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(QMS, EMS, OHSAS, FSMS CERTIFIED)

معلومات الشركة :

صبحان الشمالى   
بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية وإدارة مرور صبحان للفحص الفنى للسيارات .

صندوق بريد : 25702 صفاة 13118 الكويت.
تليفون : 7540 2476 965+  ( 8 خطوط ) - 1849849 .

فاكس : 2605 2476 965+
 info@ncc-kw.com :  البريد االلكترونى

www.ncc-kw.com : الموقع االلكترونى
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نبذة عن الشركة

مدفوع  مال  برأس   ،  1979 عام  للتنظيف  الوطنية  الشركة  تأسست 

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

النظافة  أعمال  خدمات  تقديم  بهدف   ، كويتى  دينار   24,974,799

منذ  أنه  حيث   ، الكويت  دولة  في  عليها  يعتمد  مهنية  بطريقة  العامة 

وشركاتها  )الشركة  المجموعة  وإزدهرت  نمت  عاما(   39 )خالل  تأسيسنا 

التابعة( لتصبح لديها حصة كبيرة من القوى العاملة متعددة الجنسيات 

مجهزة بأكثر من 2500 من اآلالت والمعدات المتخصصة لدعم النشاط 

الرئيسي للشركة ، حيث تعتبر الشركة اآلن من الشركات الرائدة فى إدارة 

فى  الرئيسية  خدماتنا  تتمثل  حيث   ، والهند  األوسط  الشرق  في  النفايات 

البلدية  نفايات  ونقل  جمع   ( النظافة  أعمال  تعهدات  كافة  بتنفيذ  القيام 

تقديم  إلى  باإلضافة   ،  ) األهلي  والقطاع  الحكومية  والمصالح  والوزارات 

النفايات  النفايات وإدارة  األخري والخاصة بتشغيل وإدارة مدافن  الخدمات 

الخطرة ومخلفات المواد الكيميائية ومخلفات الرواسب النفطية وتقديم 

البيئية  اإلستشارات  تقديم  يتم  كما   ، الملوثة  التربة  تأهيل  إعادة  خدمات 

الخاصة بحماية البيئة من التلوث وتحسينها ، باإلضافة الى تقديم خدمات 

، خدمات  ، خدمات مكافحة اآلفات  الزراعية والمناظر الطبيعية  المقاوالت 

المصابغ ، خدمة إيقاف السيارات وخدمات األمن والحراسة ، واإلتجار بالمواد 

الناتجة عن تدوير النفايات والمتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة .

أن الشركة تعتبر من أوائل الشركات المدرجة فى بورصة الكويت منذ عام 

.1996
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رؤيــتـــنـــــا و رســـالــتــنـــــا

والشرق       الكويت  فى   النفايات  إدارة  فى  الرائدة  الشركات  إحدى  من  نكون  أن  فى  االستمرارية 

األوسط ، وأن نسعى فى أن نكون من إحدى الشركات الرائدة فى األسواق العالمية المستهدفة 

بتقديم  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
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نقدم خدمات أعمال النظافة العامة للمدن والمحافظات التابعة لبلدية الكويت، حيث ُتعد تلك األعمال من أولوياتنا مــنـذ تأســيـس الشـركة 

فـي عام 1979 وحــتى تاريـخه.

نعتبر من الشركات الرائدة في الشرق األوسط والهند وتركيا في مجاالت وقطاعات تلك األعمال ، كما أنه لدينا أسطول من المكائن 

واآلليات والمعدات الحديثة باإلضافة إلي القوى العاملة المدربة المتخصصة لدعم نشاط الشركة.

 َتنظيف المدن وجمع ونقل النفايات – بلدية الكويت
City Cleaning, Waste Collection 

 and Transport – Kuwait Municipal

خدمات وأنشطة
الشركة وشركاِتها التابعة
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أنشطة  فى  تستخدم  التى  والمركبات  المعدات  أحدث  لدينا 
والفنيين   المهندسين  أفضل  لدينا  أنه  كما   ، التشغيلية  الشركة 
للقيام بعملية » تجهيز ، تجديد ، إحالل ، صيانة وإصالح   تلك 

المعدات والمركبات .
الصيانة  من  أفضل  الوقائية  الصيانة   « هي  فلسفتنا  إن 
العالجية   ولذلك استثمرنا في ورشة عمل حديثة مع القوى 

العاملة المهنية.

فى  المتخصصة  الكويت  دولة  فى  الشركات  أكبر  نعتبرمن 

صديقة  وبمواد  قياسية  بمواصفات  اآلفات  مكافحة  مجال 

للبيئة ، حيث نقدم خدماتنا طبقًا لبرنامج إدارة مكافحة اآلفات 

.)IPM( المتكامل

نعمل في مجموعة واسعة تمتد من خدمات التنظيف 

خدمات  قطاع  في  التحديات  إلى  العادي  السكني 

)المجمعات  التجاري  القطاع  في  الداخلي  التنظيف 

التجارية والجمعيات التعاونية( وفي القطاع الحكومي 

) مباني الوزارات والهيئات الحكومية(.

اإلدارة الهندسية 

خدمات النظافة الداخلية )األماكن المغلقة(

مكافحة اآلفات

Indoor Cleaning  

Pest control

Engineering )Workshop(

خدماتنا و أنشطتنا

 «

 «
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الطبيعية  المناظر  صيانة  في  الجودة  عالية  خدمة  نقدم 
الخضراء. البيئة  على  والحفاظ  والمنتجعات  والحدائق 

قبل  من  )أ(  الفئة  ضمن  ومعتمدة  مسجلة  شركتنا  إن 
في  السمكية  والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  الهيئة 
اإلنشاءات  عقود  جميع  لتنفيذ  وذلك   )PAAF( الكويت 
المدنية  واألعمال  الري  وأنظمة  الميكانيكية  والصيانة 
للمشاريع الزراعية ، الحدائق العامة ، المدن والشوارع.

كما أنه لدينا كافة التقنيات واألجهزة والمعدات باإلضافة 
إلي جهاز فني وفنيين مهنيين وقوي عاملة مدربة تميزنا 
لتنفيذ كافة العقود الزراعية بكفاءة عالية ، حيث تقوم الشركة 
الحكومية. الجهات  كافة  مع  الزراعية  المشاريع  بتنفيذ 

المقاوالت الزراعية والمناظر الطبيعية

مزارع الشركة و إنتاج الزهور والشتالت واألشجار

إنشاء و صيانة الحدائق العامة

مشاريع
صيانة المزروعات

مزارع تربية وإنتاج األغناممعرض بيع المنتجات الزراعية

Agricultural Contracting and Landscaping

خدماتنا و أنشطتنا
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تعد الشركة واحدة من أبرز الشركات فى مجال التخلص 

من الصرف الصحي السائل في الكويت  مع عدد كبير من 

العالية والمدربين على معالجة مشاكل  الخبرة  الفنيين ذو 

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

نقدم خدمات متخصصة فى مجال تنظيف وكي المالبس 

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

تدريبا جيدا فى مجال األمن والحراسة.

نقدم خدمات وحلول مبتكرة لعمالئنا فى 

مجاالت إيقاف وتأجير السيارات.

خدماتنا و أنشطتنا
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إدارة النفايات البيئية

جمع ونقل النفايات الطبية الخطرة والمعدية

جمع ونقل المخلفات والمواد الكيميائية الخطرة ومعالجتها

سحب ونقل النفايات الصناعية السائلة الخطرة ومعالجتها

جمع ونقل النفايات الصلبة الخطرة

Environmental Waste Management

خدماتنا و أنشطتنا

المراكز  من  والمعدية  الخطرة  الطبية  النفايات  ونقل  جمع  خدمات  نقدم 
والعيادات الطبية المختلفة مع معالجتها بالطرق العالمية والصديقة للبيئة.

نقدم خدمات جمع ونقل المواد الكيميائية الخطرة ومعالجتها وذلك من خالل 
الرسمية. الجهات  لدي  المعتمدة  الصناعية  المخلفات  معالجة  ادارة محطة 

معالجة  لمحطة  السائلة  الصناعية  النفايات  ونقل  سحب  خدمات  نقدم 
العامة  الهيئه  اشراف  تحت  نديرها  والتي  السائلة  الصناعبة  المخلفات 
النفايات  من  النوعية  هذه  إلستقبال  والمعتمدة  المؤهلة  للصناعة 

نقدم خدمات جمع ونقل النفايات الصناعية الصلبة الخطرة منها 
والخاملة وذلك بمراعاة كافة القوانين والمواصفات المحلية والعالمية 
المعمول بها والمنظمة لهذه العمليات بإستخدام كافة وسائل النقل 
المالئمة لكل نوع من المخلفات ونقلها من مصادرها الي مراكز 

التخلص المعتمدة لدي الجهات الرسمية.
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سحب ونقل مخلفات الزيوت المستهلكة

الرواسب النفطية

نقل ومعالجة وإعادة تأهيل التربة الملوثة

نقدم خدمات سحب ونقل الزيوت المستعملة من الكراجات والورش المنتجة لها ونقلها لمراكز التخلص المؤهلة والمعتمدة إلستقبال 
هذه النوعية من النفايات بتوفير المركبات والصهاريج المخصصة والمعتمدة لنقل هذه النوعية من المخلفات.

نقدم خدمات سحب ونقل ومعالجة مخلفات الحمأة الكيميائية والبترولية ومعالجتها بأحدث الوسائل الحرارية والفيزيائية الكيميائية 
والبيولوجية المتاحة لدي الشركة حيث تعتمد عملية إختيار طرق المعالجة علي نوعية وطبيعة الحمأة المطلوب معالجتها باإلضافة الي 

المعايير والمواصفات المطلوب تحقيقها من خالل المعالجة.

نقدم خدمات نقل ومعالجة وإعادة تأهيل التربة الملوثة بالمخلفات الهيدروكربونية بإستخدام أحدث الطرق الحرارية والكيميائية 
والبيولوجية المتوفرة محليا لدي الشركة ، حيث أن إختيار طريقة المعالجة يعتمد علي تركيز ونوعية الملوثات والغرض النهائي من 

إستخدام التربة الملوثة. 
كما إننا نعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال محليا لما لها من خبرة طويلة في إستخدام وتطبيق وسائل المعالجة المختلفة لمعالجة 

التربة الملوثة وإعادة تأهيلها حسب المواصفات المحلية والعالمية المعتمدة.

خدماتنا و أنشطتنا
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      تقرير الحوكمة عن عام 2017

للشركة الوطنية للتنظيف )ش.م.ك( عامة
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تقرير الحكوكمة عن عام 2017
 تكارلشاكمة وح تقرير                                                                         ةعام( ك.م.ش)الشركة الوطنية للتنظيف 

Page 2 of 13 
 

  

 
 

 تكارلشاكمة وحر یرتق
 ك عامة.م.للتنظيف ش للشركة الوطنية

 7102لعام 
 :مقدمة 

مققا البققات التا قق   (681) مرقققلمققا   حكققام األ وفقققاو" حوكمققة الشققركات"تطبيققن اظققام لى ًء إيماإ 
  والتققى تقنل علققى مققا يلققى 6161لسنن    (6)مقا قققااول الشققركات رققم " المسققاةمة المامققةالشقركة "
فضق  حمايقة أركات الخاضقمة لرقابتهقا بمقا ي ققن تض  الجهات الرقابية الممنية قواعد حوكمة الش"

صق ات المصقالح األىقرل المرتبطقة بهقا    ار  الشركة والمساةميا فيهقا   وأوتوازل بيا مصالح إ
وتماشقياً مق  الخطقوات   " عضقاء مجلقا اا ار  المسقتقليا تبيا الشروط الواجب توافرةا فى أ كما

شأل إصدار قواعد حوكمة الشقركات الخاضقمة لرقابتهقا اايجابية التي قامت بها ةيئة أ واق المال ب
 (7)رققم  تنفيذيقة مقا ققااولما الالئ قة ال "حوكمة الشركات"اً لما ور  في الكتات الخاما عشروفق

 .التمليمات الصا ر  بهذا الشال وإلى  واق المالأاشاء ةيئة إب الخاص  6161 لسنة
 

ً و  وتأكيققد المصققداقية وتمزيققز بنققاء فققي و ورةققا للتنظيققف الوطنيققة الشققركة  ار إ مجلققا مققا إيمااققا
 واللققوائح السيا ققاتب االتققزام حققريل علققى اا ار  مجلققا فققإل بالمسققئولية  تشققماراً وإ. الشققفافية
 ت قيقن ضقمال القى هقد ت تي  وال 6161/ 7رقم  هجتماعإ فى  والممتمد الشركات  وكمةب الخاصة

 للشقركة والمصداقية قةالث تمزيز   المساةميا حماية   المتوقمة لألةدا  الوصول في الكفاء  ما ك 
  ليوت   الجوةرية اافصاحات في الشفافيةو والدقة  المصالح أص ات حقوق ىعل ال فاظ   وإ ارتها

 مفهمقققوم ت قيقققن القققى ضقققافةبااو  المسقققاةميا جميققق  بقققيا لة الموا ليةؤولمسوا لةءلمساوا حبارألا
 .اجتماعيةا ليةؤولمسا
 

 بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة: ولى القاعدة األ
 
 

 مجلس االدارة هيكل
 
 

بتققققاري    المنمقققققدل للمساةمي السققققنوية ية لماالمامة الجممية افي  جديققققد  ار إس مجل اتخققققاتإتققققم 
  ار تشقكي  مجلقا اا 66/10/6168 بتقاري  وتم  شفافة وسمية راءات رفقاً اجو 68/10/6167

 مقا الفصق  (6-6)فققا لمقا ور  فقى المقا   رققم وو الشقركات وئئ تقه التنفيذيقة حكقام ققااول وفقا أل
 ."حوكمة الشركات"الثااى ما كتات 

 

صقف ة  مقا ىقالل ار  مجلقا اا عضقويةتغيرات فقى أية  عا الفوري باافصاحالشركة  تقومكما 
فصقاح لمتطلبقات ااوذلق  وفققا  لقألوراق الماليقة بورصقة الكويقتللكترواى الموق  اا علىالشركة 

 مقا الكتقات الماشقر (6-6-4) مقا المقا   رققم  (9)فقى البنقد رققم  الوار   عا المملومات الجوةرية
 ل الي ار  ااس امجلول يتكحيق     ما الالئ ة التنفيذية لهيئقة أ قواق المقال "اافصاح والشفافية"

- : ااهأعضاء وفقا لما ةو موضح فى الجدول أ (0)ما عد  
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/ تاريخ اإلنتخاب يةالعلم المؤهالت/الخبرات  المنصب اإلسم م
 تعين

جاسم محمد / سيدال 2
 حبيب البدر

رئيس مجلس 
          اإلدارة

  غير تنفيذي

 المؤهالت العلمية
 
الواليات المتحدة األمريكية عام  –كولومبيا  –ميزوري  جامعة -علوم زراعية  ماجستير -

2891. 
 

 .2871جامعة اإلسكندرية عام  –كلية الزراعة  –بكالوريوس علوم زراعية  -
 
 الخبرات العملية  
 
ف  ررا مجرراالت العلرروم الزراع 21خبرررة عمليررة ت ررار   - يررة والوررروة الحيوانيررة والسررمكية   عامررا

رئيس مجلرس اإلدارة والمرديرالعام للئيئرة " حيث أنه شغل عدة مناص  قيادية آخرها منص  
 .1022وحتا عام  1001منذ عام " العامة لشئون الزراعة والوروة السمكية 

 
 .يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيفحيث أنه  -
لجان وجمعيات على  /إداراتكما أنه كان يشغل سابقاً عدة عضويات فى مجالس  -

 -:النحو التالى 
 

 .رئيس مجلس إدارة الئيئة العامة لشئون الزراعة والوروة السمكية  -
 .  رئيس جمعية المئندسين الزراعيين الكويتيين -
 . العر  رئيس إتحاد المئندسين الزراعيين -
 .عضو جمعية حماية البيئة الكويتية -
 .    عضو دائم  ا المكت  اإلستشاري لخبراء الزراعة العر  -
 .عضو الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية -
 .الكويت  -عضو بالمجلس األعلا لمساعدة الطلبة العر   -
الواليات  –ميزوري  –كولومبيا  –عضو مؤسس ونائ  رئيس إتحاد الطلبة المسلمين  -

 .المتحدة األمريكية
 . رع إسكندرية –اد الوطني لطلبة الكويت رئيس اإلتح -
 .رئيس مجلس متابعة تنفيذ توصيات تطوير وإعادة تأهيل ال طاع الزراعي -
 .عضو لجنة دراسة الخطة اإلنمائية الخمسية ومتابعة تنفيذها -

 

81-50-1587 

محسن محمد / السيد 1
 بوشهري

 مجلس نائب رئيس
والرئيس  اإلدارة

 التنفيذي

 المؤهالت العلمية
 
 .1986جامعة الكويت عام  –إقتصاد وعلوم سياسية  تخصص –تجارة  بكالوريوس -

 
 الخبرات العملية

 
ف  رررري 33خبرررررة عمليررررة ت ررررار   - إدارة نفايررررات البلديررررة وال طرررراع  مجرررراالت وقطاعررررات عامررررا

كررران آخرهرررا " بلديرررة الكويرررت"الخررراص   حيرررث أنررره شرررغل سررراب ا عررردة مناصررر  قياديرررة  رررا 
ل طررراع النظا رررة   كمرررا أنررره أيضرررا  شرررغل " مررردير إدارة خررردمات الرقابرررة الصرررحية " منصررر  
 1002 ررررا الشررررركة الوطنيررررة للتنظيررررف منررررذ عررررام "  المرررردير العررررام اإلقليمرررري " منصرررر  

يشااااغل  11/01/1021، وحالياااااً وإبتااااداًء ماااان تاااااريخ  1021األول عررررام  وحتررررا النصررررف
 ". الرئيس التنفيذي للشركة"منصب 

 
 نائااااب رئاااايس مجلااااس اإلدارة" وحتااااى تاريخااااه يشااااغل منصااااب  11/00/1027وبتاااااريخ  -

  ".التنفيذي والرئيس
 
ف عدة عضويات  ا مجالس إدارات -  -:لجان علا النحو التالا / كما أنه كان يشغل ساب ا
 .بلدية الكويت -إدارة النظا ة  مدير -
 .للمخلفات الصلبة واإلنشائية –تأهيل لمشروع معالجة نفايات البلدية العضو لجنة  -
بمجااالت  عضوية العديد مان مجاالس إدارت شاركات ولجاان ذات الصالة  أيضاً  كما أنه شغل -

 .إدارة النفايات والحفاظ على البيئة
 
 

81-50-1587 
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عبدهللا مشعل / السيد 3
 عبدالعزيز المسعد

 عضو مجلس
 المستقل اإلدارة

 المؤهالت العلمية
 
 san Jose state) خوسيه سان جامعة –اإلقتصاد والتجارة  تخصص  ا بكالوريوس -

university ) –  2890عام الواليات المتحدة األمريكية  –كاليفورنيا. 
 

 الخبرات العملية
 
ه نرررإ  حيرررث األجنبيرررة و المحليرررة  االسرررتوماراتعامرررا  رررا مجرررال  32خبررررة عمليرررة ت رررار   -

" ومرررن ورررم  رررا " مكتررر  الكويرررت لرسرررتومار" عررردة مناصررر  قياديرررة  رررا كرررل مرررن شرررغل 
 ررررا  الئيئررررة   " مديرإسررررتومار أول" كرررران آخرهررررا منصرررر  " الئيئررررة العامررررة لرسررررتومار

 .العامة لرستومار
ف  ا  الشركة منص   -  .مست لالدارة اإلعضو مجلس حيث أنه يشغل حاليا

 
 -:دارات التالية اإلعضويات فى مجالس  سابقاً عدة شغلكما إنه    

 .رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية لإلستثمار  -2
 .جمهورية مصر العربية –رئيس مجلس إدارة شركة فندق سفير الزمالك  -1
 .صرية الكويتية للتنمية العقاريةعضو منتدب للشئون المالية واإلدارية فى الشركة الم -3
 .الجمهورية السورية العربية –نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لإلستثمار  -2
 .عضو مجلس إدارة الشركة الماليزية الكويتية لإلستثمار  -0
رئيس مجلس إدارة المجموعة عضو فى المجموعة المغريبية الكويتية للتنمية و -1

 .المنبثقة من مجلس اإلدارةورئيس لجنة اإلستثمار 
 . Dao Heng Bank  - Hong Kong –ارة بنك عضو مجلس إد -7
 . Gouco Group LTD – Hong Kongعضو مجلس إدارة شركة  -9
 .عضو فى مجموعة ايروكروس األسبانية  -8

81-50-1587 

 عبد العزيز محمد/ السيد 2
 العصيمي  عبدالعزيز

 عضو مجلس
 مستقلال اإلدارة

 

 المؤهالت العلمية
 

 – " اوث  اكوتا"جامعة  - 19812892-  الكئربائية ا الئندسة  وماجستيربكالوريوس  -
SDSU- الوئيات المت د  األمريكية. 

 
 الخبرات العملية

 
قطرررراع الن ررررل  ررررا و عامررررا  ررررا مجررررال تكنولوجيررررا المعلومررررات 11 ت ررررار خبرررررة عمليررررة  -

ف  شرررغل أنررره حيرررث واإلتصررراالت ياديرررة  رررا وزارة المواصررر ت كررران عررردة مناصررر  قسررراب ا
 آخررررري   كمررررا إنرررره شررررغل مناصرررر  قياديررررة"  وزارة المواصااااالتوكياااال " منصرررر   آخرهررررا

 -: ا كل من 
 .باحث علمي مشارك بمعئد الكويت لألبحاث العلمية -1
 .وزارة التخطيط –منتد  لدي المركز الوطني لنظم المعلومات  -2
 .الوئيات المت د  األمريكية -"  اوث  اكوتا"جامعة   -عضو هيئة تدريس  -3

 
 .اإلدارة المستقلعضو مجلس يشغل حاليا فى الشركة منصب نه كما أ -

 
الهيئااااات /لجااااان الشااااركات/ كماااا إنااااه شااااغل سااااابقاً عاااادة عضااااويات فااااى مجااااالس إدارات  -

 -:التالية 
 .عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانيء الكويتية -1
 . عربسات–نائ  رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لرتصاالت الفضائية  -2
 .مجلس الوزراء الموقر –عضو مجلس إدارة وك ء وزارات الخدمات  -3
مجلرررررس الررررروزراء  –عضرررررو مجلرررررس إدارة الجئررررراز المركرررررزي لتكنولوجيرررررا المعلومرررررات  -4

 .الموقر
 .زين  –عضو مجلس إدارة شركة اإلتصاالت المتن لة  -5
 .الئيئة العامة لرستومار – رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة -6
 .CICG –عضو مجلس إدارة مجموعة اإلتصاالت والمعلومات اإلستشارية  -7
 .نائ  رئيس مجلس إدارة شركة شروق باك لتصنيع الكروت الذكية -8
رئررريس لجنررررة مشررررروع إنشرررراء قررررانون هيئررررة اإلتصرررراالت وقررررانون إنشرررراء شررررركة الئرررراتف  -9

 .مجلس الوزراء الموقر -الوابت
مجلررررس الرررروزراء   -ومترررررو االنفرررراقرئرررريس لجنررررة دراسررررة مشررررروع السرررركك الحديديررررة  -11

 .الموقر
رئرررريس لجنررررة متابعررررة قرررررارات مجلررررس الرررروزراء بشررررأن تنفيررررذ مشررررروع أنظمررررة الن ررررل  -11

 .السريع 
 

كمااااا أنااااه شااااغل عضااااوية العديااااد ماااان اللجااااان اطخااااري ذات الصاااالة بااااوزارة التخطاااايط  -
والتنميااااااااة، وزارة اإلعااااااااالم ، وزارة المواصااااااااالت وذات الصاااااااالة بمجااااااااال اإلتصاااااااااالت 

 .جيا المعلوماتوتكنولو

81-50-1587 
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ماهر محمد معرفى/ سيدال 2  
           رئيس مجلس اإلدارة

 ب مجلس إدارة جديدة في الجمعية العامة العاديةاإنتختم 
 29/0/1027بتاريخ  السنوية للمساهمين

على اسماعيل دشتي/ السيد 1  
اإلدارة مجلسنائب رئيس       - - - 

عفيفى محموداحمد / لسيدا 3  
غير تنفيذي -اإلدارة  عضو مجلس            

قاسم محمد بوشهرى/ السيد 2  
غير تنفيذي -عضو مجلس اإلدارة            

ضياء عبداهلل الوزان/ الدكتورة 0  
غير تنفيذي -اإلدارة  عضو مجلس    -       

بسام على الشمالى/ السيد 1  
مستقل –اإلدارة  عضو مجلس  

- - - - - 

حامد عبداهلل محمد قبازرد/ السيد 7  
غير تنفيذي - اإلدارة عضو مجلس            

جاسم محمد حبيب البدر/ السيد 2  
 رئيس مجلس اإلدارة

إنتخاب رئيس ونائب رئيس وتشكيل تم 
 11/00/1027مجلس إدارة جديد بتاريخ 

          
محسن محمد بوشهري/ السيد 1  

رئيس مجلس اإلدارةنائب             
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيمي/ السيد 3  

المستقل - اإلدارة عضو مجلس      - -   
مشعل عبداهلل عبدالعزيز المسعد/ السيد 2  

المستقل - اإلدارة عضو مجلس            
  سعيد إسماعيل دشتي/ السيد 0

غير تنفيذي –اإلدارة  عضو مجلس             
كمال خضر مسلماني/ السيد 1  

  تنفيذي –اإلدارة  عضو مجلس
-    تماشيا مع  08/09/1027استقال بتاريخ

النظام األساسي المعدل للشركة والمعتمد 
حيث من قبل الجمعية العامة غير العادية 

 من الحالي مجلس اإلدارةيتكون أعضاء 
هشام على عثمان/ السيد 7 .فقطأعضاء  (0)عدد   

تنفيذي –اإلدارة  عضو مجلسعضو   
-   

الشوامؤيد / السيد    
مجلس اإلدارة أمين سر                      

سعيد شهد / السيدة  0
 إسماعيل دشتي

 عضو مجلس
غير   اإلدارة

 التنفيذي

 

 المؤهالت العلمية
 

 University ofجامعة كاليفورنيرا الجنوبيرة   –هندسة بيئية   تخصص -هندسة  بكالوريوس -
Southern California) ) 2004عام الواليات المتحدة األمريكية. 

 

 العملية الخبرات
ورصرررد ومعالجرررة  العلررروم والئندسرررة البيئيرررة تعامرررا  رررا مجررراال 14خبررررة عمليرررة ت رررار   -

ف منصررر  شرررغلتا نئررر  حيرررث أالمشررراكل البيئيرررة   رررا الشرررركة  "الررررئيس التنفيرررذي " حاليرررا
 .الوطنية للخدمات البيئية

 -:التالية  الجمعيات/ داراتاإلعضويات فى مجالس  عدة حالياً  شغلا تكما أنه -
  . ا الشركة الوطنية للتنظيفعضو مجلس اإلدارة   -1
  .نائ  رئيس مجلس اإلدارة  ا الشركة الوطنية للخدمات البيئية  -2
 .جمعية المئندسين الكويتيين  ا عضو  -3
 .الجمعية األمريكية لمئندسي الس مة  ا عضو  -4
 .عضو  ا مجلس األعمال األمريكي  -5
 .عضو  ا الجمعية األمريكية لألمن الصناعي  -6
 .الكويت لتطوير قيادات التنمية ا  (Thukhur ( ذخر مبادرةا عضو    -7

 
عضااااااوية فااااااى مجلاااااااس إدارة الشااااااركة الوطنياااااااة ساااااااابقاً  شااااااغلكانااااااات تا كمااااااا أنهاااااا -

 .(1021 -1020) للتنظيف

18-51-1581 

اإلجتماعرقم وتاريخ   

 اإلسم والمنصب
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 عقدا تقاري  إ وحتقى 16/66/6167فقى  المنتهيقة لتقاري  اهايقة السقنة الماليقة الفتقر  الالحققة تم ىقالل -
 .فى تشكي  مجلا اا ار  حدوث بمض التغييرات تقرير ال وكمة

 
 التحديد السليم للمهام والمسؤوليات: القاعد الثانية 

 

 :دارةمسؤوليات مجلس اإلمهام و
ما الفص  الثال  ما  (7-1)أحكام الما   رقم جلا إ ار  الشركة الوطنية للتنظيف بإ تيفاء م ملتزي

لقى ت ديقد  قلطات ضقافة ا  باا ار  سؤوليات مجلقا اام ومبمهاوالمتملقة الشركات كتات حوكمة 
 ا قى للشقركة والقذل ألمقا النظقام ا (61)لمقا   رققم لما ور  فقى ا وفقا ار  وصالحيات مجلا اا

أو   السلطات ا ار  الشركة والقيام بجمي  األعمال التى تقتضيها  ار  لمجلا اا"  أل ينل على
و أو ةقذا النظقام أ نل عليقه الققااوليقئ مقا إغراضها وئ ي د ما ةذه السقلطة إ ار  الشركة وفقا أل

عطقاء الكفقائت و إأو رةنهقا أ ار  بيق  عققارات الشقركة ت الجممية المامة ويجوز لمجلا ااقرارا
 ".و عقد القروضأ
 

 : 7102دارة خالل عام نجازات مجلس اإلإووفيما يلى مهام   
 

 مراجمة  يا ات وإجراءات الشركة وإعتما ةا. 
 إعتما  األةدا  والخطط والسيا ات الهامة للشركة. 
 والسيا ة  الرقابية المتطلبات م  يتوافن ةيك  بناء على وال رص اا ار  مجلا ةيك  مراجمة

 القرئيا ووظيفقة اا ار  مجلقا رئقيا وظيفقة بقيا فصق كقد مقا الالتأال وكمقة و لقدلي  المامة
 .التنفيذي

 إاتخات رئقيا واائقب رئقيا لمجلقا اا ار  وإعقا   تشقكي  اللجقال تشكي  مجلا إ ار  جديد و
  .وتمييا أميا  ر المجلا المنبثقة ما المجلا

  الرئيسة للشركة  وتمل  األصول والتصر  بهاااشرا  على النفقات الرأ مالية. 
   ومتابمققة   لجنققة التققدقين وااطققالت علققى تقققارير التققدقين الققداىلي اتققائأ أعمققالمناقشققة وإعتمققا

لتصقق ي ة الالزمققة   المالحظققات الققوار   فققي التقريققر المققذكور للتأكققد مققا اتخققاذ ااجققراءات ا
 . لمرحلية والسنويةعتما  البيااات المالية ابااضافة إلى التوصية بإ

   لجنقة المخقاطر بشقأل اعتمقا  ىطقة عمق  إ ار  المخقاطر ومتابمقة  اتائأ أعمقالمنافشة وإعتما
 .تقارير إ ار  المخاطر بشك   وري

  ت أعضققاء مجلققا اا ار  مكافقق توصققيات لجنققة الترشققي ات والمكافقق ت بشققأل  مناقشققة وإعتمققا
ة إلقى مراجمقة وإعتمقا  ر  التنفيذيقة بااضقافواا ا المنبثققة مقا مجلقا اا ار  وأعضاء اللجال

 .ك فات التي  و  يتم من ها للموظفيا الشرائح المختلفة للم
  ضقمال  قققة و ققالمة البيااققات والمملومققات الواجققب اافصققاح عنهققا وذلقق  وفققن  يا ققات واظققم

 .اافصاح والشفافية المممول بها وإجراءات
  باا ار  التنفيذيةاعتما   يا ة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة. 
 أعمقال إاجقاز  قير متابمقةمقا ىقالل  الرقابـقـة وااشقرا  علقى أ اء أعضقاء اا ار  التنفيذيقة 

الشقركة  أعمقال اتقائأ ومناقشقة التنفيذيقة اا ار  مق  الدوريقة ااجتماعقات ىقالل مقا الشقركة
 .الدورية التقارير ما حزمة ىالل والشركات التابمة ما

  ( 6)التوصية بتمدي  عقد التأ يا والنظام األ ا ي للشقركة لتتوافقن مق  ققااول الشقركات رققم
 .6167المنمقد  ىالل عام  وإعتما ه ما قب  الجممية المامة غير الما ية 6161لس   

  مناقشة طرح مشروت الريا   لدعم المشروعات صغير  ال جقم ولت قيقن أةقدا  الشقركة إتجقاه
 . عيةالمسؤولية ااجتما
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  إعققدا  تقريققر  ققنوي يتلققى فققي الجمميققة المامققة السققنوية للشققركة يتضققما متطلبققات وإجققراءات
ةقذا التقريقر فقي التقريقر  والتأكد ما تضميا حوكمة الشركات ومدل التقيد بها  ا تكمال قواعد

 .السنوي الممد عا أاشطة الشركة 
 

 .ميثاق مجلس اإلدارة
 

   والقذل بقدوره يقنظم  ار عتمقا  ميثقاق مجلقا ااإب 7/6161 ار  فقى إجتماعقه رققم مجلا ااقام 
"  والقاعققد  الثاايققة" بنققاء ةيكقق  متققوازل لمجلققا اا ار  "  ولققىكقق  مققا ور  فققى القاعققد األ يؤكققدو

  كمقا إاقه يقتم بشقك   قنوي مراجمقة الميثقاق عاله المذكوريا أ"الت ديد السليم للمهام والمسؤوليات 
 .فى حالة وجو  أية تمديالت جوةرية هعتما إو
 
 مين سر مجلس االدارةأ
 

ما قااول الشركات " شركات مساةمة عامة"ما الفص  التا    (696)وفقاً لما ور  فى الما   رقم 
 ً ل الشققركة إمققا كتققات حوكمققة الشققركات فقق الثققااى مققا الفصقق  (7-6) لمتطلبققات المققا   رقققم ووفقققا

إجتماعقات  ار  بالتنسقين وتسقجي  م اضقر أمقيا  قر مجلقا اامقا ىقالل  تققومالوطنية للتنظيقف 
عضقاء المجلقا ممقا يضقما ملومقات أليضما تقوافر جميق  الم حي  ار  على ا و  قين مجلا اا

 .ص ات المصالحأةدا  المساةميا وأوت قين للمملومات السري   لهم الوصول
 

 التنفيذية اإلدارة
 

لا مررررن الكفرررراءة مررررن أعضرررراء اإلدارة الرررردش الشررررركة  ريررررق عمررررل مؤهررررل علررررا مسررررتوش عرررر
 الررئيس ووظيفرة اإلدارة مجلرس رئريس وظيفرة برين بالفصرل اإلدارة مجلرس قرام  التنفيذيرة 
التنفيرررذي  الررررئيس رأسرررئا التنفيذيرررة علرررا اإلدارة  رررو   قرررد اإلدارة مجلرررس  كمرررا أن  التنفيرررذي

ويعكررررس بالمئررررام و المسررررؤوليات المنوطررررة برررراإلدارة التنفيذيررررة    9/1027 ررررا إجتماعرررره رقررررم 
مئرررام ومسرررؤليات الوالرررث  مرررن الفصررل (20-3)لمرررادة رقرررم مرررا ورد  ررا ا الشرررركةإطررار حوكمرررة 

 اإلدارة التنفيذيرررررة التررررري تلترررررزم بئرررررا وذلرررررك  ررررري ضررررروء السرررررلطات والصررررر حيات المخولرررررة
- :والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتا تتمول  يما يلا 

 

الممتمقد  مقا قبق  مجلقا  لقوائح واألاظمقة الداىليقة للشقركةالمم  على تنفيذ كافة السيا قات وال -2
 .اا ار 

ركة فقي ضقوء بشقأل التققدم الم قرز فقي اشقاط الشق( مالية وغيقر ماليقة)إعدا  التقارير الدورية  -1
 . تراتيجية  وعرض تل  التقارير على مجلا اا ار ىطط وأةدا  الشركة اا

وض  اظقام م ا قبي متكامق  ي قتفف بقدفاتر و قجالت وحسقابات تمكقا بشقك  مفصق  و قيقن  -3
البيااات المالية وحسابات الدى   بما يتيح الم افظة على أصول الشركة وإعدا  الققوائم الماليقة 

 .لجهات الرقابيةاوفقاً لممايير الم ا بة الدولية الممتمد  ما قب  
  فضقالً عقا إ ار  مقوار  الشقركة بالشقك  األمثق   والممق   إ ار  المم  اليومي وتسيير النشاط -4

 .وا تراتيجية الشركة على تمظيم األرباح وتقلي  النفقات  وذل  بما يتفن م  أةدا 
 .المشاركة الفمالة في بناء وتنمية ثقافة القيم ائىالقية  اى  الشركة -5
وال قرص  قابة الداىلية وإ ار  المخقاطر  والتأكقد مقا فاعليقة وكفايقة تلق  القنظم وض  اظم الر -6

 .على ائلتزام بنزعة المخاطر الممتمد  ما قب  مجلا اا ار 
 .مجلا اا ار  ما قب  القيام بالمهام والصالحيات األىرل التى يكلف بها -7
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 دارةلجان مجلس اإل 
 

 

تشقققكي  اللجقققال الثالثقققة التاليقققة أ اقققاه بإعقققا     1/6167 رققققم  ار  فقققى إجتماعقققهققققام مجلقققا اا -
الالحقققققة لتققققاري   ىققققالل الفتققققر  كمققققا قققققام مجلققققا اا ار   وفقققققاً ااتخققققات مجلققققا إ ار  جديققققد 
بإعقققا   تشقققكي  بمقققض اللجقققال وفققققاً لتغييقققر  16/66/6167اهايقققة السقققنة الماليقققة المنتهيقققة فقققى 

حيققق  تتمثققق  مقققد  عضقققوية اللجقققال فتقققر  ثالثقققة  قققنوات علقققى أئ تتجقققاوز  عضقققو مجلقققا إ ار   
- : عضوية مجلا ائ ار مد  المد  المتبقية ما 

 

 .تا آالمكلجنة الترشيحات و -1
 .لجنة التدقيق  -2
 .المخاطر  إدارة لجنة -3

 
 .دارة التنفيذيةدارة واإلص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس اإلشخاأاختيار : القاعدة الثالثة   
 و المكافات لجنة الترشيحات  
 
 

االتزام بقق اء مهامققه المتملقققة أ ار  فققى فققى مسققاعد  مجلققا ااوالمك فققات تقققوم لجنققة الترشققي ات 
 ار  التنفيذية لقدل الشقركة  ت ألعضاء مجلا اا ار  وااجراءات الترشي ات والمكافبسيا ات وإ

واا ار   ار  عضقاء مجلقا ااالتميقيا ألجقراءات إىتيقار واا الوطنية للتنظيقف ومراجمقة ممقايير
األةققدا   ت قققنالمليققا والموافقققة عليهققا والتأكققد مققا أل  يا ققة ومنهجيققة الترشققي ات والمكافقق ت 

 .اا تراتيجية 
 
 

- : لجنة المكافآت والترشيحات تشكيل
 

 تاريخ التعيين المنصب لجنة المكافآت م
 1027 مايو  اإلدارة مجلسرئيس  – اللجنة رئيس  جاسم محمد حبيب البدر/ السيد 2
 1027مايو  مستقل -اللجنة  عضو مشعل عبدهللا عبدالعزيز المسعد / السيد 1
 1027مايو  مستقل -اللجنة  عضو عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيمي/ السيد 3
 

ت و لترشنننت ات قالمتنننام ق وامونننا ومسننناولتا وا و منننا ل نننا و    ننن   ل نننا   آقامنننج ل  ننن   ل  ا ننن
ن  لل  ننن  قننن  قامنننج أ، حتننن   "حو  ننن   لانننر ات"منننل  ل انننب  لر قننن  منننل  تنننا  ( 1-4) قننن  
- : لل     ت ا يل   ومساولتات، حت   ت ثب موام  6167خالل عام  تلجت اعإ قعم 

 
 

 والترشققي ات ورفقق  توصققية لمجلققا اا ار   تمناقشققة وتمققدي  ميثققاق لجنققة المكافقق مراجمققة و
 .عتما ها

  ا   الترشيح ألعضاء مجلا اا ار الترشيح وإعالتوصية بقبول. 
 تنفيذية  م  المراجمقة السقنوية وض   يا ة واض ة لمكاف ت أعضاء مجلا اا ار  واا ار  ال

  .ضوية مجلا اا ار حتياجات المطلوبة ما المهارات المنا بة لملإل
 ار  التنفيذية ورف واا عنهالمنبثقة واللجال  لمجلا اا ار الوظيفية  والمزايا مناقشة المكاف ت  

وت ديد الشرائح المختلفة للمكاف ت التقي  قيتم من هقا  . ةاعتما ا اا ار  مجلا إلى التوصيات
 .للموظفيا
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 ورف  توصية لمجلا اا ار  بهذا الشأل  ار  التدقين الداىلىا جديد تمييا مدير  . 
 

  ورف  توصية لمجلا اا ار  بهذا الشألإعتما  ىطة التدقين الداىلي المقترحة  . 
  ورف  توصقية لمجلقا  ومناقشة المالحظات الوار ه فى التقرير مراجمة تقرير التدقين الداىلي

 .اا ار  بهذا الشأل
 الداىليقة الرقابقة تقريقر اتقائأ طقالت علقىاا (ICR)   مقد مقا المكتقب الخقارجى المسقتق الم   

والتأكد ئحقاً مقا تسقوية جميق  المالحظقات المتضقمنه  المالحظات الوار   فى التقرير مناقشةو
 .فى التقرير المذكور

 عليتهقا فقي ااشرا  الفني على إ ار  التدقين الداىلي في الشقركة مقا أجق  الت ققن مقا مقدل فا
 .الم د   ما قب  مجلا اا ار  امتنفيذ األعمال والمه

 ل لمجلا اا ار  قبق  تالوتقه فقى الجمميقة لسنول للجنة ورف  توصية بهذا الشأمناقشة التقرير ا
 .السنوية المامة

والمتضقما وحقد   للشقركة بإعتما  الهيكق  التنظيمقي 7/6161بإجتماعه رقم  مجلا اا ار  قام -
فقى إجتماعقه المقذكور بإعتمقا   يا قة وميثقاق  مستقلة للتدقين الداىلي   كما قام مجلقا اا ار 

 .إ ار  التدقين الداىلي
 

 -:وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية : الخامسة القاعدة 
 -:إدارة المخاطر  تشكيل لجنة

 

 
 
 
 

منل ( 0-1)و منا ل نا و    ن   ل نا    قن        ل خاطر قالمتام ق واموا ومساولتا وا إقامج ل    
 إجت اعنات (4)عن   ن  لل  ن  قن  قامنج قعمن  أحتن  مل  تا  حو     لانر ات ،  لسا س   ل اب

 -: لل     ت ا يل   وإن از ت، حت   ت ثب موام  6167خالل عام  ( ق  س وى) قا ب  و ى
 

 ورفقق  توصققية لمجلققا اا ار   الممتمققد المخققاطرإ ار  لجنققة  مراجمققة ومناقشققة وتمققدي  ميثققاق
 .عتما ها

 مقوظفي إ ار  المخقاطر عقا  قتقاللية إلتاكقد مقا ا ار  المخقاطر وا التنظيمقي الهيكق  مراجمقة
 .ينجم عنها تمرض الشركة للمخاطر األاشطة التي

  ار ورف  توصية لمجلا اا ار  المخاطر ا جديدتمييا مدير .  
  إعدا  التقارير الدورية حول طبيمة المخاطر التي تتمرض لها الشركة  وتقديم ةذه التقارير إلى

 .مجلا إ ار  الشركة
  تقؤثر علقى إ ار  المخقاطر فقي مراجمة المسائ  التقي تثيرةقا لجنقة التقدقين المرتبطقة والتقي ققد

 .الشركة
والمتضقما وحقد  للشقركة بإعتما  الهيكق  التنظيمقي  7/6161مجلا اا ار  بإجتماعه رقم قام  -

مخققاطر   كمققا قققام مجلققا اا ار  فققى إجتماعققه المققذكور بإعتمققا   يا ققة إ ار  المسققتقلة ا ار  
 .المخاطر

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
 

 

 ل مايقة الالزمقة الداىليقة الرقابقة اظقم وفماليقة كفايقة مقا للت ققن جاةقداً  اا ار  مجلقا يسقمى 
 الداىليقة الرقابقة جمق  إلقى بااضقافة القنظم  بتلق  لتزاماا ما وكذل  الت قن الشركة  عمليات
 .ىارجية أو  اىلية كاات  واء أية مخاطر تجاه الالزمة ال ماية لتوفير و يلة

 
 

 تاريخ التعيين المنصب إدارة المخاطر م
 1027مايو  مستقل –اللجنة   رئيس عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيمي/ السيد 2
 1027مايو  مستقل –اللجنة   عضو مشعل عبدهللا عبدالعزيز المسعد / السيد 1
 1027مايو  تنفيذي –اللجنة  عضو محسن محمد بوشهري/ السيد 3
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 مسقتق  تقدقين مكتقب قبق  مقا  قنوية بصقور  الداىليقة الرقابقة اظقم بمراجمقة القيقام يقتم  ً  وفققا
والماليقة  الم ا قبية السقجالت ف قل عمليقات المراجمقة وتتضقما  واق المالأةيئة لمتطلبات 
 المالية  ار  اا ال صر  ئ المثال  بي  على   الداىلية الرقابة اظم وتقييم األىرل  والسجالت

 إ ار  المخقاطر  إ ار    المملومقات تكنولوجيقاإ ار  الموازااات وتموي  المشقروعات   إ ار   
   الممليقات إ ار  لتقزام   ار  ااإالقداىلي   التقدقين إ ار    اا ارية والشؤول البشرية الموار 
 .ووحد  شئول المستثمريا القااواية الشؤولإ ار  

 

 تدقين مستق    مكتب ىالل ما مدالم   الداىلية الرقابة اظم تقييم اتائأ طالت علىالمجلا باا قام
  المقذكور المالحظقات القوار   فقى التقريقر ما ىالل لجنة التدقين بممالجة جميق المجلا  وقام

 . وكافية مرضية والمطبقة الممتمد  الرقابة اظم ألب وتري اللجنة
 

 تعزيز السلوك المهنى والقيم االخالقية: القاعدة السادسة 
 

إجتمققات مجلققا ىالقيققة و يا ققة تمققارض المصققالح فققى   ميثققاق السققلوك المهنققى والقققيم األعتمققاإتققم 
أل تر ي  ثقافة السلوك المهني والقيم األىالقيقة  اىق  الشقركة يمقزز حي     7/6161 ار  رقم اا

 أةقم المهنقي والققيم األىالقيقة  أحقد السقلوك ميثقاق مقا ازاةقة الشقركة و قالمتها الماليقة  ويمتبقر
 جقو   على واا ار  التنفيذية اا ار  مجلا ي رص الشركة  حي  لدل ال وكمة منظومة مكواات

لت قيقن مصقالح كافقة األطقرا  ذوي المالققة و اليوميقة األعمقال  قير ضقما الميثقاق بقذل  لتقزاماا
  ول تمارض في المصالح وبدرجقة كبيقر  مقا الشقفافية  ص ات المصالح بالشركة والمساةمياوأ

 مجقائت في والتطويرات الت ديثات لكافة مواكبته ما للت قن  ورية مراجمة إلى الميثاق ويخض 
مقا  الممق  وأىالقيقات المهنقي السقلوك ميثاق وتوقي  تمميم تم وقد .المهني وضبط السلوك ال وكمة

  .الشركة موظفي ك ما و قب  أعضاء مجلا اا ار 
 المصالح تعارض

 

ت الممق  ىالقيقاألتمقارض المصقالح مقا ضقما  يا قة ممقايير   يا قات اا ار  وضق  مجلقا
  وبمقا ئ يتمقارض  المصقالح بتمقارض المتملقة األمور تغطي ار   الممتمد  ما قب  مجلا اا

 ئ المثقال  بي  علىو م  قواعد ال وكمة  و 6161لسنة  (6)قااول الشركات رقم ك  ما  م  
 :يلي ما ال صر

 تمارض المصالح إلى تؤ ي أل الم تم  األاشطة اا ار  مجلا عضو تجنب. 
   ئ يجـوز لرئيا أو عضو مجلا اا ار    ولقو كقال ممقثال  لشقخل طبيمقي أو اعتبقاري

أل يسققتغ  المملومققات التققي وصققلت إليققه ب كققم منصققبه فققي ال صققول علققى فائققد  لنفسققه أو 
 .لغيره

  تمقارض فقي إلقىأ ل  أويقؤ ي  ققد أمقر أي عقا افصقاحبا اا ار  مجلقا عضقويلتقزم 
 .المصالح

 مصقالح  تمقارض علقى تنطقوي مسقألة أي علقى التصقويت عقا متناتاا المضو على يتميا
علقى  المضقو بققدر  تضقر ققد أو التصقويت  موضقوعية علقى تقأثير لها يكول قد أو المضو
 .منا بة بصور  في الشركة واجباته أ اء

 

 بشكل دقيق وفى الوقت المناسب لشفافیةح واإلفصاا :القاعدة السابعة 
 

  قلوك فقي للتقأثير فمالقة أ ا  يمتبقر اافصاح ألالشركة الوطنية للتنظيف ب  إ ار  مجلا يدرك
 ار قاء  ار اا مجلقا لتزامقا مقافقي الشقركة  وإ وتمزيز ثققتهم المستثمريا  وحماية الشركة

  اعتمقبإ 7/6161جتماعقه رققم إفى  فقد قام مجلا اا ار  بالشفافية تتمت  الشركة في عم  بيئة
 يتمقيا التقي الجوةريقة لمملومقاتا ت ديقد والشقفافية تتضقما باافصقاح ىاصقة مفصقلة  يا قة

عتمقا  الهيكق  يقتم  كمقا ققام مجلقا اا ار  بإ القذي اافصقاح واوعيقة وكيفيقة عنهقا  اافصقاح
 الوحد  مسقئولة تكول ةذهحي  اشاء وحد  تنظم شئول المستثمريا  إالتنظيمى الجديد للشركة و

عا إتاحة وتقوفير البيااقات والمملومقات والتققارير الالزمــقـة للمسقتثمريا الم تملقيا لهقا حيق  
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 تقاللية المنا قبة   وعلقى ا قو يتقيح لهقا تقوفير البيااقات ــ  وحـــد  شئول المستثمريا بااتتمتـ
ا ىققالل و ققائ  والمملومققات والتقققارير فققي الوقققت المنا ققب وبشققك   قيققن   وأل يكققول ذلقق  مقق

 .اافصاح المتمار  عليها 
 

 . ات على الموق  االكترواي للشركةكما قامت الشركة بإاشاء اافذ  مخصصة ل وكمة الشرك
 

 وشقاملة  قيققة بمملومقات والمسقتثمريا ال قاليا والمقرتقبيا المسقاةميا بتزويقد الشركةوتلتزم 
في الوقت المنا قب عقا  المنا بة القرارات تخاذالشركة وإ أ اء ما تقييم تمكنهم ب ي  ومفصلة

الشقركة الوطنيقة  كمقا تلتقزم. المملومات على الموقق  االكترواقي لبورصقة الكويقت طرين اشر
 إلقى للوصقول الفرصقة لقديهم والمسقتثمريا المصقالح أصق ات أل مقا مقا التأكقد للتنظيقف

 الموقق  االكترواقي الشقركة علقى أاشقطة والصقا ر  عقا الشقركة حقول المتاحقة المملومقات
ً  والقدقين المنا قب الوققت فقي أيضقا باافصقاح ركةالشق لتزمتكما   شركةلل  ةيئقة لتمليمقات وفققا

 علقى ذلق  في بما  شركة بورصة الكويت م   إتفاقية المضوية لما ور  فى ووفقا المال أ واق
 :ال صر ئ المثال  بي 

  أو أكثقر  %0المساةميا مما تص  ملكيتهم اسبة ب المصالح الخاصة عاالسنوي اافصاح
 .ما رأس مال الشركة

  المطلميا اافصاح عا. 
  اافصاح عا المملومات الجوةرية. 

 

 ار  التنفيذيقققة أعضقققاء مجلقققا اا ار  واافصقققاحات إالشقققركة الوطنيقققة للتنظيقققف  قققج  ب لقققدل
ية عملية شقراء المتملقة باافصاح الالحن أل على  بي  المثال اافصاحات   اافصاحات األىرلو
 . هم الشركةأتتم على و بي  أ
 

 نلمساهمیا إحترام حقوق :القاعدة الثامنة 
 

بتعرديل  1027قامت الشركة من خ ل الجمعية العامة غيرالعادية للمساهمين المنع دة خر ل عرام 
 را   حيث أنره مرن ضرمن تلرك التعردي ت ترم إضرا ة مرادة  للشركة النظام األساساع د التأسيس و

ورد  ا قانون الشركات رقرم ما يتوا ق مع وبما ح وق المساهمين ب النظام األساسي للشركة تتعلق
ف بمررا يتوا ررق مررع مررا ورد 1026لساانة ( 2)   كمررا أن مجلررس   ررا كتررا  حوكمررة الشررركات وأيضررا

 ح وقبرالالمتعل رة حيث تتضمن األمرور الجوهريرة  سياسة ح وق المساهميند اعتمإاإلدارة قد قام ب
 :يلي ما الحصر ال الموال سبيل علا ذلك  ي لمساهمين بماالعامة ل
  سجل خاص يحفظ لدش وكالة الم اصة قيد ملكية المساهمين  ا. 
 أو تحويلئا /ي األسئم من تسجيل للملكية ون لئا و ف التصر. 
  و  ا  لنظام إستح اقات األسئم األرباحالحصول علا النصي  الم رر  ي توزيعات . 
  الحصول علا نصي  من موجودات الشركة  ي حالة التصفية. 
 سررتراتيجيتئا التشررغيلية إالمعلومررات الخاصررة بنشرراط الشررركة والحصررول علررا البيانررات و

 .ستومارية بشكل منتظم وميسرواإل
  وإبرداءقراراتئراجتماعرات الجمعيرة العامرة للمسراهمين والتصرويت علرا إالمشراركة  ري   

 .مطلوبة تحسينات أية بخصوص) وجدت إن (والتوصيات الم حظات
 نتخا  أعضاء مجلس اإلدارة إ. 
  مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص. 
 وكرذلك األساسري النظرام الئحرة بتعرديل المتعل رة ال ررارات  ري والمشراركة النظرر حرق 

 اأعمالئ أوالشركة   مست بل علا تؤور قد التي غير العادية بالمعام ت المتعل ة ال رارات
 تابعة عن شركات التنازل أو اأصولئ من كبير جزء بيع أو ندماجاإل حاالت مول التجارية

 .الئ
 الشركة  ي تجري جذرية تغييرات أية علا ال رار اتخاذ عملية  ي المساهمة حق. 
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 .بالمساواة  يما بينئم دون تمييزالتعامل مع جميع المساهمين  حق •
 

 المصالح أصحاب دراك دورإ: القاعدة التاسعة 
 

ل ئنيل و افيوظمل لمالقة مطقققققققققققققرا  ذوي األوالمصالح ت اص اوق أ ق ار  أل اس امجل  كؤي
صق ات المصقالح   كما ت ترم الشركة وت مقى حققوق أكلها مصانة ل يرمستثمل ويور مء وعمالو

القة مق  عتمد  يا ة تنظم الموتمامالتها ممهم   حي  أل مجلا إ ار  الشركة إمامالتها فى جمي  م
صق ات ائ ا قية التقى تكفق  ال مايقة وااعتقرا  ب ققوق أ ص ات المصقالح تشقم  علقى القواعقدأ

 .ل ليه القواايا الصا ر  فى ةذا الشأ تقرت عوذل  وفقا لما إ المصالح  
مق   و صقفقات مق  الشقركةالح  واء كاات عققو  أوفى  بي  عدم تمارض ممامالت أص ات المص

يقة ميقز  مقا عتبقار أئ ي صق  أل مقا اصق ات المصقالح علقى أذ بمقيا اامصل ة المساةميا يؤى
عتيا يقة   كمقا تضق  الشقركة ت التى تدى  فى اشاطات الشقركة ااىالل تمامله فى المقو  والصفقا

لمختلفقة وذلق  مقا اواعها او  والصفقات بأواض ة لتر ية المق  يا ات ولوائح  اىلية تتضما آلية
 .وامر الشراء المختلفةىالل المناقصات أو أ

 داء األتعزيز وتحسين  :القاعدة العاشرة 
 

 ار  التنفيذية ةقو مقا األركقال األ ا قية  ار  وااإل التدريب والتأةي  المستمر ألعضاء مجلا اا
وذلق  مقا ىقالل قيقام  تمزيقز أ اء الشقركة   لقواعد ال وكمة الرشيد    حي  يساةم بشك  كبيقر فقى

 .المسئوليات المناطة بهم على أكم  وجه  ار  التنفيذية بممار ة المهام ومجلا اا ار  واا
المقدل القصقير والمتو قط يقوم مجلا اا ار  بالمم  على ىلن القيم  اى  الشركة وذلق  علقى كما 

 قتراتيجية ااذل  ما ىالل وض  اآلليات وااجراءات التي تمم  على ت قيقن األةقدا  والطوي   
ن الققيم المؤ سقية لقدل المقامليا وت سيا ممدئت األ اء مما يسقاةم بشقك  فمقال علقى ىلق  للشركة 

 .زةم على المم  المستمر لل فاظ على السالمة المالية للشركةي فتو
 
 جتماعيةاإل المسؤولية هميةأى التركيز عل:قاعدة الحادية عشر ال

 

جتماعيقة ولية ااعتبقار مقدل أةميقة إ راك الشقركة للمسقؤبمقيا اا الوطنية للتنظيفشركة الأىذت  
التققي تققرتبط بمققد  مققا القققيم والممققايير اااسققااية السققامية  و عققم وتشققجي  الممالققة الوطنيققة  ورفقق  

أل مجلقا اا ار  ققد اعتمقد براقامأ كمقا . كفاءتها وإعطاء األولوية في التوظيف للمقواطا الكقويتي
وتثقيفيقة  المسؤولية ااجتماعية والقذل مقا ىاللقه  قو  تسقمى الشقركة القى وضق  بقرامأ توعويقة

جتماعيققة بمققا يسققاةم فققي لققدل الشققركة بأةققدا  المسققؤولية ائ منا ققبة تكفقق  االمققام الجيققد للمققامليا
 . رتقاء بمستول أ اء الشركةاا
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 تقرير لجنة التدقيق 2017
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 تقرير لجنة التدقيق  2017
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تقرير لجنة التدقيق  2017

)ICR(31/12/2017 

2016

2017

 

 

 



التقـريــــر الســنــوي 2017

37



التقـريــــر الســنــوي 2017

38

شركة مساهمة كويتية )عامة(
وشركاتها التابعة

الكويت
البيانات المالية المجمعه للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2017
مع

تقرير مراقبي الحسابات المستقل
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