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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

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

تأسيسنا )خالل 40 عامًا( نمت وإزدهرت المجموعة )الشركة وشركاتها 

التابعة( لتصبح لديها حصة كبيرة من القوى العاملة متعددة الجنسيات 

النشاط  لدعم  المتخصصة  والمعدات  اآلالت  من  بأسطول  مجهزة 

فى  الرائدة  الشركات  من  اآلن  الشركة  تعتبر  حيث   ، للشركة  الرئيسي 

إدارة النفايات في الشرق األوسط والهند ، حيث تتمثل خدماتنا الرئيسية 

نفايات  ونقل  جمع   ( النظافة  أعمال  تعهدات  كافة  بتنفيذ  القيام  فى 

البلدية والوزارات والمصالح الحكومية والقطاع األهلي( ، باإلضافة إلى 

تقديم الخدمات األخري والخاصة بإدارة النفايات الخطرة ومخلفات المواد 

تأهيل  إعادة  خدمات  وتقديم  النفطية  الرواسب  ومخلفات  الكيميائية 

بحماية  الخاصة  البيئية  اإلستشارات  تقديم  يتم  كما   ، الملوثة  التربة 

المقاوالت  خدمات  تقديم  الى  باإلضافة   ، وتحسينها  التلوث  من  البيئة 

الزراعية والمناظر الطبيعية ، خدمات مكافحة اآلفات ، خدمات المصابغ ، 

خدمة إيقاف السيارات وخدمات األمن والحراسة ، واإلتجار بالمواد الناتجة 

عن تدوير النفايات والمتاجرة بالمواد المنظفة والمطهرة .

الكويت منذ  المدرجة فى بورصة  الشركات  أوائل  الشركة من  بأن  علمًا 

عام  1996.
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رؤيــتـــنـــــا و رســـالــتــنـــــا

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

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
 تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين عن أداء الشركة

 2018ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في 
 نيالسادة / المساهم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 ند تقيييي ىد ييييي داي ييييع  دددايا ييييب يدفييييبداية اُيييييدُباييييبف بد أعي اعأيييييدديييي د د  ييييع د   يييي د  ا  ددددددد
يايييب ل عد ُ يييبابد ُ يييع د نددايح بيييب دأعيايييتبد ايلقييي ُبديح بيييب لمد   د ايييمداي ب يييل بداييييب فبدددد

مدأقيييبا  دايلقبُيييبداي ييي بعدايجيييع  ددييي د   ييي دا  ا  د ايييي عدُل  ييي  داليييع  د د يييع ددد تقييي ىديتييي
 ييي يد 2019 ل  ايييع دي   ايييكد ندتتيييبند ييي يددد 31/12/2018ايايييب يدي  ييي يداي عياييييداي  لااييييدفيييبدددد

خا يييييبد   يييييل با ُيديلب يييييكدايايييييب يد ا عفعتايييييعدايليييييبدأ  ييييي تمد أ  ييييي دا  ا  دايل  ا ُييييييددددددد
فيييبد  يييع د صيييةححدتحلييي د تعاييييد ب ب ييييد  صيييةححدا ب ليييع دُبحل ييي ادأييي دي ايييب ع دايليييبدت  ييي د

 اي ظعفيد   ا  داي  عُع .
ىدأل  اييي د ايقايييع اي  عُيييع اقييي دأل  ايييكد  تب ييي دايايييب يد ييي دايايييب ع دايبا ييي  دفيييب د  يييع دايقايييعىددددد

 ضييييعفيد ييييي دأع عفيييييدت ابيييي ا داي ظعفيييييدي ييييب ا ا د اي  ج ييييعي دايحبتب ايييييد ايق  ييييع دا ل ييييبد دددد
 اياعصييييدألايييدا د   ا  دتقييي ُمداياييي  ع د ا ااييي يدا خيييبعد ييي دخييي  د يييب ع داي   بدييييدددد

 يييي اف داي  عُييييع د   ا  داي  عُييييع دايا ييييب د  ا  ييييع داي ييييبا دايتا اع ايييييد  ا  ييييع دايب ا يييي دددددد
قييي ُمدخييي  ع د ديييع  دتبلاييي دايلبأييييداي  بدييييد د  يييعدُيييلمدتقييي ُمدا  لايييع ا دايةا اييييددددددددددداي   اييييد ت

اياعصيييييدأح عُيييييدايةا يييييد يييي دايل ييييب د تح ييييا اعد دأع ضييييعفيداييييي دتقيييي ُمدخيييي  ع داي قييييع   ددددد
ايز اداييييد اي  يييعببداي ةا اييييد دخييي  ع د تعفحييييدامفيييع د دخييي  ع داي جيييعأ د دخ  ييييد ُقيييع ددددددد

 يييييد د ا ت ييييع دأييييعي با داي عت يييييدديييي دتيييي  ُبداي  عُييييع ددددددداي يييياع ا د خيييي  ع دا  يييي د ايحبادد
 . اي لعلب دأعي با داي  ظ يد اي  اب 

 :  ايلبدتل ث دفا عدُ باي   بديد  ب ع    اع ُك  اا يا ل بضدأ ضد  فا عدُ ب -
 2018بتنفيذها خالل عام  المجموعة مشاريع بدأت -1

 

 – (37/2015/2016)دقيييي د  ييييمدد – اياا يييييداي ع يييييديايييي بندايز اديييييد ايثييييب  داي يييي تايدددد -1
 يييي  داي قيييي دد -  د ييييع د  اديييييد - ح ايييييد ا عدايةييييع  دد ااييييع د  ا ييييع د صيييياعايد ييييةتايددد

 .  لا 
 

 ااييييع د –( 38/2015/2016)دقيييي د -اياا يييييداي ع يييييديايييي بندايز اديييييد ايثييييب  داي يييي تايددد -2
تبلاييي دايةا ييييداي ايييع ُكداي ل  قييييدأ ديييع  د -  ا يييع د صييياعايد  يييبا د يييةتايد ح اييييد ىد ييي ُب

    داي ق د  لا . -
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 تيييييييبخا د  يييييييم( 6/2016/2017)دقييييييي د د يييييييع د زاُييييييي  د  يييييييمدد –  يييييييع دايتبُيييييييحد -3
  يييعىد ة ييي د  يييع دايتبُيييحدددد خ  ييييد ُقيييع د  ُجيييع داي ييياع ا د ييي دددد  -( 18/2017/2018)

 اي  يبد د   داي اب  دد  د  با .
 يييي  د -   ييييل  ع د ب ةييييع د ييييكدايب ييييب د – (3/2017/2018)دقيييي د  ييييمد – أ  ُيييييدايتبُييييح -4

 .د  د  با اي ق د
 يييي  د -  د ييييع دفبا ييييي - (8/2018)دقيييي د  ييييمد –  ييييب يدصيييي عديدايتا ع ُييييع دايةلب ياييييي -5

 .اي ق د  لا 
 – (36/2015/2016)دقيييي د  ييييمدد – اياا يييييداي ع يييييديايييي بندايز اديييييد ايثييييب  داي يييي تايددددد -6

 .  ي   داي ق د -  د ع د  ادي -ايابُ ع د ااع د  ا ع د صاعايد ةتايد ح ايد
 يييي  د -   ييييل  ع د ب ةييييع د ييييكدايب ييييب د – (7/2017/2018)دقيييي د  ييييمد – أ  ُيييييدايتبُييييح -7

 .اي ق دد  د  با 
 

 

 تم ترسيتها على المجموعة وجاري تنفيذهامشاريع   -2

يايييييعد ايايييييب ع دايلعأ ييييييدد ييييي دايايييييب يدايب  اييييييدي ل ظاييييي د دد   ع جيييييع  (10دييييي  د  تب يييييايتيييييمد
ي ييييي  دخ ييييي د ييييي با دد  د يييييع داي ظعفييييييداي ع ييييييد"دايلعأ ييييييدية  ُييييييدايتبُيييييحد  يييييي دد " اياعصييييييدأييييي 

  لع عدت  ا لع.

 األداء المالي  نبذة عن 
 .كد 79,015,874فايييلدأ ديييحد ل يييعي د ا لايييعدددد 8.2%  اا  يييحد ل يييعيبد صيييب دايايييب يدأ  يييةيدددد

   ييية بندت ييي يد  ييية بند  ابايييع د خ  ييييددايييبد ي يييع د د عا ع ييييد   أ ييييدددددددد  31/12/2018  يييعدفييي دد
 .كد  يييييليد 86,025,641 ( د قع اييييييد يييييكداي يييييعىداي عضيييييبدأ ل يييييعيبد ا ييييييدأ ديييييحددد ُ يييييع ا د بُلايييييع 

(د  يييييعد ُ يييييع ا د بُلايييييع د د يييييعابند  ابايييييع د خ  ييييييد دايييييب ند ي يييييع د  يييييل ع يد  افييييي د   أ يييييبندددددددد
 . 31/12/2017ف 

فايييييلدأ ديييييحد ل يييييعي د ا لايييييعدد %7  يييييعد اا  يييييحد ل يييييعي دفقيييييبند  تاييييييداي  يييييعل ا ددأ  يييييةيددد
 يييية يد د دييييبند  اباييييع د   أ  ع يييييد ت يييي يد ت يييي بنددد  31/12/2018 .كد  ييييعدفيييي د 37,499,127

 .كد 40,327,619( د قع ايييييدأ ل ييييعي د ا يييييدأ دييييحدد ُ ييييع ا د بُلاييييع   ي ييييع د  ع يييييد  يييية يد داييييب ند
(د  يييعدفييي د ُ يييع ا د بُلايييع    أ يييبند  ابايييع د د د ع ييييد  ييية يد دايييب نداي يييع د  يييل ع يد ت ييي يددايييبدددد

31/12/2017. 

فاييييلد 2018  ييييعد  ت  ييييحدصييييعف د  أييييعبداياييييب يداياعصيييييدأ  ييييعل بداياييييب يدا ىدخيييي  ددييييعىددددد
  ايييبند   أ  ع ييييد  يييلبند ي يييع د ت ييي  ع يددددد .كد  1,460,952 ييي  حد  أيييعبدصيييعفايدأ ديييحد ا لايييعددددد

 .كد   ايييبند 1,310,755(د قع اييييدأب أيييعبدصيييعفايدأ ديييحد ا لايييعددددد ُ يييع ا د بُلايييع د   د يييعند خ  يييبند
 د2017(دفييييبداي ييييعىداي ييييعأ د ُ ييييع ا د بُلاييييع  د د ع يييييد داييييب دم  د  يييية  ع يد خ  يييييد خ  ييييبند
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ف يييي دي  ييييامدايبافيييي دد 6.19  ييييعدأ دييييحد أحايييييداي ييييامدا  ع ييييايداياعصيييييدأ  ييييعل  داياييييب يدا ىدددد
  .2017ف  دي  امدايباف دفبددعىد  5.39 د قع ايدأبأحايد امدأ دحد  2018 عيبي  عىدايح

  %5   ييةي  أييعبداق ُيييدأد   يي دا  ا  دألب ُييكدد  صيي داي حققيييداي عيايييد أ ييع  دد يي دت يي داي لييع  دددد
 بديييي داي يييي يداي عيايييييداي  لاايييييدفييييدددف يييي دي  ييييامدايبافيييي (ددد 5 يييي دايقا يييييدا  يييي ايدي  ييييامد دأبا ييييكدددد

 يييي د  ييييامدايازُ يييييد ب ييييامددد %5ا ييييةيدلب ُييييكدأ:د  صييييبد   يييي دا  ا  دد 2017 د 31/12/2018
 اي  عل ا (.د  د  حيد
 .أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة

 بإجمىىىىىالغ اقدىىىىى  و ىىىىى     ضعاىىىىىا  اإلدىىىىى         أل اكافىىىىى   صىىىىى  ب أوصىىىىىس اإلدىىىىى         
أوصىىىس اإلدىىى    :2017) 31/12/2018 ينىىىا  تىىىنياغ ضعىىىل  ليىىىنم  لمالفىىىم  لمنا فىىىم فىىىس       30,000
 .(د.ك30,000         بإجمالغ اقد  و     ألضعاا  اإلد    اكافبص          

 األطراف ذات صلة
بدغىىىج إجمىىىالغ   31/12/2018إن أ صىىى    لمالىىىااست  لميىىىاطرم اىىىل  أللىىى    ى ت  لصىىىدم تمىىىا فىىىس     

 خميىىىىىم اسيىىىىىفل وخميىىىىىمابم وخميىىىىىم سع  و ىىىىىقالمابم و ىىىىىام و يىىىىىالنن    .ك ) 5,505,796 فما ىىىىىا 
 .ك )خمىىىى  اسيىىىىفل و يىىىىالمابم   5,960,447( ارا نىىىىم ب صىىىىف  بدىىىى  إجمىىىىالس  فماىىىى      ينىىىىا  ي تنيافىىىىاي

، أي بإنخوىىىىا  31/12/2017( تمىىىىا فىىىىس  ينىىىىا  ي تنيافىىىىايو ىىىىانن  لوىىىىاي وأ بالمابىىىىم و ىىىىقالم وأ بالىىىىنن  
 ينىىىىا  ي  أ بالمابىىىىم وأ بالىىىىم وخميىىىىنن ألوىىىىاي و ىىىىامابم وو  ىىىى  وخميىىىىنن .ك ) 454,651يقدىىىى  ارىىىى     

 (.تنيافاي
 تقرير الحوكمة

ُؤ ييي د يلزا  يييعدايييي ا مدألقييي ُمد ف ييي د ا ييييدي  يييعل ا عد ُ ةيييكددددد ندتقبُيييبدايحب  ييييداي ييي بعدياييي اداي يييعىددد
ندا ييييل ا يداي  ع  ييييع داي ايييي  ديحب  يييييداياييييب ع دددد  ييييي د يييي د دلباف ييييعد اييييب يد  ييييعل يددع يييييدددد

  صة دضب   د خ  ايد   لجع ُيدفبددعيمدا د ع دايح ُل.
 ا لييييبا ا د ييييي دتح ييييا داي  ع  ييييع دد ةا  عداحييييبدتحقايييي دا ليييي ا داي بلييييب د  ييييعدال  ييييكدفييييبد ييييد

اي   يييب دأايييعدفعيايييع دأع ضيييعفيد يييي دت  اييي د  يييع دفب  ييييد ل يييب دي ايييب يدأحايييلدُ ت  يييعدتةيييب د تعاييييدددد
  ب ب يدفبد  ع  د د عي عد أعيلعيبدتحقا د ؤُيد  عل ا ع.

 وفي الختام
ايتييييباىدد يييي ددقييييلامددد يلقيييي ُبدي  ييييع  داي  ييييعل ا دد أاييييعي داياييييتبد اد ييييمد   يييي دا  ا  ددتبليييي دأ  

  ييي دفققيييحدد لقيييبدأتيييمد ا  يييع دد ييي دخايييبدددم  يييا د ندا   نداتيييبندلييي ُبُ دأاييي  دايثقييييدد اب ييي د  د ايييمد
 اياب يد زُ ا د  داي  عبد ا ل ا .

 يييعااامد فبصيييامد بد"ت ظاييي "دد ييي دلايييب لمداي ا جييييد ت  يييعدُيييب داي   ييي د ندُايييتبدل ايييكد يييبب
 اي ا مدد  دتحقا د ل ا داياب يد  جعي دد   اع.

 

 اته،،،والسالم عليكم ورحمة اهلل وبرك
 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                          
 عبدالعزيز المسعدمشعل عبداهلل 

رئيس مجلس اإلدارة
مشعل عبداهلل عبدالعزيز المسعد
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نقدم خدمات أعمال النظافة العامة للمدن والمحافظات التابعة لبلدية الكويت، حيث ُتعد تلك األعمال من أولوياتنا منذ تأسيس الشركة في 

عام 1979 وحتى تاريخه.

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

خدماتنا و أنشطتنا
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خدماتنا و أنشطتنا

إدارة النفايات البيئية

جمع ونقل ومعالجة 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

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  إشراف  تحت  نديرها  والتي  السائلة  الصناعية  المخلفات 
النفايات. من  النوعية  هذه  إلستقبال  والمعتمدة  المؤهلة  للصناعة 

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

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.
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المختبر

 حفرة المخلفات الخطرة

نقدم خدمات فحص واختبار المواد  من خالل اجهزة مختبرية متطورة ومطابقة للمواصفات العالمية والمحلية المعتمدة باالضافة الى 
فريق عمل متميز لديه خبرة كبيرة تؤهله لتقديم االستشارات الفنية والقيام بالعمليات الرقابية على األجهزة المختبرية والمواد المراد 

عمل االختبارات لها وذلك لتزويدنا بالنتائج الدقيقة.

نقدم خدمات تجميع المخلفات الخطرة داخل حفر مصممة حسب المواصفات العالمية ، كما نقدم خدمات التصميم واإلنشاء لهذه الحفر 
وعزلها بالمواد العازلة المناسبة واألليات الحديثة للحام العوازل طبقا للمواصفات العالمية.
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الخضراء. البيئة  على  والحفاظ  والمنتجعات  والحدائق  الطبيعية  المناظر  صيانة  في  الجودة  عالية  خدمة  نقدم 
لتنفيذ  وذلك   )PAAF( الكويت  في  السمكية  والثروة  الزراعة  لشئون  العامة  الهيئة  قبل  من  )أ(  الفئة  ضمن  ومعتمدة  مسجلة  شركتنا  إن 
والشوارع. المدن   ، العامة  الحدائق   ، الزراعية  للمشاريع  المدنية  واألعمال  الري  وأنظمة  الميكانيكية  والصيانة  اإلنشاءات  عقود  جميع 
تميزنا  مدربة  عاملة  وقوي  مهنيين  وفنيين  فني  جهاز  إلي  باإلضافة  والمعدات  واألجهزة  التقنيات  كافة  لدينا  أنه  كما 
الحكومية. الجهات  كافة  مع  الزراعية  المشاريع  بتنفيذ  الشركة  تقوم  حيث   ، عالية  بكفاءة  الزراعية  العقود  كافة  لتنفيذ 

المقاوالت الزراعية والمناظر الطبيعية

مزارع الشركة و إنتاج الزهور والشتالت واألشجار

إنشاء و صيانة الحدائق العامةإنشاء و صيانة الحدائق العامة

مزارع تربية وإنتاج األغناممعرض بيع المنتجات الزراعية

Agricultural Contracting and Landscaping

مشاريع صيانة المزروعات

خدماتنا و أنشطتنا
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خدماتنا و أنشطتنا

قياسية وبمواد  المتخصصة فى مجال مكافحة اآلفات بمواصفات  الكويت  الشركات فى دولة  أكبر  نعتبرمن 
صديقة للبيئة ، حيث نقدم خدماتنا طبقًا لبرنامج إدارة مكافحة اآلفات المتكامل )IPM( ، كما أننا لدينا 

شهادة األيزو )ISO 22000:2005( فى مجال مكافحة اآلفات.

نقدم »خدمة التنظيف الداخلي« منذ أكثر من 27 عامًا عبر قطاعات السوق المتعددة )القطاعين الخاص 

والحكومي( بطريقة مهنية موثوق بها تلبي جميع توقعات عمالئنا.

كما نقدم الخدمات األكثر كفاءة مع فريق مهني فى مجال األمن والحراسة .

خدمات إدارة المرافق
Facility Management Services

Pest control

مكافحة اآلفات
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اإلدارة الهندسية )الورشة الفنية(
Engineering )Workshop(

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.

 «

 «

Laundry Services 

Valet Parking 

خـدمـات المصـابـــغ

خدمات إيقاف السيارات

نقدم خدمات متخصصة فى مجال تنظيف وكي المالبس 

بإستخدام مواد تنظيف ومطهرات ذات الجودة العالية وبتكلفة 

فعالة.

نقدم خدمات وحلول مبتكرة لعمالئنا فى مجاالت إيقاف وتأجير السيارات.

خدماتنا و أنشطتنا
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تقرير الحوكمة عن عام 2018
للشركة الوطنية للتنظيف )ش.م.ك( عامة
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تكارلشاكمة وحتقریر                                                ةعام( ك.م.ش(الشركة الوطنیة للتنظیف 

  

تكارلشاكمة وحر یرتق
ك عامة.م.للشركة الوطنیة للتنظیف ش

8201لعام 
:مقدمة 

م��ن الب��اب التاس��ع )186)مرق��لم��ادة حك��ام األوفق��او" حوكم��ة الش��ركات"تطبی��ق نظ��ام لى ًء إیماإ
والت��ى ت�نص عل��ى م��ا یل��ى2016لس��نة )1)م�ن ق��انون الش��ركات رق�م " المس��اھمة العام��ةالش�ركة "
فض�ل حمای�ة أركات الخاض�عة لرقابتھ�ا بم�ا یحق�ق تضع الجھات الرقابیة المعنیة قواعد حوكمة الش"

ص�حاب المص�الح األخ�رى المرتبط�ة بھ�ا ، دارة الشركة والمساھمین فیھ�ا ، وأوتوازن بین مصالح إ
وتماش�یاً م�ع الخط�وات ،" عض�اء مجل�س اإلدارة المس�تقلینتبین الشروط الواجب توافرھا فى أكما

اإلیجابیة التي قامت بھا ھیئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الش�ركات الخاض�عة لرقابتھ�ا 
)7)رق�م تنفیذی�ة م�ن ق�انونمن الالئح�ة ال"حوكمة الشركات"اً لما ورد في الكتاب الخامس عشروفق

.ت الصادرة بھذا الشانالتعلیماوإلىسواق المالأنشاء ھیئة إبالخاص2010لسنة

 الشفافیة وتأكید المصداقیة وتعزیز بناء في ودورھا للتنظیف الوطنیة الشركة دارةإ مجلس من إیماناً و

المعتم��دة  والل��وائح السیاس��اتب اإللت��زام ح��ریص عل��ىاإلدارة مجل��س ف��إن بالمس��ئولیة ستش��عاراً وإ
 لألھ�داف الوص�ول ف�ي الكفاءة من كل تحقیق ضمان الى ھدفت تي، والالشركات حوكمةب الخاصةو

 حق��وق ىعل�� الحف��اظ ، وإدارتھ��ا للش��ركة والمص��داقیة ق��ةالث تعزی��ز ، المس��اھمین حمای��ة ، المتوقع��ة

 لةءلمساوا حبارألا دلیوت ،الجوھری����ة اإلفص����احات ف����ي الش����فافیةو والدق����ة  المص����الح أص����حاب

.إلجتماعیةا لیةؤولمسا ھموممف تحقیق الى ضافةباإلو  المساھمین جمیع بین لةدالعوا لیةؤولمسوا
بناء ھیكل متوازن لمجلس اإلدارة: ولى القاعدة األ

مجلس االدارةھیكل

بت����اریخ ةالمنعق����دن للمساھمیالس����نویةیةدلعاالعامة الجمعیة افي جدی����ددارةإس مجلنتخ����ابإت����م 
دارةتش�كیل مجل�س اإل22/05/2017بت�اریخوتم،شفافة وسمیة راءات رفقاً إلجو18/05/2017

م�ن الفص�ل)2-2)فق�ا لم�ا ورد ف�ى الم�ادة رق�م ووالش�ركات والئحت�ھ التنفیذی�ة حك�ام ق�انون وفقا أل
."حوكمة الشركات"الثانى من كتاب 

، حی��ث ت��م التغیی��رات ف��ى تش��كیل مجل��س اإلدارةح��دوث بع��ض 2018ع��ام وف��ى نھای��ةت��م خ��الل
بورص�ة للكترون�ى الموق�ع اإلعل�ىص�فحة الش�ركة م�ن خ�اللتل�ك التغیی�راتعنالفوريفصاحاإل

فص�اح ع�ن وذلك وفقا لمتطلبات اإلومن خالل الموقع االلكتروني للشركة ،لألوراق المالیةالكویت
م��ن الكت��اب العاش��ر)1-1-4) م��ن الم��ادة رق��م )9)ف��ى البن��د رق��م ال��واردةالمعلوم��ات الجوھری��ة

.لمالمن الالئحة التنفیذیة لھیئة أسواق ا"اإلفصاح والشفافیة"

- :دناهأعضاء وفقا لما ھو موضح فى الجدول أ)5)من عدد لحاليدارة اإلس امجلون یتك

Page 2 of 13 
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تكارلشاكمة وحتقریر                                                ةعام( ك.م.ش(الشركة الوطنیة للتنظیف 

/ تاریخ اإلنتخابیةالعلمالمؤھالت/الخبرات المنصباإلسمم
ینیتعال

مشعل عبدهللا / السید1
عبدالعزیز المسعد

 مجلسرئیس
عضو -اإلدارة

مستقل

المؤھالت العلمیة
 

 san Jose state(خوسیھسانجامعة–اإلقتصاد والتجارة صتخصفىبكالوریوس-
university (– 1980عام الوالیات المتحدة األمریكیة –كالیفورنیا. 

 
الخبرات العملیة

 
، االس������تثمارات المحلی������ة  واألجنبی������ة عام������ا ف������ى مج������ال 31خب������رة عملی������ة تق������ارب -

" إلس�����تثمارمكت�����ب الكوی�����ت ل" ع�����دة مناص�����ب قیادی�����ة ف�����ى ك�����ل م�����ن ش�����غل إن�����ھ حی�����ث 
مدیرإس������تثمار " ك������ان آخرھ������ا منص������ب " الھیئ������ة العام������ة لإلس������تثمار" وم������ن ث������م ف������ى 

 .فى  الھیئة العامة لإلستثمار "أول 
 

-:كما إنھ شغل سابقاً عدة عضویات فى مجالس اإلدارات التالیة 
 

 .رئیس مجلس إدارة المجموعة الدولیة لإلستثمار -1
 .جمھوریة مصر العربیة–الك رئیس مجلس إدارة شركة فندق سفیر الزم-2
 .عضو منتدب للشئون المالیة واإلداریة فى الشركة المصریة الكویتیة للتنمیة العقاریة-3
 .الجمھوریة السوریة العربیة–نائب رئیس مجلس إدارة الشركة العربیة لإلستثمار -4
 .عضو مجلس إدارة الشركة المالیزیة الكویتیة لإلستثمار -5
یبیة الكویتیة للتنمیة ورئیس مجلس إدارة المجموعة ورئیس عضو فى المجموعة المغر-6

 .لجنة اإلستثمار المنبثقة من مجلس اإلدارة
 .Dao Heng Bank -Hong Kong–عضو مجلس إدارة بنك -7
 .Gouco Group LTD–Hong Kongعضو مجلس إدارة شركة -8
 .عضو فى مجموعة ایروكروس األسبانیة -9

18-05-2017 

محمد محسن/ السید2
بوشھري

 مجلس نائب رئیس
والرئیس اإلدارة

التنفیذي

المؤھالت العلمیة
 

 .1986جامعة الكویت عام –إقتصاد وعلوم سیاسیة تخصص–تجارة بكالوریوس-
 

الخبرات العملیة
 
إدارة نفای����ات البلدی����ة والقط����اع مج����االت وقطاع����اتعام����اً ف����ي34خب����رة عملی����ة تق����ارب -

ك���ان آخرھ���ا " بلدی���ة الكوی���ت"ع���دة مناص���ب قیادی���ة ف���ى الخ���اص ، حی���ث أن���ھ ش���غل س���ابقا
لقط���اع النظاف���ة ، كم���ا أن���ھ أیض���اُ ش���غل " م���دیر إدارة خ���دمات الرقاب���ة الص���حیة " منص���ب 
2004ف����ى الش����ركة الوطنی����ة للتنظی����ف من����ذ ع����ام "  الم����دیر الع����ام اإلقلیم����ي " منص����ب 

یش����غل 26/06/2016، وحالی����اً وإبت����داًء م����ن ت����اریخ 2016وحت����ى النص����ف األول ع����ام 
 ". الرئیس التنفیذي للشركة"منصب 

 
نائ����ب رئ����یس مجل����س اإلدارة" وحت����ى تاریخ����ھ یش����غل منص����ب 22/05/2017وبت����اریخ -

 ".التنفیذيوالرئیس
 
 -:لجان على النحو التالى / كما أنھ كان یشغل سابقاً عدة عضویات فى مجالس إدارات-
 .بلدیة الكویت-إدارة النظافة مدیر-
 .للمخلفات الصلبة واإلنشائیة–مشروع معالجة نفایات البلدیة تأھیل لالعضو لجنة -

 
بمج�االت عضویة العدید م�ن مج�الس إدارت ش�ركات ولج�ان ذات الص�لة أیضاً كما أنھ شغل-

 .إدارة النفایات والحفاظ على البیئة

18-05-2017 
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عبد العزیز محمد/ السید3
العصیمي عبدالعزیز

 عضو مجلس
 مستقلالاإلدارة

مؤھالت العلمیةال
 

–"ساوث داكوتا"جامعة -19811984- فى الھندسة الكھربائیةوماجستیربكالوریوس -
SDSU-الوالیات المتحدة األمریكیة. 

 
الخبرات العملیة

 
قط����اع النق����ل ف����ى وعام����ا ف����ى مج����ال تكنولوجی����ا المعلوم����ات26تق����اربخب����رة عملی����ة -

ی���ة ف���ى وزارة المواص���الت ك���ان یادع���دة مناص���ب قس���ابقاً ش���غلأن���ھحی���ثواإلتص���االت
آخ����ري، كم����ا إن����ھ ش����غل مناص����ب قیادی����ة" وكی����ل وزارة المواص����الت" منص����ب آخرھ����ا

 -:فى كل من 
 .باحث علمي مشارك بمعھد الكویت لألبحاث العلمیة-1
 .وزارة التخطیط–منتدب لدي المركز الوطني لنظم المعلومات -2
 .المتحدة األمریكیةالوالیات-" ساوث داكوتا"جامعة -عضو ھیئة تدریس -3

 
الھیئ����ات /لج����ان الش����ركات/ كم���ا إن����ھ ش����غل س����ابقاً ع����دة عض����ویات ف����ى مج����الس إدارات -

 -:التالیة 
 .عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانيء الكویتیة-1
 . عربسات–نائب رئیس مجلس إدارة المؤسسة العربیة لإلتصاالت الفضائیة -2
 .ء الموقرمجلس الوزرا–عضو مجلس إدارة وكالء وزارات الخدمات -3
مجل�����س ال�����وزراء –عض�����و مجل�����س إدارة الجھ�����از المرك�����زي لتكنولوجی�����ا المعلوم�����ات -4

 .الموقر
 .زین –عضو مجلس إدارة شركة اإلتصاالت المتنقلة -5
 .الھیئة العامة لإلستثمار–رئیس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة-6
 .CICG–عضو مجلس إدارة مجموعة اإلتصاالت والمعلومات اإلستشاریة -7
 .نائب رئیس مجلس إدارة شركة شروق باك لتصنیع الكروت الذكیة-8
رئ���یس لجن����ة مش����روع إنش����اء ق����انون ھیئ����ة اإلتص����االت وق����انون إنش����اء ش����ركة الھ����اتف -9

 .مجلس الوزراء الموقر-الثابت
مجل����س ال����وزراء -رئ����یس لجن����ة دراس����ة مش����روع الس����كك الحدیدی����ة ومت����رو االنف����اق-10

 .الموقر
ال����وزراء بش����أن تنفی����ذ مش����روع أنظم����ة النق����ل رئ����یس لجن����ة متابع����ة ق����رارات مجل����س-11

 .السریع 
 

كم����ا أن����ھ ش����غل عض����ویة العدی����د م����ن اللج����ان اآلخ����ري ذات الص����لة ب����وزارة التخط����یط -
والتنمی��������ة، وزارة اإلع��������الم ، وزارة المواص��������الت وذات الص��������لة بمج��������ال اإلتص��������االت 

.وتكنولوجیا المعلومات

18-05-2017 

سعید شھد / السیدة 4
إسماعیل دشتي

 جلسعضو م
غیر اإلدارة

التنفیذي

المؤھالت العلمیة
 

 Universityجامع�ة كالیفورنی�ا الجنوبی�ة –تخص�ص ھندس�ة بیئی�ة  -بك�الوریوس ھندس�ة -
of Southern California) ( 2004الوالیات المتحدة األمریكیة عام.

 

الخبرات العملیة
 
ورص���د ومعالج���ة ئی���ةالعل���وم والھندس���ة البیتعام���ا ف���ى مج���اال15خب���رة عملی���ة تق���ارب -

ف����ى الش����ركة "ال����رئیس التنفی����ذي"حالی����اً منص����بش����غلتا نھ����، حی����ث أالمش����اكل البیئی����ة 
.الوطنیة للخدمات البیئیة

 
 -:التالیة الجمعیات/ داراتاإلعضویات فى مجالس  عدةحالیاً شغلا تكما أنھ-
 .یئیةفى الشركة الوطنیة للخدمات البوالرئیس التنفیذينائب رئیس مجلس اإلدارة-1
 .جمعیة المھندسین الكویتیینفىعضو-2
 .الجمعیة األمریكیة لمھندسي السالمةفىعضو-3
 .عضو فى مجلس األعمال األمریكي-4
 .عضو فى الجمعیة األمریكیة لألمن الصناعي-5
 .الكویت لتطویر قیادات التنمیةفى )Thukhur(ذخر مبادرةى عضو ف-6

 
مجل�������س إدارة الش������ركة الوطنی�������ة عض������ویة ف������ى س�������ابقاً ش������غلكان�������ت تا كم������ا أنھ������-

 .)2016-2010(للتنظیف
 

21-02-2018 
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-:ات مجلس اإلدارة ، وذلك من خالل البیان التالى فیما یلى نبذة عن إجتماعو
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جاسم محمد حبیب البدر/ السید1  
18/12/2018تم إنتخاب عضو مكمل بتاریخ –استقالة - رئیس مجلس اإلدارة

.)6(موضح إدناه فى البند رقم كما ھو 

محسن محمد بوشهري/ السید2  
رئیس مجلس اإلدارةئب نا  

عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصیمي/ السید 3  
المستقل -اإلدارة  عضو مجلس  

مشعل عبداهللا عبدالعزیز المسعد/ السید4  
المستقل -اإلدارة  عضو مجلس  

شهد سعید إسماعیل دشتي/ السیدة 5  
غیر تنفیذي –اإلدارة  مجلس    --

سالم علي حسن اسماعیل/ السید 6  
غیر تنفیذي –اإلدارة  مجلس  

تم إنتخابھ كعضو مكمل بدالً عن العضو المستقیل كما ھو موضح أعاله فى البند 
18/12/2018وفقاً لقرار الجمعیة العامة العادیة المنعقدة بتاریخ ) 1(رقم 

مؤید الشوا/ السید 7  
رةمجلس اإلدا أمین سر  

تم تكلیف أمین 
سر لجان 

مجلس اإلدارة

التحدید السلیم للمھام والمسؤولیات: القاعد الثانیة 
:دارةمسؤولیات مجلس اإلمھام و

من الفصل الثالث من )7-3)أحكام المادة رقم جلس إدارة الشركة الوطنیة للتنظیف بإستیفاء مملتزی
ل�ى تحدی�د س�لطات ض�افة ا، باإلدارة سؤولیات مجل�س اإلومم بمھاوالمتعلقة الشركات كتاب حوكمة 

ساس�ى للش�ركة وال�ذى ألم�ن النظ�ام ا)26)لم�ادة رق�م لما ورد ف�ى اوفقادارة وصالحیات مجلس اإل
أوسع السلطات إلدارة الشركة والقیام بجمیع األعمال التى تقتضیھا دارة لمجلس اإل" أنینص على

و أو ھ�ذا النظ�ام أنص علی�ھ الق�انونی�ال م�ا إحد من ھذه الس�لطة غراضھا وال یإدارة الشركة وفقا أل
عط�اء الكف�االت و إأو رھنھ�ا أدارة بی�ع عق�ارات الش�ركة ت الجمعیة العامة ویجوز لمجلس اإلقرارا

".و عقد القروضأ

سالم علي حسن / السید5
اسماعیل

 عضو مجلس
غیر اإلدارة

التنفیذي

المؤھالت العلمیة
 

.1983جامعة الكویت –لیسانس حقوق وشریعة -
 

الخبرات العملیة
 
.العمل القانونيعاما فى مجال36خبرة عملیة تقارب -
ھ یش����غل حالی����اً منص����ب مح����امي أم����ام محكم����ة التمیی����ز والدس����توریة من����ذ ع����ام حی����ث أن����-

 .ھوحتي تاریخ2016
 

-:التالیة أبرزھا المناصب عددة مناصب قیادیة كانشغلكان یكما أنھ-
 .عضو ھیئة التدریس منتدب بمعھد الدراسات القضائیة والقانونیة-1
 .2016-2013مدیر إدارة المكتب الفني -2
 .2013-2012ة التفتیش الفني مدیر إدار-3
 .2012-2006رئیس قسم التفتیش الفني للجنح الخاصة -4
 .2006-2002ئیس قسم التفتیش الفني لقضایا المرور ر-5
س�نوات ، محافظ�ة الفحیحی�ل س�نتین ومحافظ�ة 3محافظ�ة األحم�دي" ك�ل م�نرئیس تحقی�ق-6

.سنوات5الصباحیة 

31-12-2018 

 رقم وتاریخ اإلجتماع

 اإلسم والمنصب
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:8201دارة خالل عام نجازات مجلس اإلإووفیما یلى مھام 
.ھامراجعة سیاسات وإجراءات الشركة وإعتماد•
.إعتماد األھداف والخطط والسیاسات الھامة للشركة•
والسیاسة الرقابیةالمتطلباتمعیتوافقھیكلبناءعلىوالحرصاإلدارةمجلسھیكلمراجعة•

ال�رئیسووظیف�ةاإلدارةمجل�سرئ�یسوظیف�ةب�ینفص�لك�د م�ن الالتأالحوكم�ة ول�دلیلالعامة
.التنفیذي

ئ�یس ونائ�ب رئ�یس لمجل�س اإلدارة وإع�ادة تش�كیل اللج�ان إنتخاب رتشكیل مجلس إدارة جدید و•
.وتعیین أمین سر المجلسالمنبثقة من المجلس

.اإلشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بھا•
ومتابع��ة الت��دقیق ال��داخليلجن��ة الت��دقیق واإلط��الع عل��ى تقری��رنت��ائج أعم��المناقش��ة وإعتم��اد •

لتص��حیحة الالزم��ة ، ات ال��واردة ف��ي التقری��ر الم��ذكور للتأك��د م��ن اتخ��اذ اإلج��راءات االمالحظ��
. عتماد البیانات المالیة المرحلیة والسنویةباإلضافة إلى التوصیة بإ

لجن�ة المخ�اطر بش�أن اعتم�اد خط�ة عم�ل إدارة المخ�اطر ومتابع�ة نتائج أعم�المنافشة وإعتماد •
.تقاریر إدارة المخاطر بشكل دوري

ت أعض��اء مجل��س اإلدارة مكاف��آتوص��یات لجن��ة الترش��یحات والمكاف��آت بش��أن ناقش��ة وإعتم��ادم•
ة إل�ى مراجع�ة وإعتم�اد واإلدارة التنفیذی�ة باإلض�افالمنبثق�ة م�ن مجل�س اإلدارةوأعضاء اللجان

ومناقش�ة واإلط�الع عل�ى الس�یرة كآف�ات الت�ي س�وف ی�تم منحھ�ا للم�وظفین الشرائح المختلف�ة للم
.و مجلس اإلدارة المكمل والمنتخب من قبل الجمعیة العامة العادیةالذاتیة لعض

ض�مان دق��ة وس��المة البیان��ات والمعلوم��ات الواج��ب اإلفص��اح عنھ��ا وذل��ك وف��ق سیاس��ات ونظ��م •
.اإلفصاح والشفافیة المعمول بھاوإجراءات

.اعتماد سیاسة تفویض وتنفیذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفیذیة•
أعم�الإنج�ازس�یرمتابع�ةم�ن خ�الل راف عل�ى أداء أعض�اء اإلدارة التنفیذی�ةالرقابـ�ـة واإلش�•

الش�ركة أعم�النت�ائجومناقش�ةالتنفیذی�ةاإلدارةم�عالدوری�ةاإلجتماع�اتخ�اللم�نالش�ركة
.والشركات التابعة

إع��داد تقری��ر س��نوي یتل��ى ف��ي الجمعی��ة العام��ة الس��نویة للش��ركة یتض��من متطلب��ات وإج��راءات •
ھ�ذا التقری�ر ف�ي التقری�ر والتأكد من تضمینحوكمة الشركات ومدى التقید بھا،اعداستكمال قو

.السنوي المعد عن أنشطة الشركة 
.میثاق مجلس اإلدارة

كما قام مجل�س اإلدارة  ،دارةعتماد میثاق مجلس اإلإب7/2016دارة فى إجتماعھ رقم مجلس اإلقام 
ك�ل م�ا ورد یؤك�دووال�ذى ب�دوره ی�نظماإلدارة ، بمراجعة وتعدیل میثاق مجل�س2018خالل عام 

التحدی�د الس�لیم للمھ�ام " والقاع�دة الثانی�ة" بن�اء ھیك�ل مت�وازن لمجل�س اإلدارة " ول�ىفى القاعد األ
.عالهالمذكورین أ"والمسؤولیات 

مین سر مجلس االدارةأ
من قانون الشركات" مةشركات مساھمة عا"من الفصل التاسع )191)وفقاً لما ورد فى المادة رقم 

من كتاب حوكمة الشركات الثانىمن الفصل)7-2)لمتطلبات المادة رقمووفقاً 2016لسنة1رقم 
دارة بالتنس�یق وتس�جیل محاض�ر أم�ین س�ر مجل�س اإلم�ن خ�الل تقومن الشركة الوطنیة للتنظیف إف

عض�اء المجل�س ألعلوم�ات یض�من ت�وافر جمی�ع المحی�ثدارة على نح�و دقی�ق إجتماعات مجلس اإل
، ی�تم ص�حاب المص�الحأھ�داف المس�اھمین وأوتحقی�ق للمعلوم�ات السریع مما یضمن لھم الوصول

.إعادة تشكیل مجلس اإلدارة/ إعادة تعیین أمین السر فى نفس إجتماع تشكیل /تعیین
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التنفیذیةاإلدارة
ارة لى م����ن الكف����اءة م����ن أعض����اء اإلدال����دى الش����ركة فری����ق عم����ل مؤھ����ل عل����ى مس����توى ع����

ال�رئیسووظیف�ةاإلدارةمجل�سرئ�یسوظیف�ةب�ینبالفص�لاإلدارةمجل�سق�ام، التنفیذی�ة 
التنفی���ذي  ال���رئیسرأس���ھاالتنفیذی���ة عل���ىاإلدارةف���وضق���داإلدارةمجل���س، كم���ا أن التنفی���ذي

م���ا ورد الش���ركةویعك���س إط���ار حوكم���ة بالمھ���ام و المس���ؤولیات المنوط���ة ب���اإلدارة التنفیذی���ة ، 
مھ���ام ومس���ؤلیات اإلدارة التنفیذی���ة الت���ي تلت���زم الثال���ث م���ن الفص���ل)10-3(رق���م لم���ادةف���ى ا

والمعتم���دة م���ن قب���ل مجل���س اإلدارة بھ���ا وذل���ك ف���ي ض���وء الس���لطات والص���الحیات المخول���ة
- :والتى تتمثل فیما یلى 

المعتم�دة م�ن قب�ل مجل�س ل�وائح واألنظم�ة الداخلی�ة للش�ركةالعمل على تنفیذ كافة السیاس�ات وال-1
.دارةاإل

ركة ف�ي ض�وء بش�أن التق�دم المح�رز ف�ي نش�اط الش�( مالیة وغی�ر مالی�ة(إعداد التقاریر الدوریة -2
.ستراتیجیة، وعرض تلك التقاریر على مجلس اإلدارةخطط وأھداف الشركة اإل

وضع نظ�ام محاس�بي متكام�ل یح�تفظ ب�دفاتر وس�جالت وحس�ابات تعك�س بش�كل مفص�ل ودقی�ق -3
لدخل، بما یتیح المحافظة على أصول الشركة وإعداد الق�وائم المالی�ة البیانات المالیة وحسابات ا

.الجھات الرقابیةوفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة المعتمدة من قبل 
، فض�الً ع�ن إدارة م�وارد الش�ركة بالش�كل األمث�ل، والعم�ل إدارة العمل الیومي وتسییر النشاط-4

.واستراتیجیة الشركةتفق مع أھدافعلى تعظیم األرباح وتقلیل النفقات، وذلك بما ی
.المشاركة الفعالة في بناء وتنمیة ثقافة القیم االخالقیة داخل الشركة-5
والح�رص وضع نظم الرقابة الداخلیة وإدارة المخ�اطر، والتأك�د م�ن فاعلی�ة وكفای�ة تل�ك ال�نظم،-6

.على االلتزام بنزعة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة
.مجلس اإلدارةمن قبلوالصالحیات األخرى التى یكلف بھاالقیام بالمھام -7

دارةلجان مجلس اإل
تش���كیل اللج���ان الثالث���ة التالی���ة أدن���اه بإع���ادة 6/2017دارة ف���ى إجتماع���ھ رق���مق���ام مجل���س اإل-

كم���ا أن���ھ ت���م تش���كیل اللج���ان الم���ذكورة ، 2017خ���الل ع���ام وفق���اً إلنتخ���اب مجل���س إدارة جدی���د
تنفیذی��ة م��ن ق��انون م��ن الالئح��ة ال"حوكم��ة الش��ركات"لكت��اب الخ��امس عش��رورد ف��ي اوفق��ا لم��ا 

خ���الل كم���ا ق���ام مجل���س اإلدارة،س���واق الم���ال أنش���اء ھیئ���ة إالخ���اص ب2010لس���نة)7)رق���م 
إلنتخ���اب عض���و مكم���ل وإع���ادة تش���كیلوفق���اً مجل���س اإلدارةبإع���ادة تش���كیل لج���ان2018ع���ام 

ت���رة ثالث���ة س���نوات عل���ى أال تتج���اوز الم���دة حی���ث تتمث���ل م���دة عض���ویة اللج���ان فمجل���س إدارة ،
- :17/05/2020والتي تنتھي في دارةعضویة مجلس اإلمدة المتبقیة من 

.تافآالمكلجنة الترشیحات و-1
.لجنة التدقیق -2
.المخاطر إدارةلجنة-3

.دارة التنفیذیةدارة واإلص من ذوى الكفاءة لعضویة مجلس اإلشخاأاختیار : القاعدة الثالثة 
و المكافاتجنة الترشیحاتل

اإللتزام ب��داء مھام��ھ المتعلق��ة أدارة ف��ى ف��ى مس��اعدة مجل��س اإلوالمكآف��ات تق��وم لجن��ة الترش��یحات 
دارة التنفیذیة ل�دى الش�ركة آت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلجراءات الترشیحات والمكافبسیاسات وإ

واإلدارة دارة عض�اء مجل�س اإلألج�راءات التعی�ینإختی�ار واإلالوطنیة للتنظی�ف ومراجع�ة مع�اییر
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تقرير الحوكمة عن عام 2018

تكارلشاكمة وحتقریر                                                ةعام( ك.م.ش(الشركة الوطنیة للتنظیف 

األھ��داف تحق��قالعلی��ا والموافق��ة علیھ��ا والتأك��د م��ن أن سیاس��ة ومنھجی��ة الترش��یحات والمكاف��آت 
.اإلستراتیجیة 

- : الحالیة لجنة المكافآت والترشیحاتتشكیل

إعادة التشكیل/ تاریخ التعیینالمنصبلجنة المكافآتم
2018دیسمبر رئیس اللجنةیز المسعد مشعل عبدهللا عبدالعز/ السید1
2018دیسمبر عضو اللجنةعبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصیمي/ السید2
2018دیسمبر عضو اللجنةإسماعیل دشتيسعیدشھد/ ةالسید3

إلنتخاب عضو مكم�لاللجنة وفقاً تشكیل إعادةتم2018-12-31فى نھایة السنة المالیة المنتھیة فى 
.إعادة تشكیل مجلس اإلدارةو

ت والترش������یحات بالقی������ام بمھامھ������ا ومس������ؤولیاتھا وفق������ا لم������ا ورد آقام������ت لجن������ة المكاف������
، حی�����ث "حوكم�����ة الش�����ركات"م�����ن الفص�����ل الراب�����ع م�����ن كت�����اب ( 3-4)رق�����م ف�����ى الم�����ادة 

، حی������ث تتمث������ل 2018خ������الل ع������ام إجتماع������ات( 3)ع������ددن اللجن������ة ق������د قام������ت بعق������دأ
- :یلى اللجنة فیما ومسؤولیاتمھام 

والترش��یحات ورف��ع توص��یة لمجل��س اإلدارة تمناقش��ة وتع��دیل میث��اق لجن��ة المكاف��آمراجع��ة و•
.عتمادهإل

.ادة الترشیح ألعضاء مجلس اإلدارةالتوصیة بقبول الترشیح وإع•
تنفیذیة، مع المراجع�ة الس�نویة وضع سیاسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال•

.ضویة مجلس اإلدارةمن المھارات المناسبة لعحتیاجات المطلوبةلإل
دارة التنفیذیة ورفعواإلالمنبثقة عنھواللجان لمجلس اإلدارةالوظیفیة والمزایامناقشة المكافآت•

وتحدید الشرائح المختلفة للمكافآت الت�ي س�یتم منحھ�ا .،ھاعتمادإلاإلدارةمجلسإلىالتوصیات
اً ق��فوةی��ذیفنتلاةرادإلاوةرادإلاسل��جمءادأمیی��قتيلاح��لاماع��لالالخ��مت��، كم��ا أن��ھ للم��وظفین

.ةعبتملاةكرشلاةسایسل

.واإلدارة التنفیذیةالممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة /المقترحة مكافآتالتقریر 
بص��رف مكاف��أة ألعض��اء مجل��س ت م��ن خ��الل لجن��ة الترش��یحات والمكاف��آأوص��ى مجل��س اإلدارة

31/12/2018دینار كویتى عن السنة المالیة المنتھی�ة ف�ى 30,000اإلدارة بإجمالي مبلغ وقدره 
األخ�رى المن�افع، كما أن المزایا ولجمعیة العامة العادیة للمساھمین وتخضع تلك التوصیة لموافقة ا

تمث��ل المس��تقلینألعض��اء مجل��س اإلدارة وأعض��اء اللج��ان المنبثق��ة م��ن مجل��س اإلدارةةالممنوح��
المتعلق�ة ب�اإلدارةتتمثل المكافآت والمزایا األخ�ري كما ،دینار كویتى36,000إجمالي مبلغ وقدره 

كویتي عن السنة المالیة المنتھیة دینار 50,000إجمالي مبلغ وقدرهللشركة ر المالي المدیوالتنفیذیة 
.31/12/2018فى 

ضمان نزاھة التقاریر المالیة : القاعدة الرابعة 
.لمالیةایر رلتقااة اھنزوبسالمة دارة إلامجلس ولتنفیذیة دارة اإلااتتعھد

ھ��م المؤش��رات الت��ى ت��دل عل��ى نزاھ��ة ومص��داقیة أالمالی��ة للش��ركة م��ن ن س��المة ونزاھ��ة البیان��ات إ
االدارة م�ن دارة التنفیذی�ة بالتعھ�د كتابی�ا لمجل�سعرض مركزھا المالى ، حیث تق�وم اإلالشركة فى 

تس�تعرض نھ�ا بصورة سلیمة وعادلة وإن التقاریر المالیة للشركة یتم عرضھاخالل لجنة التدقیق بأ
ة ع�دادھا وفق�ا لمع�اییر المحاس�بن�ھ ت�م إأنت�ائج األعم�ال وولیة للش�ركة م�ن بیان�ات كافة الجوانب الما

دارة الشركة بالتعھد بسالمة یقوم مجلس إةوالذى بدورسواق المال ،الدولیة المعتمدة من قبل ھیئة أ
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تكارلشاكمة وحتقریر                                                ةعام( ك.م.ش(الشركة الوطنیة للتنظیف 

عملی�ة المس�ائلة ن تل�ك التعھ�دات تع�ززأع�اله ، حی�ث البیانات المالیة كما ھو م�ذكور أونزاھة كافة
.دارةمجلس اإلمن خاللو، لجنة التدقیق التنفیذیةسواء من خالل اإلدارة

لجنة التدقیق
إن وجود لجنة للتدقیق یعد أحد السمات الرئیسیة الدالة على تطبیق قواع�د الحوكم�ة الرش�یدة، حی�ث 

من خالل ض�مان س�المة ونزاھ�ة ــزام داخل الشركة وذلكلتـافة اإلـخ ثقتعمل ھذه اللجنة على ترسی
لی�ة للش�ركة، فض�الً ع�ن التأك�د م�ن كفای�ة وفاعلی�ة أنظم�ة الرقاب�ة الداخلی�ة المطبق�ة ف�ي التقاریر الما

.الشركة
بإعتم��اد الھیك��ل التنظیم��ي للش��ركة والمتض��من وح��دة 7/2016ق��ام مجل��س اإلدارة بإجتماع��ھ رق��م -

دارة فى إجتماعھ المذكور بإعتماد سیاسة ومیثاق إمستقلة للتدقیق الداخلي ، كما قام مجلس اإلدارة
.التدقیق الداخلي

- :الحالیة تشكیل لجنة التدقیق

اللجنة وفقاً إلنتخاب عضو مكم�ل تشكیل إعادةتم2018-12-31فى نھایة السنة المالیة المنتھیة فى 
.وإعادة تشكیل مجلس اإلدارة

م�ن الفص�ل( 7-5)وفقا لما ورد ف�ى الم�ادة رق�م بالقیام بمھامھا ومسؤولیاتھامت لجنة التدقیق اق
بش�كل إجتماع�ات( 5)ع�دد ن اللجن�ة ق�د قام�ت بعق�د أحی�ث ،م�ن كت�اب حوكم�ة الش�ركاتالخامس

- :یلى مااللجنة فیوإنجازاتحیث تتمثل مھام ،2018خالل عام )ربع سنوى)دورى
-عب�د الحس�ین محم�د الرش�ید / الس�یدالتوصیة بإعادة تعیین مراقب�ى الحس�ابات للش�ركة ك�ل م�ن •

مكت�ب –فیصل صقر الصقر / برقان محاسبون عالمیون والسید–وسط مكتب رودل الشرق األ
BDOةكرش�لانعتاباسحلابقارمةیدایحوةیلالقتسإنمدكأتلادعبكلذو،النصف وشركاه

.لاملاقاوسأةئیھيدلةلجسملاةمئاقلانمضنمھنأواھترادإسلجمو
.المعتمد ورفع توصیة لمجلس اإلدارة إلعتمادهالتدقیقلجنة مراجعة ومناقشة وتعدیل میثاق•
.ھبشأنلمجلس اإلدارةالتوصیاتوتقدیممناقشة تقریر مراقبي الحسابات الخارجیین للشركة •
وتق�دیم، ومناقش�ة الم�دقق ال�داخلي بش�أنھا ، ات المالیة المرحلیة والسنویة للشركة مناقشة البیان•

.لمجلس اإلدارةالالزمةالتوصیات
.سالمة التقاریر المالیة المعدةباإلطالع على التعھدات الكتابیة من اإلدارة التنفیذیة •

.بھذا الشأن، ورفع توصیة لمجلس اإلدارةإعتماد خطة التدقیق الداخلي المقترحة •
ورفع توص�یة لمجل�س ومناقشة المالحظات الوارده فى التقریر،مراجعة تقریر التدقیق الداخلي •

.اإلدارة بھذا الشأن
، ع�د م�ن المكت�ب الخ�ارجى المس�تقلالمُ )ICR)الداخلی�ةالرقاب�ةتقری�رنت�ائجط�الع عل�ىاإل•

ویة جمی�ع المالحظ�ات المتض�منھ والتأكد الحقاً م�ن تس�المالحظات الواردة فى التقریرمناقشةو
.فى التقریر المذكور

علیتھ�ا ف�ي اإلشراف الفني على إدارة التدقیق الداخلي في الش�ركة م�ن أج�ل التحق�ق م�ن م�دى فا•
.المحددة من قبل مجلس اإلدارةامتنفیذ األعمال والمھ

إعادة التشكیل/ تاریخ التعیینالمنصب           لجنة التدقیق         م
2018دیسمبر رئیس اللجنةشھد سعید إسماعیل دشتي/ ةالسید1
2018دیسمبر عضو اللجنةعبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصیمي/ السید2
2018دیسمبر عضو اللجنةسالم علي حسن اسماعیل/ السید3
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تكارلشاكمة وحتقریر                                                ةعام( ك.م.ش(الشركة الوطنیة للتنظیف 

ف�ى الجمعی�ة ن لمجلس اإلدارة قب�ل تالوت�ھلسنوى للجنة ورفع توصیة بھذا الشأمناقشة التقریر ا•
.السنویةالعامة

-:وضع نظم سلیمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلیة : القاعدة الخامسة 
-:إدارة المخاطر تشكیل لجنة

بإعتم��اد الھیك��ل التنظیم��ي للش��ركة والمتض��من وح��دة 7/2016ق��ام مجل��س اإلدارة بإجتماع��ھ رق��م -
إجتماع���ھ الم���ذكور بإعتم���اد سیاس���ة إدارة مس���تقلة إلدارة المخ���اطر ، كم���ا ق���ام مجل���س اإلدارة ف���ى 

.المخاطر

اللجنة وفقاً إلنتخاب عضو مكم�ل تشكیل إعادةتم2018-12-31فى نھایة السنة المالیة المنتھیة فى 
.وإعادة تشكیل مجلس اإلدارة

م�ن ( 5-6)وفق�ا لم�ا ورد ف�ى الم�ادة رق�م دارة المخاطر بالقیام بمھامھا ومسؤولیاتھا إقامت لجنة 
إجتماع�ات)5)ع�دد ن اللجن�ة ق�د قام�ت بعق�د أحی�ث ات ، من كتاب حوكمة الش�ركالسادس الفصل

- :اللجنة فیما یلى وإنجازات، حیث تتمثل مھام 2018خالل عام )ربع سنوى)بشكل دورى

ورف��ع توص��یة لمجل��س اإلدارة المعتم��دالمخ��اطرإدارة لجن��ة مراجع��ة ومناقش��ة وتع��دیل میث��اق•
.عتمادهإل

م�وظفي إدارة المخ�اطر ع�ن س�تقاللیة إلتاك�د م�ن طر واإلدارة المخ�االتنظیم�يالھیك�لمراجع�ة•
.األنشطة التي ینجم عنھا تعرض الشركة للمخاطر

إعداد التقاریر الدوریة حول طبیعة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة، وتقدیم ھذه التقاریر إلى •
.مجلس إدارة الشركة

ت�ؤثر عل�ى إدارة المخ�اطر ف�ي مراجعة المسائل الت�ي تثیرھ�ا لجن�ة الت�دقیق المرتبط�ة والت�ي ق�د •
.الشركة

أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة
لحمای�ةالالزم�ةالداخلی�ةالرقاب�ةنظ�موفعالی�ةكفای�ةم�نللتحق�قجاھ�داً اإلدارةمجل�سیس�عى•

الداخلی�ةالرقاب�ةجع�لإل�ىباإلض�افةال�نظم،بتل�كلتزاماإلمنوكذلك التحققالشركة،عملیات
.خارجیةأوداخلیةكانتسواءأیة مخاطرتجاهالالزمةیةالحمالتوفیروسیلة

وفق�اً مس�تقلت�دقیقمكت�بقب�لم�نس�نویةبص�ورةالداخلی�ةالرقاب�ةنظ�مبمراجع�ةالقی�امی�تم•
والمالی�ة المحاس�بیةالس�جالتفح�صعملی�اتالمراجع�ةوتتض�منسواق المالأھیئة لمتطلبات 
المالیة،دارة اإلالحصر،الالمثالسبیلعلى،اخلیةالدالرقابةنظموتقییماألخرى،والسجالت

إدارةالمخ�اطر،إدارة،المعلوم�اتتكنولوجی�اإدارة الموازانات وتمویل المش�روعات ، إدارة 
،العملی�اتإدارةلت�زام ،دارة اإلإال�داخلي، الت�دقیقإدارة،اإلداریةوالشؤونالبشریةالموارد

.ة شئون المستثمرینووحدالقانونیةالشؤونإدارة 
تدقیق مستقل، مكتبخاللمنعدالمُ الداخلیةالرقابةنظمتقییمنتائجطالع علىالمجلس باإلقام•

،الم�ذكورالمالحظ�ات ال�واردة ف�ى التقری�رمن خالل لجنة التدقیق بمعالجة جمی�عالمجلس وقام
.وكافیةمرضیةوالمطبقةالمعتمدةالرقابةنظمأنبوتري اللجنة

التشكیلإعادة / تاریخ التعیینالمنصبإدارة المخاطرم
2018دیسمبر رئیس اللجنةعبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصیمي/ السید1
2018دیسمبر عضو اللجنةمحسن محمد بوشھري/ السید2
2018دیسمبر نةعضو اللجسالم علي حسن اسماعیل/ السید3
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تكارلشاكمة وحتقریر                                                ةعام( ك.م.ش(الشركة الوطنیة للتنظیف 

:يلخادلاقیقدتلاةدحو
مق�رةدام�لاصن�ىفدرواملاً قفوكلذوةماتلاةیلالقتسالابعتمتتيلخادللقیقدتللةدحوءاشنإمت•

.تاكرشلاةمكوحباتكنمسداسلالصفلانم(7-6(

تعزیز السلوك المھنى والقیم االخالقیة: القاعدة السادسة 

إجتم��اع مجل��س خالقی��ة وسیاس��ة تع��ارض المص��الح ف��ى د میث��اق الس��لوك المھن��ى والق��یم األعتم��اإت��م 
أن ترسیخ ثقافة السلوك المھني والقیم األخالقی�ة داخ�ل الش�ركة یع�زز حیث ،7/2016دارة رقم اإل

أھ�مالمھن�ي والق�یم األخالقی�ة  أح�دالس�لوكمیث�اقمتھا المالی�ة، ویعتب�رم�ن نزاھ�ة الش�ركة وس�ال
ج�ودةعلىواإلدارة التنفیذیةاإلدارةمجلسیحرصالشركة، حیثلدىالحوكمةمنظومةمكونات

لتحقی�ق مص�الح كاف�ة األط�راف ذوي العالق�ة والیومی�ةاألعم�الس�یرض�منالمیث�اقب�ذلكلت�زاماإل
دون تعارض في المصالح وبدرج�ة كبی�رة م�ن الش�فافیة،ركة والمساھمینصحاب المصالح بالشوأ

مج�االتفيوالتطویراتالتحدیثاتلكافةمواكبتھمنللتحققدوریةمراجعةإلىالمیثاقویخضع
م�ن العم�لوأخالقی�اتالمھن�يالس�لوكمیثاقوتوقیعتعمیمتموقد.المھنيوضبط السلوكالحوكمة

.الشركةموظفيكلمن وةقبل أعضاء مجلس اإلدار
المصالحتعارض

ت العمل المعتم�دة خالقیاألتعارض المصالح من ضمن سیاسة معاییر سیاساتاإلدارةوضع مجلس
ك�ل م�ن ، وبم�ا ال یتع�ارض م�ع المص�الحبتع�ارضالمتعلق�ةاألمورتغطيدارة  من قبل مجلس اإل

:یليماالحصرالالمثالسبیلعلىو،مع قواعد الحوكمةو2016لسنة )1)قانون الشركات رقم 
.تعارض المصالحإلىتؤديأنالمحتملاألنشطةاإلدارةمجلسعضوتجنب•
ال یج����ـوز ل����رئیس أو عض����و مجل����س اإلدارة ، ول����و ك����ان مم����ثال  لش����خص طبیع����ي أو •

اعتب���اري، أن یس���تغل المعلوم���ات الت���ي وص���لت إلی���ھ بحك���م منص���بھ ف���ي الحص���ول عل���ى 
.فائدة لنفسھ أو لغیره

تع�ارض ف�يإل�ىأدى أوی�ؤدي ق�دأم�رأيع�نإلفص�احبااإلدارةمجل�سعض�ویلت�زم •
.المصالح

مص�الح تع�ارضعل�ىتنط�ويمس�ألةأيعل�ىالتص�ویتع�نمتناعاإلالعضوعلىیتعین•
عل�ى العض�وبق�درةتض�رق�دأوالتص�ویت،موض�وعیةعل�ىت�أثیرلھایكونقدأوالعضو

.ناسبةمبصورةفي الشركةواجباتھأداء

بشكل دقیق وفى الوقت المناسبلشفافیةح واإلفصاا:القاعدة السابعة 

س�لوكف�يللت�أثیرفعال�ةأداةیعتب�راإلفص�احأنالش�ركة الوطنی�ة للتنظی�ف ب�إدارةمجل�سی�درك
بیئ�ةإلرس�اءدارةاإلمجل�سلتزام�ا م�نف�ي الش�ركة، وإوتعزیز ثقتھمالمستثمرین،وحمایةالشركة

سیاس�ةد اعتم�بإ7/2016جتماع�ھ رق�م إف�ى فقد قام مجلس اإلدارةبالشفافیةتتمتعةالشركفيعمل
عنھ�ا،اإلفصاحیتعینالتيالجوھریةلمعلوماتاتحدیدوالشفافیة تتضمنباإلفصاحخاصةمفصلة
عتم�اد الھیك�ل التنظیم�ى الجدی�د للش�ركة یتم، كما قام مجلس اإلدارة بإالذياإلفصاحونوعیةوكیفیة

ع�ن إتاح�ة وت�وفیر البیان�ات تكون ھ�ذه الوح�دة مس�ئولةحیث اء وحدة تنظم شئون المستثمرین، نشإو
ــع وحـــدة شئون المستثمرین والمعلومات والتقاریر الالزمـــة للمستثمرین المحتملین لھا حیث تتمتـ

الوقت المناسب ستقاللیة المناسبة ، وعلى نحو یتیح لھا توفیر البیانات والمعلومات والتقاریر فيباإل
.وبشكل دقیق ، وأن یكون ذلك من خالل وسائل اإلفصاح المتعارف علیھا 

.ات على الموقع اإللكتروني للشركةكما قامت الشركة بإنشاء نافذة مخصصة لحوكمة الشرك
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تكارلشاكمة وحتقریر                                                ةعام( ك.م.ش(الشركة الوطنیة للتنظیف 

دقیق��ةبمعلوم��اتوالمس��تثمرین الح��الین والم��رتقبینالمس��اھمینبتزوی��دالش��ركةوتلت��زم 
ف�ي الوق�ت المناس�بةالق�راراتتخ�اذالش�ركة وإأداءم�ن تقی�یمتمك�نھمحی�ثبومفص�لةوش�املة

كم��ا تلت��زم. المعلوم��ات عل��ى الموق��ع اإللكترون��ي لبورص��ة الكوی��تالمناس��ب ع��ن طری��ق نش��ر
الفرص�ةل�دیھموالمس�تثمرینالمص�الحأص�حابأنم�نم�ن التأك�دالش�ركة الوطنی�ة للتنظی�ف

الموق��ع الش�ركة عل��ىأنش��طةرة ع�ن الش��ركة ح�ولوالص�ادالمتاح�ةالمعلوم�اتإل��ىللوص�ول
وفق��اً وال��دقیقالمناس��بالوق��تف��يأیض��ا باإلفص��احركةالش��لت��زمتكم��ا ،ش��ركةللاإللكترون��ي

ش��ركة بورص��ة الكوی��تم��ع إتفاقی��ة العض��ویةلم��ا ورد ف��ىووفق��االم��الأس��واقھیئ��ةلتعلیم��ات
:الحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبما،لألوراق المالیة

أو أكث�ر %5المساھمین ممن تصل ملكیتھم نسبة بالمصالح الخاصةعنالسنوي اإلفصاح •
.من رأس مال الشركة

.المطلعین اإلفصاح عن •
.اإلفصاح عن المعلومات الجوھریة •
دارة التنفیذی���ة أعض���اء مجل���س اإلدارة واإلفص���احات إالش���ركة الوطنی���ة للتنظی���ف س���جل بل���دى

یة عملیة ش�راء المتعلقة باإلفصاح الالحق ألیل المثال اإلفصاحاتعلى سب،اإلفصاحات األخرىو
.سھم الشركةأتتم على و بیع أ

نلمساھمیاإحترام حقوق:القاعدة الثامنة 
بتع�دیل 2017قامت الشركة من خالل الجمعیة العامة غیرالعادیة للمساھمین المنعقدة خ�الل ع�ام 

ف�ى ث أن�ھ م�ن ض�من تل�ك التع�دیالت ت�م إض�افة م�ادة ، حیللشركةالنظام األساسىعقد التأسیس و
ورد فى قانون الشركات رق�م ما یتوافق مع وبما حقوق المساھمین بالنظام األساسي للشركة تتعلق

، كم��ا أن مجل��س ف��ى كت��اب حوكم��ة الش��ركاتوأیض��اً بم��ا یتواف��ق م��ع م��ا ورد2016لس��نة ) 1(
حقوقب�الالمتعلق�ة تتضمن األم�ور الجوھری�ة حیثسیاسة حقوق المساھمیند اعتمإاإلدارة قد قام ب

:یليماالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيلمساھمین بماالعامة ل
.سجل خاص یحفظ لدى وكالة المقاصة قید ملكیة المساھمین فى •
.أو تحویلھا /ي األسھم من تسجیل للملكیة ونقلھا وفف التصر•
.وفقاُ لنظام إستحقاقات األسھمالحصول على النصیب المقرر في توزیعات األرباح•
.الحصول على نصیب من موجودات الشركة في حالة التصفیة •
س��تراتیجیتھا التش��غیلیة إالمعلوم��ات الخاص��ة بنش��اط الش��ركة والحص��ول عل��ى البیان��ات و•

.ستثماریة بشكل منتظم ومیسرواإل
، وإب�داءاجتماع�ات الجمعی�ة العام�ة للمس�اھمین والتص�ویت عل�ى قراراتھ�إالمش�اركة ف�ي •

.مطلوبةتحسیناتأیةبخصوص)وجدتإن(والتوصیاتالمالحظات
.نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إ•
.مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص •
وك�ذلكاألساس�يالنظ�امالئح�ةبتع�دیلالمتعلق�ةالق�راراتف�يوالمش�اركةالنظ�رح�ق•

اأعمالھأوالشركة مستقبلعلىتؤثرقدالتيغیر العادیةبالمعامالتالمتعلقةالقرارات
تابعةعن شركاتالتنازلأواأصولھمنكبیرجزءبیعأوندماجاإلحاالتمثلالتجاریة

.الھ
.الشركةفيتجريجذریةتغییراتأیةعلىالقراراتخاذعملیةفيالمساھمةحق•

.بینھم دون تمییزالتعامل مع جمیع المساھمین بالمساواة فیماحق•
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المصالحأصحابدراك دورإ: القاعدة التاسعة 
ن ئنین ودافیوظمن لعالقة مط�������������راف ذوي األوالمصالح ب اصحاوق أحقدارة أن إلس امجلد كؤی
ص�حاب المص�الح ، كما تحترم الشركة وتحم�ى حق�وق أكلھا مصانة ن یرمستثمن ویوردمء وعمالو

القة م�ع عتمد سیاسة تنظم الع، حیث أن مجلس إدارة الشركة إعامالتھا وتعامالتھا معھمفى جمیع م
ص�حاب االساس�یة الت�ى تكف�ل الحمای�ة واإلعت�راف بحق�وق أصحاب المص�الح تش�مل عل�ى القواع�دأ

.ن لیھ القوانین الصادرة فى ھذا الشأستقرت عوذلك وفقا لما إالمصالح ،
م�ع و ص�فقات م�ع الش�ركةق�ود أوفى سبیل عدم تعارض معامالت أصحاب المصالح سواء كانت ع

ی�ة می�زة م�ن عتب�ار أال یحص�ل أى م�ن اص�حاب المص�الح عل�ى أذ بع�ین اإلمصلحة المساھمین یؤخ
عتیادی�ة ، كم�ا تض�ع الش�ركة ت التى تدخل فى نشاطات الش�ركة اإلخالل تعاملھ فى العقود والصفقا

لمختلف�ة وذل�ك م�ن واعھا انواضحة لترسیة العقود والصفقات بأسیاسات ولوائح داخلیة تتضمن آلیة
.وامر الشراء المختلفةخالل المناقصات أو أ

داء األتعزیز وتحسین :القاعدة العاشرة 
دارة التنفیذیة ھ�و م�ن األرك�ان األساس�یة دارة واإلإن التدریب والتأھیل المستمر ألعضاء مجلس اإل

وذل�ك م�ن خ�الل قی�ام ركة ،لقواعد الحوكمة الرشیدة ، حیث یساھم بشكل كبی�ر ف�ى تعزی�ز أداء الش�
.ولیات المناطة بھم على أكمل وجھالمسئدارة التنفیذیة بممارسة المھام ومجلس اإلدارة واإل

ألعض�اء مجل�س اإلدارة بناء علیھ قام مجلس اإلدارة بإعتماد جدول زمني یتم فیھ تقدیم ورش عمل
ی�ة تع�دیالت جوھری�ة عل�ى الالئح�ة فیما یتعلق بقواعد حوكم�ة الش�ركات وأمن قبل اإلدارة التنفیذیة 

.التنفیذیة لھیئة أسواق المال ذات صلة بالشركة
الم�دى القص�یر والمتوس�ط یقوم مجلس اإلدارة بالعمل على خلق القیم داخل الشركة وذل�ك عل�ى كما 

س�تراتیجیة اإلذلك من خالل وضع اآللیات واإلجراءات التي تعمل على تحقی�ق األھ�داف والطویل، 
ق الق�یم المؤسس�یة ل�دى الع�املین وتحسین معدالت األداء مما یساھم بشكل فع�ال عل�ى خل�،للشركة

.حفاظ على السالمة المالیة للشركةزھم على العمل المستمر للیحفتو

قام مجلس اإلدارة بمناقشة وإعتماد التقریر المتكامل المعد من اإلدارة التنفیذیة والذي بدوره یس�اعد 
.اذ القرارات بشكل منھجي وسلیم ومن ثم تحقیق مصالح المساھمینمجلس اإلدارة في إتخ

جتماعیةاإلالمسؤولیةھمیةأالتركیز على :قاعدة الحادیة عشر ال
جتماعی�ة ولیة اإلعتب�ار م�دى أھمی�ة إدراك الش�ركة للمس�ؤبع�ین اإلالوطنیة للتنظیفشركة الأخذت 

، ودع��م وتش��جیع العمال��ة الوطنی��ة، ورف��ع امیةالت��ي ت��رتبط بع��دد م��ن الق��یم والمع��اییر اإلنس��انیة الس��
أن مجل�س اإلدارة ق�د اعتم�د برن�امج كم�ا . كفاءتھا وإعطاء األولویة في التوظیف للم�واطن الك�ویتي

المسؤولیة اإلجتماعیة وال�ذى م�ن خالل�ھ س�وف تس�عى الش�ركة ال�ى وض�ع ب�رامج توعوی�ة وتثقیفی�ة 
جتماعی��ة بم��ا یس��اھم ف��ي بأھ��داف المس��ؤولیة االل��دى الش��ركةمناس��بة تكف��ل اإللم��ام الجی��د للع��املین

. رتقاء بمستوى أداء الشركةاإل
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 2018عن عام  تقریر لجنة التدقیق
 الشركة الوطنیة للتنظیف

 
ن نقـدم لكـم تقریـر حرصنا على التطبیق األمثل لمتطلبات هیئة أسواق المال واإلمتثال لقواعد حوكمة الشركات ، یسـرنا أ إلىإیماًء 

 .  2018 ومهام لجنة التدقیق عن عامنجازات المتضمن إو لجنة التدقیق 
 

 نبذة عن لجنة التدقیق
ـــات المالیـــة بمراجعـــةمســـؤولیاته الخاصـــة فـــى أداء مهامـــه و  دارةبمســـاعدة مجلـــس اإل تقـــوم لجنـــة التـــدقیق المرحلیـــة والســـنویة  البیان

وٕاقـرار  مراجعـة التوصـیة بتعیـین مـدیر إدارة التـدقیق الـداخلي ،تعیـین أو إعـادة تعیـین مراقبـي الحسـابات ،  ، والسیاسات المحاسـبیة
نظـم الرقابـة الداخلیـة واإلجـراءات الخاصـة  یـیموتق إعداد  ، ریر التدقیق الداخلىتق ومتابعة ومراجعة  خطة عمل التدقیق الداخلي ،

 .الرقابیةلتزام بالقوانین مع الجهات بمراقبة اإل
 

، حیــث تتـــألف لجنـــة     اللجنــة وفقـــًا إلنتخــاب عضـــو مكمــل وٕاعـــادة تشــكیل مجلـــس اإلدارةتشـــكیل  إعــادة 2018عـــام  تــم فـــى نهایــة
 .مستقل واحد عضاء بینهم عضوالتدقیق الحالیة من ثالثة أ

مراقبـى المـدقق الـداخلى و  كـل مـن بحضـور2018خـالل عـام ) ربـع سـنوى(بشـكل دورى و  إجتماعـات) 5(عـدد بعقـد  اللجنـة قامـت
 .الحسابات

 

 :والتى تتمثل فیما یلي  2018وفیما یلي ملخص بأعمال اللجنة خالل عام 
 

  مراجعة البیانات المالیة 
وذلــك قبــل  2018عــن عــام  الحســابات مراقبــىالســنویة ومراجعــة تقریــر لجنــة التــدقیق بمراجعــة البیانــات المالیــة المرحلیــة و  قامــت

 عتمــادبإبــداء الــرأى والتوصــیة بشــأنها، حیــث أن مجلــس اإلدارة أخــذ بتلــك التوصــیات عنــد إ وقامــت دارةى مجلــس اإلعرضــها علــ
جــل ضــمان ســالمة مــن أوذلــك عتــراض علــى تلــك التوصــیات ، وبحضــور مراقــب الحســابات البیانــات المالیــة ولــم یكــن هنــاك أیــة إ

 .ستقاللیة مراقبى الحسابات الخارجىفافیة البیانات المالیة للشركة وللتأكد من إوش
 
 

 التعهد بسالمة ونزاهة البیانات المالیة
تـم  قـد نـهأبو السـنویة و  المرحلیـة بسـالمة ونزاهـة البیانـات المالیـةدارة بتقدیم تعهـدات كتابیـة مجلس اإلذیة و دارة التنفیلتزم كل من اإلی

المحاسـبة الدولیـة لمعـاییر عـدادها وفقـا التشـغیلیة والتـى یـتم إمل على كافة النواحى المالیـة و نها تشوأا بشكل صحیح وعادل عرضه
 .المعتمدة من قبل الجهات الرقابیة
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 مراقبي الحسابات الخارجیین

 -عبـد الحسـین محمـد الرشـید / السـیدالحسابات للشركة كـل مـن  دارة بإعادة تعیین مراقبيمجلس اإللتوصیة الالتدقیق بقامت لجنة 
عـن عـام  النصـف وشـركاه BDOمكتـب  –فیصل صـقر الصـقر / برقان محاسبون عالمیون والسید –مكتب رودل الشرق األوسط 

2018. 
 

 نظم الرقابة الداخلیة
لجنــة التــدقیق بتعیــین  بالموافقــة علــى توصــیةرة قــام مجلــس اإلدا علــى تلبیــة متطلبــات هیئــة أســواق المــالحرصــًا مــن إدارة الشــركة 

قامــت و 31/12/2018لســنة المالیــة المنتهیــة فــي عــن ا )ICR)مكتــب مســتقل یقــوم بمهــام مراجعــة وتقیــیم نظــم الرقابــة الداخلیــة 
إتخــاذ اإلجــراءات التصــحیحیة الالزمــة بشــأن المالحظــات الــواردة فــي ب وقامــت بالتوصــیة اللجنــة بمراجعــة نتــائج التقریــر المــذكور

، كمـا قامـت اللجنــة بالتأكـد مـن أنـه تــم إتخـاذ اإلجـراءات التصــحیحیة الالزمـة بشـأن المالحظـات الــواردة فـي التقریـر الســابق التقریـر
 .2017عن عام 

 

 تقاریر المدقق الداخلى 
 اللجنــــة ، كمــــا قامــــتورفــــع توصــــیة لمجلــــس اإلدارة إلعتمادهــــاقامــــت اللجنــــة بإســــتعراض خطــــة عمــــل التــــدقیق الــــداخلي للشــــركة 

تلــك المالحظــات ب برفــع توصــیة وقامــت المعتمــدة المعدلــة وذلــك وفقــًا للخطــة 2018بإســتعراض تقریــر التــدقیق الــداخلي عــن عــام 
خــاذ إتللتأكــد مــن  ظــات الــورادة فــي التقریــر المــذكوربمتابعــة المالح ســتقوم اللجنــة أنكمــا  ي ذلــك التقریــر لمجلــس اإلدارة ،الـورادة فــ

 .اإلجراءات التصحیحیة الالزمة
 

أیـــة ومراجعـــة  ،ســـات والـــنظم والتعلیمـــات ذات الصـــلة لتـــزام الشـــركة بـــالقوانین والسیامهـــام اللجنـــة التأكـــد مـــن إ ضـــمن مـــنكمـــا أنـــه 
 یـة مخالفـات واردة فـى التقریـرتفـادي أجـراءات الالزمـة لتخـاذ اإلإ أن یتم مراعاةو ) إن وجدت(الجهات الرقابیة مالحظات واردة من 

 .المذكور

متثــال للقــوانین واللــوائح الصــادرة مــن الجهــات مــن خــالل اإلتحقیــق التطبیــق األمثــل حرصــنا علــى  علــى ن نؤكــدفــى الختــام نــود أو 
 .الرقابیة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر ،،،،
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شركة مساهمة كويتية )عامة(
وشركاتها التابعة

الكويت
البيانات المالية المجمعه للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2018
مع

تقرير مراقبي الحسابات المستقل
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