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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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السیدة / شــھد ســـعید اسمـــاعیل دشتي         رئــــــــیس مـجــــــلـــس اإلدارة

 الســــید /   محـــــسن مــــحمد بـــوشھري                    نائب رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي

 السید/عبد العزیز محمد عبدالعزیز العصیمي            عضو مجلس اإلدارة المستقل

السـید / ســـالم على حـــــسن اسماعیل              عضو مجلس اإلدارة - غیر تنفیذي

السید / علي مــاضي فـــــیصل فیروز               عضو مجلس اإلدارة - غیر تنفیذي 



 كلمة رئیس مجلس اإلدارة
 تقریر مجلس اإلدارة إلى السادة المساھمین عن أداء الشركة

 2019دیسمبر  31خالل السنة المالیة المنتھیة في 
 المحترمین     السادة / المساھمین

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

الوطنی����ة  الش����ركةمجل����س إدارة  ض����اءع����ن أع نیاب����ةً أص����الةً ع����ن نفس����ي ویُش����رفني ني ویُس����عد
لش���ركتنا في دعمھم المس���تمر ال���ول���بالش���كر والتق���دیر  المس���اھمینأن أتق���دم إل���ى الس���ادة  للتنظی���ف

الص���ادر ع���ن مجل���س اإلدارة وال���ذي م بق���راءة التقری���ر الس���نوي ویس���رني أیض���اً أن أتق���دم لك���
متمنی����اً للجمی����ع أن  31/12/2019ض����من نت����ائج أعم����ال الش����ركة للس����نة المالی����ة المنتھی����ة ف����ي یت
س����نة خی����ر وإس����تمراریة لتوس����ع الش����ركة ونجاحاتھ����ا بفض����لكم وبفض����ل  2020ك����ون س����نة ت

حتَ�����ذا ب�����ھ حت تحت�����ل مكان�����ة مرموق�����ة ونموذج�����اً یأص�����ب وم�����وظفي الش�����ركة اإلدارة التنفیذی�����ة
 في مجال النظافة وإدارة النفایات.للشركات التي تعمل 

القی���ام بتنفی���ذ كاف���ة  إدارة النفای���ات م���ن خ���اللتُع���د الش���ركة م���ن الش���ركات الرائ���دة ف���يِ مج���ال 
تعھ����دات أعم����ال النظاف����ة ( جم����ع ونق����ل نفای����ات البلدی����ة وال����وزارات والمص����الح الحكومی����ة 

إلض���افة إل���ى تق���دیم الخ���دمات واألنش���طة األخ���ري م���ن خ���الل ش���ركات با،  والقط���اع األھل���ي)
وإدارة النفای����ات الخط����رة ومخلف����ات الم����واد الكیمیائی����ة ومخلف����ات  بتنفی����ذوالخاص����ة المجموع����ة 

، كم���ا ی���تم تق���دیم اإلستش���ارات دمات إع���ادة تأھی���ل الترب���ة الملوث���ةس���ب النفطی���ة وتق���دیم خ���الروا
، باإلض�����افة ال�����ى تق�����دیم خ�����دمات حمای�����ة البیئ�����ة م�����ن التل�����وث وتحس�����ینھاالبیئی�����ة الخاص�����ة ب

، دمات مكافح�����ة اآلف�����ات، خ�����دمات المص�����ابغ، خ�����والت الزراعی�����ة والمن�����اظر الطبیعی�����ةالمق�����ا
ن والحراس���ة، واإلتج���ار ب���المواد الناتج���ة ع���ن ت���دویر خدم���ة إیق���اف الس���یارات وخ���دمات األم���

  .النفایات والمتاجرة بالمواد المنظفة والمطھرة
 : والتي تتمثل فیما یليالمجموعة  شركات ومشاریع أنشطةنستعرض بعض  وفیما یلي

 بتنفیذھا. المجموعة الحالیة التي تقوم الھامة مشاریعال •
 

للش����ركة الوطنی����ة خاص����ة ب����ـ " أعم����ال النظاف����ة العام����ة " المناقص����ات ال -بلدی����ة الكوی����ت  -1
 للتنظیف وشركاتھا التابعة، مدة العقد خمس سنوات.

الت����رخیص   -) 2019-16/2018ـ ع ص /ھ����المزای����دة رق����م ( -الھیئ����ة العام����ة للص����ناعة  -2
ب����إدارة وتش����غیل وتط����ویر وص����یانة وإس����تغالل محطت����ي معالج����ة المخلف����ات الص����ناعیة " 

المنطق���ة الغربی���ة والس���ائلة بمنطق���ة ال���وفرة" م���دة  –ة الص���ناعیة الص���لبة بمنطق���ة الش���عیب
 العقد خمس سنوات.



 –) 18/2015/2016عق����د رق����م ( – الھیئ����ة العام����ة لش����ئون الزراع����ة والث����روة الس����مكیة -3
ث�����الث م�����دة العق�����د  - لط�����رق الس�����ریعةلتط�����ویر وص�����یانة الزراع�����ة التجمیلی�����ة تنفی�����ذ و
 .2020، ینتھي فى شھر اكتوبر سنوات

 

 ت�������رخیص رق�������م )6/2016/2017(عق�������د أعم�������ال مزای�������دة رق�������م  –مط�������ار الكوی�������ت  -4
أم������ام مبن������ى مط������ار  خدم������ة إیق������اف وإیص������ال الس������یارات م������ن  -) 18/2017/2018(

 الكویت الدولي ، مدة المشروع ثالث سنوات.
م����دة  - إس����تئجار مركب����ات م����ع الوق����ود – )3/2017/2018(عق����د رق����م  – بلدی����ة الكوی����ت -5

 .ثالث سنواتالعقد 
م���دة  - أعم���ال حراس���ة - )8/2018(عق���د رق���م  – ص���ناعة الكیماوی���ات البترولی���ةش���ركة  -6

 .العقد سنتین
م����دة  - إس����تئجار مركب����ات م����ع الوق����ود – )7/2017/2018(عق����د رق����م  – بلدی����ة الكوی����ت -7

 .العقد ثالث سنوات
عم����ال خ����دمات النظاف����ة بمعھ����د الق����وة البری����ة أ -) 1202815( عق����د رق����م – وزارة ال����دفاع -8

 العقد ثالث سنوات.، مدة واألسناد
تق�����دیم خ�����دمات النظاف�����ة للمكت�����ب  - HO/C43/S18عق�����د رق�����م  -ش�����ركة نف�����ط الخل�����یج  -9

 .مدة العقد ثالث سنوات، الرئیسي
األداء المالي نبذة عن  •

د.ك كما فى  107,540,209حیث بلغت إجمالي قیمتھا % 36.1 إرتفع إجمالي أص���ول الش���ركة بنس���بة
ً (مائة وس��بعة ملیون وخمس��مائة واربعون الف ومئتان وتس��عة  31/12/2019 ، مقارنة مع  )دیناراً كویتیا

وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة  وسبعون ملیونتسعة د.ك ( 79,015,874 العام الماضي بإجمالي قیمة بلغت
ً  وأربعة وسبعون  .31/12/2018) كما فى دیناراً كویتیا

 37,206,302حیث بلغت إجمالى قیمتھا  %0.8كما انخفض��ت إجمالى حقوق ملكیة المس��اھمین  بنس��بة 
ً (س���بعة وثالثون ملیون ومئتان وس���تة الف وثالثمائة واثنین  31/12/9201د.ك كما فى  ) ، دیناراً كویتیا

وأربعمائة وتس���عة وتس���عون ألفاً  س���بعة وثالثون ملیوند.ك (  37,499,127مقارنة بإجمالى قیمة بلغت 
ً  ومائة وسبعة وعشرون  .31/12/2018) كما فى دیناراً كویتیا

حی���ث س���جلت  2019كم���ا إرتف���ع ص���افى أرب���اح الش���ركة الخاص���ة بمس���اھمي الش���ركة األم خ���الل ع���ام 
د.ك (ملی�����ون وخمس�����مائة وتس�����عون ال�����ف وثمانمائ�����ة  1,590,804أرب�����اح ص�����افیة بلغ�����ت قیمتھ�����ا 

ً دین������اراً  واربع������ة ملی������ون د.ك (  1,460,952) مقارن������ة بأرب������اح ص������افیة بلغ������ت قیمتھ������ا  كویتی������ا
ً  وأربعمائ��ة وس��تون ألف��اً وتس��عمائة وإثن��ان وخمس��ون ، كم��ا  2018) ف��ي الع��ام الس��ابق دین��اراً كویتی��ا

فل����س للس����ھم الواح����د للع����ام  6.84بلغ����ت ربحی����ة الس����ھم األساس����یة الخاص����ة بمس����اھمى الش����ركة األم 
  .2018فلس للسھم الواحد في عام  6.19ربحیة سھم بلغت ، مقارنة ب 2019الحالي 



عدم توزیع أرباح على المس����اھمین عن الس����نة المالیة المنتھیة فى بأوص����ى مجلس إدارة الش����ركة 
من القیمة األس���میة  %5نس���بة أرباح نقدیة ببتوزیع : أوص���ي مجلس اإلدارة  2018(  31/12/2019

 .)فلس للسھم الواحد 5للسھم ( بواقع 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة. •

دینار  30,000بإجمالي مبلغ وقدره  عضاء مجلس اإلدارةأل مكافأة صرفب أوصى مجلس اإلدارة
بص�����رف  أوص�����ى مجلس اإلدارة : 2018 ( 2019-12-31عن الس�����نة المالیة المنتھیة فى  كویتي

 د.ك). 30,000اإلدارة بإجمالي مبلغ وقدرة  ألعضاء مجلس أةمكاف
 ذات صلةاألطراف  •

بلغ���ت إجم���الي  31/12/2019إن أرص���دة المع���امالت المس���تحقة م���ن األط���راف ذات الص���لة كم���ا ف���ى 
د.ك (أربع�����ة ملی�����ون وثمانمائ�����ة واح�����دى عش�����ر ال�����ف وخمس�����مائة وخمس�����ة  4,811,595قیمتھ�����ا 

ً وتس����عون  خمس����ة مالی����ین د.ك ( 5,505,796) مقارن����ة برص����ید بل����غ إجم����الى قیمت����ھ دین����اراً كویتی����ا
ً  آالف وس����بعمائة وس����تة وتس����عون وخمس����مائة وخمس����ة ، أي 31/12/2018) كم����ا ف����ى دین����اراً كویتی����ا
ً د.ك  (ستمائة وأربعة وتسعون ومئتان وواحد  694,201بانخفاض یبلغ مقداره   ).دیناراً كویتیا

 تقریر الحوكمة •
یؤك���د إلتزامن���ا ال���دائم بتق���دیم أفض���ل قیم���ة لمس���اھمینا وینب���ع إن تقری���ر الحوكم���ة الس���نوي لھ���ذا الع���ام 

ن اس����تدامة الممارس����ات الجی����دة لحوكم����ة الش����ركات أل����ك م����ن إعترافن����ا كش����ركة مس����اھمة عام����ة ذ
 أصبح ضرورة أخالقیة وإقتصادیة في عالم األعمال الحدیث.

واإلج����راءات إل����ى تحس����ین الممارس����ات  بیلنا نح����و تحقی����ق األھ����داف المرج����وةكم����ا نتطل����ع ف����ي س����
كنن���ا تب���وء مكان���ة متط���ور للش���ركة بحی���ث یمالمعم���ول بھ���ا حالی���اً باإلض���افة إل���ى تنفی���ذ إط���ار حوكم���ة 

 أعمالنا وبالتالي تحقیق رؤیة مساھمینا. مرموقة في مجال
 شكر وتقدیر
، أتق����دم باألص����الة ع����ن نفس����ي وبالنیاب����ة ع����ن أعض����اء مجل����س اإلدارة واإلدارة العلی����ا وف����ى الخت����ام

ودعمھ����م لن����ا وم����وظفي الش����ركة بخ����الص الش����كر والتق����دیر للس����ادة المس����اھمین الك����رام عل����ى ثق����تھم 
ونأم���ل أن نك���ون ج���دیرین بھ���ذه الثق���ة آمل���ین أن نلتق���ي بك���م دائم���اً عل���ى خی���ر وق���د حقق���ت الش���ركة 

 مزیداً من التقدم والرقي.
كم����ا أود أن أع����رب ع����ن خ����الص الش����كر والتق����دیر لجمی����ع م����وظفي " تنظی����ف " عل����ى جھ����ودھم 

 ئھا ومساھمیھا.المخلصة وتفانیھم وحرصھم الدائم على تحقیق أھداف الشركة ومصالح عمال

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 رئیس مجلس اإلدارة 
شھد سعید إسماعیل دشتي       
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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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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



20

التقریر السنوي 2019

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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 اإلدارة لمجلس متوازن ھیكل : بناء    األولي القاعدة •

 والمسؤولیات للمھام السلیم : التحدید     الثانیة القاعدة •

 التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس لعضویة الكفاءة ذوي من أشخاص : اختیار     الثالثة القاعدة •

 المالیة التقاریر نزاھة : ضمان    الرابعة القاعدة •

 الداخلیة والرقابة المخاطر إلدارة سلیمة نظم : وضع   القاعدة الخامسة •

 األخالقیة والقیم المھني السلوك : تعزیز   القاعدة السادسة •

 المناسب الوقت وفي دقیق بشكل والشفافیة : اإلفصاح    القاعدة السابعة •

 المساھمین حقوق : احترام     الثامنة القاعدة •

 المصالح أصحاب دور : إدراك    التاسعة القاعدة •

 األداء وتحسین : تعزیز     القاعدة العاشرة •

 االجتماعیة المسؤولیة أھمیة على : التركیزعشر الحادیة القاعدة •
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 مقدمة 

 

 بین وتوازن حمایة أفض��ل تحقق التي واإلجراءات والنظم المبادئ في الش��ركات حوكمة قواعد تتمثل
 الھدف ویكمن بھ، المرتبطة األخرى المص��الح وأص��حاب فیھا والمس��اھمین الش��ركات إدارة مص��الح
 یعزز بما المساھمین أھداف مع الشركة تماشي ضمان في الشركات حوكمة قواعد تطبیق من األساسي

 األزمات. مواجھة على وقدرتھا الشركة أداء بكفاءة المستثمرین ثقة من
 

 الشفافیة وجود وتحفز الشركة داخل القرارات جمیع اتخاذ منھجیة تنظم الشركات حوكمة قواعد إن
 الشركة أعمال تُسیَّر التي التنفیذیة اإلدارة بین السلطة فصل أھمھا ومن، القرارات لتلك والمصداقیة

 ویعزز الطمأنینة یضفي بما الشركة، ھذه في والسیاسات الخطط ویراجع یعد الذي اإلدارة ومجلس
 على فعال بشكل الرقابة من وأصحاب المصالح المساھمین نتمكّ  كما معھ، التعامل في بالثقة الشعور
 .الشركة

 

ً و  الشفافیة وتأكید المصداقیة وتعزیز بناء في ودوره للتنظیف الوطنیة الشركة إدارة مجلس من حرصا
 الخاصةالمعتمدة و واللوائح السیاساتب یسعي دائما باإللتزاماإلدارة  مجلس فإن بالمسئولیة ستشعاراً وإ

وفقاً لما ورد في الكتاب الخامس عشر"حوكمة الشركات" من الالئحة التنفیذیة وذلك  الشركات بحوكمة
 .سواق المالأنشاء ھیئة إالخاص ب وتعدیالتھ 2010 لسنة )7(من قانون رقم 

 
 

 ولى : بناء ھیكل متوازن لمجلس اإلدارةالقاعدة األ
 

 

إن ھیكل مجلس اإلدارة یتناس����ب مع حجم وطبیعة نش����اط الش����ركة والمھام والمس����ؤولیات المناطة بھ، 
 كافٍ  عدد یس�مح لھ بتش�كیلبحیث  )أعض�اء خمس( من الوطنیة للتنظیف ركةالش� إدارة مجلس ویتكون

یة ،الحوكمة قواعد متطلبات إطار في منھ المنبثقة اللجان من  من اإلدارة مجلس أعض�������اء وأغلب
یذیین غیر األعض�������اء  والمھارات الخبرات في التنوعوقد روعى  ،واحدھم عض������و مس������تقل التنف
 ،القرارات تخاذإ في الكفاءة تعزیز في یساھموالذى بدوره  الشركة دارةإ مجلس تشكیل فى المتخصصة

 في بما بھم المنوطة والمسؤولیات بالمھام ضطالعلإل ىكافال وقتال دارةاإل مجلس ص أعضاءویخص
 من للمجلس أمین س���ر بتعیین المجلس قام وقدالتابعة لھ، واللجان  المجلس جتماعاتإل التحض���یر ذلك
 المكلف المس��ؤولیات مع یتماش��ى بماات الش��رك حوكمة لقواعد وفقا مھامھ وتحدید الش��ركة موظفي بین
 بش�����كل واض�����ح في التنفیذیة واإلدارة اإلدارة من مجلس كل ومس�����ؤولیات مھام تحدید تم كما بھا،

 س اإلدارة.جلم قبل من المعتمدة واللوائح السیاسات
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 نبذة عن تشكیل مجلس اإلدارة والمؤھالت العلمیة والخبرات العملیة وذلك على النحو اآلتي: •
 

 والخبرات العملیة المؤھالت العلمیة   المنصب اإلسم

تاریخ 
اإلنتخاب/ 
تعیین أمین 

 السر

شھد سعید  /السیدة 
 إسماعیل دشتي

 مجلس رئیس
         - اإلدارة

 غیر التنفیذي

 

 المؤھالت العلمیة
 

 

 جامعة كالیفورنیا الجنوبیة  –تخصص ھندسة بیئیة   -بكالوریوس ھندسة  -
 University of Southern California) 2004) الوالیات المتحدة األمریكیة عام. 

 

 الخبرات العملیة
 
عام���ا ف���ى مج���االت العل���وم والھندس���ة البیئی���ة ورص���د ومعالج���ة  16خب���رة عملی���ة تق���ارب  -

المش���اكل البیئی���ة ، حی����ث أنھ���ا تش���غل حالی����اً منص���ب "ال���رئیس التنفی����ذي" ف���ى الش����ركة 
 الوطنیة للخدمات البیئیة.

 
 -عضویات فى مجالس اإلدارات/ الجمعیات التالیة : أنھا تشغل حالیاً عدةكما  -
  نائب رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي فى الشركة الوطنیة للخدمات البیئیة.  -1
 عضو فى جمعیة المھندسین الكویتیین.  -2
 .الجمعیة األمریكیة لمھندسي السالمةعضو فى   -3
 عضو فى مجلس األعمال األمریكي.  -4
 عضو فى الجمعیة األمریكیة لألمن الصناعي.  -5
 .الكویت لتطویر قیادات التنمیةفى  )Thukhur ( ذخر مبادرةعضو فى   -6

 
كم������ا أنھ������ا كان������ت تش������غل س������ابقاً عض������ویة ف������ى مجل������س إدارة الش������ركة الوطنی������ة  -

 ).2016 -2010للتنظیف (
 

22-05-2017 

محسن محمد  /السید
 بوشھري

 نائب رئیس
 اإلدارة مجلس

 التنفیذيوالرئیس 

 
 المؤھالت العلمیة

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

 
 الخبرات العملیة

 
رة نفای���ات البلدی���ة والقط���اع إدا مج���االت وقطاع���ات عام���اً ف���ي 34خب���رة عملی���ة تق���ارب  -

، حی���ث أن��ھ ش���غل س���ابقا ع��دة مناص���ب قیادی��ة ف���ى "بلدی���ة الكوی��ت" ك���ان آخرھ���ا الخ��اص
منص����ب " م����دیر إدارة خ����دمات الرقاب����ة الص����حیة " لقط����اع النظاف����ة ، كم����ا أن����ھ ش����غل 

منص����ب " الم����دیر الع����ام اإلقلیم����ي "  ف����ى الش����ركة الوطنی����ة للتنظی����ف من����ذ ع����ام أیض����اً 
 26/06/2016إبت�������داًء م�������ن ت�������اریخ ، و2016وحت�������ى النص�������ف األول ع�������ام  2004
 منصب "الرئیس التنفیذي للشركة" وحتي تاریخة. یشغل

 
 –كما أنھ كان یشغل سابقاً عضویة لجنة التأھیل لمشروع معالجة نفایات البلدیة  -

كما أنھ شغل أیضاً عضویة العدید من مجالس إدارات ، للمخلفات الصلبة واإلنشائیة
 والحفاظ على البیئة.شركات ولجان ذات الصلة  بمجاالت إدارة النفایات 

 

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

 عضو مجلس
 المستقل اإلدارة

 

 
 المؤھالت العلمیة

 

 – "ساوث داكوتاجامعة " - 19811984-  فى الھندسة الكھربائیة وماجستیربكالوریوس  -
SDSU- .الوالیات المتحدة األمریكیة 

 
 الخبرات العملیة

 
وفى قطاع النقل واإلتصاالت  عاما فى مجال تكنولوجیا المعلومات 27 تقاربخبرة عملیة  -

حیث أنھ ش���غل س���ابقاً عدة مناص���ب قیادیة فى وزارة المواص���الت كان آخرھا منص���ب " 
 -" ، كما أنھ شغل عدة مناصب فى كالً من : وكیل وزارة المواصالت

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

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

 -التالیة :
 

 عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانيء الكویتیة. -1
 عربسات. –نائب رئیس مجلس إدارة المؤسسة العربیة لإلتصاالت الفضائیة  -2
 مجلس الوزراء الموقر. –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 – إدارة شركة الخدمات العامةرئیس مجلس  -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

 .زراء الموقرمجلس الو -الثابت
مجل���س ال����وزراء   -رئ���یس لجن���ة دراس���ة مش����روع الس���كك الحدیدی���ة ومت����رو االنف���اق -10

 الموقر.
رئ���یس لجن����ة متابع����ة ق���رارات مجل����س ال����وزراء بش����أن تنفی���ذ مش����روع أنظم����ة النق����ل  -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  -
وزارة المواص������الت وذات الص������لة بمج������ال اإلتص������االت والتنمی������ة، وزارة اإلع������الم ، 

 وتكنولوجیا المعلومات.

18-05-2017 

سالم علي حسن  /السید 
 اسماعیل

 عضو مجلس
غیر  اإلدارة

 التنفیذي

 

 المؤھالت العلمیة
 

 

 .1983جامعة الكویت  –لیسانس حقوق وشریعة  -
 

 الخبرات العملیة
 
 .العمل القانوني عاما فى مجال 36خبرة عملیة تقارب  -
حی���ث أن���ھ یش���غل حالی���اً منص���ب مح���امي أم���ام محكم���ة التمیی���ز والدس���توریة من���ذ ع���ام  -

 .ھوحتي تاریخ 2016
 

 -كما أنھ كان یشغل عدة مناصب قیادیة كان أبرزھا المناصب التالیة : -
 

 عضو ھیئة التدریس منتدب بمعھد الدراسات القضائیة والقانونیة.  -1

 .2016-2013مدیر إدارة المكتب الفني    -2

 .2013-2012مدیر إدارة التفتیش الفني    -3

 .2012-2006رئیس قسم التفتیش الفني للجنح الخاصة    -4

 .2006-2002ئیس قسم التفتیش الفني لقضایا المرور ر   -5

س��نوات ، محافظة الفحیحیل س��نتین ومحافظة  3رئیس تحقیق كل من " محافظة األحمدي   -6

 سنوات. 5الصباحیة 

 

31-12-2018 



 2019كمة تقریر الحو                                              امة          شركة الوطنیة للتنظیف (ش.م.ك) عال 
 

Page 5 of 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على ماضي  /السید 
 فیصل فیروز

 

 عضو مجلس
غیر  اإلدارة

 التنفیذي

 

 المؤھالت العلمیة
 

 

 .1979جامعة بیروت العربیة  –لیسانس حقوق  -
 

 الخبرات العملیة
 

ع����دة مج����االت تابع����ة ل����وزارة الداخلی����ة لدول����ة عام����ا ف����ى  40خب����رة عملی����ة تق����ارب  -
 الكویت.

 

 -كما أنھ كان یشغل عدة مناصب قیادیة كان أبرزھا المناصب التالیة : -
 

 .2018- 2015مدیر عام مدیریة أمن محافظة الجھراء  .1
 .2015-2010مدیر عام اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة  .2
 2010-2008اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة  مساعد مدیر عام .3
 2008-1998مدیر إدارة حمایة الطائرات الكویتیة  .4
 1998-1993مدیر إدارة الوحدات الخاصة  .5
 .1993-1982ضابط في إدارة الوحدات الخاصة  .6
 .1982-1979ضابط فى اإلدارة العامة لخفر السواحل  .7

 

ش���غل س���ابقاً عدة عض���ویات فى اللجان األمنیة علي المس���توي المحلي والدولي، كما أنھ  •
كلف فى العدید من المھمات الرس��میة الدولیة فى كالً من دول (النمس��ا، فرنس��ا، الوالیات 

 المتحدة األمریكیة، المانیا). 
  
والس��فارة حص��ل على كتب ش��كر وتقدیر من كالً من س��فارة الوالیات المتحدة األمریكیة  •

البریطانیة فى دولة الكویت وذلك لجھوده المبذولة فى تحریر الكویت من العدوان الغاشم 
 . 1990عام 

 
كما أنھ حص���ل على العدید من الدورات التدریبیة المحلیة والدولیة فى عدة مجاالت ذات  •

 الصلة.
 

06/08/2019 

أمین سر مجلس  مؤید الشوا السید/ 
 اإلدارة

 

 العلمیةالمؤھالت 
 

- كن�������دا –م�������ونتلایر  -تخص�������ص محاس�������بة  –بك�������الوریوس تج�������ارة  -
1996. 

 

 لندن. –إرنست أند یونغ  -شھادة إعتماد للتدقیق الداخلى  -
 

 الخبرات العملیة
 حتى تاریخھ) الرئیس التنفیذي للموازنات وتطویر األعمال. – 2020( .1
الشركة  -) المدیر اإلقلیمى للموازنات وتمویل المشاریع 2019 – 2004(   .2

 الوطنیة للتنظیف.
 الكویت. –مكتب إرنست أند یونغ  -) مدقق داخلى رئیسى  2004 – 1999(  .3
 كندا. –مونتلایر  -مكتب إنتربرایز جروب  –) محاسب  1999 – 1997(  .4

22/05/2017 
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 -إدارة الشركة، وذلك من خالل البیان التالى :نبذة عن إجتماعات مجلس  •
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السید/ مشعل عبدهللا 
 عبدالعز�ز المسعد
 رئ�س مجلس اإلدارة

       رحمة هللا السید مشعل عبدهللا عبد العزیز المسعد إلى إنتقل  23/05/2019بتاریخ– 
 رئیس مجلس اإلدارة

شهد سعید إسماعیل  /ةالسید
 دشتي

مجلس اإلدارةرئ�س   

                    
 (حالیاً) إدارةمجلس رئیس                          ( سابقا) عضو مجلس اإلدارة       

السید/ محسن محمد 
 بوشهري 

رئ�س مجلس اإلدارةنائب   
                    

السید/ عبدالعز�ز محمد 
 عبدالعز�ز العص�مي

المستقل -اإلدارة  عضو مجلس  
                    

علي حسن  سالم /السید 
 اسماعیل

غیر تنفیذي –اإلدارة  عضو مجلس  
                    

على ماضي ف�صل  /السید 
 فیروز

غیر تنفیذي –اإلدارة  عضو مجلس  

نظراً لوفاة رئیس مجلس اإلدارة تم إستدعاء 
عیینھ بتاریخ ول وتم تالعضو اإلحتیاط األ

06/08/2019 
            

 السید / مؤ�د الشوا
مجلس اإلدارة أمین سر                      

 

فقاً و 18/05/2017المنعقدة بتاریخ ن للمساھمی السنویة یةدلعاالعامة الجمعیة افي أعضاء مجلس اإلدارة  نتخابإتم 
تاریخ وتم شفافةوسمیة راءات رإلج یل مجلس اإلدارة 22/05/2017 ب تاریخ تش������ك قاد 18/12/2018، وب  تم إنع

 إلنتخاب عض���و مكمل وعض���وین إحتیاط لمجلس اإلدارة نظراً لش���غر نللمساھمی الس���نویة یةدلعاالعامة الجمعیة ا
شكیل مجلس اإلدارة، وخالل عام  31/12/2018اإلدارة، وبناء علیھ تم بتاریخ  مجلس في عضو مركز تم  2019ت

یاط األول تدعاء العض������و اإلحت تاریخ  إس������ یل مجلس اإلدارة ب عادة تش������ك نظراً لوفاة رئیس مجلس اإلدارة وتم إ
06/08/2019. 

 

 اإلدارة    مجلس اجتماعات محاضر وحفظ وتنسیق تسجیل •
 

 1من الباب الثامن "شركات المساھمة العامة" من الالئحة التنفیذیة  للقانون رقم  )114(وفقاً لما ورد فى المادة رقم 
ً بإص��دار ق��انون الش��ركات،  2016 لس��نة م��ن الفص��ل الث��انى م��ن كت��اب حوكم��ة  )6-2(لمتطلب��ات الم��ادة رق��م  ووفق��ا

لمحاض�ر  خ�اص س�جل بإع�دادبش�كل دائ�م ومس�تمر  الشركة الوطنیة للتنظی�ف إدارة مجلس سر أمین یقومالشركات 
یق�وم أم�ین الس�ر كم�ا  االجتم�اع، ونھای�ة بدای�ة وتوقی�ت ت�اریخ ومك�ان اإلجتم�اع مبین�اً فی�ھ دارةاإل مجل�س اجتماعات

وإص�دار ال�دعوات ألعض�اء  األعم�ال ج�دول اإلدارة ف�ى كاف�ة األم�ورالتى تتعل�ق بإع�داد مجل�سمع رئیس  لتنسیقبا
ت��وافر جمی��ع المعلوم��ات ألعض��اء المجل��س مم��ا یض��من لھ��م لض��مان  ذات الص��لة مع��ززاً بالوث��ائق مجل��س اإلدارة

 ،األق�ل عل�ى عم�ل أی�ام ثالث�ة قب�ل وذل�ك للمعلومات وتحقیق أھداف المساھمین وأصحاب المصالحالسریع الوصول 
 وتبویبھ�ا تم�ت الت�ي التص�ویت عملی�ات فیھ�ا بم�ا والم�داوالت بالمناقشاتاإلجتماعات  محاضر إعداد إلى باإلضافة
 .الحاضرین كل منوتوقیعھا  إلیھا الرجوع یسھل بحیث وحفظھا
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 الثانیة : التحدید السلیم للمھام والمسؤولیات ةالقاعد
 

) لس��نة 1بالمھ��ام والمس��ؤولیات المنص��وص علیھ��ا ف��ى الق��انون رق��م ( للتنظی��فیلت��زم مجل��س إدارة الش��ركة الوطنی��ة 
بإصدار قانون الشركات، كما أن میثاق عمل مجلس اإلدارة المعتمد یعكس مھام ومس�ؤولیات مجل�س اإلدارة  2016

كم��ا أن��ھ عن��د تش��كیل/ إع��ادة تش��كیل مجل��س اإلدارة ی��تم تحدی��د وإعتم��اد  ،بم��ا یتواف��ق م��ع قواع��د حوكم��ة الش��ركات
س��لطات أن ل��ى إباإلض��افة ص��الحیات رئ��یس مجل��س اإلدارة والص��الحیات الت��ي ی��تم تفویض��ھا ل��إلدارة التنفیذی��ة، 

 ) من النظام األساسى للش�ركة وال�ذى ی�نص عل�ى26وفقا لما ورد فى المادة رقم ( محددة وصالحیات مجلس اإلدارة
" لمجل��س اإلدارة أوس��ع الس��لطات إلدارة الش��ركة والقی��ام بجمی��ع األعم��ال الت��ى تقتض��یھا إدارة الش��ركة وفق��ا  أن

ألغراض�ھا وال یح��د م��ن ھ��ذه الس��لطة إال م��ا ی��نص علی�ھ الق��انون أو ھ��ذا النظ��ام أو ق��رارات الجمعی��ة العام��ة ویج��وز 
 ت أو عقد القروض".لمجلس اإلدارة بیع عقارات الشركة أو رھنھا أو إعطاء الكفاال

 

ق�ام التنفی�ذي كم�ا أن مجل�س اإلدارة  ال�رئیس ووظیف�ة اإلدارة مجل�س رئ�یس وظیف�ة ب�ین اإلدارة بالفص�ل سق�ام مجل�
 .التنفیذي  بالمھام و المسؤولیات المنوطة باإلدارة التنفیذیة الرئیسبتفویض  5/2019بإجتماعھ رقم 

 

 2019خالل عام  أھم إنجازات اإلدارة التنفیذیة •
 

 .المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لوائح واألنظمة الداخلیة للشركةالعمل على تنفیذ كافة السیاسات وال •
ركة في ض��وء خطط إعداد التقاریر الدوریة (مالیة وغیر مالیة) بش��أن التقدم المحرز في نش��اط الش�� •

 ستراتیجیة، وعرض تلك التقاریر على مجلس اإلدارة.وأھداف الشركة اإل
یحتفظ بدفاتر وس��جالت وحس��ابات تعكس بش��كل ) Oracle( نظام محاس��بي متكامل روتطوی وض��ع •

مفص����ل ودقیق البیانات المالیة وحس����ابات الدخل، بما یتیح المحافظة على أص����ول الش����ركة وإعداد 
 .الجھات الرقابیةالقوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة المعتمدة من قبل 

ر النش��اط، فض��الً عن إدارة موارد الش��ركة بالش��كل األمثل، والعمل على إدارة العمل الیومي وتس��یی •
 واستراتیجیة الشركة. تعظیم األرباح وتقلیل النفقات، وذلك بما یتفق مع أھداف

 المشاركة الفعالة في بناء وتنمیة ثقافة القیم االخالقیة داخل الشركة. •
تلك النظم، والحرص على االلتزام بنزعة وض������ع نظم الرقابة الداخلیة ، والتأكد من فاعلیة وكفایة  •

 المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 عمل بطبیعة العالقة ذات الرقابیة والقوانین القرارات بمتابعة یتعلق فیما واضحة عمل وضع آلیة  •

 .بھا التام وااللتزام التطبیق من للتأكد وذلك الشركة
 بش���كل المنجزة مھامھم وتقییم الش���ركة موظفي عبجمی الخاص���ة الرئیس���یة األداء مؤش���رات إعداد •

 .دوري
 

 :2019خالل عام  الحالیة دارةنجازات مجلس اإلأھم إ •
 

 مراجعة سیاسات وإجراءات الشركة وإعتمادھا. •
 تنفیذ كافة السیاسات واللوائح واألنظمة الداخلیة للشركة. •
 سبیل المثال: متابعة تنفیذ المشاریع اإلستراتیجیة للشركة وشركاتھا التابعة علي •

 ببلدیة الكویت " أعمال النظافة العامة". الخاص العقود -
 مشروع إنجاز مخازن التبرید.  -
الخاص����ة بالھیئة العامة للص����ناعة "الترخیص بإدارة وتش����غیل وتطویر وإس����تغالل   محطتي  العقد -

 معالجة المخلفات الصناعیة.  
 .س التنفیذيبالرئیالمنوطة  لیات والصالحیاتالمھام والمسؤواعتماد  •
 اإلشراف على النفقات الرأسمالیة للشركة، وتملك األصول والتصرف بھا. •
 .وإعتماد تعدیل الھیكل التنظیمي للشركة مناقشة •
تشكیل وإنتخاب رئیس ونائب رئیس لمجلس اإلدارة وإعادة تشكیل اللجان المنبثقة من المجلس إعادة  •

 تعیین أمین سر المجلس. إعادة و
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 الصالحیات للشركة وإعتمادھا.ة فتعدیل مصفو •
 .والسنویة المرحلیة المالیة البیاناتإعتماد  •
مناقشة مكافآت مجلس اإلدارة، وتوزیعات األرباح الخاصة بمساھمي الشركة ورفع توصیة للجمعیة  •

 العامة العادیة.
 .للشركة الھامة القانونیة القضایا متابعة •
 .تطبیق قواعد حوكمة الشركات االشراف العام علىمراجعة سیاسات الحوكمة و •
، تقریر الرقابة تقاریـ�����ـ�����ر المدقق الداخلي(لتدقیق مراجعة التقاریر والتوصیات الصادرة عن لجنة ا •

واالطالع على ملخص نت��ائج أعم��ال  ) وتقریر تقییم أداء وح��دة الت��دقیق ال��داخلي)،ICRال��داخلی��ة (
 .اللجنة

المخاطر بش���أن اعتماد خطة عمل إدارة المخاطر لجنة مراجعة التقاریر والتوص���یات الص���ادرة عن  •
 ومتابعة تقاریر إدارة المخاطر بشكل دوري.

(مناقشة ترشیح  مراجعـ��ـ��ة التقاریـ��ـ��ر والتوصیـ��ـ��ات الصـ��ـ��ادرة عـ��ـ��ن لجنة الترشیحات والمكافآت  •
 أعض������اء مجلس اإلدارة وإعتماد تقریر ھیكل المكافآت لإلدارة التنفیذیة وأعض������اء مجلس اإلدارة،

 .)ةییم الســنوي ألعضاء مجلس اإلدارواإلشراف على أعمال اللجنة بشأن عملیة التق
ض�����مان دقة وس�����المة البیانات والمعلومات الواجب اإلفص�����اح عنھا وذلك وفق س�����یاس�����ات ونظم  •

 .وإجراءات اإلفصاح والشفافیة المعمول بھا
 مكتب مع التعاقد على الموافقةمراجعة عروض األس���عار الخاص���ة بتعیین المكاتب اإلس���تش���اریة و •

، مكتب خارجي للقیام بمھام التدقیق للشركة الداخلي التدقیقوحدة  ءأدا لمراجعة وتقییم مستقل تدقیق
 داخلي ومكتب خارجي للقیام بمھام إدارة المخاطر.

 المتكامل. التقریر إعتماد •
 ریر المالیة المعدة.تعھد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على سالمة ونزاھة التقاإإلطالع على  •
 تقریر رئیس مجلس اإلدارة وتقریر لجنة التدقیق وتقریر الحوكمة. إعتماد •
 إعتماد تدریب أعضاء مجلس اإلدارة. •
 المكافآت السنویة لموظفي الشركة وفقاً لسیاسة تقییم األداء المتبعة لدي الشركة.اعتماد  •
ركة یتض���من متطلبات وإجراءات الس���نویة للش���العادیة إعداد تقریر س���نوي یتلى في الجمعیة العامة  •

  .ستكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقید بھاإ
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة •
 

 

إنتخاب مجلس اإلدارة من قبل الجمعیة العامة العادیة للمس�اھمین، وبن�اًء علی�ھ ق�ام مجل�س  18/05/2017تم بتاریخ 
فترتھ بإعادة تشكیل  كما قام مجلس اإلدارة خالل  ،الثالثة التالیة أدناه لجانھتشكیل ب  6/2017 إجتماعھ رقمب اإلدارة

من قبل الجمعیة العام�ة  إلنتخاب عضو مكمل وذلك نظراً  5/2019لجانھ الثالثة والتي كان أخرھا فى إجتماعھ رقم 
ة عض�ویة اللج�ان فت�رة ثالث�ة حی�ث تتمث�ل م�د وإع�ادة تش�كیل مجل�س إدارة ، 18/12/2018بت�اریخ العادیة المنعقده 

وفیم�ا یل�ي ، 17/05/2020والت�ي تنتھ�ي ف�ي دارة سنوات على أال تتجاوز المدة المتبقیة من مدة عض�ویة مجل�س اإل
 :اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

 

 .التدقیقلجنة  -1
 .المخاطر إدارة لجنة -2
 .تافآلجنة الترشیحات والمك -3
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 لجنة التدقیق -1
 

بإعادة تش�كیل لجن�ة الت�دقیق وذل�ك لم�دة ث�الث س�نوات عل�ى أن ال تتج�اوز  22/05/2017بتاریخ قام مجلس اإلدارة 
م�دة عض��ویة اللجن�ة م��دة عض��ویة مجل�س اإلدارة، الحق��اً للت�اریخ الم��ذكور أع��اله ق�ام مجل��س اإلدارة ف�ى العدی��د م��ن 

 .06/08/2019المرات بإعادة تشكیل اللجنة كان آخرھا بتاریخ 
 

، تنفی�ذیین أح�دھم عض�واً مس�تقالً  غی�ر أعض�اء ثالث�ةتض�من وت اإلدارة، مجلس أعضاء بین من لجنة التدقیـق تتشكل
 فیما یلي: تتمثل فى تلك اللجنة، أن رئیس مجلس اإلدارة لیس عضواً  كما

 

 
 

ً  المنوطھ بھا مسؤولیاتالمھام وباللجنة التدقیق  تقوم ) من الفصل الخ�امس م�ن 7-5لما ورد فى المادة رقم ( وفقا
بش�كل دورى (رب�ع س�نوى) خ�الل ع�ام  ) إجتماع�ات7(ع�دد كتاب حوكمة الشركات، حیث أن اللجنة قد قامت بعقد 

2019. 
 
 :إنجازات لجنة التدقیق مھام و •

 

 ورفع توصیة لمجلس اإلدارة إلعتماده. التدقیقلجنة  عمل مراجعة وتعدیل میثاق •
 إنتخاب رئیس للجنة، والموافقة على إعادة تعیین أمین السر اللجنة. •
مكتب  -الحسابات للشركة كل من السید/ عبد الحسین محمد الرشید  لتوصیة بإعادة تعیین مراقبيا •

 BDOمكتب  –فیصل صقر الصقر برقان محاسبون عالمیون والسید/  –رودل الشرق األوسط 
ومن أنھم من ض����من  أكد من حیادیة مراقبي الحس����ابات، والت2019عن عام  النص����ف وش����ركاه

 عتمادإو التعاقدیة الش���روط ومناقش���ة مراجعة، ولدي ھیئة أس���واق المال األش���خاص المس���جلین
 .المھنیة بھمأتعا

وفاة مراقب الحس��ابات الس��ید/ عبد الحس��ین محمد الرش��ید ل البیانات المالیة الالحقةمناقش��ة إعتماد  •
ورفع توصیة ، من قبل مراقب الحسابات اآلخر السید/ فیصل صقر عبدالكریم الصقر "رحمھ هللا"

 .لمجلس اإلدارة بھذا الشأن
اإلش��راف الفني على إدارة التدقیق الداخلي في الش��ركة من أجل التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ  •

 المحددة من قبل مجلس اإلدارة. اماألعمال والمھ
 ة التدقیق الدخلي والموافقة علیھا.مناقشة إستقالة مدیر إدر •
 ومناقش�������ة مراجعةالموافقة على تعیین مكتب مس������تقل خارجي للقیام بمھام التدقیق الداخلي، و •

 ورفع توصیة لمجلس اإلدارة إلعتماده. التعاقدیة الشروط
 وتقدیم، ، ومناقش����ة المدقق الداخلي بش����أنھالمالیة المرحلیة والس����نویة للش����ركةمناقش����ة البیانات ا •

 .لمجلس اإلدارة الالزمة التوصیات
 لمجلس اإلدارة التوص���یات وتقدیمالحس���ابات الخارجیین للش���ركة  مراقب/مراقبيمناقش���ة تقریر  •

 ھ.بشأن
التقاریر  ونزاھة س������المةب ومجلس اإلدارة اإلطالع على التعھدات الكتابیة من اإلدارة التنفیذیة  •

 المالیة المعدة.
 .، ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن2019عن عام قترحة إعتماد خطة التدقیق الداخلي الم •

 تاریخ إعادة التشكیل المنصب            لجنة التدقیق          م
 06/08/2019 المستقل – رئیس اللجنة عبدالعزیز العصیميعبدالعزیز محمد السید/  1
 06/08/2019 غیر تنفیذي – عضو اللجنة سالم علي حسن اسماعیل / السید 2
 06/08/2019 غیر تنفیذي – عضو اللجنة على ماضي فیصل فیروز /السید  3
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دارات الش��ركة وردود عمال التدقیق بالنس��بة إلأواس��تعراض س��یر مراجعة تقاریر التدقیق الداخلي  •
جراءات التص�����حیحیة الالزمة بش�����أن المالحظات الواردة في تخاذ اإلإنھ تم أكد من أدارت والتاإل

 .إلدارة بھذا الشأنورفع توصیة لمجلس ا ،التقاریر
عداد • ھام إ یام بم قل للق تدقیق مس������ت تب  قة على تعیین مك بة تقریر المواف یة الرقا لداخل ، )ICR( ا

جراءات التص���حیحیة الالزمة تخاذ اإلإنھ تم أكد من أوالت المالحظات الواردة فى التقریر مناقش���ةو
 .ورفع توصیة لمجلس اإلدارة بھذا الشأن ،بشأن المالحظات الواردة في التقاریر

الموافقة على تعیین مكتب إس������تش������اري مس������تقل للقیام بمھام مراجعة وتقییم جودة وحدة التدقیق  •
الداخلي ورفع توص������یة بھذا الش������أن لمجلس اإلدارة، وبناًء علیھ قامت اللجنة بمناقش������ة ومتابعة 

خاذ اإلجراءات التص������حیحیة الالزمة ورفع المالحظات الواردة فى التقریر المذكور والتأكد من إت
 توصیة بھذا الشأن لمجلس اإلدارة.

مناقش���ة التقریر الس���نوى للجنة ورفع توص���یة بھذا الش���أن لمجلس اإلدارة قبل تالوتھ فى الجمعیة  •
 السنویة. العادیة العامة

 

 إدارة المخاطر  لجنة -2
 

إدارة المخ�اطر وذل�ك لم�دة ث�الث س�نوات عل�ى أن ال بإع�ادة تش�كیل لجن�ة  22/05/2017بت�اریخ قام مجلس اإلدارة 
تتجاوز مدة عضویة اللجنة مدة عضویة مجلس اإلدارة، الحقاً للتاریخ المذكور أع�اله ق�ام مجل�س اإلدارة ف�ى العدی�د 

 .06/08/2019من المرات بإعادة تشكیل اللجنة كان آخرھا بتاریخ 
 

، ورئ�یس أح�دھم عض�واً مس�تقالً  أعضاء ثالثة تتضمنو اإلدارة، مجلس أعضاء بین من إدارة المخاطرلجنة  تتشكل
 فیما یلي: تتمثل أن رئیس مجلس اإلدارة لیس عضواً فى تلك اللجنة،كما  اللجنة عضو غیر تنفیذي،

 
 

 
 
 
 
 

ً  المنوط��ھ بھ��ا مس��ؤولیاتالمھ��ام وبالالمخ��اطر لجن��ة إدارة  تق��وم ) م��ن الفص��ل 5-6لم��ا ورد ف��ى الم��ادة رق��م ( وفق��ا
بش�كل دورى خ�الل ع�ام  ) إجتماع�ات4ع�دد (السادس من كتاب حوكمة الشركات ، حیث أن اللجنة ق�د قام�ت بعق�د 

2019. 
 

 :إدارة المخاطر لجنة إنجازاتو مھام •
 

 إلعتماده.المخاطر المعتمد ورفع توصیة لمجلس اإلدارة إدارة لجنة  عمل میثاقوتعدیل مراجعة  •
 إنتخاب رئیس للجنة، والموافقة على إعادة تعیین أمین السر اللجنة. •
 .والموافقة علیھا إستقالة مدیر إدرة المخاطر مناقشة •
 ومناقش�������ة مراجعةالموافقة على تعیین مكتب مس������تقل خارجي للقیام بمھام إدارة المخاطر، و •

 ورفع توصیة لمجلس اإلدارة إلعتماده. التعاقدیة الشروط
 تحدید وآلیات نظم تقییموإعداد التقاریر الدوریة حول طبیعة المخاطر التي تتعرض لھا الشركة،  •

 لتحدید أوجھ وذلك لھا الش������ركة، تتعرض قد التي المختلفة المخاطر أنواع ومتابعة وقیاس
 .التقاریر إلى مجلس إدارة الشركة وتقدیم ھذه، القصور

ئل التي تثیرھا لجنة  • قد تؤثر على إدارة المخاطر في مراجعة المس�������ا طة والتي  تدقیق المرتب ال
 الشركة.

 المناس��بة بش��أنھا التوص��یات وتقدیم الص��لة ذات االطراف مع وإعتماد تقریرالتعامالت مراجعة •
 .االدارة مجلس الى

 
 

 تاریخ إعادة التشكیل المنصب إدارة المخاطر م
عبدالعزیز محمد عبدالعزیز السید/  1

 06/08/2019 مستقل - رئیس اللجنة العصیمي

 06/08/2019 تنفیذي - عضو اللجنة محسن محمد بوشھري  /السید 2
 06/08/2019 غیر تنفیذي – عضو اللجنة سالم علي حسن اسماعیل / السید 3
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 الترشیحات والمكافآت لجنة  -3

 

وذل�ك لم�دة ث�الث س�نوات عل�ى الترشیحات والمكاف�آت لجنة بإعادة تشكیل  22/05/2017بتاریخ قام مجلس اإلدارة 
أن ال تتجاوز مدة عضویة اللجنة مدة عضویة مجلس اإلدارة، الحق�اً للت�اریخ الم�ذكور أع�اله ق�ام مجل�س اإلدارة ف�ى 

 .06/08/2019العدید من المرات بإعادة تشكیل اللجنة كان آخرھا بتاریخ 
 

، أح�دھم عض�واً مس�تقالً  أعض�اء ثالث�ة تتضمنو اإلدارة، مجلس أعضاء بین منالترشیحات والمكافآت لجنة  تتشكل
 فیما یلي: تتمثل ورئیس اللجنة عضو غیر تنفیذي،

 

 تاریخ إعادة التشكیل المنصب الترشیحات والمكافآتلجنة  م
 06/08/2019 غیر تنفیذي – رئیس اللجنة شھد سعید إسماعیل دشتي /ةالسید 1
 06/08/2019 مستقل – عضو اللجنة عبدالعزیز العصیميعبدالعزیز محمد السید/  2
 06/08/2019 غیر تنفیذي – عضو اللجنة سالم علي حسن اسماعیل / السید 3

 
 

ً  المنوط��ھ بھ��ا مس��ؤولیاتالمھ��ام وباللجن��ة المكاف��آت والترش��یحات  تق��وم ) م��ن 3-4لم��ا ورد ف��ى الم��ادة رق��م ( وفق��ا
خ��الل ع��ام  ) إجتماع��ات2ع��دد ( الفص��ل الراب��ع م��ن كت��اب "حوكم��ة الش��ركات" ، حی��ث أن اللجن��ة ق��د قام��ت بعق��د

2019. 
 

 :المكافآت والترشیحات لجنة  مھام وإنجازات •
 

 .التوصیة بقبول الترشیح وإعادة الترشیح ألعضاء مجلس اإلدارة •
أعض��اء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، مع المراجعة الس��نویة وض��ع س��یاس��ة واض��حة لمكافآت  •

  .لإلحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة
 إعتماد تقییم أداء أعضاء مجلس اإلدارة، ورفع توصیة بھذا الشأن لمجلس اإلدارة. •
 والمزایا المكافآتالمتض������من إعتماد تقریر ھیكل المكافآت وفقاً لمتطلبات ھیئة أس������واق المال  •

والتأكید على أن یعرض  واإلدارة التنفیذیة المنبثقة عنھلمجلس اإلدارة واللجان  الممنوحة الوظیفیة
 .إلعتماده اإلدارة مجلسل التوصیة ورفعالتقریر المذكور على الجمعیة العامة العادیة للمساھمین، 

 ورفع س�����یاس�����ة المعتمدة من مجلس اإلدارة،إعتماد المكافآت الس�����نویة لموظفي الش�����ركة وفقاً لل •
 .إلعتمادھا اإلدارة مجلس إلى التوصیات

 

 المناسب الوقت وفي دقیق بشكل والبیانات المعلومات على اإلدارة مجلس أعضاء حصول لیةآ •
 

 وتوفیر المجلس، وأعضاء اإلدارة مجلس سر بین أمانة مباشرة اتصال قنوات خلقتقوم الشركة الوطنیة للتنظیف ب
، كما تقوم بش���أنھا القرارات تخاذإللمناقش���تھا  كاف وقت قبل باالجتماعات الخاص���ة النقاش وموض���وعات التقاریر

 الخاص��ة النظم الخص��وص وعلى وجھ المعلومات، تكنولوجیا لنظم األس��اس��یة البنیة تطویر اإلدارة التنفیذیة على
 إلى تقدیمھا یتم وأنھ والدقة، الجودة من كبیرة درجة ىعل یتم إعدادھا التقاریر كافة أن من للتأكد وذلك بالتقاریر،

 .التوقیت المناسب في القرارات اتخاذ عملیة تسھیل أجل من وذلك المناسب الوقت في مجلس اإلدارة أعضاء
 

 التنفیذیة دارةدارة واإلشخاص من ذوى الكفاءة لعضویة مجلس اإلأاختیار لقاعدة الثالثة :ا
 

 .والمكافآت الترشیحات لجنة تشكیل •
 

غی�ر  أعض�اء  ثالث�ة وتتك�ون م�ن ،الترش�یحات والمكاف�آت لجن�ة  إعادة تش�كیلب 2019قام مجلس اإلدارة خالل عام 
تق�وم لجن�ة ، 2019خ�الل ع�ام  ) إجتماع�ات2ع�دد ( حی�ث أن اللجن�ة ق�د قام�ت بعق�د ،أحدھم عض�واً مس�تقالً تنفیذیین 

وفق��اً لمیث�اق عم�ل اللجن�ة المعتم�د م��ن قب�ل مجل�س اإلدارة، حی�ث تق��وم  بمھامھ�ا ومس�وؤلیتھاالترش�یحات والمكآف�ات 
الترشح / إعادة الترشح لعضویة مجل�س  طلبات ومراجعة دراسة خالل من اإلدارة مجلس إلى المساندة بتقدیم لجنةال

اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ورفع توصیة بھذا الشأن لمجلس اإلدارة، كما توصي بالمكاف�آت المق�ررة ألعض�اء مجل�س 
 اإلدارة واإلدارة التنفیذیة.
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 قص�یرة األداءوأھ�داف  ال�وظیفي األداء تقییم مع�اییروفق�اً ل الترش�یحات والمكاف�آت بتحدی�د المكاف�آت  لجن�ة تق�وم 
یتعارض مع  سیاسة المكاف�آت المعتم�دة م�ن مجل�س اإلدارة  األجل والنتائج التي تحققھا الشركة وذلك بما ال ةلوطوی

 مجل�س عل�ى وعرض�ھابإص�دار ق�انون الش�ركات والئحت�ھ التنفیذی�ة وتعدیالت�ھ،  2016) لس�نة 1ومع القانون رقم (
 إلعتمادھا. اإلدارة

 

 عضاء مجلس اإلدارةمكافآت ومزایا أ •
 

التقییم الذاتي ألداء أعضاء مجلس اإلدارة شامالً أداء الرئیس یتم تقییم أداء أعضاء مجلس اإلدارة من خالل منھجیة 
ی�تم ، كم�ا ماد التقی�یم م�ن قب�ل مجل�س اإلدارةو نائب الرئیس، حیث یتم إجراء التقییم بشكل سنوي ویتم مراجعة واعت

لتقییم مجلس اإلدارة ككل ومساھمة كل عضو من أعض�اء  (KPIs) مؤشرات أداء موضوعیةتقییم األداء من خالل 
، باإلضافة إلى مجموعة من مؤشرات قیاس األداء والتي تعكس مدى تحقیق األھداف االستراتیجیة للش�ركة المجلس

 .وكفایة أنظمة الرقابة الداخلیة
 

بإص���دار قانون الش���ركات  2016) لس���نة 1م (وفقاً للقانون رق االدارة لمجلس المكافآت نظام یلتزم -
 والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھ.

 على بناء وذلكالعامة العادیة  الجمعیة قبل من اإلدارة مجلس أعض���اء مكافآت على الموافقة تتم  -
 .والمكافآت الترشیحات لجنةمجلس اإلدارة وتوصیة   توصیة

 على بناء وذلك البیان سالفة للمكافآت األعلى الحد من المستقل االدارة مجلس عضو إعفاء یجوز -
 .العادیة العامة الجمعیة موافقة

 

 مكافآت وحوافز اإلدارة التنفیذیة •
 

 وفقاً لما یلي: التنفیذیة باإلدارة الخاصة والمتغیرة الثابتة المكافآت فئات تحدید تمی 
 

 ).ذلك إلى وما والمزایا لرواتب،الثابتة (ا المكافآت •
 

 ةلوطوی قصیرة األداءوأھداف  الوظیفي األداءتقییم معاییرالمكافأة السنویة وفقاً ل (المتغیرة المكافآت •
 األجل والنتائج التي تحققھا الشركة).

 

 التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت قریرت •
 

" وفقاً لم�ا نص�ت علی�ھ قواع�د حوكم�ة الش�ركات  المكافآت تقریر ھیكل " بمناقشة والمكافآت الترشیحات لجنة قامت
 مجل�س وأعض�اء اإلدارة مجل�س ل�رئیس الممنوح�ة والب�دالت والمزای�ا المكاف�آت لجمی�ع تفص�یلي كش�ف والمتضمن

 الروات�ب تفاص�یل لتقری�را تضمن كماعن مجلس اإلدارة وتم الموافقة علیھ،  المنبثقة اللجان وأعضاء الشركة إدارة
التنفیذي،  الرئیس من كالً  شملت التي التنفیذیة اإلدارة أعضاء لقائمة الممنوحة والمزایا والبدالت والمكافآت السنویة

  المدیرالعام اإلقلیمي للشئون المالیة والمدیر المالي.
 
 

العادی�ة  العام�ة الجمعی�ة عل�ى المكاف�آت الم�ذكور أع�اله تقریر تالوة تمی كما أوصت لجنة الترشیحات والمكافآت بأن
 .للمساھمین السنویة

  
 29/06/2020 بتاریخ  المنعقدة للمساھمین العادیة السنویة العامة الجمعیة على" ھیكل تقریر المكافآت "   تالوة تم

 

 .علیھ ووافقت التقریر بنود اقرت حیث 
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 القاعدة الرابعة : ضمان نزاھة التقاریر المالیة 
 

یر رلتقااة اھنزولتنفیذیة بسالمة دارة اإلاالتعھدات الكتابیة من قبل كل من مجلس اإلدارة و •
 .المعدة  لمالیةا

 

إن سالمة ونزاھة البیانات المالیة للشركة من أھم المؤشرات الت�ى ت�دل عل�ى نزاھ�ة ومص�داقیة الش�ركة ف�ى ع�رض 
الم��الى ، حی��ث تق��وم اإلدارة التنفیذی��ة بالتعھ��د كتابی��ا لمجل��س االدارة م��ن خ��الل لجن��ة الت��دقیق ب��أن التق��اریر مركزھ��ا 

نت�ائج لی�ة للش�ركة م�ن بیان�ات والمالیة للشركة یتم عرضھا بصورة سلیمة وعادلة وإنھا تستعرض كافة الجوانب الما
یق�وم  ةلمعتم�دة م�ن قب�ل ھیئ�ة أس�واق الم�ال ، وال�ذى ب�دورنھ تم إعدادھا وفق�ا لمع�اییر المحاس�بة الدولی�ة اأاألعمال و

ن تل�ك التعھ�دات أع�اله ، حی�ث مجلس إدارة الشركة بالتعھد بسالمة ونزاھ�ة كاف�ة البیان�ات المالی�ة كم�ا ھ�و م�ذكور أ
  .من خالل مجلس اإلدارةو ، لجنة التدقیق  سواء من خالل اإلدارة التنفیذیةتعزز عملیة المسائلة 

 

 التدقیق تشكیل لجنة •
 

 ،بإع�ادة تش�كیل لجن�ة الت�دقیق وب�دوره قام�ت لجن�ة الت�دقیق بإنتخ�اب رئیس�اً لھ�ا 2019قام مجلس اإلدارة خ�الل ع�ام 
وفق�اً لم�ا ورد ف�ى قواع�د الحوكم�ة ووفق�اً لمیث�اق عم�ل لجن�ة الت�دقیق  بھا المنوطھ مسؤولیاتالمھام ووتقوم اللجنة بال

أن رئ�یس  ، كم�اتنفی�ذیین أح�دھم عض�واً مس�تقالً  غی�ر أعض�اء ثالث�ة اللجن�ة م�نتتك�ون و دارة،المعتمد من مجلس اإل
، وت�م تحدی�د م�دة عض�ویة اللجن�ة ثالث�ة س�نوات عل�ى أن ال تتج�اوز م�دة عض�واً ف�ى تل�ك اللجن�ةمجلس اإلدارة ل�یس 

عضویة اللجنة مدة عضویة مجلس اإلدارة، وتتمتع اللجنة باإلستقاللیة التامة كما أنھ من ب�ین أعض�اء اللجن�ة عض�و 
بش�كل دورى  ) إجتماع�ات7(ع�دد اللجن�ة بعق�د یمتلك خبرة عملیة فى المجاالت المحاسبیة والمالی�ة، ھ�ذا وق�د قام�ت 

 الداخلي. المدقق الخارجیین ومع الحسابات مراقبي مع بشكل دوري ، حیث إجتمعت2019(ربع سنوى) خالل عام 
 

 اإلدارة خالل فترة عمل اللجنة. مجلس وقرارات التدقیق لجنة توصیات بین تعارض لم یكن ھناك أي •
 

 الحسابات الخارجي مراقب وحیادیة استقاللیة •
 

 يمراقب� ینی�تع إع�ادة 23/05/2019 بت�اریخ المنعق�دة الوطنی�ة للتنظی�ف لش�ركةل العادی�ة العام�ة الجمعی�ة إعتم�دت
برق�ان محاس�بون ع�المیون  –مكت�ب رودل الش�رق األوس�ط  -ك�ل م�ن الس�ید/ عب�د الحس�ین محم�د الرش�ید  الحسابات
قائم��ة ، حی��ث أنھ��م م��ن ض��من ال2019النص��ف وش��ركاه ع��ن ع��ام  BDOمكت��ب  –فیص��ل ص��قر الص��قر والس��ید/ 

 مراع�اة م�دة التغیی�ر اإللزام�ي لمراقب�ي حس�ابات كم�ا ت�م ،المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى ھیئة أسواق الم�ال
وذلك بناًء عل�ي توص�یة ك�ل م�ن لجن�ة الت�دقیق ومجل�س إدارة الش�ركة، كم�ا تتأك�د اللجن�ة م�ن ك�ون مراق�ب  ،الشركة

ھا، وع�دم قیام�ھ بأعم�ال إض�افیة للش�ركة ال ت�دخل ض�من الحسابات الخارجي مستقال عن الشركة وعن مجلس إدارت
أعمال المراجعھ والتي قد تؤثر على الحیادیة أو اإلستقاللیة، الحقا إلجتم�اع الجمعی�ة العام�ة العادی�ة الم�ذكور أع�اله 

المالی�ة بإعتم�اد البیان�ات وإس�تمرت الش�ركة  عبد الحسین محم�د الرش�ید إنتقل إلى رحمة هللا مراقب الحسابات السید/
الالحق���ة للوف���اة م���ن قب���ل مراق���ب الحس���ابات اآلخ���ر الس���ید/ فیص���ل ص���قر عب���دالكریم الص���قر، علم���اً ب���أن ممث���ل 
مراقب/مراقبي الحسابات قام بحضور جمیع اإلجتماعات الخاصة بإعتم�اد البیان�ات المالی�ة المرحلی�ة والس�نویة ع�ن 

الحس�ابات،  للش�ركة والتأك�د م�ن إس�تقاللیة مراق�ب وذلك من أجل ضمان سالمة وشفافیة البیانات المالی�ة 2019عام 
 كما أن مراقب الحسابات یقوم بتالوة التقریر المعد من قبلھ على مساھمي الشركة فى الجمعیة العامة العادیة.

 

 القاعدة الخامسة : وضع نظم سلیمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلیة
 

 وحدة إدارة المخاطر •
 

بإعتماد الھیكل التنظیمي للش�ركة والمتض�من إنش�اء وح�دة مس�تقلة إلدارة  7/2016قام مجلس اإلدارة بإجتماعھ رقم 
ق��ام  2019ع��ام  خ��اللو المخ��اطر، كم��ا ق��ام مجل��س اإلدارة ف��ى إجتماع��ھ الم��ذكور بإعتم��اد سیاس��ة إدارة المخ��اطر،

الھیك�ل التنظیم�ي للش�ركة وبتعی�ین مكت�ب خ�ارجي  مجلس اإلدارة بقب�ول إس�تقالة م�دیر إدارة المخ�اطر وق�ام بتع�دیل
 األنظم�ة بوض�ع الخ�ارجي المكت�ب ق�ام حی�ثمس�تقل للقی�ام بأعم�ال وح�دة إدارة المخ�اطر وفق�اً للسیاس�ة المعتم�دة، 

 أداء عل�ى ق�ادرة الش�ركة لتك�ون رإدارة المخ�اط عم�ل منھجی�ة إعداد خالل من المخاطر إلدارة الفعالة واإلجراءات
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عل�ى  الق�ائمون ویتمت�ع، الش�ركة لھ�ا تتع�رض التي المخاطر أنواع كافة ومتابعة قیاس في والمتمثلة الرئیسیة مھامھا
 م�ن كبی�ر بق�در تم�تعھم ع�ن فض�الً  المخ�اطر، إدارة لجن�ة مباش�رة یتبع�ون حی�ث باإلس�تقاللیة الخ�ارجى المكت�ب

 المكتب لدى ویتوافر مالیة، أو صالحیات أى سلطات ولیس لھم وجھ على أكمل بمھامھم القیام أجل من الصالحیات
 الفنیة.  والقدرات المھنیة بالكفاءات تتمتع والتي المؤھلة البشریة الكوادر الخارجى

 

 .المخاطر إدارة لجنةتشكیل  •
أح�دھم عض�واً  أعض�اء ثالث�ة تتض�منو ،بإع�ادة تش�كیل لجن�ة إدارة المخ�اطر 2019ق�ام مجل�س اإلدارة خ�الل ع�ام 

 ق�د قام�تو ،أن رئ�یس مجل�س اإلدارة ل�یس عض�واً ف�ى تل�ك اللجن�ةكم�ا  اللجنة عضو غی�ر تنفی�ذي،، ورئیس مستقالً 
 بھ�ا المنوط�ھ مس�ؤولیاتالمھ�ام ووتق�وم اللجن�ة بال  ،بش�كل دورى ) إجتماع�ات4عدد (بعقد  2019خالل عام  اللجنة

 دارة.المعتمد من مجلس اإل إدارة المخاطروفقاً لما ورد فى قواعد الحوكمة ووفقاً لمیثاق عمل لجنة 
 

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة •
 

 

 وإداراتھ�ا، الش�ركة أنش�طة تغط�ي جمی�ع الت�ي الرقابی�ة والقواع�د الض�بط أنظم�ة مجموع�ة م�نیتوافر ل�دي الش�ركة 
 ویعك�س عملیاتھ�ا، وكف�اءة بیاناتھ�ا ودقة المالي للشركة المركز سالمة على الحفاظ على النظم والقواعد ھذه وتعمل
 الس�لیم وتش�مل التحدی�د ”Four Eyes Principles“ المزدوج�ة الرقاب�ة الش�ركة ض�وابط ف�ي التنظیم�ي الھیك�ل

 والتوقی�ع والرقاب�ة المزدوج�ة الفح�ص المص�الح، تع�ارض وع�دم المھ�ام الت�ام ف�ي الفص�ل والمس�ئولیات، للس�لطات
 .المزدوج

 

استش�اري  مكت�ب م�ع بالتعاق�د بن�اًء عل�ى توص�یة لجن�ة الت�دقیقوفقاً لمتطلبات ھیئة أس�واق الم�ال ق�ام مجل�س اإلدارة 
 Internal Control)وإص�دار تقری�ر الرقاب�ة الدخلی�ة الداخلی�ة للش�ركة الرقابة نظم بمراجعة خارجي مستقل للقیام

Report)  خ�الل المھل�ة المح�ددة،  ب�التقریر الھیئ�ة تزوی�د تم، حیث 2019دیسمبر 31 في المالیة المنتھیة السنة عن
الم��ذكور للتأك��د م��ن معالجتھ��ا  المالحظ��ات ال��واردة ف��ى التقری��رم��ن خ��الل لجن��ة الت��دقیق بمتابع��ة المجل��س كم��ا یق��وم 
 وتسویتھا.

 

 وحدة التدقیق الداخلي  •
 

بإعتماد الھیكل التنظیمي للشركة والمتضمن إنشاء وحدة التدقیق ال�داخلي  7/2016قام مجلس اإلدارة بإجتماعھ رقم 
تتب��ع لجن��ة الت��دقیق وبالتبعی��ة لمجل��س اإلدارة، كم��ا ق��ام مجل��س اإلدارة ف��ى إجتماع��ھ الم��ذكور أع��اله بإعتم��اد میث��اق 

ب�ول إس�تقالة م�دیر ق�ام مجل�س اإلدارة بإعتم�اد توص�یة لجن�ة الت�دقیق بق 2019عام  خاللو وسیاسة التدقیق الداخلي،
إدارة الت��دقیق ال��داخلي وق��ام بتع��دیل الھیك��ل التنظیم��ي للش��ركة وبتعی��ین مكت��ب خ��ارجي مس��تقل للقی��ام بأعم��ال وح��دة 

 تق�اریر إع�دادوالش�ركة  وعملی�ات الت�دقیق عل�ى إداراتى المكت�ب الخ�ارجي المس�تقل مھ�ام ویت�ولالتدقیق ال�داخلي، 
 معتمدة.وذلك وفقاً لخطة العمل ال داخلي تدقیقال

 

 اداء وتقی�یم مراجع�ةل لش�ركةخ�ارجي مس�تقل آخ�ر ل مكتب مجلس اإلدارة بناًء على توصیة لجنة التدقیق بتعیین قام 
 ومجلس االدارة. التدقیق لجنة من كل لىإ تقریره قدیمقد قام بتو " QAR " الداخلي التدقیق وحدة

 

 القاعدة السادسة : تعزیز السلوك المھنى والقیم االخالقیة
 

 معاییر ومحددات السلوك المھني والقیم األخالقیة •
 

 7/2016تم إعتماد میثاق السلوك المھنى والقیم األخالقیة وسیاسة تعارض المصالح فى إجتماع مجلس اإلدارة رقم 
أن ترسیخ ثقافة السلوك المھني والقیم األخالقی�ة داخ�ل الش�ركة یع�زز م�ن نزاھ�ة الش�ركة وس�المتھا المالی�ة، ، حیث 
 یح�رص الش�ركة، حی�ث ل�دى الحوكم�ة منظوم�ة مكون�ات أھ�م المھن�ي والق�یم األخالقی�ة  أح�د الس�لوك میثاق ویعتبر
لتحقیق مص�الح كاف�ة والیومیة  األعمال سیر ضمن المیثاق بذلك اإللتزام جودة على واإلدارة التنفیذیة اإلدارة مجلس

دون تع��ارض ف��ي المص��الح وبدرج��ة كبی��رة م��ن  ص��حاب المص��الح بالش��ركة والمس��اھمیناألط��راف ذوي العالق��ة وأ
 مج�االت ف�ي والتط�ویرات التح�دیثات لكاف�ة مواكبت�ھ م�ن للتحق�ق دوری�ة مراجع�ة إل�ى المیث�اق ویخض�ع الش�فافیة،
م�ن قب�ل  العم�ل وأخالقی�ات المھني السلوك میثاق تعمیم وتوقیعقامت الشركة ب وقد ني،المھ وضبط السلوك الحوكمة

  .الشركة موظفي وأیضاً من جمیعأعضاء مجلس اإلدارة 
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 المصالح تعارضالسیاسات واآللیات بشأن الحد من حاالت  •
 

لتعارض المصالح من ضمن سیاسة معاییر أخالقیات العمل المعتمدة م�ن قب�ل مجل�س  سیاسات اإلدارة وضع مجلس
مع و 2016لسنة  )1(قانون الشركات رقم  آخذاً فى اإلعتبار المصالح بتعارض المتعلقة األمور كافة اإلدارة  تغطي

 :یلي ما الحصر ال المثال سبیل وعلى ،الشركاتحوكمة اعد قو
 .تعارض المصالح إلى تؤدي أن المحتمل األنشطة اإلدارة مجلس عضو تجنب -
ال یج���ـوز ل���رئیس أو عض���و مجل���س اإلدارة ، ول���و ك���ان مم���ثال  لش���خص طبیع���ي أو اعتب���اري،  -

وص����لت إلی����ھ بحك����م منص����بھ ف����ي الحص����ول عل����ى فائ����دة لنفس����ھ أو أن یس����تغل المعلوم����ات الت����ي 
 لغیره.

 .المصالح تعارض في أدى إلى یؤدي أو قد أمر أي عن باإلفصاح اإلدارة مجلس یلتزم عضو -
 أو مصالح العضو تعارض على تنطوي مسألة أي على التصویت عن اإلمتناع العضو على یتعین -

في  واجباتھ على أداء العض����و بقدرة تض����ر قد وأ التص����ویت، موض����وعیة على تأثیر لھا یكون قد
 .مناسبة بصورة الشركة

كما أنھ یتعین على رئیس مجلس اإلدارة تبلیغ الجمعیة العامة العادیة عن األعمال والعقود التي یك�ون ألح�د أعض�اء 
 مجلس اإلدارة مصلحة شخصیة فیھا، ویرفق بھذا التبلیغ تقریر خاص من مراقب الحسابات.

 

 بشكل دقیق وفى الوقت المناسبلشفافیة ح واإلفصاالسابعة : االقاعدة 
 

 آلیات العرض واإلفصاح الدقیق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح •
 

ف�ي  ة المساھمین والمس�تثمرینتعزیز ثقلو وتقییم أدائھا الشركة سلوك في للتأثیر فعالة أداة یعتبر الدقیق اإلفصاحإن 
جتماع�ھ رق�م إف�ى  فق�د ق�ام مجل�س اإلدارة بالش�فافیة تتمت�ع عم�ل بیئ�ة إلرس�اء اإلدارة مجل�س وإلتزام�ا م�نالش�ركة، 

 یتعین التي الجوھریة لمعلوماتا تحدید والشفافیة تتضمن باإلفصاح خاصة مفصلة د سیاسةاعتمبإنشاء وإ 7/2016
بش��كل دوري مراجع��ة تل��ك السیاس��ات حات الالزم��ة، كم��ا ی��تم اإلفص��ا ونوعی��ة كیفی��ة فض��الً ع��ن عنھ��ا اإلفص��اح

واإلجراءات للتأكد من مواكبتھا ألفضل الممارسات الریادیة المعمول بھا فى ھذا الشأن، حیث تتض�من اإلفص�احات 
عن المعلومات المالیة وغیر مالیة التي تتعلق بالوضع المالي للشركة، كما أن الشركة  تفصح بالدق�ة والش�فافیة وفق�اً 

 اق المال وشركة بورصة الكویت.لمتطلبات ھیئة أسو
 

 سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة •
 

، بحی�ث یش�مل الس�جل اإلفص�احات الخاص�ة دارة التنفیذی�ةلدى الشركة سجل بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإل
 المطلع المدرجة الشركة في بوالیتھ المشمولین القصر ابنائھ و المطلع للشخص المدرجة األسھم عن اإلفصاح بــ "

 الش�ركة ل�دى المطل�ع الش�خص إفص�اح " ، واإلفص�احات الخاص�ة ب�ـ "مباش�ر غی�ر أو مباش�ر بش�كل س�واء علیھ�ا
"، ویتضمن اإلقرارات والتعھدات المقدم�ة األم الشركة أو المدرجة المالیة للشركة األوراق في التعامل بعد المدرجة

 لمساھمي الشركة اإلطالع على السجل دون أي رسوم أو مقابل.بصفتھم أشخاص مطلعیین، كما یحق 
 

 وحدة شئون المستثمرین •
 

قام مجلس اإلدارة بإعتماد الھیكل التنظیمى للشركة وإنشاء وحدة تنظم شئون المس�تثمرین، حی�ث تك�ون ھ�ذه الوح�دة 
للمس�تثمرین المحتمل�ین لھ�ا حی�ث  للمس�اھمین و مسئولة عن إتاحة وتوفیر البیانات والمعلومات والتقاریر الالزمــ�ـة

تتمتـــع وحـــدة شئون المستثمرین باإلستقاللیة المناسبة ، وعلى نحو یتیح لھا توفیر البیانات والمعلومات والتق�اریر 
الموقع اإللكتروني للشركة، وصفحة الش�ركة ف�ى  كالً من  لیكون ذلك من خال وي الوقت المناسب وبشكل دقیق ، ف

 ني لشركة بورصة الكویت لألوراق المالیة.الموقع اإللكترو
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 تطویر البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات •
 

تقوم الشركة بإستمرار بتطویر وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات م�ن خ�الل تش�غیل التطبیق�ات والب�رامج 
" ، كم�ا أن�ھ oracleمج المحاس�بي " بتح�دیث وتط�ویر البرن�ا 2019المصاحبة لھا، حیث قامت الش�ركة خ�الل ع�ام 

) فى إدارة الموارد البشریة، باإلضافة إل�ى العدی�د م�ن الب�رامج المس�خدمة MENAITECHلدي الشركة برنامج ( 
ض��من إط��ار أعم��ال الش��ركة ، وب��رامج األم��ن والحمای��ة، كم��ا ت��م ح��دیثا تط��ویر وتح��دیث أس��الیب أنظم��ة النس��خ 

 اإلحتیاطي.
 

الكتروني یحت�وي عل�ى كاف�ة المعلوم�ات والبیان�ات واإلفص�احات الالزم�ة م�ن خ�الل قس�م خ�اص لدي الشركة موقع 
لحوكم��ة الش��ركات ولوح��دة ش��ؤون المس��تثمرین، وی��تم بش��كل دوري تح��دیث كاف��ة المعلوم��ات والبیان��ات، كم��ا تق��وم 

 الشركة حالیا بتطویر الموقع اإللكتروني للشركة من قبل شركة متخصصة.
 

 

 نلمساھمی: إحترام حقوق ا القاعدة الثامنة
 

 ، وذلك لضمان العدالة والمساواة بین كافة المساھمینحقوق العامة للمساھمینحمایة ال •
 

بتع��دیل عق��د التأس��یس  2017قام��ت الش��ركة م��ن خ��الل الجمعی��ة العام��ة غیرالعادی��ة للمس��اھمین المنعق��دة خ��الل ع��ام 
التع�دیالت ت�م إض�افة م�ادة ف�ى النظ�ام األساس�ي للش�ركة تتعل�ق والنظام األساسى للشركة ، حیث أنھ من ض�من تل�ك 

وأیضاً بم�ا یتواف�ق م�ع م�ا ورد  2016) لسنة 1بحقوق المساھمین وبما یتوافق مع ما ورد فى قانون الشركات رقم (
فى كتاب حوكمة الشركات، حیث تق�وم الش�ركة بمعامل�ة جمی�ع المس�اھمین بالتس�اوي دون تمیی�ز، وال تق�وم الش�ركة 

د سیاس�ة حق�وق المس�اھمین اعتم�جب أي معلومة أو حق م�ن حق�وق المس�اھمین، كم�ا أن مجل�س اإلدارة ق�د ق�ام بإبح
 :یلي ما الحصر ال المثال سبیل على ذلك في حیث تتضمن األمور الجوھریة المتعلقة بالحقوق العامة للمساھمین بما

 

 قید ملكیة المساھمین فى سجل خاص یحفظ لدى وكالة المقاصة . -
 .التصرف في األسھم من تسجیل للملكیة ونقلھا و/أو تحویلھا  -
 . وفقاُ لنظام إستحقاقات األسھم الحصول على النصیب المقرر في توزیعات األرباح -
 الحصول على نصیب من موجودات الشركة في حالة التصفیة . -
ستثماریة ة واإلستراتیجیتھا التشغیلیإالحصول على البیانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة و -

 بشكل منتظم ومیسر.
بداءإالمش��������اركة في  -  جتماعات الجمعیة العامة للمس��������اھمین والتص�������ویت على قراراتھا، وإ

 .مطلوبة تحسینات أیة بخصوص) وجدت إن (والتوصیات المالحظات
 نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .إ -
 مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص . -
 القرارات وكذلك األس���اس���ي النظام الئحة بتعدیل المتعلقة القرارات في والمش���اركة النظر حق -

 مثل التجاریة أعمالھا الش���ركة أو  مس���تقبل على تؤثر قد التي غیر العادیة بالمعامالت المتعلقة
 .لھا تابعة عن شركات التنازل أو اأصولھ من كبیر جزء بیع أو ندماجاإل حاالت

 الشركة. في تجري جذریة تغییرات أیة على القرار اتخاذ عملیة في المساھمة حق -
 التعامل مع جمیع المساھمین بالمساواة فیما بینھم دون تمییز. حق -

 

 سجل خاص لدي وكالة المقاصة لضمان متطلبات المتابعة المستمرة للبیانات الخاصة بالمساھمین •
 

 المملوك�ة األس�ھم وع�دد المس�اھمین وجنس�یاتھم أس�ماء فی�ھ لدي الشركة سجل خاص یحفظ لدي وكالة المقاصة تقید
 الس�جل ف�ي الواردة البیانات التعامل مع كما یتم ذلك السجل،  على االطالع لجمیع المساھمین منھم، حیث یحق لكل

ً  الم�ذكور ق�انون ھیئ�ة أس�واق الم�ال والئحت�ھ التنفیذی�ة  م�ع یتع�ارض ال بم�ا والس�ریة الحمای�ة درج�ات ألقص�ى وفق�ا
 تھ.وتعدیال
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 تشجیع المساھمین على المشاركة والتصویت فى إجتماعات الجمعیة العامة للشركة •
 

أو تف��ویض م��ن ین��وب ع��نھم للحض��ور  العام��ة للش��ركةجتماع��ات الجمعی��ة إتش��جع الش��ركة مس��اھمیھا عل��ى حض��ور 
 الش��ركة كاف��ة إخط��ارات الجمعی��ة حی��ث تنش��رجتماع��ات، والتص��ویت ف��ي ح��ال ع��دم تمك��نھم م��ن حض��ور تل��ك اإل

م�ن خ�الل موق�ع الش�ركة اإللكترون�ي الجمعی�ة  نعق�ادإ م�ن وقت كاف قبل وذلك اإلیضاحیة إلى مساھمیھا والمرفقات
 حض�ور إل�ى ال�دعوة وأیضاً من خالل الموقع اإللكتروني لشركة بورصة الكویت ل�ألوراق المالی�ة، كم�ا ی�تم توجی�ھ

 م�رتین ف�ى ص�حیفتین اإلع�الن طریق عن إلجتماعا إنعقاد ومكان والزمان جدول األعمال متضمنة إجتماع الجمعیة
 البن�ود م�ن األدن�ى األعم�ال الح�د ج�دول بنود تضمینو العامة الجمعیة جتماعاتإتنظیم بشركة محلیتین، كما تقوم ال

ً المطلوبة وفق المش�اركة  للمس�اھمین ویت�اح ل�ذلك، والل�وائح المنظم�ة والق�وانین الش�ركات حوكمة قواعد في ما وردل ا
 تح�رص الش�ركة كم�ا األس�ئلة، وتوجی�ھ فی�ھ المدرج�ة ومناقش�ة الموض�وعات العامة، الجمعیة جتماعاتإ في الفعالة

 عوائق. أي التصویت دون حق المساھمین جمیع ممارسة على
 

 المصالح أصحاب دراك دورإالقاعدة التاسعة : 
 

 النظم والسیاسات التي تكفل اإلعتراف وحمایة أصحاب المصالح •
 

، نفیوظمن یرمستثممس���������اھمین،  نلعالقة مط���������راف ذوي األوالمصالح ب اصحاوق أحقدارة أن إلاس مجلد كؤی
، كما تحت�رم الش�ركة وتحم�ى حق�وق أص�حاب المص�الح ف�ى جمی�ع معامالتھ�ا كلھا مصانة  نیوردموء عمال، نئنیدا

تش��مل عل��ى وتعامالتھ��ا معھ��م ، حی��ث أن مجل��س إدارة الش��ركة إعتم��د سیاس��ة ت��نظم العالق��ة م��ع أص��حاب المص��الح 
، وذل�ك وفق�ا لم�ا إس�تقرت علی�ھ الق�وانین ص�حاب المص�الحالقواعد االساسیة التى تكفل الحمایة واإلعتراف بحق�وق أ

 :یلي مافی المعتمدة واإلجراءات السیاسات تلك تتضمن، الصادرة فى ھذا الشأن
 

 مختلف مع بذات الش���روط التي تطبقھا الش���ركة یتم وأص���حاب المص���لحة اإلدارة مجلس مع التعامل -
 .تفضیل أي أو تمییز أي المصالح دون أصحاب من األطراف

 التي تقرھا وتحمیھا العقود المبرمة معھم. حقوقھم انتھاك حالة في المصلحة أصحاب تعویض -
 حال في مفص��ال توض��یحا تتض��من والش��ركة المص��لحة أص��حاب بین المبرمة العقود أن منالتحقق  -

 أو نزاع. خالف أي وجود
 .بھم المتعلقة المعلومات سریة على والمحافظة والموردین العمالء بین جیدة عالقات لبناء آلیات -
 .المصلحة وأصحاب الشركة بین تنشأ أن یمكن التي الخالفات أو الشكاوى تسویةل آلیات -

 

 تشجیع أصحاب المصالح على المشاركة فى متابعة أنشطة الشركة المختلفة •
 

المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساھمین فى سبیل عدم تعارض معامالت أصحاب 
یؤخذ بعین اإلعتبار أال یحصل أى من اصحاب المصالح على أیة میزة من خالل تعاملھ فى العقود والص�فقات الت�ى 
تدخل ف�ى نش�اطات الش�ركة اإلعتیادی�ة ، كم�ا تض�ع الش�ركة سیاس�ات ول�وائح داخلی�ة تتض�من آلی�ة واض�حة لترس�یة 

 العقود والصفقات بأنواعھا المختلفة وذلك من خالل المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة.
 

 المعلومات توفیر خالل من المختلفة أنشطتھا متابعة في المشاركة على المصالح أصحاب تشجیع على الشركة تقوم
 ألص�حاب ت�وفر سیاس�ة اعتم�اد طری�ق ع�ن وذل�ك الكامل�ة، وبالش�فافیة المناس�ب الوق�ت ف�ي المتعلقة بذلك والبیانات
 الحمای�ة ت�وفیر ة، م�عالش�رك قب�ل م�نق�د یتعرض�ون إلیھ�ا  غی�ر س�لیمة ممارس�ات عن اإلبالغ إمكانیة فیھا المصالح
 .باإلبالغ تقوم التي طرافلأل المناسبة
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 القاعدة العاشرة : تعزیز وتحسین األداء
 

 على برامج ودورات تدریبیةحصول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  •
األساس�یة لقواع�د الحوكم�ة إن التدریب والتأھیل المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ھو من األرك�ان 

، وذل�ك م�ن خ�الل قی�ام مجل�س اإلدارة واإلدارة التنفیذی�ة الش�ركة ، حی�ث یس�اھم بش�كل كبی�ر ف�ى تعزی�ز أداءالرشیدة
 .ت المناطة بھم على أكمل وجھولیابممارسة المھام والمسئ

، وبناًء علیھ قام مجلس اإلدارة بإعتماد جدول زمني أعضاء مجلس اإلدارة قام مجلس اإلدارة بوضع سیاسة لتدریب
بع�رض تقری�ر تعریف�ي  الشركة تقوم كمادارة التنفیذیة، واإلأعضاء مجلس اإلدارة  لتدریب یتم فیھ تقدیم ورش عمل

باإلضافة إلى فھم  ،لألعضاء المعنیین حدیثاً لضمان تمتع األعضاء الجدد بفھم مناسب لسیر عمل الشركة وعملیاتھا
 بھم.والمھام المناطھ  والصالحیات المسؤولیات

 

  ة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیةاإلدار مجلس أعضاء أداء تقییم •
 وذل�ك ،س�نوي بش�كلواإلدارة التنفیذی�ة  اإلدارة مجل�س أعض�اء من كل أداء لتقییم وآلیات نظم بوضع الشركة قامت

 ترتبط والتي )KPIs )Key Performance Indicators األداء الرئیسیة قیاس مؤشرات من مجموعة خالل من
ولتحدید جوانب الضعف ومعالجتھا بما یتوفق مع مصلحة الشركة، كم�ا  للشركة االستراتیجیة األھداف تحقیق بمدى

قام أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت وبالتبعیة أعضاء مجلس اإلدارة بإعتماد نم�وذج تقی�یمم أداء أعض�اء مجل�س 
 اإلدارة.

 الشركة في العاملین لدى (Value Creation)  المؤسسیة القیم خلق •
ذل�ك م�ن الم�دى القص�یر والمتوس�ط والطوی�ل، یقوم مجلس اإلدارة بالعمل على خلق القیم داخل الش�ركة وذل�ك عل�ى 

خالل وضع اآللیات واإلجراءات التي تعم�ل عل�ى تحقی�ق األھ�داف اإلس�تراتیجیة للش�ركة، وتحس�ین مع�دالت األداء 
حف�اظ عل�ى الس�المة زھم على العم�ل المس�تمر للیحفتق القیم المؤسسیة لدى العاملین ومما یساھم بشكل فعال على خل

 . المالیة للشركة
كما قام مجلس اإلدارة بمناقشة وإعتماد التقریر المتكامل المعد من قبل اإلدارة التنفیذیة وال�ذي ب�دوره یس�اعد مجل�س 

 اإلدارة في إتخاذ القرارات بشكل منھجي وسلیم ومن ثم تحقیق مصالح المساھمین.
 

 اإلجتماعیة ھمیة المسؤولیةأالقاعدة الحادیة عشر :التركیز على 
 

 تحقیق التوازن بین كل من أھداف الشركة وأھداف المجتمع •
أخذت الشركة الوطنیة للتنظیف بعین اإلعتبار مدى أھمیة إدراك الش�ركة للمس�ؤولیة اإلجتماعی�ة الت�ي ت�رتبط بع�دد  

والت��ي تع��زز مفھ��وم اإلس��تدامة والت��ي ب��دورھا تحق��ق التنمی��ة اإلقتص��ادیة  م��ن الق��یم والمع��اییر اإلنس��انیة الس��امیة
  للشركة. المسؤولیة اإلجتماعیة سیاسة بإعتمادمجلس اإلدارة  واإلجتماعیة، وبناًء علیھ قام

 

بذولة فى مجال العمل راز جھود الشركة المیات المستخدمة والتي تساعد على إبنبذة عن البرامج واآلل •
 اإلجتماعي

وضع برامج توعوی�ة وتثقیفی�ة مناس�بة تكف�ل اإللم�ام الجی�د للع�املین ل�دى الش�ركة بأھ�داف المس�ؤولیة بالشركة  تقوم 
دعم وتش�جیع العمال�ة الوطنی�ة، ورف�ع ، كم�ا تق�وم الش�ركة ب�رتقاء بمس�توى أداء الش�ركةاالجتماعیة بما یساھم في اإل

 .كفاءتھا وإعطاء األولویة في التوظیف للمواطن الكویتي
 2019علی�ھ قام�ت الش�ركة خ�الل ع�ام بن�اًء كما قام مجلس اإلدارة بتحدید مبلغ مخص�ص للمس�ؤولیة اإلجتماعی�ة، و

فیر تس��عى لت��و) والت��ي ب��دورھا ASSPف��رع الكوی��ت ( –للس��المة المھنی��ة الجمعی��ة األمریكی��ة  بالمس��اھمة ف��ى دع��م
خل�ق ال�وعي جتماعیة في دولة الكوی�ت ویة واإلالصناع ستشارات والموارد للقطاعاتالتوجیھ المھني والتدریب واإل

 .بین عامة الناس حول القضایا المتعلقة بجوانب الصحة والسالمة والبیئة
 

 رئیس مجلس اإلدارة          دولة الكویت                                                                                
29/06/2020                                                                                                   
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 2019عن عام  تقر�ر لجنة التدقیق
 الشر�ة الوطن�ة للتنظ�ف

ن نقـدم لكـم تقر�ـر ، �سـرنا أواإلمتثـال لقواعـد حو�مـة الشـر�ات حرصنا على التطبیق األمثل لمتطل�ات هیئة أسواق المـال إلىإ�ماًء 
 .  2019 ومهام لجنة التدقیق عن عامنجازات المتضمن إو لجنة التدقیق 

 نبذة عن لجنة التدقیق
ـــس اإل تقـــوم لجنـــة التـــدقیق المرحل�ـــة والســـنو�ة  الب�انـــات المال�ـــة �مراجعـــةمســـؤول�اته الخاصـــة فـــى أداء مهامـــه و  دارة�مســـاعدة مجل

مكتــب أو تعیــین  التوصــ�ة بتعیــین مــدیر إدارة التــدقیق الــداخلي، أو إعــادة تعیــین مراقبــي الحســا�ات تعیــین ، والس�اســات المحاســب�ة
نظـم الرقا�ـة  وتقیـ�م إعـداد  ،ر�ـر التـدقیق الـداخلىتق ومتا�عة مراجعة ،و�قرار خطة عمل التدقیق الداخلي مراجعة ،إستشاري خارجي

 .الرقاب�ةلتزام �القوانین مع الجهات الداخل�ة واإلجراءات الخاصة �مراق�ة اإل

�إنتخاب  ، و�ناء عل�ه قامت لجنة التدقیقو�عادة تشكیل لجنة التدقیق إعادة تشكیل مجلس اإلدارة 06/08/2019بتار�خ  تم
 مستقل واحد. عضاء بینهم عضوالتدقیق الحال�ة من ثالثة أ  ، حیث تتألف لجنةاللجنة وتعیین أمین السررئ�س 

 .2019�شكل دورى (ر�ع سنوى) خالل عام و  إجتماعات )7(عدد �عقد  اللجنة قامت

 :والتى تتمثل ف�ما یلي 2019وف�ما یلي ملخص �أعمال اللجنة خالل عام 

مراجعة الب�انات المال�ة 
وذلــك قبــل  2019عــن عــام  الحســا�ات مراقــبالســنو�ة ومراجعــة تقر�ــر لجنــة التــدقیق �مراجعــة الب�انــات المال�ــة المرحل�ــة و  قامــت

مـن مجلــس عتـراض علـى تلـك التوصـ�ات ولـم �كـن هنـاك أ�ــة إ  �إبـداء الــرأى والتوصـ�ة �شـأنها وقامـت دارةى مجلـس اإلعرضـها علـ
  إدارة الشر�ة.

 الب�انات المال�ةالتعهد �سالمة ونزاهة 
 2019عــن عــام  الســنو�ةو  المرحل�ــة دارة بتقــد�م تعهــدات �تاب�ــة �ســالمة ونزاهــة الب�انــات المال�ــةمجلــس اإلذ�ــة و دارة التنفیاإل قامــت

عـدادها التشـغیل�ة والتـى یـتم إ مل علـى �افـة النـواحى المال�ـة و نها تشوأا �شكل صح�ح وعادل تم عرضه والتعهد �أن الب�انات المال�ة
 المعتمدة من قبل الجهات الرقاب�ة.المحاس�ة الدول�ة لمعاییر وفقا 

 مراقب الحسا�ات الخارجي
مكتـــــب  -الســـــید/ عبـــــد الحســـــین محمـــــد الرشـــــید لشـــــر�ة �ـــــل مـــــن حســـــا�ات ا تعیـــــین مراقبـــــيب�إعـــــادة  أوصـــــت لجنـــــة التـــــدقیق
 النصــــــف وشـــــــر�اه BDOمكتـــــــب  –ف�صــــــل صـــــــقر الصــــــقر والســـــــید/  برقــــــان محاســـــــبون عــــــالمیون  –رودل الشــــــرق األوســـــــط 

، �مـــــا قامـــــت اللجنـــــة بتحدیـــــد �الموافقـــــة علـــــى تلـــــك التوصـــــ�ة العامـــــة العاد�ـــــةالجمع�ـــــة وقـــــام مجلـــــس اإلدارة و  2019عـــــن عـــــام 
وفـــــاة مراقـــــب الحســـــا�ات  07/10/2019 ، تـــــم بتـــــار�ختوصـــــ�ة بهـــــذا الشـــــأن لمجلـــــس اإلدارة أتعـــــاب مراقبـــــي الحســـــا�ات ورفـــــع

�إعتمــــــاد الب�انــــــات المال�ــــــة  عل�ــــــه قامــــــت اللجنــــــة ومجلــــــس اإلدارة و�نــــــاءً ، "رحمــــــه هللا" الســــــید/ عبــــــد الحســــــین محمــــــد الرشــــــید



ــــدالكر�م الصــــقر الالحقــــة للوفــــاة مــــن قبــــل ــــ مراقــــب الحســــا�ات اآلخــــر الســــید/ ف�صــــل صــــقر عب معتمــــد مــــن الجمع�ــــة  هعلمــــًا �أن
 مراقـــــبممثـــــل  ، علمـــــًا �ـــــأنلـــــدي هیئـــــة أســـــواق المـــــال ومســـــجل 23/05/2019العامـــــة العاد�ـــــة للمســـــاهمین المنعقـــــدة بتـــــار�خ 

 2019عــــــن عـــــــام  المرحل�ــــــة والســــــنو�ة �حضــــــور جم�ــــــع اإلجتماعــــــات الخاصــــــة �إعتمـــــــاد الب�انــــــات المال�ــــــة قــــــام الحســــــا�ات
 لتأكد من إستقالل�ة مراقب الحسا�ات.فاف�ة الب�انات المال�ة للشر�ة واوذلك من أجل ضمان سالمة وش

 نظم الرقا�ة الداخل�ة
�الموافقـة رة قـام مجلـس اإلدا هیئة أسواق المـال ووفقًا لتعل�مات على التأكد من تطبیق نظم الرقا�ة الداخل�ة حرصًا من إدارة الشر�ة

لســـنة المال�ـــة عـــن ا )ICR(لجنـــة التـــدقیق بتعیـــین مكتـــب مســـتقل �قـــوم �مهـــام مراجعـــة وتقیـــ�م نظـــم الرقا�ـــة الداخل�ـــة  علـــى توصـــ�ة
 وقامـت �التوصـ�ة 2018عـن عـام ) ICR(الرقا�ـة الداخل�ـة تقر�ـر قامت اللجنة �مراجعة نتائج كما ،   31/12/2019المنته�ة في 

اللجنة �التأكـد مـن أنـه تـم إتخـاذ اإلجـراءات ، �ما قامت إتخاذ اإلجراءات التصح�ح�ة الالزمة �شأن المالحظات الواردة في التقر�ر�
 التقر�ر المذ�ور.لواردة في التصح�ح�ة الالزمة �شأن المالحظات ا

تقار�ر المدقق الداخلى 
خـارجي ، و�ناًء عل�ه قامت اللجنة �مناقشة تعیـین مكتـب تـدقیق التدقیق الداخلي والموافقة علیهاقامت اللجنة �مناقشة إستقالة مدیر 

قامـت اللجنـة �إسـتعراض خطــة ، �مـا ورفـع تلـك التوصـ�ة لمجلـس اإلدارة للق�ـام �مهـام إدارة التـدقیق الـداخلي والموافقـة عل�ـه مسـتقل
�إسـتعراض تقر�ـر التـدقیق الـداخلي عـن  أ�ضاً  اللجنة قامتو ، ورفع توص�ة لمجلس اإلدارة إلعتمادهاعمل التدقیق الداخلي للشر�ة 

ظــات الــورادة فــي �متا�عــة المالح تقــوم اللجنــة أن�مــا  ،التقر�ــر لمجلــس اإلدارة يالمالحظــات الــورادة فــ� رفــع توصــ�ةو  2019عــام 
 خاذ اإلجراءات التصح�ح�ة الالزمة.إتللتأكد من  التقر�ر المذ�ور

 التدقیق الداخلي وحدةمراجعة وتقی�م جودة 
 �مناقشــة تعیــین مكتــب إستشــاري مســتقل للق�ــام �مراجعـــة وتقیــ�م جــودة وحــدة التــدقیق الــداخلي والموافقــة عل�ــه ورفـــعقامــت اللجنــة 

الـواردة فـى التقر�ـر المـذ�ور والتأكـد مـن  �مناقشـة ومتا�عـة المالحظـات عل�ه قامت اللجنةو�ناًء ، توص�ة بهذا الشأن لمجلس اإلدارة
 ورفع توص�ة بهذا الشأن لمجلس اإلدارة. إتخاذ اإلجراءات التصح�ح�ة الالزمة

 2018تقر�ر لجنة التدقیق عن عام 
 .2018�إعتماد تقر�ر لجنة التدقیق عن عام  2019قامت اللجنة خالل عام 

أ�ـــة ومراجعـــة  ،ســـات والـــنظم والتعل�مـــات ذات الصـــلة لتـــزام الشـــر�ة �ـــالقوانین والس�امهـــام اللجنـــة التأكـــد مـــن إ ضـــمن مـــنكمـــا أنـــه 
 �ـة مخالفـات واردة فـى التقر�ـرتفـادي أجـراءات الالزمـة لتخـاذ اإلإ أن یـتم مراعاةو (إن وجدت) الجهات الرقاب�ة مالحظات واردة من 

 .المذ�ور

متثــال للقــوانین واللــوائح الصــادرة مــن الجهــات مــن خــالل اإلتحقیــق التطبیــق األمثــل حرصــنا علــى  علــى ن نؤ�ــدفــى الختــام نــود أو 
 الرقاب�ة.

 وتفضلوا �قبول فائق االحترام والتقدیر ،،،، 

 رئ�س لجنة التدقیق دولة الكو�ت      
 08/06/2020 
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شركة مساهمة كويتية (عامة)
وشركاتها التابعة

الكويت
البيانات المالية المجمعه للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2019
مع

تقرير مراقبي الحسابات المستقل
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