاوالت ("المعامل) أن
أقـــدم لكـــم تقريـــر الشـــركة الســـنوي لنعرض مـــن خالله أهـــم اإلنجـــازات التي تحققـــت خالل الســـنة الماليـــة المنتهيـــة بتاريخ
2021/12/31م ،والـــذي يبيـــن لكـــم النتائج الماليـــة الكاملة لجميـــع أعمالها التي تحققـــت بفضل الله تعالى وبتعـــاون الجميع
وجهـــود العامليـــن فـــي جميع إدارات وأقســـام الشـــركة وحرصهم علـــى التفانـــي واإلخالص في تنفيـــذ وإنجاح اســـتراتيجية
"المعامـــل" بمتابعـــة وتوجيـــه مجلـــس اإلدارة ليكـــون النجاح حليفنـــا ،كما كان أملنـــا بفضله ســـبحانه وتعالى.
األخــوة الحضــور ،مــا تــزال "المعام ـل" تســير وفــق منهــج مــدروس وخطــط مبنيــة علــى الحقائــق والدراســات بعيــد ًا عــن المخاطــرة
أو المجازفــة التــي قــد تؤثــر ســلب ًا علــى مركزهــا المالــي الــذي يتمتــع بقــوة ومتانــة كبيرتيــن ،إضافــة إلــى التركيــز علــى أهميــة
المحافظــة علــى ثقــة المســاهمين ودعمهــم الكبيــر لمجلــس اإلدارة بمــا يضمــن أريحيــة العمــل للوصــول إلــى األهــداف والنتائــج
التــي نســعى إليهــا جميعـ ًا بشــكل مشـ ّرف رغــم الصعوبــات والتحديــات التــي يشــهدها ســوق العمــل والمنافســة الكبيــرة بيــن
الشــركات خصوص ـ ًا فــي الســنوات األخيــرة ومــا شــهدته مــن صعوبــات وتحديــات مختلفــة.

اإليرادات :
الســادة الحضــور ،لقــد تمكنــت "المعامـل" مــن الوصــول إلــى مــا ترجــوه مــن أهــداف خــال العــام الماضــي رغــم ظــروف جائحــة "كورونـا"
علــى الكويــت والمنطقــة والعالــم ،ومــا ســببته مــن آثــار ســلبية علــى معظــم قطاعــات العمــل ،إال أن الشــركة اســتطاعت إثبــات
قدراتهــا علــى العمــل والنجــاح وأن تحافــظ علــى اســتقرار أدائهــا المالــي بشــكل إيجابــي ،حتــى أنهــا حققــت عوائــد ماليــة جيــدة
ورســخت وتيــرة عملهــا وطورتهــا للتعامــل مــع مختلــف الظــروف لضمــان حقــوق المســاهمين وتنميتهــا علــى المدييــن القريــب
ّ
والبعيــد ،وفيمــا يلــي النتائــج الماليــة التــي حققتهــا "المعامـل":
• تــم تحقيــق إجمالــي إيــرادات بلغــت قيمتهــا  28.6مليــون دينــار كويتــي حتــى نهايــة العــام  2021مقارنــة بمبلــغ  52.7مليــون
دينــار كويتــي عــن العــام الســابق لــه . 2020
• تحقيق صافي أرباح بلغت قيمتها  4.3مليون دينار كويتي للعام  2021مقارنة بمبلغ  6مليون دينار كويتي للعام . 2020
• بلغت ربحية السهم الواحد ( 38.33فلس للسهم) في العام  ،2021مقارنة بـ ( 53.77فلس للسهم) خالل العام 2020م .
هـــذا وتـــم اإلطالع علـــى البيانات المالية والتقارير ذات الصلة المتعلقة بنشـــاط الشـــركة والتي تمت مناقشـــتها خالل اجتماع
مجلـــس اإلدارة المنعقـــد بتاريخ 2022/03/21م ،ويتعهد المجلس بســـامة ونزاهة تلك البيانـــات والتقارير المقدمة.
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أنشطة الشركة خالل العام الماضي –  2021م.
الحضــور الكريــم ،ألن «المعامــل» كانــت ومازالــت حريصــة علــى الســير بخطــوات واثقــة ووفــق اســتراتيجية واضحــة المعالــم ورؤيــة
مجلــس اإلدارة ،وبجهــود فريــق عملنــا المتكاملــة فقــد اســتطاعت تنفيــذ جميــع األعمــال والمشــاريع واألنشــطة الموضوعــة ،حيــث
كان لخبــرة العامليــن فــي جميــع اإلدارات واألقســام الــدور األبــرز فــي أن تكلــل تلــك الجهــود بالنجــاح ،وفيمــا يلي أبرز تلــك األعمال:
 - 1تــم توقيــع العقــد رقــم  21056775مــع شــركة نفــط الكويــت والخــاص بأعمــال خدمــات الصــرف والمجــاري ومحطــات المعالجــة
فــي المناطــق الشــمالية لعمليــات شــركة نفــط الكويــت بقيمــة  2,947,062دينــار كويتــي.
 - 2كمــا تــم توقيــع العقــد رقــم ( 21056717تحالــف الشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت مــع شــركة إدارة التكنولوجيــا
البيئيــة) مــع شــركة نفــط الكويــت لمشــروع معالجــة وإعــادة تأهيــل التربــة فــي شــمال الكويــت ،وذلــك ضمــن برنامــج الكويــت
لتأهيــل البيئــة بمبلــغ اجمالــي قــدره  188مليــون دوالر امريكــي ،مــا يعــادل  56.8مليــون دينــار كويتــي.
 - 3تمــت إضافــة أمــر تغييــري بقيمــة  3.5مليــون دينــار علــى العقــد رقــم (هـــ ط ص )403 /صيانــة عامــة علــى (الدائــري الخامــس
الســريع وطريــق الغزالــي الســريع وطريــق الجهــراء الســريع) مــع التقاطعــات.
 - 4تــم االنتهــاء مــن العقــد رقــم (ق ص ش ،)65 /إلنجــاز (أعمــال صيانــة وإنشــاء شــبكة مجــاري األمطــار والمجــاري الصحيــة فــي
محافظــة مبــارك الكبيــر) ،وتــم تســليمه لــوزارة االشــغال العامــة.
 - 5كمــا شــاركت «المعامــل» فــي العديــد مــن المناقصــات الحكوميــة والخاصــة وقدمــت أســعار ًا تنافســية نأمــل بترســية بعضهــا
علــى «المعامــل» ،ونحــن علــى ثقــة كبيــرة بقــدرة فــرق العمــل لدينــا علــى إنجازهــا وفــق المواصفــات والفتــرات الزمنيــة المحــددة.

نتائج مصانع إنتاج الخرسانة واألسفلت:
األخــوة الحضــور ،لعــل مصانــع إنتــاج الخرســانة واألســفلت والمنشــآت الحديثــة التابعــة للمعامــل" والمقامــة علــى قســائمها
تشــكل رافــد ًا قويـ ًا للشــركة لمــا تتميــز بــه مــن ســمعة طيبــة ،فهــذه المنشــآت متطــورة وتتميــز بجــودة اإلنتــاج ،ومصنعــا االســفلت
والخرســانة مــن األكبــر فــي دولــة الكويــت مــن حيــث اإلنتاجيــة والنوعيــة وفخــورون بمــا حققنــاه مــن إنجــازات ونتائــج مــن خاللهمــا.

القطاع التجاري:
للقطــاع التجــاري فــي "المعامـل" دور مهــم وحيــوي ،وذلــك مــن خــال أعمــال توريــد وتركيــب المصاعــد وأحــواض الســباحة وكل مــا
يتعلــق بهــا مــن مســتلزمات كــون ذلــك يأتــي ضمــن أعمــال الشــركة ،حيــث تــم إنجــاز وتوقيــع العديــد مــن عقــود أحــواض الســباحة
فــي كثيــر مــن مناطــق الكويــت ،وأيضــ ًا إنجــاز مشــاريع متعــددة ألعمــال تركيــب وصيانــة المصاعــد والســالم الكهربائيــة مــع
القطاعيــن العــام والخــاص وفــق الشــروط المحــددة وبأفضــل المواصفــات التــي نالــت رضــا العمــاء .إضافــة إلــى قســم الرخــام
ومــا يتميــز بــه مــن جــودة فــي المنتجــات التــي تلبــي رغبــات العمــاء بنوعياتهــا الممتــازة وألوانهــا وتوفيــر المقاســات المطلوبــة،
ونتطلــع ألن تكــون حصــة "المعام ـل" أكبــر فــي الســوق.
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ثقافة الحوكمة:
تأكيــد ًا إللتــزام الشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت "("المعامــل) وتطبيقـ ًا لثقافــة الحوكمــة وإلرشــادات وتعليمات هيئة
أســواق المــال وشــركة بورصــة الكويــت ،فقــد وضعــت "المعام ـل" عــدد ًا مــن المعاييــر وطــرق التواصــل واإلفصــاح مــع المســتثمرين
والمســاهمين وكذلــك أصحــاب المصالــح ليكونــوا علــى تواصــل دائــم مــع الشــركة وأعمالهــا بــكل شــفافية وعدالــة ومصداقيــة،
مــع وضــع آليــات لضمــان حقوقهــم ،والتأكيــد علــى الحياديــة والنزاهــة فــي اتخــاذ القــرارات وتوزيــع المهــام ضمــن مجلــس اإلدارة
ـد مــن تعــارض المصالــح ،وتطبيــق اإلجــراءات الرشــيدة لمتابعــة وضبــط أعمــال الشــركة وأنشــطتها
لترســيخ الــدور الرقابــي والحـ ّ
واعتمــاد التقاريــر المهنيــة بمــا يســهم باتخــاذ القــرارات المناســبة بشــكل صحيــح وســليم وبــكل شــفافية ومصداقيــة وتجدونــه
بشــكل تفصيلــي فــي تقريــر الحوكمــة لعــام.2021

المسؤولية اإلجتماعية:
وبإعتبــار "المعام ـل" جــزء مــن المجتمــع الكويتــي ،وتأكيــد ًا لحرصهــا علــى المســاهمة بتحقيــق التنميــة المجتمعيــة واإلقتصاديــة
فــي البــاد ،وإنطالق ـ ًا مــن مســؤوليتها المجتمعيــة وتطبيق ـ ًا للسياســة والخطــة الموضوعــة مــن مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق
بالربــط القــوي والمتــوازن بيــن أهــداف الشــركة وإحتياجــات المجتمــع المتنوعــة كان للشــركة عــدد مــن المســاهمات المجتمعيــة
الفاعلــة ،منهــا :توزيــع كســوة الشــتاء علــى العديــد مــن المحتاجيــن ،المســاهمة بمشــروع إفطــار الصائــم ،و تقديــم الدعــم المــادي
للعديــد مــن اللجــان و الجمعيــات الخيريــة االنســانية الكويتيــة لمــا فــي ذلــك مــن آثــار إيجابيــة ودور فــي بنــاء اإلنســان القــادر علــى
العطــاء تجدونــه مفصــا فــي تقريــر الحوكمــة لعــام .2021

الموارد البشرية:
وألن "المعامـل" تعتبــر العنصــر البشــري األهــم واألغلــى وأســاس أي تقــدم يمكــن إحــرازه ،فــإن الشــركة تســعى دائمـ ًا للعمــل علــى
اإلهتمــام بموظفيهــا ورفــع مســتوياتهم فــي العديــد مــن المجــاالت ،إضافــة إلــى تطويــر نظــام العمــل وآليتــه بنــاء علــى رؤيــة
الشــركة الهادفــة لرفــع كفــاءة العامليــن لديهــا ولمواكبــة التطــورات المتســارعة والنمــو المتواصــل فــي األعمــال وتقنياتهــا في
جميــع اإلدارات والقطاعــات لترســيخ مكانــة "المعام ـل" فــي الكويــت والمنطقــة بمــا تضمــه مــن إمكانــات بشــرية متميــزة وقــادرة
علــى العطــاء وتقديــم األفضــل.

استراتيجيات مستقبلية محلي ًا وخليجي ًا:
لقــد تمكنــت "المعامـل" خــال الســنوات الماضيــة ومنــذ تأسيســها مــن كســب ثقــة العمــاء وإنجــاز المشــاريع واألعمــال التــي فــازت
بمناقصاتهــا علــى أكمــل وجــه ،وهــذا مــا جعلهــا تســير بخطــى واثقــة ووفــق إســتراتيجية مســتقبلية تقــوم علــى المســاهمة
بدعــم خطــة الدولــة ومشــاريعها التنمويــة خصوصــ ًا المدرجــة ضمــن اســتراتيجية الكويــت و"رؤيــة الكويــت  "2035ســواء فــي
مشــاريع البنيــة التحتيــة وكذلــك مشــاريع النفــط وغيرهــا ،إضافــة إلــى المشــاريع الحيويــة التــي يتــم طرحهــا فــي عــدد مــن دول
الخليــج فــي قطــاع اإلنشــاءات ومشــاريع البنــى التحتيــة ،فنجحــت محلي ـ ًا وإقليمي ـ ًا.
وكل ذلــك أكســب الشــركة ثقــة العمــاء مــن وزارات ومؤسســات وجهــات حكوميــة ،كذلــك تميزهــا بالتعــاون مــع الجهــات
المشــرفة علــى تنفيــذ المشــاريع بــكل شــفافية فحافظــت علــى ســمعتها وجــودة أعمالهــا مــن جهــة ،وكذلــك ســعيها للدفــع
نحــو تحقيــق زيــادة فــي الربحيــة ونمــو العائــدات المســتدامة والفوائــد المميــزة للمســاهمين مــن جهــة أخــرى.
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توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العامة:
السادة الحضور ،وبناء على المعطيات السابقة فإن مجلس اإلدارة يوصي للجمعية العمومية لـشركة "المعامل":
بتوزيـ�ع أربـ�اح نقديـ�ة بنسـ�بة  % 26مــن القيمــة االســمية للســهم الواحــد بواقــع  26فلــس للســهم الواحــد ،وذلــك للمســاهمينالمقيديــن فــي ســجالت الشــركة بنهايــة تاريــخ اإلســتحقاق طبق ـ ًا للقوانيــن المرعيــة.
توزيــع أســهم منحــة بواقــع  % 5مــن رأس المــال المدفــوع والمصــدر اي بواقــع  5أســهم لــكل  100ســهم ،وذلــك للمســاهمينالمقيديــن فــي ســجالت الشــركة بنهايــة تاريــخ اإلســتحقاق طبق ـ ًا للقواعــد المرعيــة.
إعتمــاد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  ،2021/12/31والبالــغ مجموعهــا مبلغـ ًا وقــدره  66ألــفدينــار كويتــي الغير.

وفي الختام..
فإننــي أتوجــه بإســمي وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة بالشــكر والتقديــر لكــم ولــكل مــن منحنــا الثقــة وقــدم الدعــم للشــركة ولإلدارة
التنفيذيــة ،خصوص ـ ًا العمــاء الكــرام والشــركاء المخلصيــن الذيــن أســهموا بإنجــاح خطــط عمــل "المعام ـل" وبالوصــول إلــى هــذه
النتائــج واألداء الرائــع.
والشــكر موصــول للزمــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ولفريــق اإلدارة التنفيذيــة ولجميــع العامليــن فــي الشــركة الذيــن بذلــوا جهــود ًا
كبيــرة وجديــة فــي االلتــزام بالعمــل والمهــام الموكلــة إليهــم ممــا أســهم بتحقيــق أهــداف الشــركة وآمالهــا ،كمــا نشــكر
كل الجهــات التــي لهــا تعامــات مــع "المعامــل" وأيضــ ًا جميــع الجهــات الرقابيــة فــي دولــة الكويــت علــى متابعتهــم وتســخير
اإلمكانــات للشــركة خــال الســنوات الماضيــة األمــر الــذي كان لــه أثــر كبيــر فــي تحقيــق األهــداف والنجــاح.
كمــا يســرني أن أتقــدم باســم مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت بالشــكر والتقديــر الكبيريــن لقيادتنــا
الحكيمــة وعلــى رأســها صاحــب الســمو أميــر البــاد المفــدى الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح ،وســمو ولــي عهــده األميــن
الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح ،ولســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح ،حفظهم اللــه ،متمنين
ـاء ،داعيــن اللــه تعالــى أن يحفظهــا
لهــم دوام التوفيــق والنجــاح فــي قيــادة كويتنــا الغاليــة نحــو مســتقبل أكثــر ازدهــار ًا ونمـ ً
ويحفــظ أهلهــا والمقيميــن علــى أرضهــا مــن كل مكــروه.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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فــي بنــاء اإلنســان القــادر علــى العطــاء.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام ،تحية طيبة وبعد،
يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام أن أضــع بيــن أيديكــم تقريــر حوكمــة الشــركات
الخاص بالشــركة للعــام.2021

إن قواعــد حوكمــة الشــركات تتمثــل فــي المبــادئ والنظــم واإلجــراءات التــي تحقــق أفضــل حمايــة وتــوازن بيــن مصالــح إدارة
الشــركة والمســاهمين فيهــا وأصحــاب المصالــح األخــرى المرتبطــة بهــا .ويكمــن الهــدف األساســي مــن تطبيــق قواعــد حوكمــة
الشــركات فــي ضمــان تماشــي الشــركة مــع أهــداف المســاهمين بمــا يعــزز مــن ثقــة المســتثمرين بكفــاءة أداء الشــركة وقدرتهــا
علــى مواجهــة االزمــات ،وتحفــز وجــود الشــفافية والمصداقيــة لتلــك القــرارات.

ـزء هامـ ًا مــن ثقافة الشــركة من أجل تحســين ثقة المســاهمين
وتؤكــد الشــركة إلتزامهــا بقواعــد الحوكمــة الســليمة وإعتبارهــا جـ ً

والتقليــل مــن المخاطــر وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح ويتــم ذلــك مــن خــال مجموعــة أدلــة وسياســات وإجــراءات ومواثيــق التــي
تــم إعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة وفــق القواعــد الصــادرة طبق ـ ًا للكتــاب الخامــس عشــر باإلضافــة إلــى تطبيــق جميــع القوانيــن
والتشــريعات والممارســات الرائــدة التــي تتماشــى مــع مبادئنــا واألســس المهنيــة التــي تقــود عملنــا لتصــب فــي مصلحــة
مســاهمينا الكــرام مــن خــال فريــق عمــل متكامــل لتطبيــق جميــع القوانيــن والقــرارات بالشــكل المهنــي المطلــوب وبالوقــت
المحــدد.
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 :1.1نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة

قامــت الشــركة ببنــاء هيــكل متــوازن لمجلــس اإلدارة بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء المجلــس هــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن ويضــم
مجلــس اإلدارة عضويــن مســتقلين ،كمــا راعــت الشــركة فــي تشــكيلها لمجلــس اإلدارة أن يضــم مجلــس اإلدارة أعضــاء ذوي
خبــرات متنوعــة وطويلــة فــي مجــال عمــل الشــركة وكذلــك فــي المجــاالت المحاســبية الماليــة بمــا يســاهم فــي إضافــة الخبــرات
التــي تحتاجهــا الشــركة عنــد مناقشــة الموضوعــات المعروضــة علــى مجلــس اإلدارة.

تــم تشــكيل مجلــس اإلدارة المنتخــب لثالثــة ســنوات جديــدة بموجب إجتمــاع الجمعية العامة العادية لســنة
 2019فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  2020/06/24بمــا يتوافــق مــع أحــكام قانــون الشــركات وتعليمــات
هيئــة أســواق المــال .ويتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن  5أعضــاء ،وفيمــا يلــي بيــان بتصنيــف ومؤهــات
وخبــرات أعضــاء مجلــس اإلدارة:

السيد  /نجيب حمد مساعد الصالح  -رئيس مجلس اإلدارة
• حاصـــل على شـــهادة بكالوريوس فـــي إدارة األعمـــال من جامعة المهيرســـت في
الواليات المتحـــدة األمريكية.
• يمتلـــك خبـــرة عملية تمتد حوالي الـ  40عام ًا في مجال العقار واإلســـتثمار باإلضافة
الي النشاط المصرفي.
• شـــغل عـــدة مناصـــب فـــي دولـــة الكويـــت وخارجهـــا ففـــي ســـنة  1985كان عضـــو
مجلـــس إدارة بنـــك الخليـــج ثـــم العضـــو المنتـــدب ســـنة  1990وســـنة  1986ولمدة 5
ســـنوات كان عضـــو مجلـــس إدارة بنـــك الكويـــت المتحـــد "لنـــدن"
ة  Fimbankفي جزيرة مالطا (.)2012 -1998
• احد مؤسسي ورئيس مجلس إدار pl
• شـــغل منصـــب رئيس مجلـــس اإلدارة والعضـــو المنتدب لشـــركة المصالـــح العقارية
ش.م.ك.ع ( .)2012-1995ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة التعميـــر لإلســـتثمار
العقـــاري ش.م.ك.ع ( )2012-2004ورئيـــس مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي
لشـــركة المصالـــح الكويتيـــة لالســـتثمار المالـــي ش.م.ك.ع)2010-1981( .
• قـــام بتمثيـــل جهـــات فـــي القطـــاع العـــام ومنهـــا الشـــركة الكويتيـــة للتجـــارة
والمقـــاوالت واإلســـتثمارات الخارجيـــة ش.م.ك.ع KFالكويـــت ,شـــركة ســـيدم Compagnie Internationalباريـــس
,البنـــك العربـــي االســـباني (مدريد).وهـــو يشـــغل حاليـــ ًا منصـــب رئيس مجلـــس إدارة
الشـــركة الكويتيـــة لبنـــاء المعامـــل والمقـــاوالت ش.م.ك.ع.
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السيد  /مؤيد حمد مساعد الصالح
نائب الرئيس والرئيس التنفيذي
• حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الباسفيك كاليفورنيا في سنة .1976
• يمتلـــك خبـــرة عمليـــة تمتـــد أكثر مـــن  40عام ًا فـــي مجـــال المقـــاوالت واإلدارة .فمنذ
ســـنة  1976حتـــى  1987شـــغل عـــدة مناصـــب فـــي شـــركة مســـاعد الصالـــح وأوالده
وابتـــدأ مـــن مســـاعد مدير عام فـــي إدارة المشـــاريع إلـــى ان أصبح الرئيـــس التنفيذي
لمجموعـــة مســـاعد الصالـــح وأوالده في ســـنة  1986الـــى .1990
• تقلـــد منصب نائب رئيـــس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للبنـــك العقاري الكويتي
(بنـــك الكويـــت الدولي حالي ًا ) من عـــام  2000إلى عام .2004
• كمـــا شـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة وعضـــو منتـــدب الشـــركة الكويتيـــة لبنـــاء
المعامـــل والمقـــاوالت مـــن عـــام  1979حتـــى عـــام  2000ثـــم رئيـــس مجلـــس إدارتها
مـــن عـــام  2004إلـــى عـــام  2016وحاليـــا يشـــغل منصـــب نائب رئيـــس مجلـــس اإلدارة
والرئيـــس التنفيذي فـــي الشـــركة الكويتية لبنـــاء المعامل والمقـــاوالت وعضو في
لجنـــة الترشـــيحات والمكافآت.

السيد  /محمد يوسف محمد الحساوي -عضو مستقل
• حاصـــل علـــى بكالوريوس هندســـة ميكانيكيـــة في ســـنة  1976من جامعـــة بولدر،
كولـــورادو في الواليـــات المتحـــدة األمريكية.
• يمتلـــك خبـــرة عملية تمتـــد على مـــدى  40عام ًا في عـــدة مجاالت إداريـــة وصناعية
وتجاريـــه ومنهـــا فـــي مجـــال البتروكيماويـــات والبتـــرول والهندســـة الميكانيكيـــة
وإدارة المشـــاريع.
• شـــغل عـــدة مناصـــب إداريـــة فـــي شـــركة صناعـــة الكيماويـــات البتروليـــة وشـــركة
ايكويـــت للبتروكيماويـــات منـــذ عـــام  1992باإلضافـــة إلـــى مشـــاركته فـــي العديـــد
مـــن مجالـــس اإلدارات ومنها شـــركة إيكويـــت للبتروكيماويـــات والشـــركة الكويتية
لألوليفينـــات.
• شـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ســـي دي اي
جلـــف إنترناشـــيونال الهندســـيه فـــي ســـنة  2007حتـــى .2011
• يشـــغل حاليـــ ًا منصـــب المديـــر العـــام والعضـــو المنتدب لشـــركة جرين تك سلوشـــنز
باإلضافـــة الـــى منصبه الحالـــي كرئيس لجنـــة التدقيـــق والمخاطر وعضـــو في لجنة
الترشـــيحات والمكافآت وعضو مســـتقل في مجلـــس إدارة الشـــركة الكويتية لبناء
المعامل والمقـــاوالت ش.م.ك.ع.
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السيد  /بدر ناصر جمعة الخشتي  -عضو مستقل
• حاصـــل علـــى بكالوريـــوس الهندســـة الميكانيكيـــة –  1977مـــن جامعـــة واليـــة
كاليفورنيـــا  -نـــورث ريـــج.
ً
• يمتلك خبرة عملية تمتد على مدى  39عاما في مجال النفط.
• تولـــى عـــدة مناصـــب منهـــا المســـاعد التنفيـــذي للعضـــو المنتـــدب للعمليات في
شـــركه نفـــط الكويـــت ســـنة  1999ورئيـــس مجلـــس اإلداره و العضـــو المنتـــدب فـــي
الشـــركة الكويتيـــة لإلستكشـــافات البتروليـــة الخارجيـــة فـــي ســـنة  2001و رئيـــس
مجلـــس اإلداره والعضـــو المنتدب لشـــركه نفط الخليـــج ســـنه  2007و كذالك العضو
المنتـــدب للصحـــه و الســـامه و البيئـــة و األبحاث في مؤسســـه البتـــرول الكويتيه
• يشـــغل حاليـــ ًا منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة لشـــركه ناقـــات النفـــط الكويتيـــة
باإلضافـــة الـــى منصبـــه الحالي كرئيـــس لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت وعضو في
لجنـــة التدقيق والمخاطر وعضو مســـتقل فـــي مجلس إدارة الشـــركة الكويتية لبناء
المعامـــل والمقاوالت.

السيد  /جمال علي يوسف الهزيم – عضو مجلس إدارة
درس المحاســـبة وإدارة األعمـــال فـــي كليـــة الخليـــج للهندســـة في البحريـــن ما بين
عام  1976وعام  1979وحاصل على شـــهادة محاســـب قانوني مـــن والية كاليفورنيا
فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية في ســـنة .1989
• بـــدأ الســـيد /جمـــال الهزيـــم مســـيرته المهنيـــة فـــي  1979مع شـــركة آرثر أندرســـن
العالمية للمحاســـبة والتدقيق واالستشـــارات في البحرين لمـــدة  22عاما حيث تدرج
فيهـــا من محاســـب متدرب إلى المدير المســـؤول عـــن البحرين في  1985والشـــريك
المســـؤول عن البحريـــن في  1991لغاية ســـنة  . 2000تم تعيينه عضـــو مجلس إدارة
مجلس التنمية االقتصادية في البــــحرين في شـــهر يونيو  ،2000وفي شهر أكتوبر
ســـنة  2000تـــم تعيينـــه كرئيـــس تنفيذي لمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة – البحرين.
عـــام  2007أصبـــح الرئيس التنفيـــذي لبنك اإلســـتثمار األول في البحريـــن وفي مايو
 2010تعيـــن رئيـــس تنفيذي لبنك بـــي ام آي البحرين حتى ديســـمبر . 2014
• ويشـــغل حالي ًا منصب رئيس مجلس إدارة شـــركة أيزي للخدمـــات المالية – البحرين
شـــركة أومـــا البحريـــن ،شـــركة جيم القابضـــة –البحريـــن -وشـــركة جيم لتجـــارة المواد
الغذائيـــة .ذ.م.م -البحريـــن – وشـــركة جيـــم للعقـــارات –ذ.م.م ورئيـــس مجلـــس إدارة
شـــركة فاســـت القابضـــة  -مركـــز أبوظبـــي المالـــي – أبو ظبـــي وعضو مجلـــس إدارة
مؤسســـة ناس ورئيـــس لجنة التدقيـــق – البحريـــن باإلضافة إلى منصبـــه كعضو في
لجنـــة التدقيق والمخاطر وعضو في مجلس إدارة الشـــركة الكويتيـــة لبناء المعامل
والمقاوالت ش.م.ك.ع.
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اإلسم

تصنيف العضو
(تنفيذي  /غير تنفيذي
مستقل /أمين السر )

المؤهل العلمي والخبرة تاريخ اإلنتخاب /تعيين
امين السر
العملية

نجيب حمد مساعد الصالح

عضو غير تنفيذي

مؤهل عالي

2020/06/24

مؤيد حمد مساعد الصالح

عضو تنفيذي

مؤهل عالي

2020/06/24

جمال علي يوسف الهزيم

عضو غير تنفيذي

مؤهل عالي

2020/06/24

محمد يوسف محمد الحساوي

عضو مستقل

مؤهل عالي

2020/06/24

بدر ناصر جمعة الخشتي

عضو مستقل

مؤهل عالي

2020/06/24

ليلى نصر المقدسي

أمين السر

مؤهل عالي

2020/06/24
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 :1.2نبذة عن إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021
يجتمــع مجلــس اإلدارة بصــورة منتظمــة ،وقــد عقــد مجلــس اإلدارة ( )6اجتماعــات خــال عــام  ،2021وفيمــا يلــي بيــان
إجتماعــات مجلــس اإلدارة وحضــور األعضــاء مــن خــال البيــان الموضــح:

م

اسم العضو

إجتماع ()6
إجتماع ()5
إجتماع ()4
إجتماع ()3
إجتماع ()2
إجتماع ()1
منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ منعقد بتاريخ
2021/06/16 2021/11/09 2021/08/11 2021/05/09 2021/04/06 2021/03/21

1

2

3

4

5
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نجيب حمد
مساعد
الصالح
رئيس مجلس
اإلدارة
)غير تنفيذي(
مؤيد حمد
مساعد
الصالح
نائب الرئيس
والرئيس
التنفيذي
)تنفيذي(
محمد يوسف
محمد
الحساوي
عضو مجلس
اإلدارة
)مستقل(
بدر ناصر جمعة
الخشتي
عضو مجلس
اإلدارة
)مستقل(

جمال علي
يوسف الهزيم
عضو مجلس
اإلدارة
)غير تنفيذي(

عدد
6

4

6

6

6

6

 1.3أمين سر المجلس وكيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر
إجتماعات مجلس إدارة الشركة:

وقــد قــام مجلــس اإلدارة المنتخــب لثالثــة ســنوات جديــدة بموجــب إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لســنة  2019فــي إجتماعــه
المنعقـ�د بتاريـ�خ  2020/06/24بإعــادة تعييــن الســيدة  /ليلــى المقدســي كأمين ســر لمجلس اإلدارة .وتشــغل منصــب مدير اإلدارة
القانونيــة واإللتــزام بالشــركة .وقــد قــام مجلــس اإلدارة بالتأكيــد علــى الوصــف الوظيفــي المعتمــد فــي الشــركة ألميــن ســر
المجلــس .ويقــوم أميــن الســر بمســاعدة رئيــس مجلــس اإلدارة فــي كافــة األمــور التــي تتعلــق بإعــداد جــداول أعمــال اجتماعــات
المجلــس وإصــدار الدعــوات والمســتندات المرفقــة إلــى كافــة أعضــاء المجلــس قبــل موعــد اإلجتمــاع بثالثــة أيــام عمــل كمــا يقــوم
أميــن ســر مجلــس اإلدارة بتســجيل كافــة قــرارات ومناقشــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وتســجيل نتائــج عمليــات التصويــت علــى
قــرارات مجلــس اإلدارة والعمــل علــى حفــظ الوثائــق الخاصــة بهــا .وتحتفــظ الشــركة بســجل لجميــع اجتماعــات ومحاضــر مجلــس
اإلدارة بأرقــام متسلســلة .وتوقــع محاضــر مجلــس اإلدارة مــن قبــل كافــة أعضــاء المجلــس وأميــن ســر مجلــس اإلدارة.

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمسؤوليات والمهام
 2.1تحديــد سياســة مهــام ومســؤوليات وواجبــات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة وكذلــك الســلطات والصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة:
لــدى الشــركة الئحــة لمجلــس اإلدارة توضــح بشــكل تفصيلــي كافــة مهــام وصالحيــات وأختصاصــات
مجلــس اإلدارة واألوصــاف الوظيفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والتــي توضــح الفصــل
فــي المهــام والصالحيــات بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة و بمــا يضمــن اإلســتقاللية والفعاليــة
التامــة لكافــة األطــراف وتــم تعديلهــا مؤخــر ًا مــع القــرار رقــم ( )108لســنة  2021والخــاص بالكتــاب الخامــس
عشــر حوكمــة الشــركات .ويتوفــر لــدى الشــركة جــدول لتحديــد صالحيــات اعتمــاد المعامــات .

وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة على ما يلي:
 وضــع أهــداف الشــركة واســتراتيجيتها وخططهــا وسياســاتها وخطــط االعمــال الرئيســية الخاصــة بهــا والهيــكل المالــيللشــركة والهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة للشــركة مــع المراجعــة الدوريــة لهــا.
 إقرار الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية. اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة الى ملكية األسهم واألصول والتصرف فيهما. الموافقة على الدخول في األعمال واألنشطة والمشاركة في خطوط الخدمات والخروج منها. التأكــد من مــدى إلتــزام الــــشــركة بالســيـاســات واإلجـراءات التـي تضمـن إحتـــرام الــشــركـــة لـألنظـمـة والـلــوائح الداخـــليلــةالمعمول بها.
 إرســاء قنــوات فعالــة للتواصــل تســمح بإبقــاء مســاهمي الشــركة علــى علــم مســتمر ودوري بمختلــف أنشــطة الشــركة وأيــةتطــورات جوهريــة تحــدث بهــا.
 -التأكيد على تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.
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اإلدارة التنفيذية:
تتمثــل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة فــي مجموعــة المســؤولين المنــاط بهــم القيــام بــإدارة عمليــات الشــركة اليوميــة ،وهــي
مســؤولة عــن التنفيــذ األمثــل لألعمــال ،إلــى جانــب الحــرص علــى أن تكــون المعلومــات ذات الصلــة باألنشــطة التشــغيلية ذات
مصداقيــة ومكتملــة ومتوفــرة لمجلــس اإلدارة عنــد طلبهــا وفــي الوقــت المناســب .وفيمــا يلــي بعــض مهــام ومســؤوليات
اإلدارة التنفيذيــة الواجــب اإللتــزام بهــا فــي ضــوء الســلطات والصالحيــات المخولــة لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة:
• العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
• تنفيذ اإلستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
• إعــداد التقاريــر الدوريــة (ماليــة وغيــر ماليــة) بشــأن التقــدم المحــرز فــي نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة
االســتراتيجية ،وعــرض تلــك التقاريــر علــى مجلــس اإلدارة.
• إدارة العمــل اليومــي وتســيير النشــاط فضــا عــن إدارة مــوارد الشــركة بالشــكل األمثــل والعمــل علــى تعظيــم األربــاح وتقليــل
النفقــات وذلــك بمــا يتفــق مــع أهــداف وإســتراتيجية الشــركة.
• المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.
• وضــع نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر ،والتأكــد مــن فاعليــة وكفايــة تلــك النظــم ،والحــرص علــى اإللتــزام بنزعــة المخاطــر
المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

 2.2أهم إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام :2021
إنطالق ـ ًا مــن مســؤوليات المجلــس المتمثلــة بتحقيــق أفضــل النتائــج الماليــة والتشــغيلية وإنجــاز الخطــة
اإلســتراتيجيه للشــركة علــى أكمــل وجــه ونظــر ًا لكثيــر مــن التحديــات والصعــاب وفــي مقدمتهــا جائحــة
فيــروس "كورونــا" التــي واجهتهــا الشــركة ومــا رافقهــا مــن إجــراءات احترازيــة وقــد أنجــز مجلــس اإلدارة
العديــد مــن المهــام خــال عــام  ، 2021وفيمــا يلــي بيــان بأهــم إنجــازات مجلــس اإلدارة علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر:
 متابعة أداء الشركة وما تم تحقيقه من الخطة اإلستراتيجية. إقرار الميزانية التقديرية السنوية وإعتماد البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها. مراجعــة سياســة المكافــآت وميثــاق لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وسياســة اإلفصــاح وميثــاق مجلــس اإلدارة علــى مســتوىالشــركة بمــا يتوافــق مــع التعديــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال علــى الالئحــة التنفيذيــة.
 التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة. متابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات وأي تعديالت عليها وقد تم حضور ورشة عمل بهذا الخصوص. الرقابة واإلشراف على اداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من إتباع السياسات واللوائح المعتمدة. إعداد ومراجعة التقرير السنوي عن مدى اإللتزام بقواعد الحوكمة والتقيد بها. التأكد بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة. مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة التدقيق الداخلي من خالل لجنة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر. -تقييم ذاتي للمجلس واألعضاء واللجان.
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 2.3تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باإلستقاللية :
قــام مجلــس اإلدارة الجديــد بتشــكيل اللجــان المتخصصــة المنبثقــة عنــه وقــد تــم مراعــاة تعليمــات وقواعــد
الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال عنــد تشــكيل لجــان مجلــس اإلدارة وتتضمــن لجــان مجلــس
اإلدارة اللجــان التاليــة:

لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:
بنــاء علــى موافقــة الســادة /هيئــة أســواق المــال بدمــج كل مــن لجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة المخاطــر بلجنــة واحــدة تاريــخ
 2016/5/4حيــث تــم اعتمــاد الئحــة عملهــا وفقــا لقواعــد الحوكمــة ثــم تــم تشــكيل اللجنــة لثــاث ســنوات بموجــب قــرار مجلــس
اإلدارة فــي اجتماعــه رقــم  2017/4المــؤرخ فــي  2017/05/15حتــى تاريــخ  ، 2020/06/24ليقــوم مجلــس اإلدارة الجديــد المنتخــب
فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة تاريــخ  2020/06/24بتشــكيل اللجنــة بموجــب قــرار رقــم  2020/3لثــاث ســنوات جديــدة .
وتعمــل لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر علــى ترســيخ ثقافــة اإللتــزام داخــل الشــركة مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر
ـا عــن التأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة باإلضافــة إلــى مراجعــة
الماليــة للشــركة فضـ ً
واســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطــر فــي الشــركة.

وقــد تــم تشــكيل اللجنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذييــن ،وتضــم اللجنــة مــن بيــن
أعضاءهــا عضويــن مســتقلين " .وعضــو مــن ذوي المؤهــات المحاســبية والماليــة وقــد عقــدت اللجنــة 4
إجتماعــات خــال عــام  2021وفيمــا يلــي بيــان بتشــكيل اللجنــة واجتماعاتهــا.

أعضاء اللجنة

السيد/محمد يوسف محمد
الحساوي

السيد /جمال علي يوسف
الهزيم

السيد /بدر ناصر جمعة
الخشتي

المنصب

تصنيف العضو

رئيس اللـجـنـة

عضو مستقل

عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

عضو مستقل

عقدت اللجنة  4إجتماعات وذلك في التواريخ التالية :

2021/03/21
2021/05/09
2021/08/11
2021/11/09

ويتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيان ًا تفصيلي ًا" بمهام اللجنة وانجازاتها خالل عام2021
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 .1لجنة الترشيحات والمكافآت:
تــم تشــكيل اللجنــة بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة المنتخــب فــي إجتماعــه رقــم 2017/4المــؤرخ  2017/5/15وذلــك لمــدة ثــاث
ســنوات حتــى تاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة فــي  2020/06/24حيــث أن مجلــس اإلدارة الجديــد المنتخــب قــام بتشــكيل
اللجنــة فــي قــراره رقــم  2020/2المنعقــد فــي  2020/06/24لثــاث ســنوات جديــدة  .وتختــص اللجنــة بتقديــم التوصيــات لمجلــس
اإلدارة بشــأن الترشــيحات لمناصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقييــم أدائهــم وكذلــك مراجعــة المكافــأت
والمزايــا الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة .وتتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وتضــم فــي
عضويتهــا عضويــن مســتقلين .وفيمــا يلــي بيانـا"ً تفصيليـ ًا بتشــكيل اللجنــة وعــدد إجتماعاتهــا وأهــم إنجازاتهــا خــال عــام : 2021

أعضاء اللجنة

السيد/بدر ناصر جمعة
الخشتي

السيد /محمد يوسف محمد
الحساوي

السيد /مؤيد حمد مساعد
الصالح

المنصب

تصنيف العضو

رئيس اللـجـنـة

عضو مستقل

عضو اللجنة

عضو مستقل

عضو اللجنة

عضو تنفيذي

عقدت اللجنة إجتماعين في :

38

2021/03/21
2021/04/06

التأكيد على سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

التأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل

تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين
لدى الشركة ميثاق يحدد
مهام اللجنة والتي
نوجزها مع اإلنجازات على

التوصية بتحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها لمجلس اإلدارة
والموافقة عليها من الجمعية العامة

سبيل المثال ال الحصر
تقييم اإلدارة التنفيذية والمدراء

إعداد تقرير عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تعديل تقرير الحوكمة لعام  2020وتقرير المكاقآت والئحة لجنة الترشيحات
والمكافآت وتعديل ميثاق اللجنة وسياسة المكافآت وأي مستند فيما
يخص القرار رقم  2021/43الصادر عن السادة /هيئة أسواق المال

 2.4موجــز عــن كيفيــة تطبيــق اآلليــة التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى
المعلومــات والبيانــات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب .
• إتاحة البيانات والمعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب .
• يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن امكانيــة وصــول أعضــاء المجلــس إلــى كل محاضــر اجتماعــات المجلــس واللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس والمعلومــات والوثائــق والســجالت المتعلقــة بالمجلــس بشــكل كامــل وســريع.
ويشــمل ذلــك أرشــفة وتنظيــم وحفــظ ســجالت محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والوثائــق
والتقاريــر المتصلــة بعمــل المجلــس واللجــان والمراســات ذات الصلــة .
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 2.5إقرار العضو المستقل بتوفر ضوابط اإلستقاللية مرفق نسخة في التقرير .

إقرار عضو مجلس اإلدارة المستقل

أقر انا الموقع ادناه  /بدر ناصر جمعة الخشتي الرقم المدني 254100100113
بصفتـــي عضو مجلس اإلدارة بالشـــركة الكويتيـــه لبناء المعامل والمقاوالت ش.م.ك.ع بمعرفتي شـــروط اإلســـتقالليه لإلدارة
فـــي تعليمات هيئه أســـواق المال ،وأقـــر بما يلي :
 -1إنـــي ال املـــك  %5او أكثر من أســـهم الشـــركة ،كما إنني ال امثـــل ايا من المســـاهمين الذين يملكون  %5او أكثر من أســـهم
الشركة .
 -2أن ليـــس لـــي إي صلـــة قرابة مـــن الدرجة األولى مع إيـــا من أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية بالشـــركة أو في إى
مـــن مجموعتهـــا او األطراف الرئيســـيه ذات العالقه مع الشـــركة .
 -3إني لست عضوا في مجلس إدارة إي شركة من المجموعه الخاصه بالشركة .
 -4إني لست موظفا بالشركة أو بإي شركة من مجموعتها  ،أو لدي إيا من اصحاب المصالح للشركة .
 -5إني لست موظفا لدى األشخاص اإلعتبارين الذين يملكون حصص سيطره في الشركة .
 -6أن ليســـت لـــي مصلحـــة أو عالقـــه مع الشـــركة قد تؤثـــر على إســـتقالليتي  ،وأقـــر بإني على علـــم بالمهام والمســـؤوليات
الخاصـــه بعضـــو مجلـــس اإلدارة المســـتقل  ،وإنـــي أتعهـــد بإبالغ مجلـــس اإلداره فـــور ًا في حال حـــدوث إي تغيير قـــد يؤثر على
إســـتقالليتي وفقـــا للبنـــود الوارده أعاله وأتحمل مســـوؤليه إي إلتزام أو مخالفه قد تفرض على الشـــركة نظـــرا لعدم إخطاري
للشـــركة بإي تغيير قـــد يؤثر على إســـتقالليتي .
المقر بما فيه
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إقرار عضو مجلس اإلدارة المستقل
أقر انا الموقع إدناه  /محمد يوسف محمد الحساوي الرقم المدني 251061000043
بصفتـــي عضو مجلس اإلدارة بالشـــركة الكويتيـــه لبناء المعامل والمقاوالت ش.م.ك.ع بمعرفتي شـــروط االســـتقالليه لإلدارة
فـــي تعليمات هيئه أســـواق المال  ،وأقـــر بما يلي :
 -1إنـــي ال املـــك  %5او اكثر من أســـهم الشـــركة ،كما إنني ال امثـــل إيا من المســـاهمين الذين يملكون  %5أو اكثر من أســـهم
الشركة .
 -2أن ليـــس لـــي إي صلـــة قرابة مـــن الدرجة األولى مع إيـــا من أعضـــاء مجلـــس اإلدارة او اإلدارة التنفيذيه بالشـــركة أو في إي
مـــن مجموعتهـــا او األطراف الرئيســـيه ذات العالقه مع الشـــركة .
 -3إني لست عضوا في مجلس إدارة إي شركة من المجموعه الخاصه بالشركة .
 -4إني لست موظفا بالشركة او بإي شركة من مجموعتها  ،أو لدي إيا من أصحاب المصالح للشركة .
 -5إني لست موظفا لدى األشخاص اإلعتبارين الذين يملكون حصص سيطره في الشركة .
 -6أن ليســـت لـــي مصلحـــة أو عالقـــه مع الشـــركة قد تؤثـــر على إســـتقالليتي  ،وأقـــر بإنى على علـــم بالمهام والمســـؤوليات
الخاصـــه بعضـــو مجلـــس اإلدارة المســـتقل ،وإنـــي أتعهد بإبـــاغ مجلـــس اإلداره فور ًا فـــي حال حـــدوث إي تغيير قـــد يؤثر على
إســـتقالليتي وفقـــا للبنـــود الوارده أعاله واتحمل مســـوؤليه إي إلتزام أو مخالفه قد تفرض على الشـــركة نظـــرا لعدم إخطاري
للشـــركة بإي تغيير قـــد يؤثر على إســـتقالليتي .

المقر بما فيه
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القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
 :3.1متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:
• ســبق ان قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت كمــا تــم ذكــره فــي القاعــدة ســابق ًا والتــي تختــص بتلقــي
طلبــات الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة إن وجــدت واإلدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيــات بشــأنها لمجلــس اإلدارة .و اعتمــاد
ميثــاق عمــل والــذي يتضمــن مســؤوليات ومهــام اللجنــة علــى النحــو الــوارد ذكــره أعــاه وأن آليــة الترشــيح لعضويــة مجلــس
اإلدارة منــوط بالنظــام األساســي للشــركة وتعديالتــه.

 :3.2ملخص سياسة المكافأت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء:

• ســبق وقــام مجلــس اإلدارة بأعتمــاد سياســة المكافــأت والتــي تتضمــن نظــام الحوافــز والمزايــا الممنوحــة ألعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمــدراء وإدخــال التعديــات طبقـ ًا للقــرار رقــم  2021/43تاريــخ  ، 2021/04/06وتهــدف السياســة إلــى
ربــط المكافــآت الممنوحــة بتحقيــق أهــداف الشــركة وضمــان الشــفافية فــي منــح المكافــآت.
وفيمــا يلــي بيــان بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمــدراء وذلــك بمــا يضمــن ضمان الشــفافية في إحتســاب
ومنــح المكافــأت .

 3.2.1مكافآت مجلس اإلدارة:
يتضمن نظام مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة على ما يلي:
مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة :ويتــم احتســابها وفقــا الحــكام المــادة  198مــن قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتــي
تنــص علــى انــه ال يجــوز تقديــر مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بأكثــر مــن عشــرة بالمائــة مــن الربــح الصافــي بعــد اســتنزال
اإلســتهالك واإلحتياطــات وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن خمســة بالمائــة مــن رأس المــال علــى المســاهمين أو أي نســبة أعلــى ينــص
عليهــا عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة .يجــوز بقــرار يصــدر مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة إســتثناء عضــو
مجلــس اإلدارة المســتقل مــن الحــد األعلــى للمكافــآت المذكــورة  .تنقســم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى ثــاث أقســام
كــم هــو موضــح أدنــاه:
oبــدالت اللجــان :وتمثــل تلــك البــدالت مقابــل العمــل المبــذول مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر المشــاركة فــي اعمــال اللجــان
وتأديــة مهــام التــي قــام مجلــس اإلدارة بتفويضهــا للجــان وفق ـ ًا للوائــح عمــل اللجــان المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .ويتــم
منــح عضــو اللجنــة بــدل نقــدي عــن حضــوره ومشــاركته فــي عمــل كل لجنــة ويشــترط لصرفــه حضــور إجتماعــات اللجــان.
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بــدل حضــور إجتماعــات مجلــس اإلدارة :تمثــل البــدل النقــدي الــذي يتــم منحــه مقابــل حضــور كل إجتمــاع مــن إجتماعــات
مجلــس اإلدارة ،ويشــترط لصــرف البــدل حضــور إجتماعــات مجلــس اإلدارة.
oبــدالت أخــرى :ويمثــل هــذا المبلــغ البــدل النقــدي مقابــل قيــام مجلــس اإلدارة بتفويــض أيــا مــن أعضائــه فــي القيــام بعمــل
معيــن أو أكثــر أو اإلشــراف علــى وجــه مــن وجــوه نشــاط الشــركة أو فــي ممارســة بعــض الســلطات او المســؤوليات المنوطــه
بالمجلــس وفقــا لنــص المــادة  185مــن قانــون الشــركات رقــم  1لعــام  2016وتعديالتــه.

 3.2.2مكافآت اإلدارة التنفيذية والمدراء:
تنقسم مكافأت اإلدارة التنفيذية والمدراء إلي قسمين:
المكافــأت الثابتــة والبــدالت :وتشــمل تلــك المجموعــة الرواتــب والبــدالت والمزايــا الثابتــة التــي يتــم منحهــا ألعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة والمــدراء وفقــا لعقــود التوظيــف المعتمــدة والسياســات الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة كمقابــل لمهاراتهــم
وكفاءاتهــم وخبراتهــم المســتخدمة ألداء دورهــم الوظيفــي.

المكافــأت

المتغيــرة :وتشــمل تلــك المجموعــة قيــم المكافــأت المتغيــرة المرتبطــة بــاألداء وتحقيــق أهــداف الشــركة

والموازنــة التقديريــة للشــركة و فــي ظــل مســتويات المخاطــر المقبولــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .تــم تصميــم هــذا النــوع مــن
المكافــآت لتحفيــز ومكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة والمــدراء .
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــأت بتقديــم توصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأن قيــم المكافــأت المقترحــة منحهــا ألعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة والمــدراء.
التــوازن بيــن المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة :تأكــد الشــركة مــن وجــود تــوازن مناســب بيــن المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة.،
تتــم مراجعــة نســبة المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة ويتــم تحديدهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت.

 3.3تقرير المكافأت:
تقــوم الشــركة بتحديــد مكافــأت مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمــدراء وفقــا لسياســة المكافــأت التــي اعتمدهــا مجلــس
اإلدارة ولــم يوجــد أي إنحرافــات جوهريــة عــن سياســة المكافــآت المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .وتتضمــن المكافــآت تحليـا"
للمكافــآت الممنوحــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمــدراء كمــا هــو موضــح أدنــاه:

 3.3.1مكافأت مجلس اإلدارة:
تبلــغ إجمالــي المكافــآت والمزايــا المتغيــرة الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وهــم  5عــن عــام - 2021
 86,500دينــار كويتــي وفيمــا يلــي تحليــل لتلــك المبالــغ:
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إجمالي المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة من
خالل الشركة األم
المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)

 5أعضاء

مكافأة سنوية

بدل حضور إجنماعات
مجلس اإلدارة

بدل حضور اللجان

إجمالي (د.ك)

66,000

13,,000

7,,500

86,,500

لم يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي مكافات او مزايا من خالل الشركات التابعة

 3.3.2مكافأت اإلدارة التنفيذية:
تتشــكل اإلدارة التنفيذيــة مــن رئيــس تنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للعمليــات ومديــر عــام قطــاع الخدمــات
المســاندة ومديــر عــام القطــاع التجــاري ومديــر اإلدارة الماليــة  ،وتبلــغ أجمالــي المبالــغ التــي حصــل عليهــا
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة مبلــغ  726,,033دينــار كويتــي ال غيــر تمثــل اجمالــي مكافــأت اإلدارة التنفيذيــة
ممــن حصلــوا علــى أعلــى المبالــغ وفيمــا يلــي تحليــل لتلــك المبالــغ:

إجمالي المكافآت والمزايا لخمسة من كبار التنفيذيين من خالل الشركة األم

المكافــآت والمزايــا الثابتــة(د.ك)

 5مناصب

المكافآت المتغيرة
(د.ك)

الراتب/
السنوي

بدل سكن

التامين الصحي

المكافأة السنوية

313,,728

16,,200

7,,046

389,,059

لم يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي مكافات او مزايا من خالل الشركات التابعة
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إجمالي(د.ك)

726,,033

 3.3.3بيان مكافأت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

بنــاء علــى القــرار رقــم  43/2021الصــادر تاريــخ  2021/04/6بــات الســجل التــي تحتفــظ بــه الشــركة ببيــان متعلــق بالمكافــآت
والرواتــب والحوافــز وغيرهــا مــن المزايــا الماليــة األخــرى ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمــدراء والتــي تــم منحهــا
بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر مــن قبــل الشــركة او الشــركات التابعــة ويكــون مــن حــق كافــة مســاهمي الشــركة اإلطــاع عليــه
خــال ســاعات العمــل المعتــادة للشــركة دون أي رســم وعلــى الشــركة أن تلتــزم بتحديــث البيانــات بشــكل دوري بمــا يعكــس
حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العالقــة.

 3.4أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة
من قبل مجلس اإلدارة:

ال يوجد .

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
تؤمــن شــركة المعامــل بــأن ســامة البيانــات الماليــة هــي أهــم المؤشــرات علــى نزاهــة ومصداقيــة الشــركة فــي عــرض مركزهــا
المالــي وبمــا يزيــد مــن ثقــة المســتثمرين فــي البيانــات والمعلومــات التــي توفرهــا الشــركة وعليــه فقــد وضعــت شــركة المعامــل
آليــات وإجــراءات للتأكــد مــن ســامة البيانــات الماليــة للشــركة علــى النحــو اآلتــي بيانــه:

 4.1التعهدات الكتابية من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

تقــدم اإلدارة التنفيذيــة للشــركة تعهــدات كتابيــة لمجلــس اإلدارة بســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة للشــركة يتــم عرضهــا بصــورة
ســليمة وعادلــة ويتــم إعدادهــا وفقــ ًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة قــد تــم ذلــك فــي الربــع األول ،
الثانــي والثالــث والبيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ســنة . 2021وقــدم تــم عــرض البيانــات
الماليــة الســنوية للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم  2022 /1المــؤرخ
بتاريــخ  ،2022/03/21وبنــاء علــى ذلــك يتعهــد المجلــس فــي التقريــر الســنوي ويؤكــد للســادة  /المســاهمين علــى ســامة
ونزاهــة البيانــات الماليــة للشــركة وأنــه قــد تــم إعدادهــا وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال.
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 4.2متطلبات تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر وفي حال
وجود تعارض بين توصياتها ومجلس اإلدارة:
تســاعد لجنــة التدقيــق والمخاطــر مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياتها تجــاه حوكمــة الشــركات فيمــا يتعلــق بــإدارة أنظمــة
الرقابــة الداخليــة والسياســات والممارســات المحاســبية والتقاريــر الماليــة ومهــام التدقيــق الداخليــة والخارجيــة .وأيضـ ّا بتحديــد
المســتويات المقبولــة مــن المخاطــر التــي ترتبــط بأنشــطة الشــركة وفق ـ ًا لتوجيهــات مجلــس االدارة كمــا تشــرف علــى عمليــة
تحديــد ومراقبــة المخاطــر وتقويــم فعاليــة إجــراءات إدارة المخاطــر وتقديــم التوصيــات الالزمــة ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة
ومنهــا مراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة والســنوية ورفــع التوصيــة بهــا ,ولــم يوجــد أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق
وقــرارات مجلــس اإلدارة لســنة .2021
وكما سبق أن أشرنا بإنه يتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيان ًا تفصيليا"ً بمهام اللجنة وإنجازاتها خالل عام.2021

 4.3التأكيد على إستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

 تتولــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر آليــة تعييــن مراقــب الحســابات الخارجــي .وتوضــح مهــام لجنــة التدقيــق والمخاطــر عالقــةالشــركة مــع مراقــب الحســابات الخارجــي كمــا يلــي:
 -التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أوإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.
 التأكد من استقاللية مراقبي الحسابات الخارجيين ومراجعة خطابات تعيينهم. متابعــة أعمــال مراقبــي الحســابات الخارجييــن ،والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقديــم خدمــات إلــى الشــركة عــدا الخدمــات التــيتقتضيهــا مهنــة التدقيــق.
 -دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
 يتــم عــرض ايــة خدمــات يقدمهــا مراقــب الحســابات الخارجــي علــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر ،للتحقــق مــن إســتقاللية مراقــبالحســابات الخارجــي.
وقامــت لجنــة التدقيــق والمخاطــر بتاريــخ  2022/03/21بتقييــم أداء مراقــب الحســابات الخارجــي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة
بشــأن تعييــن أو إعــادة تعييــن مراقــب الحســابات الخارجــي وبــدوره المجلــس يوصــي للجمعيــة بذلــك حيــث أن الموافقــة تكــون
للجمعيــة العامــة العاديــة .
سبق ان قامت الشركة باإلكتفاء بمكتب مراقب حسابات خارجى واحد فقط لمراجعة حسابات الشركة و تعيين
الســيد /بــدر عبداللــه الــوزان مكتــب ديلويــت وتــوش الــوزان و شــركاه منفــرد ًا مــن ضمــن القائمــة المعتمــدة بأســماء مراقبــى
الحســابات لــدى هيئــة أســواق المــال مراعــاة مــدة التغييــر اإللزامــي لمراقبــي الحســابات وذلــك خــال إجتمــاع الجمعيــة العامــة
العاديــة تاريــخ .2021/04/26
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القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
 5.1تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر:

فــي الشــركة وحــدة إلدارة المخاطــر بتكليــف مــن مجلــس اإلدارة إلحــدى الجهــات اإلستشــارية المتخصصــة الخارجيــة ويتمتــع
القائمــون علــى اإلدارة باالســتقاللية عــن طريــق تبعيتهــم المباشــرة للجنــة المخاطــر للقيــام بكافــة مهامهــم او التــي هــي
باألســاس حمايــة الشــركة مــن المخاطــر المحتملــة بمختلــف أنواعهــا وتحديــد نوعيــة المخاطــر المقبولــة ،وذلــك مــن خــال وضــع
جملــة مــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة الكافيــة والمناســبة لنشــاط الشــركة وطبيعــة عملهــا .

 5.2تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة التدقيق والمخاطر:
قــام مجلــس اإلدارة المنتخــب بتشــكيل لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر بتاريــخ  2020/06/24ثــم تــم تشــكيل المجلــس الجديــد
والــذي بــدوره شــكل اللجنــة بنفــس التاريــخ لمــدة  3ســنوات جديــدة وتتكــون مــن  3اعضــاء كمــا هــو مذكــور فــي البنــد الســابق
 2.4مــن القاعــدة الثانيــة  ،وقــد قامــت اللجنــة باالجتمــاع  4مــرات خــال عــام  2021لمناقشــة المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه
الشــركة وآليــة مواجهتها.وهــذا موضــح بتقريــر لجنــة التدقيــق والمخاطــر .

 5.3أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

يتوافــر لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تغطــي جميــع أنشــطتها ،والتــي تعمــل علــى الحفــاظ علــى ســامة الشــركة
الماليــة ودقــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا مــن مختلــف الجوانــب وذلــك مــن خــال وجــود هيــاكل تنظيميــة معتمــدة تراعــى مبــدأ
الفصــل التــام فــي المهــام وعــدم تعــارض المصالــح ،كمــا يتوافــر لــدى الشــركة أدلــة سياســات وإجــراءات عمــل تحــدد بشــكل
واضــح الســلطات والمســؤوليات .وقــد قامــت الشــركة بتكليــف أحــد مكاتــب التدقيــق المســتقلة مــزارز  -فهــد مســاعد وشــركاه
ـركة وتقديمــه للســادة /هيئــة أســواق المــال فــي الوقــت المحــدد عبــر بوابــة الهيئــة
بفحــص وتقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة للشـ ِ
اإللكترونيــة فــي . 3/31

 5.4تطبيق تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

فــي الشــركة وحــدة مســتقلة للتدقيــق الداخلــي تتمتــع باالســتقاللية الفنيــة التامــة حيــث تتبــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر
وبالتبعيــة مجلــس اإلدارة وهــي المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة  .وقــد قــام مجلــس اإلدارة بتكليــف أحــد المكاتــب االستشــارية
الخارجيــة للقيــام بمهــام هــذه الوحــدة وهــي ضمــان أن كافــة النظــم والسياســات التــي وضعتهــا يتــم اتباعهــا بدقــة فــي كافــة
قطاعــات وإدارات الشــركة مــن خــال إعــداد تقاريــر دوريــة تتضمــن توصياتهــا ليتــم عرضهــا علــى اللجنــة .
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القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
 6.1موجز عن ميثاق العمل الذي يشمل معايير ومحددات
السلوك المهني واألخالقي:

تؤمــن الشــركة متمثلــة بمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع العامليــن فيهــا بــان الســلوك المهنــي واألخالقــي مــن
اهــم روافــد نجــاح الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا مــن خــال ميثــاق العمــل المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة ويحــدد معاييــر الســلوك
المهنــي واألخالقــي فــي الشــركة مشــتملة علــى معاييــر الســلوك المهنــي واألخالقــي ،وكذلــك مســؤوليات كل مــن الشــركة
ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن .باإلضافــة إلــى سياســة اإلبــاغ والتــي وضعــت آليــة تتيــح للموظفيــن وأصحــاب
المصالــح اإلبــاغ عــن أي ممارســات غيــر ســليمة أو أمــور تثيــر الريبــة مــع وضــع الترتيبــات المناســبة التــي تســمح بإجــراء تحقيــق
مســتقل.

 6.2موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح:
لــدى الشــركة سياســات وآليــات خاصــة للحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح وأســاليب معالجتهــا والتعامــل معهــا وذلــك ضمــن
إطــار حوكمــة الشــركات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مــا ورد بقانــون الشــركات حيــث تهــدف سياســة الحــد مــن تعــارض المصالــح
المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة إلــى ضمــان تطبيــق اإلجــراءات المناســبة الكتشــاف حــاالت تعــارض المصالــح الجوهريــة والتعامــل
معهــا بشــكل فعــال ،والتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يقــوم بالتعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح القائمــة والمحتملــة والمتوقعــة
وأن كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا بمــا يحقــق مصالــح الشــركة.

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 7.1موجز عن تطبيق سياسة اإلفصاح والشفافية وآليات العرض
واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت اإلفصاح:

تتســم الشــركة باإلنفتــاح والمصداقيــة والتعــاون ،وتحقيقــا لمبــادئ الشــركة الراســخة وتطبيقــا ً ألفضــل ممارســات الحوكمــة
الرشــيدة والتزامــا ًبالمتطلبــات القانونيــة كافــة قــام مجلــس اإلدارة بتحديــث السياســة الخاصــة باإلفصــاح والشــفافية طبقــ ًا
للتعديــات وآخرهــا طبق ـ ًا للقــرار رقــم  2021 /43وتضمنــت السياســة بشــكل واضــح القواعــد العامــة لإلفصــاح ،إجــراءات وآليــة
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اإلفصــاح ،وبينــت السياســة مســؤولية إدارة اإللتــزام بالشــركة عــن إدارة عمليــات اإلفصــاح والتحقــق مــن اإللتــزام بالبيانــات
الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي الوقــت المناســب وبشــكل وافــي ودقيــق وفقــا لتعليمــات هيئــة أســواق المــال والقوانيــن والنظــم
المعمــول بهــا باإلضافــة إلــى نشــر المعلومــات علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة ومــن خــال مســتند يوضــح قائمــة التقاريــر
والســجالت الدوريــة الخاصــة بالجهــات الرقابيــة إلدارة اإللتــزام والــذي يتــم تحديثــه طبق ـ ًا للتعديــات والقــرارات الصــادرة مــن
الجهــات الرقابيــة.

 7.2نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء:
طبقــ ًا للقــرار رقــم  2021/43تقــوم الشــركة باالحتفــاظ بســجل خــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
والمــدراء  ،بحيــث يشــمل الســجل علــى إفصاحــات بنســب الملكيــة والتــداوالت علــى أســهم الشــركة إضافــة إلــى اإلقــرارات
والتعهــدات المقدمــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بصفتهــم أشــخاص مطلعيــن والتــي يتــم تحديثهــا كمــا
كافــة البيانــات المتعلقــة بالمكافــآت والرواتــب وغيرهــا مــن المزايــا الماليــة األخــرى التــي تــم منحهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
مــن قبــل الشــركة أو شــركاتها التابعــة  .ويحتفــظ بهــذا الســجل فــي مقــر الشــركة ويتــاح اإلطــاع علــي الســجل مــن قبــل كافــة
مســاهمي الشــركة خــال ســاعات العمــل المعتــادة دون رســم أو مقابــل ويتــم تحديثــه بشــكل دوري بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع
األطــراف ذات العالقــة.

 7.3بيان مختصر عن تطبيق متطلبات وحدة شؤون المستثمرين:

يتواجــد لــدى الشــركة وحــدة مســتقلة مســؤولة عــن إتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســتثمرين
الحالييــن والمحتمليــن فــي الشــركة ويتــم نشــر كافــة المعلومــات والتقاريــر واألخبــار علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة .ويقــوم
بالتواصــل مــع المســتثمرين والمســاهمين مــن خــال اإلتصــال بالهاتــف او مــن خــال البريــد اإللكترونــي كمــا هــو مبيــن علــى
الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

 7.4نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
واإلعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح:

تعتمــد الشــركة علــى البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات بشــكل كبيــر فــي عمليــات اإلفصــاح ،كمــا مــن خــال برنامــج خــاص
لــإدارة الماليــة وإدارة المشــاريع والفصــل فــي المهــام واخــذ الموافقــات باإلضافــة إلــى قســم مخصــص لحوكمــة الشــركات
يتــم عــرض فيــه كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تســاعد المســاهمين والمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن علــى ممارســة
حقوقهــم وتقييــم أداء الشــركة.
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القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين
 8.1موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة
للمساهمين وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين:

تلتــزم الشــركة بمســؤوليتها تجــاه المســاهمين بتبنــي أعلــى المعاييــر فــي حوكمــة الشــركات .حيــث تؤمــن الشــركة بــأن
التطبيــق الســليم لحوكمــة الشــركات يعــزز القيمــة لمســاهميها ،فالشــركة تقــوم بمعاملــة جميــع المســاهمين بالتســاوي ودون
تمييــز وال تقــوم الشــركة فــي أي حــال مــن األحــوال بحجــب أي معلومــة أو حــق مــن حقــوق المســاهمين وتلتــزم الشــركة بهــذا
الشــأن بكافــة أحــكام القوانيــن والتعليمــات والضوابــط الرقابيــة.
لــدى الشــركة سياســة خاصــة لحمايــة حقــوق المســاهمين وتــم تعديلهــا طبق ـ ًا للقــرار رقــم  108لعــام  2021تبيــن دور كل مــن
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي حمايــة حقــوق المســاهمين والتأكــد مــن أن يتمتــع كافــة فئــات المســاهمين بنفــس
حقــوق التصويــت والحصــول علــى النصيــب المقــرر فــي توزيعــات األربــاح وبــذات المعاملــة وتوفيــر كافــة المعلومــات الخاصــة
بحقــوق التصويــت مــع منــح كافــة فئــات المســاهمين فرصــة مســاءلة مجلــس اإلدارة عــن المهــام الموكلــة إليهــم وغيرهــا مــن
الحقــوق التــي تكفــل العدالــة والمســاواة.
عــاوة علــى ذلــك ،يوفــر الموقــع اإللكترونيــة ،مجموعــة مــن المعلومــات الخاصــة بســهم الشــركة والبيانــات الماليــة والتقاريــر

الخاصــة بــأداء الشــركة والنظــام األساســي وتعديالتــه.

 8.2موجز حول إنشاء وحفظ سجل خاص في شركة المقاصة
ليشمل متطلبات مراقبة بيانات المساهمين:

إن ســجل الخــاص بالمســاهمين يحفــظ لــدى وكالــة المقاصــة الكويتيــة ( )KCPCيقيــد فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم
ومواطنهــم وعــدد األســهم المملوكــة لــكل منهــم ويتــم التأشــير فــي ســجل المســاهمين بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات
المســجلة فيــه وتتيــح الشــركة للمســاهمين اإلطــاع علــى الســجل كمــا يتــم التعامــل مــع البيانــات الــواردة فيــه بأقصــى درجــات
الحمايــة والســرية بمــا ال يتعــارض مــع القانــون والالئحــة التنفيذيــة.

 8.3نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة
والتصويت في إجتماعات الجمعيات العمومية الشركة:

يتضمــن النظــام األساســي للشــركة جميــع حقــوق المســاهمين فيمــا يخــص حــق المشــاركة فــي اإلجتماعــات العامــة وتوجيــه
الدعــوة للمســاهمين لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة وتتضمــن جــدول األعمــال وآليــة التصويــت فــي اإلجتماعــات العامــة
للمســاهمين ،وســبل المشــاركة الفعالــة فــي مناقشــة المواضيــع المدرجــة .وكمــا تــم ذكــره اعــاه فــي الفقــرة  8.1وقــد قامــت
الشــركة بوضــع سياســة خاصــة لحمايــة حقــوق المســاهمين وكان آخــر تعديــل لهــا طبق ـ ًا للقــرار رقــم  108علــى .2021
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القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
 9.1نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل
الحماية واإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

تقــوم الشــركة علــى احتــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح فــي جميــع معامالتهــا وتعامالتهــا الداخليــة والخارجيــة ،حيــث إن
اســهامات أصحــاب المصالــح تشــكل مــورد ًا بالــغ األهميــة لبنــاء القــدرة التنافســية للشــركة وتدعيــم مســتويات ربحيتـــها ،وفــي
سبـــيل حمـــاية معامـــات أصحـــاب المـــصالح مـــع الشركة سواء كانت عقود أو صفقات ،قامت الشركة بإعتماد سياسات ولوائح
داخليــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:
 سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح. سياسة الحد من تعارض المصالح. سياسة اإلبالغ عن المخالفات. سياسة المعامالت مع األطراف ذات العالقة. -سياسة وإجراءات الشراء والتعاقد.

 9.2نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على
المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

تتيــح الشــركة ألصحــاب المصالــح فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الماليــة ذات الصلــة بأنشــطتهم وتعامالتهــم مــع
الشــركة وبمــا يكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب بغــرض مســاعدة أصحــاب
المصلحــة علــى اتخــاذ القــرارات
بنــاء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة ،وحصولهــم علــى فــرص متكافئــة فــي الوصــول إلــى
ً

المعلومــة وضمــان عــدم تســرب المعلومــات إلــى بعضهــم مــن خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي التقريــر الســنوي للشــركة
إعالنــات الصحــف والمجــات المقــاالت والبيانــات الصحفيــة للشــركة.
وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة بإعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن المخالفــات ،تلتــزم الشــركة بموجبهــا بمراعــاة النزاهــة والســلوك
المهنــي واألخالقــي فــي كافــة التعامــات وتتيــح الفرصــة ألصحــاب المصالــح لإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو أي أنشــطة غيــر
قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أو غيــر مشــروعة ،مــع التــزام الشــركة بالســرية فــي إجــراءات التحقيــق فــي المخالفــة مــع توفيــر حمايــة
للمبلــغ مــع عــدم اإلضــرار بــه.
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القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسن األداء
 10.1تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

قامــت الشــركة خــال العــام بإخطــار أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة عــن أي تعديــات جوهريــة فــي
القــرارات و القوانيــن المرعيــة اإلجــراء كمــا حضــروا ورشــة عمــل خاصــة بهــذا الشــان باإلضافــة إلــى متطلبــات معاييــر المحاســبة
الدوليــة .

 10.2نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل واداء
كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

لــدى الشــركة نظــم وآليــات لتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن خــال مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء
الموضوعيــة التــي ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة.
ويقــوم مجلــس اإلدارة بعمــل تقييــم ذاتــي ألدائــه باإلضافــة إلــى أداء كل لجنــة وتقييــم ذاتــي لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة مــن خــال إســتبيان أمــا فيمــا يتعلــق بــاإلدارة التنفيذيــة فتقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت علــى تقديــم الدعــم لمجلــس
اإلدارة فــي تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة فــي ضــوء اهــداف الشــركة ومــا يتوافــق مــع مؤشــرات الموضوعيــة و اإلشــراف عليهــا
ويتــم رفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.

 10.3نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم
المؤسسية Valueلدى العاملين بالشركة:

يعمــل مجلــس اإلدارة بخلــق القيــم داخــل الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل وذلــك مــن خــال وضــع إجــراءات تعمــل علــى
تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وتحســين معــدل األداء ممــا يســاهم بشــكل فعــال علــى خلــق القيــم المؤسســية لــدى
العامليــن وتحفيزهــم.
تقــوم الشــركة بإعــداد التقاريــر الدوريــة خــال مــا تــم إنجازه من مؤشــرات ماليــة وغير مالية  ،ويتــم تحديث التقارير بآخــر المعلومات
والمســتجدات .حيــث أن ذلــك يســاعد مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ القــرارات بشــكل منهجــي وســليم ،ومــن ثــم
تحقيــق أهداف المســاهمين.
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القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
 11.1موجز عن سياسة المسؤولية اإلجتماعية:

تهــدف سياســة المســئولية اإلجتماعيــة فــي الشــركة الــي تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف الشــركة واألهــداف التــي يســعى
المجتمــع لتحقيقهــا وتكفــل توجيــه الشــركة بشــأن إدارة مســؤوليتها االجتماعيــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع
والعامليــن مــن خــال المســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل وتخفيــض مســتويات البطالــة فــي المجتمــع وتحقيــق اإلســتغالل
األمثــل للمــوارد المتاحــة.

 11.2نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة في مجال العمل اإلجتماعي:

يتوفــر لــدى الشــركة أنشــطة تهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن كل مــن أهــداف الشــركة وأهــداف المجتمــع كمــا قامــت شــركة
المعامــل بالعمــل علــى العديــد مــن المبــادرات فــي مجــال المســؤولية اإلجتماعيــة مــن خــال اســتخدامها لمــواد ومســتلزمات
تحافــظ علــى البيئــة والصحــة العامــة ومــن خــال اســتخدام أدوات داخليــة موفــرة للطاقــة وكذلــك مــن خــال حــرص الشــركة
فــي كافــة مشــاريعها علــى وضــع نظــم للتخلــص مــن المخلفــات فــي كافــة مشــاريع الشــركة بطريقــة آمنــة تحافــظ علــى البيئــة
والصحــة العامــة للمجتمــع مــن خــال تعاقدهــا مــع شــركة متخصصــة ألجــل إعــادة تدويــر مخلفات الشــركة فــي المشــاريع باإلضافة
إلــى المبــادرات اإلجتماعيــة التــي قامــت بهــا خــال هــذا العــام بمــا تســمح بــه الظــروف الصحيــة بســبب جائحــة كورونــا مثــل توزيــع
كســوة الشــتاء علــى العديــد مــن المحتاجيــن ،خصوصـ ًا العمالــة المنتشــرة فــي كثيــر مــن المواقــع بالبــاد  ،المســاهمة بمشــروع
إفطــار الصائــم بالتعــاون مــع جمعيــة الهــال األحمــر الكويتــي ،دعــم بيــت عبداللــه لرعايــة األطفال ،لتعزيــز القيــم اإليجابية خصوصا
لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن بعــض األمــراض المســتعصية كمــا قامــت بتقديــم الدعــم للعديــد مــن اللجــان الخيريــة اإلنســانية
الكويتيــة ،فــي الكويــت لمــا فــي ذلــك مــن آثــار إيجابيــة ودور فــي بنــاء اإلنســان القــادر علــى العطــاء وغيرهــا وتــم اإلفصــاح عنهــا
فــي الصحــف المحليــة والموقــع اإللكترونــي.
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كلمة رئيس اللجنة
السادة المساهمين الكرام ،تحية طيبة وبعد.....
حرصــا مــن الشــركة علــى التأكــد مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة بالشــركة والتزامنــ ًا
منــا بتطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال لــذا فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة التدقيــق
والمخاطــر بتاريــخ  12مايــو  2016ثــم إعــادة تشــكيلها بتاريــخ  2017/05/15و  ،2020/06/24حيــث تعمــل هــذه اللجنــة علــى
ترســيخ ثقافــة اإللتــزام داخــل الشــركة مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة والتأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة
الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة ويتضمــن التقريــر المرفــق أهــداف اللجنــة وتشــكيلها وانجازاتهــا عــن الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2021

أهداف اللجنة
مســاعدة المجلــس فــي أداء التزاماتــه فيمــا يتعلــق بالتأكــد مــن ســامة التقاريــر الماليــة ،وأنظمــة الرقابــة الداخليــة ومســاعدة
مجلــس اإلدارة فــي فهــم وتحليــل المخاطــر التــي تواجــه أنشــطة الشــركة والحــد منهــا تطبيقــ ًا لقواعــد حوكمــة الشــركات
الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال باإلضافــة إلــى متطلبــات الجهــات الرقابيــة األخــرى.

تشكيل اللجنة
تــم تشــكيل اللجنــة بتاريــخ  2016/05/12ودمــج كل مــن لجنتــي التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر بلجنــة واحــدة "لجنــة التدقيــق
والمخاطـر" بنــاء علــى موافقــة الســادة /هيئــة أســواق المــال بتاريــخ  2016/05/04علــى ذلــك و تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة بتاريــخ
 2017/05/15ثــم تاريــخ  2020/06/24بنــاء علــى إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الــذي إنعقــد بتاريــخ 2020/06/24
حيــث تــم إنتخــاب مجلــس إدارة جديــد لثــاث ســنوات جديــدة حيــث قــام بتشــكيل هــذه اللجنــة لمــدة ثــاث ســنوات جديــدة وقــد
شــغل عضويــة اللجنــة كل مــن الســادة:
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م

1

2

3

االسم

محمد يوسف محمد
الحساوي
جمال علي يوسف
الهزيم
بدر ناصر جمعه
الخشتي

صفة العضوية في المجلس

صفة العضوية في اللجنة

عضو غير تنفيذي مستقل

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي مستقل

عضو اللجنة

مهام اللجنة
قــام مجلــس اإلدارة بإعتمــاد إلئحــة لجنــة التدقيــق والمخاطــر والتــي تتضمــن بيانـ ًا تفصيليـ ًا لمهــام
ومســؤوليات وصالحيــات اللجنــة .وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم مهــام ومســؤوليات اللجنــة والتــي
هــي علــى ســبيل المثــال:
 .1مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الراي والتوصية بشأنها.
 .2التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أو إعــادة تعييــن مراقبي الحســابات الخارجيين وتحديد اتعابهم والتحقق من اســتقالليتهم
ومراجعــة خطابات تعيينهم.
 .3تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة واعداد تقرير يتضمن توصيات اللجنة في هذا الشأن.
 .4اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي وتعيين مسؤول التدقيق الداخلي وعزله وتقييم أداءه.
 .5مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ االجراءات الالزمة بشأنها.
 .6التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
 .7مراجعة سياسات وإستراتيجيات إدارة المخاطر قبل إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
 .8تحديد وتقييم مستوي المخاطر المقبول في الشركة والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوي من المخاطر.
 .9تقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
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إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة خالل عام  2021عدد ( )4اجتماعات وبيانها فيما يلي:

إجتماعات اللجنة

إجتماع رقم ( )1المنعقد في تاريخ

2021/03/21

إجتماع رقم ( )2المنعقد في تاريخ

2021/05/09

إجتماع رقم ( )3المنعقد في تاريخ

2021/08/11

إجتماع رقم ( )4المنعقد في تاريخ

2021/11/09

وكان حضور إجتماعات اللجنة كما هو موضح ادناه:

السيد  /محمد يوسف محمد الحساوي

4/4

السيد  /بدر ناصر جمعة الخشتي

4/4

السيد  /جمال على يوسف الهزيم

4/4
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إنجازات اللجنة
أنجزت اللجنة في عامها الحالي العديد من اإلنجازات نوجزها فيما يلي:

البيانات والتقارير المالية:
 .1مراجعــة البيانــات والتقاريــر الماليــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــراي والتوصيــة بشــأنها .وفيمــا يلــي بيــان
البيانــات الماليــة التــي تــم عرضهــا علــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر:
• البيانات المالية للفترة المنتهية في 2020/12/31
• البيانات المالية للفترة المنتهية في 2021/03/31
• البيانات المالية للفترة المنتهية في 2021/06/30
• البيانات المالية للفترة المنتهية في 2021/09/30
• البيانات المالية للفترة المنتهية في  2021/12/31بموجب إجتماعها في 2022/03/21

التدقيق الداخلي:
• مراجعة تقرير تقييم لنظم الرقابة الداخلية المقدم من إدارة التدقيق.
• مناقشــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي الدوريــة علــى إدارات الشــركة واإلجــراءات التصويبيــة التــي اتخذتهــا اإلدارة بشــأن تلــك
المالحظــات.
• إعداد تقرير اللجنة المزمع تقديمه للجمعية العامة للموافقة عليه.
• مراجعة والموافقة على خطة عمل إدارة التدقيق الداخلي.
• اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازاتها والتي قدمت طبق ًا لخطة العمل.
• تقييم إدارة التدقيق الداخلي في الشركة ومراجعة تجديد العقد.
• اإلطــاع علــى التقريــر المقــدم مــن مكتــب تدقيــق مســتقل للقيــام بتقييــم ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة للشــركة للتأكيــد
علــى موافــاة الســادة/هيئة أســواق المــال بــه قبــل تاريــخ .2022/03/31

اإللتزام بالقوانين والتشريعات:
• متابعــة إلتــزام الشــركة بالقوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة بعملهــا ومناقشــة مســؤول اإللتــزام بالشــركة عــن مــدى إلتــزام
الشــركة بتعليمــات الجهــات الرقابيــة مــن خــال متابعــة كافــة التعديــات التــي طــرأت علــى الالئحــة التنفيذيــة لهيئــة أســواق
المــال.
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مراقب الحسابات الخارجي:
• قامــت اللجنــة باالجتمــاع مــع مراقبــي الحســابات الخارجييــن بصــورة دوريــة ومناقشــة طبيعــة ونطــاق عمــل التدقيــق الــذي قاموا
بأدائــه وفقـ ًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والمتطلبــات الرقابيــة األخرى.
• كما قامت اللجنة بمناقشة السياسات المحاسبية مع مراقب الحسابات الخارجي وإعطاء التوصية الالزمة لمجلس اإلدارة.
• التاكد من إستقاللية مراقب الحسابات الخارجي والتوصية بتعيين أو إعادة تعيين المدقق الخارجي.
• تقييم مراقب الحسابات الخارجي .

المخاطر:
• قامت بمناقشة تقرير المخاطر المقدم من إدارة المخاطر بصورة دورية.
•مراجعة خطة العمل الخاصة بإدارة المخاطر والموافقة عليها.
• التأكد بان الجهة القائمة على إدارة المخاطر لديها الفهم الكامل لمخاطر المحيطة بالشركة.
• تقييم إدارة المخاطر ومراجعة تجديد العقد.
•القيــام بمراجعــة الصفقــات التعامــات المقتــرح ان تقــوم بهــا الشــركة مــع أحــد اطــراف ذات العالقــة وقدمــت التوصيــة لمجلــس
اإلدارة بذلك.
•مراجعة المسائل المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر.

وفي الختام نود أن ننوه نحن اعضاء لجنة التدقيق والمخاطر أننا نضع نصب أعيننا
القيام بالمهام الموكلة إلينا على أكمل وجه

محمد يوسف محمد الحساوي
رئيس لجنة التدقيق واملخاطر
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KCPC has worked on several initiatives in the area of social responsibility through its
use of materials and equipments that maintain environment and public health, the
use of internal energy-saving tools, and the company's concern in all its projects to
develop waste disposal systems in all of its projects in a manner that is safe for the
environment and public health of society by contracting with a specialized company to recycle the company's waste in projects.
In addition to the social initiatives that it has undertaken during the course of this
year as allowed by the health conditions due to Corona pandemic, such as the distribution of the winter clothes to many people in need, especially workers in many
locations in the country, the contribution of the fasting people breakfast project in
cooperation with the Kuwait Red Crescent Society, the support of Bayt Abdullah
Children’s Hospice, to promote positive values, especially for children suffering from
certain incurable diseases. It also has provided support to many Kuwaiti humanitarian committees and charities for their positive effects and role in building a human
being capable of giving.
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Corporate Social Responsibility
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KOC- Contract No. 21056775
Drainage, Sewage and STP Services in Company's Operational Areas in
North Kuwait
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KOC- Contract No: 21056717
Excavation, Transportation and Remediation North of Kuwait Project (Zone-2)
This project is part of an Environmental Rehabilitation Program Under United
Nation Legislation. The Project objective is to perform excavation and
transportation to designated areas, remediation of contaminated soils,
and waste disposal/landfilling.
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Contract No:
PAHW/1421-2020/2021
Construction, Completion and Maintenance of the Surface Asphalt Layer
and Related Items for the Sabah Al-Ahmad City Project, Sector (B)
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Kuwait Scientific Center
Expansion Program
Construction, completion, and maintenance of the Scientific Centre building.
The new building covers a total area of 19,854 square meters and consists of a
basement of 9,511 square meters, ground floor and three floors above.
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Contract No. MD/N/65
General maintenance of sanitary sewer system, water storms in
Mubarak Kabeer Governate.
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Contract No. SE/R/403
General maintenance of the Fifth Ring Road, Ghazali Road and the
Jahra Road, and other intersections and subsequent roads & bridges.
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Projects and Achievements

151
16

Our Services

Civil engineering Construction

Roads/Bridges and
Infrastructure Construction

Ready Mix Asphalt and Concrete

Electrical Engineering Construction

Swimming Pools and Water Faciuties

Marble and interiors

Building Transport Systems

Scaffolding & Equipment Rentals
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Lastly
It is my pleasure, on behalf of myself and the Company’s Board of Directors, to extend my sincere
thanks and appreciation to you and to 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 for their significant commitment to work and the tasks ad duties
assigned to them and hard work which contributed in bring the Company to its hoped-for goals and
expectations. We would also like to thank all entities dealing with KCPC, as well as the regulatory
bodies in Kuwait, for their follow up and for making use of all possibilities and guidance to the Company during the past years which had its immense impact in achieving goals and success.
It is also my pleasure, on behalf of myself and the Company’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, highnesses Prime Minister Sheikh Sabah Al-Khaled Al Hamad Al-Sabah, wishing you all progress
and prosperity in leading our country to brighter future.
May Almighty Allah protect Kuwait, its leadership, its people and the people on its territory from any
harm.

May the Peace, the Mercy and the Blessings of Allah be
bestowed upon you

Moayad Hamad Musa›ed Al-Saleh
Vice Chairman and CEO
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Social Responsibility
Since KCPC is part of the Kuwaiti society and out of its keenness to participate in achieving social
and economic development in the court, and based on its social responsibility and in application
of the policy and strategy set by the Board of Directors to interlink the objectives of the Company
and those of the society, the Company has a number of effective social contributions including: distribution of winter clothes to the needy people, participation in breakfast for a fasting person, and
providing material support to many Kuwaiti humanitarian committees and charities for their positive
effects and role in building a human being capable of giving as outlined in the Corporate Governance
Report 2021.

Human Resources
As KCPC considers the human capital as the most important and most valuable asset and the base
for any progress that can be acheived, the Company has always sought to promote and raise the level of its employees in many areas, as well as to develop the working system and mechanism based on
the Company’s vision to upgrade the efficiency of its employees and to keep pace with rapid developments and business growth and technology in all departments and sectors in order to strengthen
KCPC’s position in Kuwait and the region with its distinct human potential capable of giving and
providing the best.

Future Strategies Locally and GCC Wide
During the past years and since its incorporation, KCPC managed to gain the confidence of clients
and to execute projects and businesses were awarded to it. This is why KCPC is proceeding in a confident manner and in accordance with a future strategy based on contributing to the State’s development plan and projects, in particular those included in Kuwait’s strategy.”Kuwait Vision 2035,” both
in infrastructure projects and oil and other projects, as well as critical projects launched in a number
of GCC countries in the construction sector and infrastructure projects, ad has have succeeded in
doing that locally and regionally.
All this has made KCPC to gain the confidence of clients either government ministries, institutions
or entities, as well as the distinction of the Company, in cooperation with the project managers, to
maintain its reputation and quality of business, on the one hand, as well as to push for increased
profitability, sustainable revenue growth and distinct shareholder benefits.

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 of
KCPC the distribution of:
- Cash dividends by 26% of the nominal value of share at 26 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 31/12/2021, totaling only
KWD 66,000 (Sixty Six Thousand Kuwaiti Dinar only).
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3. A change order of 3.5 million Kuwaiti Dinars was added to the contract No. (HTS/403) for general
maintenance on the fifth ring road, Ghazali road and the Jahra Highway with the intersections.
4. Contract No. (KSH/65) (Maintenance and construction of the rain sewer and drainage System in
Mubarak Al-Kabir governorate) has been completed and handed over to the Ministry of Public Works.
5. KCPC has also participated in numerous government and private tenders and offered competitive
prices, some of which we hope will be awarded to KCPC, and we are very confident that our task
forces will be able to deliver them in accordance with established specifications and time lines.

Concrete and Asphalt Production Plant Results
Respected attendees, the concrete and asphalt production plants and KCPC modern facilities based
and built on its own plots are a powerful asset to the Company because of their high reputation.
They are well developed and have a high quality of production. The asphalt and concrete plants are
among the largest in Kuwait in terms of productivity and quality and we are proud of our achievements and results.

The Commercial Sector
The Commercial Sector plays an important and vital role through the supply and installation of elevators, swimming pools and all related requirements, which are part of the business of the Company.
Several swimming pool contracts have been completed and signed in many areas of Kuwait, as well
as the completion of multiple projects for installation and maintenance of elevators and escalators
for both public and private sectors in accordance with the specified terms and with the best specifications that met the customers’ satisfaction. In addition to the Marble Division and its quality in
products that meet customers’ needs in their excellent quality and colors and provide the required
standards, and we look forward to a greater market share for KCPC.

Corporate Governance
As an emphasize of KCPC’s commitment and 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 decision-making 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 implement rational actions 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 2021.
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Board of Directors Statement
Respected shareholders
On behalf of myself and the Board of Directors of the Kuwait Company for Process Plant Construction & Contracting (KCPC), It is my pleasure to present to you the Company's annual report highlighting the most significant achievements achieved by KCPC during the financial year ending 31/12/2021.
This report reflects all the financial results of the Company's businesses, which was achieved by the
grace of Allah Almighty, and through the cooperation and the efforts of all staff at the various devisions and departments of the Company and their dedication to the implementation and success of
KCPC's strategy supported by direction and follow-up of the Board of Directors to achieve success
as we wished.
Brothers and sisters, please note that KCPC continues to pursue its firm policy of operating on
well-founded methodology plans that are based on facts and studies avoiding to enter into risky or
challenging projects or businesses, to maintain its financial position, which is solid and very stable,
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 difficulties and challenges
facing the market and the soaring competition between the companies particularly in recent years.

Revenues
Our respected brothers, despite the extraordinary economic conditions that Kuwait, the region and
the world are experiencing due to the negative impacts of Covid-19 crisis on most business sectors,
yet KCPC has managed to demonstrate its ability to operate and succeed and to maintain positive
financial stability, as it has even generated good financial returns and has consolidated and developed its work to deal with various conditions to secure and develop shareholder rights in the near
and long term. We present to you the financial results that have been achieved as follows:
- Gross income of KWD 28.6 million for financial year 2021, compared to KWD 52.7 million for 2020.
- Net profit of KWD 4.3 million for 2021, compared to KWD 6 million for 2020.
- Earnings per share of 38.33 fils (per share) in 2021, compared to 53.77 fils (per share) in 2020.
All financial statements and reports on the Company’s activities were also reviewed and discussed at
the Board’s meeting held on 21/03/2022 and the Board declare the integrity and truthfulness of such
presented statements and reports.

The Company’s Activities during 2021
Respected attendees, as the Company was and still keen to take a confident pace in light of a clear
strategy in addition to the vision of the Board of Directors and the integrated efforts of our team, it
has been able to carry out all the work, projects and activities that have been put in place. The experience of workers in all divisions and departments has played a key role in the success of these efforts.
Here are the key activities:
1. Contract No. 21056775 was signed with KOC for the drainage and sewerage services and treatments plants for the northern area of KOC’s operations in the amount of KWD 2,947,062.
2. Contract No. 21056717 (KCPC alliance with Environmental Technology Management Company) was
also signed with Kuwait Oil Company for the soil treatment and rehabilitation project in northern
Kuwait, within Kuwait’s Environmental Rehabilitation Program for a total amount of USD 188 million,
equivalent to KWD 56.8 million.
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