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نبذة عن الشركة

يبلغ  مدفوع  مال  برأس   ،  1978 عام  للتنظيف  الوطنية  الشركة  تأسست 

 24,974,799 مدفوع يبلغ  مال  إلى رأس  دينار كويتى ليصل   1,525,000

دينار كويتى ، بهدف تقديم خدمات النظافة بطريقة مهنية يمكن االعتماد 

نمت  عاما(   38 )خالل  تأسيسنا  منذ  أنه  حيث   ، الكويت  دولة  في  عليها 

حصة  لديها  لتصبح   ) التابعة  وشركاتها  األم  )الشركة  المجموعة  وإزدهرت 

 2500 من  بأكثر  مجهزة  الجنسيات  متعددة  العاملة  القوى  من  كبيرة 

حيث   ، األساسى  الشركة  نشاط  لدعم  المتخصصة  والمعدات   األالت  من 

الشرق  في  النفايات  إدارة  فى  الرائدة  الشركات  من  اآلن  تعتبرالشركة 

النفايات والقيام  فى نقل و تجميع  تتمثل خدماتنا  حيث   ، والهند  األوسط 

الحكومية  والمصالح  والوزارات  للبلدية  النظافة  تعهدات  كافة  بتنفيذ 

من  البيئة  حماية  مجال  في  الالزمة  الخدمات  وتقديم  األهلي  والقطاع 

التلوث وتحسينها وفى  إستيراد اآلالت واألجهزة والمواد الالزمة للتخلص من 

النفايات أو إستغاللها واإلتجار بالمواد الناتجة عن تدوير النفايات والمتاجرة 

بالمواد المنظفة والمطهرة ، بما في ذلك تشغيل وإدارة مدافن النفايات 

وتشمل خدماتنا أيضا فى إدارة النفايات الخطرةو خدمات مكافحة اآلفات و 

المقاوالت الزراعية والمناظر الطبيعيةو خدمات األمن والحراسة و المصابغ 

فى  المدرجة  الشركات  اوائل  من  الشركة  أن  كما   ، السيارات  صف  وخدمة 

بورصة الكويت وذلك منذ عام 1996.
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رؤيــتـــنـــــا و رســـالــتــنـــــا

االستمرارية فى أن نكون من إحدى الشركات الرائدة فى إدارة النفايات فى الشرق األوسط ، وأن 

بتقديم  المستهدفة  العالمية  األسواق  فى  الرائدة  الشركات  إحدى  من  نكون  أن  فى  نسعى 

خدمات ذات جودة مميزة وتكلفة فعالة .

رسالتنا

تقديم خبرتنا المهنية فى خدمات إدارة النفايات. ٭ 

خدمة وحماية المجتمع والبيئة من التلوث. ٭ 

تنمية رأس المال البشرى من ذوى الكفاءات الرفيعة. ٭ 

رؤيــتــنـــــا
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين عن أداء الشركة

خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
السادة / المساهمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

السادة  إلى  أتقدم  أن  للتنظيف  الوطنية  الَشركة  إدارة  مجلس  أعَضاء  عن  وبالنيابة  ُيشرفني  البداية  في 
الحُضور بالشكر والتقدير لحُضورهم وَدعمهم الُمستمر الَوفي لشركتنا ويسرني أيضًا أن أتقدم لهم بقراءة 
التقرير السنوي الصادر عن مجلس اإلدارة والذي يَتضمن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 
31/12/2016 متمنيًا للجميع أن تكون سنة 2017 سنة خَير وإستمرارية لتوسع الشركة ونجاحاتها التي 
بفضلكم وبفضل اإلدارة التنفيذية أصبحت تحتل مكانة مرموقة وأصبحت نموذجًا ُيحَتذا به للشركات التي 

تعمل في مجال النظافة وإدارة النفايات والحفاظ على البيئة.

بتنفيذ كافة تعُهدات  النفايات ، والقيام  القيام بنقل وتجميع  الرائدة فِي مجال  وُتعد الشركة من الشركات 
النظافة للوزارات والَمَصالح الُحكومية والِقطاع األهلي ، وتقديم الَخدمات الالزمة في أعمال ِحماية البيئة 
من التلوث وَتحسينها ، وتدوير النفايات وإستغاللها أو التخلص منها وذلك بعد الحصول على الترخيص 
الالزم من الجهات الُمختصة، ِإستيراد األالت واألجهزة والمواد الالزمة للتخلص من النفايات أو إستغاللها 

، اإلتجار بالمواد الناتجة عن تدوير النفايات والمتاجرة بالمواد المنظفة والُمطهرة.

وقد أضحى ذلك جليًا من خالل أنشطة الشركة والتي نوجزها بالتالي :-

أواًل : مشاريع بدأت الشركة بتنفيذها خالل العام 2016
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -  مناقصة رقم  )ا ف 2016-2015-31( - عمال نظافة المساجد  -1

والمباني التابعة إلدارة مساجد محافظة الجهراء ، مدة المشروع ثالث سنوات.

وزارة الكهرباء والماء – عقد رقم )و ك م -2016-2015-16(-  تنظيف المنشآت المائية وملحقاتها  -2
، مدة المشروع ثالث سنوات.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقى - رقم )هــ ع / ش أ م /26 - 2015/ 2016( - أعمال النظافة لمباني  -3
الهيئة العامة  للتعليم التطبيقي والتدريب )المنطقة الثانية( ، مدة المشروع ثالث سنوات.

وزارة الكهرباء والماء – عقد رقم )و ك م -2014-53( أعمال الحراسة واألمن لمحطة الخيران، مدة  -4
المشروع ثالث سنوات.

جمعية السالمية – حراسة، مدة المشروع سنة واحدة. -5

وزارة األشغال العامة – رقم )إ م م -2015-7-1- 2016( - تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات  -6
، مدة المشروع سنتين.

الهيئة العامة لإلتصاالت وتقنية المعلومات - ممارسة رقم ) 1- 2015 -2016( - تقديم خدمات نظافة  -7
ومراسلين للهيئة، مدة المشروع سنة واحدة.



التقـريــــر الســنــوي 2016

11

ثانيًا : مشاريع قامت الشركة بتوقيع عقودها وجاري تنفيذها في عام 2017

وزارة الكهرباء والماء – عقد رقم )17/2016/2017( - أعمال النظافة والزراعة بمحطة الشعيبة  -1
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، مدة المشروع ثالث سنوات.

مجلس األمة – رقم )م أ 2017-2016-6( -  أعمال التنظيف لمبنى مجلس األمة الرئيسي وملحقاتة  -2
ومرافقة، مدة المشروع ثالث سنوات.

بلدية الكويت -  مناقصة رقم )2016-2015-6( - إستئجار مركبات متنوعة مع سائق ووقود ) عدد  -3
2 تنكر مياه( ، مدة المشروع ثالث سنوات.

الهيئة العامة للزراعة – عقد )هـ ز /م م/20/2015/2017( – سحب المياة الجوفية، مدة المشروع  -4
ثالث سنوات.

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – عقد )هـ ز/ م م /31 – 2015/2016( – إستئجار  -5
عمالة لتجميع وتنظيف بذور النباتات الفطرية، مدة المشروع ثالث سنوات.

وتطوير  -6 َتنفيذ   –  )15/2015/2016/ م  ز/م  )هـ   – السمكية  والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  الهيئة 
وصيانة الزراعات التجميلية في المنطقة الثامنة، مدة المشروع ثالث سنوات. 

وتطوير  -7 تنفيذ   –  )10/2015/2016/ م  ز/م  )هـ   – السمكية  والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  الهيئة 
وصيانة الزراعات التجميلية في المنطقة األولى، مدة المشروع ثالث سنوات.   

نبذة عن األداء المالي 

إنخفض إجمالي أصول الشركة لعام 2016 بنسبة %4.5 حيث بلغت إجمالى قيمتها  92,827,718 د.ك 
)إثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر دينارًا كويتيًا(، مقارنة مع 
العام الماضي بإجمالي قيمة بلغت 97,222,318 د.ك )سبعة وتسعون مليونًا ومئتان واثنان وعشرون ألفًا 

وثالثمائة وثمانية عشر دينارًا كويتيًا(. 

كما إنخفضت إجمالى حقوق ملكية المساهمين بنسبة 0.12 % حيث بلغت إجمالى قيمتها 39,682,174 
للعام  كويتيًا(  دينارًا  وسبعون  وأربعة  ومائة  ألفًا  وثمانون  وإثنان  وستمائة  مليونًا  وثالثون  )تسعة  د.ك 
الحالي، مقارنة بإجمالى قيمة بلغت 39,731,035 د.ك )تسعة وثالثون مليونًا وسبعمائة وواحد وثالثون 

ألفًا وخمسة وثالثون دينارًا كويتيًا( في عام 2015.

وإنخفضت صافى أرباح الشركة الخاصة بمساهمي الشركة األم خالل عام 2016 حيث سجلت أرباح 
صافية بلغت قيمتها 361,637 د.ك )ثالث مائة وواحد وستون ألفًا وستمائة وسبعة وثالثون دينارًا كويتيًا( 
مقارنة بأرباح صافية بلغت قيمتها 384,535 د.ك )ثالث مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وخمسة 
بمساهمى  الخاصة  األساسية  السهم  ربحية  بلغت  كما   ،2015 السابق  العام  في  كويتيًا(  دينارًا  وثالثون 
الشركة األم 1.47 فلس للسهم الواحد للعام الحالي ، مقارنة بربحية سهم 1.56 فلس للسهم الواحد في عام 

 .2015

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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وبناًء على تلك النتائج المحققة أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة 
المالية المنتهية فى 31-12-2016.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

أوصى مجلس اإلدارة بعدم صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فى -31-12
2016 )2015-12-31: أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة(.

كما أن اإلدارة التنفيذية لم تحصل على أية مكافآت أو مزايا أخرى خالل عام 2016.

األطراف ذات صلة

جدير بالذكر أن أرصدة المعامالت المستحقة من األطراف ذات الصلة خالل عام 2016 بلغت إجمالى 
ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر دينارًا  قيمتها 5,894,715 د.ك )خمس ماليين وثمانمائة وأربعة وتسعون 
كويتيًا(، مقارنة برصيد بلغ إجمالى قيمته 6,175,012 د.ك )ست ماليين ومائة وخمسة وسبعون ألفًا واثنا 
عشر دينارًا كويتيًا( خالل عام 2015، أي بإنخفاض يبلغ مقداره280,297 د.ك )مئتان وثمانون ألفًا ومئتان 

وسبعة وتسعون دينارًا كويتيًا(.

تقرير الحوكمة

ذلك من  لمساهمينا وينبع  قيمة  أفضل  بتقديم  الدائم  إلتزامنا  يؤكد  العام  لهذا  السنوي  الحوكمة  تقرير  إن 
إعترافنا كشركة مساهمة عامة أن استدامة الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات أصبح ضرورة أخالقية 

وإقتصادية في عالم األعمال الحديث.

كما نتطلع في سبيلنا نحو تحقيق األهداف المرجوة، إلى تحسين الممارسات واإلجراءات المعمول بها 
في مجاالت  مكانة مرموقة  تبوء  يمكننا  بحيث  للشركة  متطور  إطار حوكمة  تنفيذ  إلى  باإلضافة  حاليًا 

أعمالنا وبالتالي تحقيق رؤية مساهمينا.

وفي الختام

أتوجه بإسم مجلس اإلدارة وبخالص الشكر والتقدير للسادة المساهمين والعمالء الكرام على ثقتهم ودعمهم 
ونأمل أن نكون جديرين بهذه الثقة، آملين أن نلتقي بكم دائمًا على خير، وقد حققت الشركة مزيدًا من 

النجاح واألهداف.

كما يود المجلس أن يشكر جميع موظفي »تنظيف« على جهودهم المخلصة وتفانيهم وحرصهم الدائم على 
تحقيق أهداف الشركة ومصالح عمالئها.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

رئيس مجلس اإلدارة  
           ماهر محمد معرفى
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أن تنظيف المدن – المحافظات التابعة لبلدية الكويت يعد 
تاريخه  وحتى   1979 عام  في  إنشائها  منذ  أولوياتنا  من 
األجهزة  من  وأسطول   ، محترف  فريق  لدينا  أنه  كما   ،
قطاعات  فى  الرائدة  الشركات  من  تجعلنا  المتطورة 

ومجاالت تلك األعمال.
ذات  التجارية  العالمات  أسطول حديث من  بتشغيل  نقوم 
يتم  التعاقدية.حيث  لإللتزامات  لإلمتثال  الطيبة  السمعة 
دعم مكابس النفايات والكناسات الميكانيكية بأحدث أنظمة 
التحميل والكبس والغسيل مع وجود أجهزة خاصة  للتعامل 

مع النفايات الثقيلة أو أكثر من حجم تلك المواد.

إدارة النفايات – البلدية
 خدمات النظافة ، تجميع ، وتدوير والتخلص من النفايات

Municipal Waste Management         
 City Cleaning, Waste Collection and Disposal

خدماتنا و أنشطتنا
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أنشطة  فى  تستخدم  التى  والمركبات  المعدات  أحدث  لدينا 
للقيام  والمهندسين  الفنيين  أفضل  ولدينا   ، التشغيلية  الشركة 
نحو هذا،  ، وعلى  والمركبات  المعدات  لتلك  الصيانة  بعملية 
فإن فلسفتنا هي »الصيانة الوقائية أفضل من الصيانة العالجية 
بعد حدوث العطل«. ولذلك إستثمرنا في ورشة عمل حديثة مع 

القوى العاملة المهنية.

فى  المتخصصة  الكويت  دولة  فى  الشركات  أكبر  نعتبرمن 

مجال مكافحة اآلفات بمواصفات قياسية وبمواد صديقة للبيئة 

اآلفات  مكافحة  خدمات  من  متكاملة  مجموعة  نقدم  حيث   ،

)آفات الصحة العامة واآلفات الزراعية ( طبقًا لبرنامج اإلدارة 

 .)IPM( المتكاملة  لمكافحة اآلفات

نعمل في مجموعة واسعة تمتد من التنظيف السكني 

العادي إلى التحديات فى قطاع التنظيف  الداخلي في 

والجمعيات  التجارية  )المجمعات  التجاري  القطاع 

التعاونية ( و في القطاع الحكومي )مباني الوزارات 

والهيئات الحكومية ( بأسعار تنافسية.

اإلدارة الهندسية )ورشة العمل(

خدمات النظافة الداخلية )األماكن المغلقة(

مكافحة اآلفات

Indoor Cleaning

Pest Control

Engineering )Workshop(

خدماتنا و أنشطتنا
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 ، والحدائق  الطبيعية  المناظر  صيانة  في  الجودة  عالية  خدمة  نقدم 
المنتجعات والحفاظ على البيئة الخضراء.

إن شركتنا مسجلة ومعتمدة ضمن الفئة )أ( لتنفيذ جميع عقود اإلنشاءات 
للمشاريع  المدنية  واألعمال  الري  وأنظمة  الميكانيكية  والصيانة 
الزراعية ، الحدائق العامة  ، المدن والشوارع  من قبل الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت )PAAF(، كما أنه لدينا 
فنيين   ، فنى  جهاز  إلي  باإلضافة  والمعدات  واألجهزة  التقنيات  كافة 
وعمالة مدربة تميزنا لتنفيذ كافة العقود الزراعية بكفاءة عالية ، و تقوم 

الشركة بتنفيذ المشاريع الزراعية مع كافة الجهات الحكومية.

المقاوالت الزراعية والمناظر الطبيعية

مزارع الشركة و إنتاج الزهور والشتالت واألشجار

مشاريع صيانة المزروعات

معرض بيع المنتجات الزراعية

Agricultural Contracting and Landscaping

خدماتنا و أنشطتنا



16

التقـريــــر الســنــوي 2016

إنشاء و صيانة الحدائق العامة

مزارع تربية و إنتاج األغنام
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تعد الشركة واحدة من أبرز الشركات فى مجال التخلص 

من الصرف الصحي السائل في الكويت ، مع عدد كبير 

معالجة  على  والمدربين  العالية  الخبرة  ذو  الفنيين  من 

مشاكل الصرف الصحي في الشبكات السكنية والصناعية.

 خدمة األمن والحراسة

إزالة وتنظيف النفايات الصلبة والسائلة

Security Guard Services 

Solid And Liquid Refuse Removal 
And Cleaning

Laundry Services 

Valet Parking 

خـدمـات المصـابـــغ

خدمات صف السيارات

باستخدام  المالبس  تنظيف  مجال  فى  متخصصة  خدمات  نقدم 

مواد تنظيف ومطهرات ذات الجودة العالية وبتكلفة فعالة. 
نقدم الخدمات األكثر كفاءة مع موظفينا المدربين 

تدريبا جيدا فى مجال األمن والحراسة.

نقدم خدمات وحلول مبتكرة لعمالئنا فى مجال 
صف وتأجير السيارات .

خدماتنا و أنشطتنا
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إدارة النفايات البيئية

    المعالجة البيولوجية للتربة.

Environmental Waste Management

معالجة البحيرات النفطية إدارة محارق النفايات الطبيةالوحدة الحرارية لمعالجة التربة

خدماتنا و أنشطتنا

تنظيف خزانات النفط الخام وتقييم كميات 
الرواسب المتبقية

تنظيف احواض الفصل

وحدة معالجة المياه الملوثة بالمواد الهيدروكربونية    تنظيف ومكافحة التسريبات الحرارية.
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    تنظيف المبادالت الحرارية.

خدماتنا و أنشطتنا

بناء وإدارة محطات معالجة المياه الصناعية   بناء وإدارة محطات معالجة المياه العادمة.

بناء وإدارة المرادم الهندسية للمخلفات الخطرة

محطة معالجة المياه الصناعية المصاحبة لإلنتاج
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      تقرير الحوكمة عن عام 2016 

للشركة الوطنية للتنظيف )ش.م.ك( عامة
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 تكارلشاكمة وحر يرتق
 الوطنية للتنظيف ش.م.ك عامةللشركة 

 2016لعام 

مققا البققات التا قق    (186)م لمققا ر ر قق حكققام األ وفقققاو" حوكمققة الشققركات "تطبيققن اظققام  لى ًء إيماإ 
 والتققى تققنى علققى مققا يلققى  2016لسققنة  (1)المسققاةمة المامققة" مققا  ققااوت الشققركات ر ققم "الشققركة 

فضق  حمايقة   أركات الخاضقمة لر ابتهقا بمقا ي ققن     تض  الجهات الر ابية الممنية  واعد حوكمة الش"
صق ات المصقالح األىقرل المرتبطقة بهقا         ارر الشركة والمساةميا فيهقا   وأ وتوازت بيا مصالح إ

وتماشقيًا مق  الخطقوات      عضقاء مجلقا اا ارر المسقتقليا "    تبيا الشروط الواجب توافرةا فى أ كما
اايجابية التي  امت بها ةيئة أ واق المال بشأت إصدار  واعد حوكمة الشقركات الخاضقمة لر ابتهقا    

ر قم   مقا الئح قة اللتنذيةيقة مقا  قااوت      "حوكمقة الشقركات"   وفقًا لما ور  في الكتات الخقاما عشقر   
 .التمليمات الصا رر بهةا الشات وإلى ااشاء ةيئة ا واق المالب الخاص  2010لسنة  (7)
 

 وتأكيققد المصققدا ية وتمزيققز بنققاء فققي و ورةققا للتنظيققف الوطنيققة الشققركة  اررإ مجلققا مققا إيمااققًاو

  وكمقة ب الخاصقة  واللقواحح  السيا قات  عتمقا  إب اا ارر مجلا  ام فقد بالمسئولية وا تشمارًا. الشذافية

 الوصقول  فقي  الكذاءر ما ك  ت قين ضمات الى يهدف   والةل 2016 /7ر م  جتماعهإ فى الشركات

 ىعلق  ال ذقا     إ ارتهقا  و للشقركة  والمصقدا ية  ققة الث تمزيقز    المسقاةميا  حمايقة    المتو مة لألةداف
 حبارألا  ليوت لىإ ضافةإ  الجوةريققة اافصققاحات فققي الشققذافيةو الد ققة و  المصققالح أصقق ات حقققوق

 ليةؤولمسا مذهمققوم ت قيققن الققى ضققافةبااو   المسققاةميا جميقق  بققيا لة الموا ليةؤولمسوا لةءلمساوا

  اجتماعيةا
 

 بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارةولى : القاعدة األ
 
 

 مجلس االدارة هيكل
 
 

  شذافة وسمية راءات رفقًا اجت وية للمساةمي لماالمامة الجممية افي  ارر اس امجل اتخقققققاتإتقققققم 
فققا لمقا ور  فقى المقا ر     وو حكام  ااوت الشركات والح ته التنذيةيقة  وفقا أل  ارروتم تشكي  مجلا اا

 .ما الذص  الثااى ما كتات "حوكمة الشركات"  (5-2)والما ر ر م  ( 2-2) ر م 
 
 

مقا ىقئل    2016ىقئل عقام    ارر أعضاء مجلقا اا تغيرات فى باافصاح عا ال امت الشركة كما 
وذلققو وفقققا لمتطلبققات    ىققئل مو قق  الشققركة  و مققا لشققركة بورصققة الكويققت   لكترواققى المو قق  اا

مقا الكتقات الماشقر      (1-1-4) ما الما ر ر م  (9)فصاح عا المملومات الجوةرية فى البند ر م اا
عضقاء  أ (7)مقا عقد     ل الي ارر ااس امجلوت يتكحيق    واق المقال    أح ة التنذيةية لهيئة ما الئ

 - ااه:أوفقا لما ةو موضح فى الجدول 
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 تاريخ اإلنتخاب/ تعين يةالعلم الخبرات /المؤهالت المنصب اإلسم م

ماهر محمد سيد/ ال 1
 معرفى

 المؤهالت العلمية
   .جومعااة عاايس  اام  –المعهااا العااولف ال نااف  – 1967 تسااوس  -عمااو إداوة أبكااولووسو   -

 العمليةالخبرات 
 . عاة قطوعوت و مجوالت األعمو فف  عومًو 40خبرة عملية تقووب  -

 -فى مجالس إدارات الشركات التالية : عضوياتعدة  حاليا كما انه يشغل
 إداوة الشركة الوطنية للتنظيف.وئي  مجل   -1
 .عضو مجل  إداوة  ركة كف جف إ  لوجيستك -2
 للنقل.الخليج مجل  إداوة  ركة وابطة الكوست و عضو -3

 -عضويات فى مجالس إدارات الشركات التالية :عدة كما انه كان يشغل سابقا 
 وئي  مجل  إداوة  ركة الخليج للخاموت البحرسة. -1
 (1997)السعودسة.-عضو مجل  إداوة  ركة الخليج للشحس والت رسغ المحاودة -2
 .(1987-1975)عضو مجل  إداوة الشركة الكوستية لبنوء واصالح الس س  -3
 (1992-1979)مجل  إداوة  ركة الخليج لتعمي  الممرات الموئية.وئي   -4
 (1994)البواخر. وكالء نوئب وئي  إداوة اتحود -5
 )ثالث دووات متتولية(وئي  مجل  إداوة الاسمة وبنيا القوو. -6
-1993)عضااو اللجنااة المركلسااة لمعولجااة اويااو  المقيماايس بوااووة  ياار قونونيااة     -7

1996.) 
 .(1997-1994)مع االقتوودىعضو اللجنة التن يذسة للتج -8

على اسماعيل / الدكنور 2
 دشتى

 

 المؤهالت العلمية
 كولي وونيو جنوب جومعة -الكمبيوتر وعلوم هناسة في دكتوواه -
 كولي وونيو جنوب جومعة -الكمبيوتر وعلوم هناسة تخوص -علوم موجستير -
 البوسي يك. جومعة –الكمبيوتر هناسة تخوص –علوم بكولووسو  -

 

 الخبرات العملية
 بخبارة  وستمتع لوجستيك إ  جي كي لشركة التن يذي الرئي  منوب حوليًو سشغل
 .األكودسمي والعمل البحوث األعمو ، مجو  في عومًو 20 عس تلسا عملية

 

 -: كل ما يلىكما أنه يشغل حاليَا 
 نوئب وئي  مجل  إداوة الشركة الوطنية للتنظيف. .1
 نوئب وئي  مجل  إداوة  ركة كي جي إ  لوجيستك. .2
 .1999 عوم منذ الكوست جومعة في -الكمبيوتر هناسة قسم – مسوعا أستوذ .3

 

 -دارات التالية :اإلشغل عضويات فى مجالس كما إنه    
  ركة اكس  سليو نل ألنظمة الكمبيوتر.وئي  مجل  إداوة  -1
 عضو مجل  إداوة  ركة وابطة الكوست والخليج للنقل. -2
 عضو مجل  إداوة  ركة وابطة الكوست والخليج القوبضة -3
 لكترونف.و مجل  إداوة  ركة التعليم اإلعض -4

 

ضياء عبداهلل / الدكتورة 3
 الوزان

 المؤهالت العلمية
 .DPA - 2012 القوهره جومعة مس عمو ألا إداوة في مهنيه دكتوواه -
  داوسهاإل للعلوم السودات كودسميةأ مس ستراتيجيهاإل داوةاإل في أكودسمي موجستير -
 . برسطونيو في CII مع  تراكبوإل الكوست جومعة مس التأميس في زموله  هودة -

 الخبرات العملية
نهااو تشااغل أعومااو فااف مجااو  التسااوس  والعالقااوت العومااة ، حياا    17خباارة عمليااة تقااووب  -

 -فف كل مس :حوليو منوب 
 .دكتووة فف جومعة الخليج للعلوم والتكنولوجيو -
 "”.International Financial Line Coماسرة تسوس  " فف  ركة "  -
" فاف  اركة وابطاة    وتساوس    ةعوما  عالقاوت  مااسرة  كمو انهو كونت تشغل سوبقو منوب " -

 (.2004-2000الكوست والخليج للنقل)
 -عاة عضوسوت فف مجول  إداوات الشركوت التولية :حوليَو هو تشغل أنكمو  -

 عضو مجل  إداوة الشركة الوطنية للتنظيف. -1
 الاوليه. المولي النظوم  ركة إداوه  مجل  عضو -2
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 تاريخ اإلنتخاب/ تعين الخبرات /المؤهالت العلمية المنصب اإلسم م

قاسم محمد السيد/  4
  بوشهرى

 المؤهالت العلمية
 "Wisconsin ,USAجومعة " 1987تخوص علوم الحوسوب  –بكولووسو  علوم  -

 الخبرات العملية
  عوماو فاف مجاو  تكنولوجياو المعلوماوت فاف قطاو  البناوك ، حيا          25خبرة عملية تقاووب   -

" فااف بنااك   ”Senior Manager-IT Business Partner نااه سشااغل حوليااو منوااب  أ
 الكوست الوطنف.

 مجل  إداوة الشركة الوطنية للتنظيف. فف عضوكمو إنه  -

  أحمد عفيفىلسيد/ ا 5
 محمود

 

 المؤهالت العلمية
 جومعة الكوست. 2001ميس تأ، دبلوم    -جومعة القوهرة  1986ليسون  حقوق  -

 الخبرات العملية
   عومو فف مجو  العمل القونونف ، حي  انه سشغل حوليًو 30خبرة عملية تقووب  -

الشؤون القونونية "  فف  ركة وابطاة الكوسات و الخلايج    منوب "الرئي  التن يذى إلداوة 
 للنقل.

 -كما أنه يشغل عدة عضويات فى مجالس إدارات الشركات التالية : -
 عضو مجل  إداوة الشركة الوطنية للتنظيف. -1
 .فرسقية القوبضة  مجل  إداوة الشركة الخليجية األنوئب وئي -2
 .ميس ركة جلوبو  سونوستا لخاموت التأ داوةعضو مجل  إ -3

 كما أنه كان سابقا عضوًا فى مجلس إدارة شركة المالحة المشتركة.   -
 

بسام على السيد/  6
 الشمالى

 العلمية المؤهالت
 ، الطوقة تخوص -النظم هناسة - العلوم في موجستير -

 ”  "Boston University -2011- ميكونيكو هناسة – علوم بكولووسو 
 العملية الخبرات

( عمااو أ داوهإ تموساال، كمبيااوتر، هناسااه) مجااوالت عاااه فااف أعااوام 6 تقااووب عمليااة خباارة -
 نااوم  وسوساف  ساعيا  سامير  ةووثا   اركة  فاف   "تطاوسر  مااسر  "منواب  حوليًو سشغل نهأ حي 

 إداوة وفاف  المولياة  النظم وهيكلة تطوسر مجو  فف أعوام 3 تقووب عملية خبرة إلف بوإليوفة
 (.2013-2010) الخوصة المشووسع
 مجل  إداوة الشركة الوطنية للتنظيف. فف عضوكمو إنه 

السيد/ حامد عبداهلل  7
  محمد قبازرد

 المؤهالت العلمية
 ",Louisiana At Lafayette" USAجومعة " 2007معمووسة  بكولووسو  هناسة -

 الخبرات العملية
ناه    أ، حيا تواميم وإداوة المشاووسع الهناساية    فاف مجاو     أعاوام  10 خبارة عملياة تقاووب    -

والتطااوسر فااف  ااركة  البحااوث ساامق - " الهناسااية المشااووسع ماااسر"  سشااغل حوليااو منوااب
 التوبعة .وابطة الكوست والخليج للنقل و ركوتهو 

 -فف مجول  إداوات الشركوت التولية : عضوسوت كمو انه سشغل عاة -
 عضو مجل  إداوة الشركة الوطنية للتنظيف. -1
 عضو مجل  إداوة الشركة الوطنية للخاموت البيئية. -2
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1 

محمد عبدالمحسن العصفورسيد/ ال  
                 

ماهر محمد معرفىسيد/ ال  

 
                      

2 
فؤاد إسماعيل دشتيالسيد/   
     -           
سعيد اسماعيل دشتيالسيد/   
                       

3 
شهد سعيد دشتي/ المهندسة  

                  
محمود احمد عفيفىلسيد/ ا  

 
      - - -           

قاسم محمد بوشهرىالسيد/  4  
             -             

ضياء عبداهلل الوزان/ الدكتورة 5  
   -       - - - - - -     

بسام على الشمالىالسيد/  6  
     -     -   - -   -     

محمد قبازرد عبداهلل السيد/ حامد 7  
                 -         

8 
 السيد / هشام على عثمان

               
 السيد / مؤيد الشوا

                        

 
 لتاريخ اهايقة السقنة الماليقة      وىئل الذترر الئحقة 2016عئه تم ىئل ك  ما عام كما ةو موضح أ -

 الجوةريقة  حدوث بمض التغييرات  عتما  تقرير ال وكمة تاريخ إ وحتى 2016-12-31فى  المنتهية
 فى تشكي  مجلا اا ارر.

 
 القاعد الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

 دارة:مهام و مسؤوليات مجلس اإل
 
ما الذص  الثال  ما  (7-3)جلا إ ارر الشركة الوطنية للتنظيف بإ تيذاء أحكام الما ر ر م م ملتزي

 قلطات  لقى ت ديقد   ضقافة ا   باا ارر سؤوليات مجلقا اا م ومبمهاوالمتملقة الشركات كتات حوكمة 
 ا قى للشقركة والقةل    ألمقا النظقام ا   (26)لمقا ر ر قم   لما ور  فقى ا  وفقا ارر وصئحيات مجلا اا

أو   السقلطات ا ارر الشقركة والقيقام بجميق  األعمقال التقى تقتضقيها         ارر لمجلا ااينى على " 
و أو ةقةا النظقام   أنى عليقه الققااوت   يق ال مقا  إغراضها وال ي د ما ةةه السقلطة  إ ارر الشركة وفقا أل

عطقاء الكذقاالت   و إأو رةنهقا  أ ارر بيق  عققارات الشقركة    ت الجممية المامة ويجوز لمجلا اا رارا
   و عقد القروض".أ

  رقم وتاريخ اإلجتما

 
 األسم والمنصب
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 : 2016دارة خالل عام نجازات مجلس اإلإووفيما يلى مهام   

 

 تراتيجيات والخطط والسيا ات الهامة للشركة.إعتما  األةداف واا  
  الميزاايات التقديرية السنوية واعتما  البيااات المالية المرحلية والسنوية.إ رار 
  ال وكمة بقواعد الخاصة واللواحح السيا ات حزمة اعتما. 
 والسيا ة  الر ابية المتطلبات م  يتوافن ةيك  بناء على وال رص اا ارر مجلا ةيك  مراجمة

 القرحيا  ووظيذقة  اا ارر مجلقا  رحقيا  وظيذقة  بقيا  ذصق  كقد مقا ال  التأال وكمقة و  لقدلي   المامة
 .التنذيةي

 .ااشراف على النذقات الرأ مالية الرحيسة للشركة  وتملو األصول والتصرف بها 
      تشققكي  لجققات مختصققة منبثقققة عنققه وفققن ميثققاق يوضققح مققدر اللجنققة وصققئحياتها ومسققؤولياتها

وكيذيققة ر ابققة المجلققا عليهققا وت ديققد مهققامهم وحقققو هم وواجبققاتهم. ةققةا فضققًئ عققا تقيققيم أ اء   
 تلو اللجات التابمة له.وأعمال 

    يا ققات واظققم ضقمات   ققة و ققئمة البيااققات والمملومققات الواجققب اافصققاح عنهققا وذلققو وفققن
 اافصاح والشذافية المممول بها. وإجراءات

 اعتما   يا ة تذويض وتنذية األعمال المنوطة باا ارر التنذيةية. 
    الر ابـققـة وااشققراف علققى أ اء أعضققاء اا ارر التنذيةيققة والتأكققد مققا أت اا ارر التنذيةيققة تممقق

 .وفن السيا ات واللواحح الممتمدر ما  ب  مجلا اا ارر
 دا  تقريققر  ققنوي يتلققى فققي الجمميققة المامققة السققنوية للشققركة يتضققما متطلبققات وإجققراءات     إعقق

ا تكمال  واعد حوكمة الشركات ومدل التقيد بها  على أت يتم تضميا ةةا التقريقر فقي التقريقر    
 .السنوي الممد عا أاشطة الشركة 

 ومنا شقة  التنذيةيقة  اا ارر مق   الدورية جتماعاتاا ىئل ما الشركة أعمال إاجاز  ير متابمة 
 .الدورية التقارير ما حزمة ىئل الشركة والشركات التابمة ما أعمال اتاحج

 .وض  ممايير أ اء لإل ارر التنذيةية تتسن م  أةداف وا تراتيجية الشركة 
       ت ديقد شققراحح المكافقلت التققي  قيتم من هققا للمققوظذيا  مثق  شققري ة المكافقلت الثابتققة  وشققري ة

 وشري ة المكافلت في شك  أ هم. لمرتبطة باأل اءالمكافلت ا
 

 ميثاق مجلس اإلدارة.
 

   والةل بدوره ينظم باعتما  ميثاق مجلا اال ارر  7/2016 ارر فى إجتماعه ر م مجلا اا ام 
"      والقاعدر الثااية " بناء ةيك  متوازت لمجلا اا ارر "  ولىك  ما ور  فى القاعد اال ويوضح

 عئه .المةكوريا أالت ديد السليم للمهام والمسؤوليات "
 
 مين سر مجلس االدارةأ
 

ت الشركة إما كتات حوكمة الشركات ف الثااى ما الذص  (7-2) ووفقا لمتطلبات الما ر ر م
إجتماعات  ارر بالتنسين وتسجي  م اضر أميا  ر مجلا ااتقوم ما ىئل الوطنية للتنظيف 

عضاء المجلا مما يضما ملومات أليضما توافر جمي  الم حي  ارر على ا و   ين مجلا اا
 ص ات المصالح.أةداف المساةميا وأوت قين للمملومات  لهم الوصول
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 التنفيذية اإلدارة
 

لى مققا الكذققاءر مققا أعضققاء اا ارر التنذيةيققة     الققدل الشققركة فريققن عمقق  مؤةقق  علققى مسققتول عقق      
 القرحيا  ووظيذقة  اا ارر مجلقا  رحقيا  وظيذقة  بقيا  الواضقح  بالذصق   اا ارر مجلقا  كمقا  قام  

التنذيققةي فققى إجتماعققه ر ققم   الققرحيا رأ ققها التنذيةيققة علققى اا ارر المجلققا التنذيققةي وفققوض
ويمكقققققا إطقققققار حوكمقققققة    بالمهقققققام و المسقققققؤوليات المنوطقققققة بقققققاا ارر التنذيةيقققققة       2016/ 6

مهقققققام ومسقققققؤليات اا ارر الثالققققق   مقققققا الذصققققق  (10-3)لمقققققا ر ر قققققم مقققققا ور  فقققققى ا الشقققققركة
والممتمققدر مققا  بقق     التنذيةيققة التققي تلتققزم بهققا وذلققو فققي ضققوء السققلطات والصققئحيات المخولققة        

 -مجلا اا ارر والتى تتمث  فيما يلى :
 

الممتمقدر مقا  بق  مجلقا      لقواحح واألاظمقة الداىليقة للشقركة    المم  على تنذية كافة السيا قات وال  -1
 .اا ارر

 اال تراتيجية والخطة السنوية الممتمدر ما  ب  مجلا اا ارر.تنذية  -2
إعدا  التقارير الدورية )مالية وغيقر ماليقة( بشقأت التققدم الم قرز فقي اشقاط الشقركة فقي ضقوء            -3

 ىطط وأةداف الشركة اال تراتيجية  وعرض تلو التقارير على مجلا اا ارر.
بات تمكقا بشقك  مذصق  و  يقن     وض  اظقام م ا قبي متكامق  ي قتذف بقدفاتر و قجئت وحسقا        -4

البيااات المالية وحسابات الدى   بما يتيح الم افظة على أصول الشركة وإعدا  الققواحم الماليقة   
 وفقًا لممايير الم ا بة الدولية الممتمدر ما  ب  الهيئة.

إ ارر المم  اليومي وتسقيير النشقاط  فضقًئ عقا إ ارر مقوار  الشقركة بالشقك  األمثق   والممق            -5
 وا تراتيجية الشركة. تمظيم األرباح وتقلي  النذقات  وذلو بما يتذن م  أةداف على

 المشاركة الذمالة في بناء وتنمية ثقافة القيم االىئ ية  اى  الشركة. -6
وال قرص   وض  اظم الر ابة الداىلية وإ ارر المخقاطر  والتأكقد مقا فاعليقة وكذايقة تلقو القنظم         -7

 الممتمدر ما  ب  مجلا اا ارر.على االلتزام بنزعة المخاطر 
 .القيام بالمهام والصئحيات األىرل التى يكلف بها مجلا اا ارر -8
 
 لجان مجلس االدارة 
 

بتشقققكي  اللجقققات الثئثقققة التاليقققة أ اقققاه   حيققق     7/2016  ارر فقققى إجتماعقققه ر قققم قققام مجلقققا اا -
مققققدر تتمثقققق  مققققدر عضققققوية اللجققققات فتققققرر ثئثققققة  ققققنوات علققققى أال تتجققققاوز المققققدر المتبقيققققة مققققا  

 -عضوية مجلا اال ارر  :
 

 ت.وفآلجنة التر يحوت و المك  
 لجنة التاقي  . 
 المخوطر . إداوة لجنة 

 
 .دارة التنفيذيةدارة واإلالكفاءة لعضوية مجلس اإلص من ذوى شخاأالقاعدة الثالثة : اختيار   
 و المكافات لجنة الترشيحات  

 

االتزام بقق اء مهامققه المتملقققة  أ ارر فققى فققى مسققاعدر مجلققا اا والمكلفققات تقققوم لجنققة الترشققي ات  
 ارر التنذيةية لقدل الشقركة   لت ألعضاء مجلا اا ارر وااجراءات الترشي ات والمكافبسيا ات وإ

واا ارر جقراءات التميقيا العضقاء مجلقا اال ارر     إىتيقار و اا الوطنية للتنظيقف ومراجمقة ممقايير   
األةققداف  ت قققنالمليققا والموافقققة عليهققا والتأكققد مققا أت  يا ققة ومنهجيققة الترشققي ات والمكافققلت        

 اا تراتيجية .
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 -تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات: 

 
 تاريخ التعيين المنصب لجنة المكافآت م
 2016يوليو  غير تنفيذي -اللجنة  رئيسة الدكتورة/ ضياء عبداهلل الوزان 1
 2016 يوليو مستقل -اللجنة  عضو سام على الشمالىبالسيد/  2
 2016 يوليو غير تنفيذي -اللجنة  عضو محمد قبازرد عبداهلل السيد/ حامد 3
 2016 أكتوبر أمين سر اللجنة السيد/ احمد زمراوى حسن 4
 

ت و ةترشتتتت ات قاةمتتتتام ق واموتتتا وم تتتاوةتا وا و متتتا ة تتتا و    تتت   ة تتتا     آقامتتتج ة اتتتا  ة  ا تتت
ن  ةل اتتتا قتتت  قامتتتج  أ، حتتتت   "حو  تتتا  ةاتتتر ات"( متتتل  ة اتتتب  ةر قتتت  متتتل  تتتتا   3-4 قتتت  )
 -ن از ت  ةل اا  ت ا يل  :إ، حت   ت ثب موام و 2016جت اع و ح  خالل عام إقعم  

 

 والترشققي ات ورفقق  توصققية لمجلققا اا ارر   تميثققاق لجنققة المكافققل منا شققة وتمققدي  مراجمققة و
 عتما ه.ا

 .التوصية بقبول الترشيح وإعا ر الترشيح ألعضاء مجلا اا ارر واا ارر التنذيةية 
 تنذيةية  م  المراجمقة السقنوية   وض   يا ة واض ة لمكافلت أعضاء مجلا اا ارر واا ارر ال

 قتقطات طلبقات   ضوية مجلا اا ارر  وكقةلو إ ت المنا بة لمحتياجات المطلوبة ما المهارالإل
الراغبيا في شغ  المناصب التنذيةية حسب ال اجة  و را قة ومراجمقة تلقو الطلبقات  وت ديقد      
الشراحح المختلذة للمكافلت التي  يتم من ها للموظذيا  مث  شري ة المكافقلت الثابتقة  وشقري ة    

 مكافلت في شك  أ هم  وشري ة مكافلت اهاية الخدمةالمكافلت المرتبطة باأل اء  وشري ة ال
 .وض  توصيف وظيذي لألعضاء التنذيةييا واألعضاء غير التنذيةييا واألعضاء المستقليا 
 ارر واا واللجققات التابمققة لهققا لمجلققا اا ارر الوظيذيققة المقترحققة والمزايققا منا شققة المكافققلت 

 . ةاعتما ا اا ارر مجلا إلى التوصيات ورف  2016 التنذيةية لمام
 

 واإلدارة التنفيذية.واللجان التابعة له تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 

     أوصى مجلا اا ارر بمدم صرف مكافلت ألعضاء مجلا اا ارر عقا السقنة الماليقة
  كما أت مجلقا اا ارر لقم يتسقلم أيقة مكافقات أو حقوافز أو        2016-12-31المنتهية فى 

 .2015-12-31رواتب مقاب  ىدماتهم المقدمة عا السنة المالية المنتهية فى 
  2016كما أت اا ارر التنذيةية لم ت ص  على أية مكافلت أو مزايا أىرل ىئل عام. 

 

 القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية 
 لمالية.اير رلتقااة اهنزوبسالمة دارة إلامجلس و لتنفيذية دارة اإلا اتتعهد

 

ةم المؤشرات التى تدل على ازاةة ومصدا ية المالية للشركة ما أت  ئمة وازاةة البيااات إ
اال ارر ما   ارر التنذيةية بالتمهد كتابيا لمجلاعرض مركزةا المالى   حي  تقوم ااالشركة فى 

تستمرض اها بصورر  ليمة وعا لة وإ ت التقارير المالية للشركة يتم عرضهاىئل لجنة التد ين بأ
ة عدا ةا وفقا لممايير الم ا بلية للشركة ما بيااات و اتاحج األعمال وإاه تم إكافة الجوااب الما

 ارر الشركة بالتمهد بسئمة إ يقوم مجلا روالةل بدور  واق المال  الدولية الممتمدر ما  ب  ةيئة أ
عملية المساحلة  ت تلو التمهدات تمززأعئه   حي  البيااات المالية كما ةو مةكور أ وازاةة كافة

   ارر .مجلا اا ما ىئل و واء ما ىئل اا ارر التنذيةية أ
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 لجنة التدقيق
 

إت وجو  لجنة للتد ين يمد أحد السمات الرحيسية الدالة على تطبين  واعقد ال وكمقة الرشقيدر  حيق      
ما ىئل ضقمات  قئمة وازاةقة     ــزام  اى  الشركة وذلولتـافة ااـخ ثقتمم  ةةه اللجنة على تر ي

ة المطبققة فقي   التقارير الماليقة للشقركة  فضقًئ عقا التأكقد مقا كذايقة وفاعليقة أاظمقة الر ابقة الداىليق           
 الشركة.

 
 -:تشكيل لجنة التدقيق

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 ( متل  ة اتب  7-5و ما ة ا و    ت   ة تا    قت  )    قاةمتام ق واموا وم اوةتا وامج ة اا  ةت قتق اق

) قت    جت تاعتل قات ب  و    إن  ةل اا ق  قامتج قعمت    أحت   ،مل  تا  حو  ا  ةار ات  ةخامس
حتت   ت ثتب موتام و ن تاز ت      ، 2016   يوةتتو  ماذ  نااء  ةل اا ذةك و 2016خالل عام  ساو (
 -يل  :  ا ةل اا  ت

  عتما ه. ارر اورف  توصية لمجلا اامراجمة ومنا شة وتمدي  ميثاق لجنة التد ين 
 التد ين الداىلى. إ اررالممتمد ما المجلا للتاكد ما ا تقئلية  التنظيمي الهيك  مراجمة 
 طئع على التمهدات الكتابية ما اا ارر التنذيةية و ئمة التقارير المالية الممدر. اا 
 وتققديم   الخقارجيا  المقد قيا  منا شة تقريرو  للشركة منا شة البيااات المالية المرحلية والسنوية 

 .بشأاها اا اررلمجلا  التوصيات
 ورفقق  توصققية لمجلققا   أ احققهوتقيققيم   ارر التققد ين الققداىلىإمققدير وعققزل أ  اققق  منا شققة تميققيا

 .بهةا الشأت  ارراا
 الداىلية والممد ما المكتب الخارجى المسقتق   الر ابة اظم مراجمة تقرير اتاحج طئع علىاا   

 متابمة ممالجة المئحظات الوار ر فى التقرير.و
 تقئلية إ  ماوالتأكد  همأتماب عتما إو مرا بى ال سابات م  التما دية الشروط ومنا شة مراجمة 

 .ياال سابات الخارجي ىوحيا ية مرا ب
          ااشراف الذني على إ ارر التد ين الداىلي في الشقركة مقا أجق  الت ققن مقا مقدل فاعليتهقا فقي

 تنذية األعمال والمهمات الم د ر ما  ب  مجلا اا ارر.
 اال ارر. مجلا على  ب  عرضه الداىلي التد ين تقرير ومراجمة منا شة 
 ت لمجلا اا ارر  بق  تئوتقه فقى الجمميقة     لسنول للجنة ورف  توصية بهةا الشأمنا شة التقرير ا

 السنوية. المامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاريخ التعيين المنصب            لجنة التدقيق          م
 2016 يوليو غير تنفيذي -اللجنة  رئيسة الدكتورة/ ضياء عبداهلل الوزان 1
 2016 يوليو مستقل -اللجنة  عضو سام على الشمالىبالسيد/  2
محمد  عبداهلل السيد/ حامد 3

 2016 يوليو غير تنفيذي -اللجنة  عضو قبازرد

 2016 اغسطس أمين سر اللجنة السيد/ احمد زمراوى حسن 4
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 -القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية :
 -إدارة المخاطر : تشكيل لجنة

 

 
 
 
 
 

 

مققا  (5-6)وفقققا لمققا ور  فققى المققا ر ر ققم   ارر المخققاطر بالقيققام بمهامهققا ومسققؤولياتها إ امققت لجنققة 
 جتمقاعيا بشقك   ورل  إت اللجنة  د  امت بمقد أحي  ما كتات حوكمة الشركات   السا س  الذص 

  حيقق  تتمثقق  مهققام   2016فققى يوليققو  اشققاء اللجنققة  إمنققة ذلققو و 2016ىققئل عققام   )ربقق   ققنول( 
 -اجازات اللجنة فيما يلى :إو
 
 عتما ه.ورف  توصية لمجلا اا ارر ا الممتمد مراجمة ومنا شة وتمدي  ميثاق لجنة المخاطر 
  ا ارر  والتأكد إعدا  ومراجمة ا تراتيجيات و يا ات إ ارر المخاطر  ب  اعتما ةا ما مجلا

 ما تنذية ةةه اال تراتيجيات والسيا ات  وأاها تتنا ب م  طبيمة وحجم أاشطة الشركة.
  مقوظذي إ ارر المخقاطر عقا     قتقئلية  إلتاكقد مقا   ا ارر المخقاطر وا  التنظيمقي  الهيكق   مراجمقة

 .األاشطة التي ينجم عنها تمرض الشركة للمخاطر
  اررورف  توصية لمجلا ااارر المخاطر  إمنا شة تمييا مدير .  
  إعدا  التقارير الدورية حول طبيمة المخاطر التي تتمرض لها الشركة  وتقديم ةةه التقارير إلى

 مجلا إ ارر الشركة.
             مراجمة المساح  التقي تثيرةقا لجنقة التقد ين المرتبطقة والتقي  قد تقؤثر علقى إ ارر المخقاطر فقي

 الشركة.
 

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
 

  ل مايقة  الئزمقة  الداىليقة  الر ابقة  اظقم  وفماليقة  كذايقة  مقا  للت ققن  جاةقداً  اا ارر مجلقا  يسقمى 
 الداىليقة  الر ابقة  جمق   إلقى  بااضقافة  القنظم   بتلقو  لتزاماا ما وكةلو الت قن الشركة  عمليات
 .ىارجية أو  اىلية كاات  واء أية مخاطر تجاه الئزمة ال ماية لتوفير و يلة

  وفققاً  مسقتقلة  تقد ين  شقركة   بق   مقا   قنوية  بصقورر  الداىليقة  الر ابقة  اظقم  بمراجمقة  القيقام  يقتم 
والماليقة   الم ا قبية  السقجئت  ف قى  عمليقات  المراجمقة  وتتضقما   واق المالأةيئة لمتطلبات 
 المالية  ارر اا ال صر  ال المثال  بي  على   الداىلية الر ابة اظم وتقييم األىرل  والسجئت

 البشقرية  المقوار   المخقاطر   إ ارر المملومقات   تكنولوجيقا الموازااات وتمويق  المشقروعات      
ووحدر شقئوت   القااواية الشؤوت   الممليات لتزام   ارر ااإالداىلي   التد ين اا ارية  والشؤوت

 المستثمريا.
 شركة تد ين مسقتقلة   ىئل ما الممد الداىلية الر ابة اظم تقييم اتاحج طئع علىالمجلا باا  ام

 و مرىى لها ما  ب  الهيئة   ويقوم المجلا حاليا بممالجة المئحظقات القوار ر فقى التقريقر      
 . وكافية مرضية والمطبقة الممتمدر الر ابة اظم أت ويرل المجلا

 
 
 
 

 تاريخ التعيين المنصب إدارة المخاطر م
 2016 يوليو غير تنفيذي -اللجنة  رئيسة الدكتورة/ ضياء عبداهلل الوزان 1
 2016 يوليو غير تنفيذي -اللجنة  عضو قاسم محمد بوشهريالسيد/  2
 2016 يوليو غير تنفيذي -اللجنة  عضو محمد قبازرد عبداهلل السيد/ حامد 3
 2016 اكتوبر أمين سر اللجنة السيد/ احمد زمراوى حسن 4
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 القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهنى والقيم االخالقية
 

إجتمققاع مجلققا ىئ يققة و يا ققة تمققارض المصققالح فققى والقققيم األ  ميثققاق السققلوك المهنققى عتمققاإتققم 
أت تر يخ ثقافة السلوك المهني والقيم األىئ يقة  اىق  الشقركة يمقزز     حي     7/2016 ارر ر م اا

 أةقم  المهنقي والققيم األىئ يقة  أحقد     السقلوك  ميثقاق  مقا ازاةقة الشقركة و قئمتها الماليقة  ويمتبقر      
 جقو ر  على واا ارر التنذيةية اا ارر مجلا ي رص شركة  حي ال لدل ال وكمة منظومة مكواات

لت قيقن مصقالح كافقة األطقراف ذوي المئ قة          اليوميقة  األعمقال   قير  ضقما  الميثاق بةلو لتزاماا
 وأص ات المصالح بالشركة والمساةميا   وت تمارض في المصالح وبدرجة كبيرر ما الشقذافية  

 مجقاالت  في والتطويرات الت ديثات لكافة مواكبته ما للت قن  ورية مراجمة إلى الميثاق ويخض 
مقا   الممق   وأىئ يقات  المهنقي  السقلوك  ميثاق وتو ي  تمميم تم و د .المهني وضبط السلوك ال وكمة

إ قرار    ارر بمثابقة أعضقاء مجلقا اا  مقا  بق     الميثقاق  ةقةا  عتمقا  إ وُيمتبقر   الشقركة  مقوظذي  كق  
 فيه. الوار ر بالسيا اتلتزام باا
 

 المصالح تعارض
 

ت الممق   ىئ يقا ألتمقارض المصقالح مقا ضقما  يا قة ممقايير         يا قات  اا ارر وضق  مجلقا  
  وبمقا ال يتمقارض    المصقالح  بتمقارض  المتملقة األمور تغطي ارر  الممتمدر ما  ب  مجلا اا

 ال المثال  بي  علىو و م   واعد ال وكمة   2016لسنة  (1) ااوت الشركات ر م ك  ما  م  
 :يلي ما ال صر

 تمارض المصالح إلى تؤ ي أت الم تم  األاشطة اا ارر مجلا عضو تجنب. 
         ال يجـوز لرحيا أو عضو مجلا اا ارر   ولقو كقات ممقثئ  لشقخى طبيمقي أو اعتبقاري

أت يسققتغ  المملومققات التققي وصققلت إليققه ب كققم منصققبه فققي ال صققول علققى فاحققدر لنذسققه أو   
 .لغيره

   تمقارض فقي   إلقى أ ل  أويقؤ ي    قد  أمقر  أي عقا  افصقاح با اا ارر مجلقا  عضقو يلتقزم 
 .المصالح

 مصقالح   تمقارض  علقى  تنطقوي  مسقألة  أي علقى  التصقويت  عقا  متناعاا المضو على يتميا
علقى   المضقو  بققدرر  تضقر   قد  أو التصقويت   موضقوعية  علقى  تقأثير  لها يكوت  د أو المضو

 .منا بة بصورر في الشركة واجباته أ اء
   ال يجوز لرحيا مجلا اا ارر أو ألي ما أعضاء المجلا   أت يجم  بيا عضوية مجلقا

إ ارر شركتيا متنافستيا  أو أت يشترك في أي عم  ما شأاه منافسقة الشقركة أو أت يتقاجر    
كققات لهققا أت ل سققابه أو ل سققات غيققره فققي أحققد فققروع النشققاط الققةي تزاولققه الشققركة   وإال   

ار الممليات التي زاولها ل سابه كأاها أجريت ل سات الشركة ما عتبتطالبه بالتمويض أو بإ
 لم يكا ذلو بموافقة الجممية المامة الما ية. 

 
 بشكل دقيق وفى الوقت المناسب لشفافيةح واإلفصاا القاعدة السابعة :

 

  قلوك  فقي  للتقأثير  فمالقة  أ ار يمتبقر  اافصاح أتالشركة الوطنية للتنظيف ب  إ ارر مجلا يدرك
 ار قاء   ارراا مجلقا  لتزامقا مقا  فقي الشقركة  وإ   وتمزيز ثققتهم  المستثمريا  وحماية الشركة

مجلقا   عتمقد إ الشقأت   ةةا ال وكمة في  واعد ألفض  وفقا بالشذافية تتمت  الشركة في عم  بيئة
 ت ديقدا  والشقذافية تتضقما   باافصقاح  ىاصقة  مذصلة  يا ة 7/2016فى اجتماعه ر م  اا ارر

يقتم  كمقا  قام     القةي  اافصقاح  واوعيقة  وكيذيقة  عنهقا   اافصقاح  يتميا التي الجوةرية لمملوماتا
اشاء وحقدر تقنظم شقئوت المسقتثمريا      إعتما  الهيك  التنظيمى الجديد للشركة ومجلا اا ارر بإ

 عا إتاحة وتوفير البيااات والمملومات والتقارير الئزمـــة  تكوت ةةه الوحدر مسئولةحي  
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 ققتقئلية المنا ققبة   ـققـ  وحــققـدر شققئوت المسققتثمريا باا م تملققيا لهققا حيقق  تتمتـ للمسققتثمريا ال

وعلى ا و يتيح لها توفير البيااقات والمملومقات والتققارير فقي الو قت المنا قب وبشقك    يقن           
 وأت يكوت ذلو ما ىئل و اح  اافصاح المتمارف عليها .

ات علققى المو قق  صصققة ل وكمققة الشققرككمققا  امققت الشققركة الوطنيققة للتنظيققف بإاشققاء اافققةر مخ 
 االكترواي للشركة.

 

 وشقاملة    يققة  بمملومقات  والمسقتثمريا ال قاليا والمقرتقبيا    المسقاةميا  بتزويقد  الشركةوتلتزم 
في الو ت المنا قب عقا    المنا بة القرارات تخاذالشركة وإ أ اء ما تقييم تمكنهم ب ي  ومذصلة

الشقركة الوطنيقة    االكترواقي لبورصقة الكويقت. كمقا تلتقزم     المملومات على المو ق    طرين اشر
 إلقى  للوصقول  الذرصقة  لقديهم  والمسقتثمريا  المصقالح  أصق ات  أت مقا  مقا التأكقد   للتنظيقف 

 المو ق  االكترواقي   الشقركة علقى   أاشقطة  والصقا رر عقا الشقركة حقول     المتاحقة  المملومقات 
 أ قواق  ةيئقة  لتمليمقات  طبققا  والقد ين  المنا قب  الو قت  فقي  كما تلتزم أيضقا باافصقاح    شركةلل

 علقى  ذلقو  في بما  الصا ر ما شركة بورصة الكويت  رواىلكتووفقا لدلي  اافصاح اا المال
 :ال صر ال المثال  بي 

  أو أكثقر   %5المساةميا مما تص  ملكيتهم اسبة ب المصالح الخاصة عاالسنوي اافصاح
 ما رأس مال الشركة  وأي تغيير يطرأ على النسبة.

  المطلميا اافصاح عا. 
 . اافصاح عا المملومات الجوةرية 

 

 ارر التنذيةيقة يتضقما   أعضقاء مجلقا اا ارر واا  فصقاحات  إالشركة الوطنية للتنظيف  قج  ب  لدل
اافصققاحات  ارر التنذيةيققة وفصققاحات المتملقققة باأل ققهم المملوكققة ألعضققاء مجلققا اا ارر واا   اا

  هم الشركة .أو بي  أية عملية شراء األىرل المتملقة باافصاح الئحن أل
 

 نلمساهميا إحترام حقوق القاعدة الثامنة :
 

المتعلقاة  سيوساة حقاوق المساوهميس ، حيا  تتضامس األماوو الجوهرساة         اإلداوة عتماا مجلا   إ
 :سلي مو الحور ال المثو  سبيل علف ذلك في لمسوهميس بموالعومة ل حقوقبول
  سجل خوص سح ظ لاى وكولة المقوصة قيا ملكية المسوهميس فف. 
 أو تحوسلهو /ي األسهم مس تسجيل للملكية ونقلهو وفف التور. 
 . الحوو  علف النويب المقرو في توزسعوت األوبوح 
 . الحوو  علف نويب مس موجودات الشركة في حولة التو ية 
   سااتراتيجيتهو التشااغيلية  إالمعلومااوت الخوصااة بنشااوك الشااركة و  البيونااوت والحوااو  علااف

 ستثمووسة بشكل منتظم وميسر.واإل
    وإباااء جتموعاوت الجمعياة العوماة للمساوهميس والتواوست علاف قراواتهاو       إالمشاووكة فاي ، 

 .مطلوبة تحسينوت أسة بخووص( وجات إن )والتوصيوت المالحظوت
 نتخوب أعضوء مجل  اإلداوة .إ 
 راقبة أداء الشركة بشكل عوم وأعمو  مجل  اإلداوة بشكل خوص .م 
   وكاذلك  األسوساي  النظاوم  الئحاة  بتعااسل  المتعلقاة  القاراوات  فاي  والمشاووكة  النظار  حا 

 وأعموله أوالشركة   مستقبل علف تؤثر قا التي  ير العودسة بولمعومالت المتعلقة القراوات
 توبعة عس  ركوت التنوز  أو وأصوله مس كبير جلء بيع أو ناموجاإل حوالت مثل التجووسة

 .وله
  الشركة. في تجري جذوسة تغييرات أسة علف القراو اتخوذ عملية في المسوهمة ح 
 التعومل مع جميع المسوهميس بولمسوواة فيمو بينهم دون تمييل. ح  •
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 المصالح أصحاب القاعدة التاسعة : ادراك دور
 

ت ئنيت و اذيو مت لمئ ة مطراف ذوي األوالمصالح ت اص اوق أ ق ارر أت اس امجل  كؤي
ص ات المصالح   كما ت ترم الشركة وت مى حقوق أكلها مصانة ت يرمستثمت ويور مء وعمئو

ئ ة م  عتمد  يا ة تنظم الممامئتها وتمامئتها ممهم   حي  أت مجلا إ ارر الشركة إفى جمي  م
ص ات اال ا ية التى تكذ  ال ماية وااعتراف ب قوق أ ح تشم  على القواعدص ات المصالأ

 ت .ليه القواايا الصا رر فى ةةا الشأ تقرت عوذلو وفقا لما إ المصالح  
م   و صذقات م  الشركةوفى  بي  عدم تمارض ممامئت أص ات المصالح  واء كاات عقو  أ

ية ميزر ما ي ص  أل ما اص ات المصالح على أعتبار أال ة بميا اامصل ة المساةميا يؤى
عتيا ية   كما تض  الشركة ت التى تدى  فى اشاطات الشركة ااىئل تمامله فى المقو  والصذقا

لمختلذة وذلو ما اواعها اواض ة لتر ية المقو  والصذقات بأ  يا ات ولواحح  اىلية تتضما آلية
 وامر الشراء المختلذة.ىئل المنا صات أو أ

 
 داء األتعزيز وتحسين  القاعدة العاشرة :

 

 ارر التنذيةية ةقو مقا األركقات األ ا قية      ارر وااإت التدريب والتأةي  المستمر ألعضاء مجلا اا
وذلقو مقا ىقئل  يقام      لقواعد ال وكمة الرشيدر   حي  يساةم بشك  كبيقر فقى تمزيقز أ اء الشقركة      

 المسئوليات المناطة بهم على أكم  وجه .ة المهام و ارر التنذيةية بممار مجلا اا ارر واا
المقدل القصقير والمتو قط    يقوم مجلا اا ارر بالمم  على ىلن القيم  اى  الشركة وذلقو علقى   كما 

 قتراتيجية  ااذلو ما ىئل وض  اآلليات وااجراءات التي تمم  على ت قيقن األةقداف   والطوي   
ن الققيم المؤ سقية لقدل المقامليا     وت سيا ممدالت األ اء مما يسقاةم بشقك  فمقال علقى ىلق       للشركة 

 زةم على المم  المستمر لل ذا  على السئمة المالية للشركة.ي ذتو
 
 جتماعيةاإل المسؤولية هميةأقاعدة الحادية عشر :التركيز على ال

 

جتماعيقة  ولية ااإ راك الشقركة للمسقؤ  عتبقار مقدل أةميقة    بمقيا اا  الوطنية للتنظيفشركة الأىةت  
التققي تققرتبط بمققد  مققا القققيم والممققايير اااسققااية السققامية  و عققم وتشققجي  الممالققة الوطنيققة  ورفقق      

أت مجلقا اا ارر  قد اعتمقد براقامج     كذاءتها وإعطاء األولوية في التوظيف للمقواطا الكقويتي. كمقا    
لشقركة القى وضق  بقرامج توعويقة وتثقيذيقة       المسؤولية ااجتماعية والقةل مقا ىئلقه  قوف تسقمى ا     

جتماعيققة بمققا يسققاةم فققي  لققدل الشققركة بأةققداف المسققؤولية اال  منا ققبة تكذقق  االمققام الجيققد للمققامليا 
 رتقاء بمستول أ اء الشركة. اا



34

التقـريــــر الســنــوي 2016



التقـريــــر الســنــوي 2016

35

تقرير الحكوكمة عن عام 2016

 تقرير لجنة التدقيق 2016

 الشركة الوطنية للتنظيف
ش.م.ك عامة

Financial
Reporting

process

External
Audit

Internal
Controls

Internal
Audit

Risk
Management

Audit Committee

of the Board has 

duties

related to

Compliance
Matters
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الشركة الوطنية للتنظيف
شركة مساهمة كويتية )عامة(

وشركاتها التابعة
الكويت

البيانات المالية المجمعه للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2016

مع
تقرير مراقبي الحسابات المستقل
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