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نبذة عن الشركة

یبلغ  مــدفوع مال بـرأس عــام 1979 ، للتنظیف الـوطنیة الشــركة تأسست

یبلغ 24,974,799  مدفوع مـال رأس إلى لیصل كـویتى 1,525,000 دینار

مـھنیة بـطریقة العـامة النظـافة أعمـال خدمات تـقدیم بـھدف ، كویتى دینار

(خالل 42 عاماً) نمت تأسیسنا مـنذ أنھ حیث ، الكویت دولة في علیھا یعتمد

كبیرة حصة لدیھا التابعة) لتصبح وشركاتھا (الشركة المجموعة وإزدھرت

والمـعدات اآلالت من بأسطول مـجھزة الجنسیات متعددة العـاملة القوى من

من اآلن الـشركة تـعتبر حیث ، للـشركة الـرئیسي النشاط لدعم المتخصصة

تتمثل حیث ، والھند األوسط الـشرق في النفایات إدارة فى الرائدة الـشركات

ونقل ( جمع النظافة أعـمال تـعھدات كافة بـتنفیذ القیام فى الرئیسیة خـدماتنا

باإلضافة األھلي) ، والقطاع الحكومیة والمصالح والوزارات البلدیة نفایات

ومـخلفات الـخطرة الـنفایات بـإدارة والخـاصة األخري الـخدمات تـقدیم إلى

تـأھیل إعادة خدمات وتـقدیم النفطیة الـرواسب ومـخلفات الـكیمیائیة الـمواد

من البیئة بحمایة الخاصة البیئیة اإلستشارات تـقدیم یـتم كما ، الملوثة التربة

الـزراعیـة الـمقـاوالت خـدمات تـقدیم إلى باإلضـافـة ، وتـحسینھا التـلـوث

خـدمة ، الـمصابغ خـدمات ، اآلفات مكافحة خـدمات ، الـطبیعیة والـمناظر

عن الناتجة بالـمواد واإلتجار ، والحراسة األمن وخدمات الـسیارات إیقاف

والمطھرة . المنظفة بالمواد والمتاجرة النفایات تدویر

عام منذ الكویت بورصة فى المدرجة الـشركات أوائل من الشركة بأن ً عـلما

.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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السید/عبدالحكیم فھد محمد الشایع                رئــــــــیس مـجــــــلـــس اإلدارة

الســــید/عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصیمي                     نائب رئیس مـجلس اإلدارة - غیر تنفیذي 

السید/حسین علي سید ناصر البھبھاني          عضو مجلس اإلدارة - تنفیذي

السـید/ســـالم على حـــــسن اسماعیل                   عضو مجلس اإلدارة - مستقل

السید/علي مــاضي فـــــیصل فیروز                    عضو مجلس اإلدارة - مستقل 



 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة إلى السادة المساهمين عن أداء الشركة

 2020ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في 

المحترمين     السادة / المساهمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

حاةةة  ني بةةةرحعةةةفحبععةةةفحن سةةةيحيحبصةةة  رشةةة  نيحينيحيسةةة دبدايةةةرحب بةةةرحبباةةةي ، حا ،ةةة ي  حيي
ب  شةةةة، حيا فقةةةةدي ححا مسةةةة  ميفبفحبفقةةةةد حة ةةةة حا سةةةة د ححا يطنيةةةةرح لفن يةةةة حا شةةةة ،رمجلةةةةاحةدا  ح

ا صةةةة د حعةةةةفح حبقةةةة ا  حا فق يةةةة حا سةةةةني حبفحبفقةةةةد ح ،ةةةة شةةةة ،فن  حييسةةةة نيحححدعمه حا مسةةةةفم  ةةةة
نفةةة أعحبعمةةة كحا شةةة ،رح لسةةةنرحا م  يةةةرحا منفهيةةةرح ةةةيححنبةةة  حعةةةفحاةةةمفمجلةةةاحاردا  حيا ةةة  حيف

31/12/2020.

بثةةة عحعلةةة حا شةةة ،رحبسةةةي حا فةةةيحح ةةة حا  يامةةةكحارةفصةةة ديرحيالحشةةةنحبفحا فبةةةدي عحيا صةةة يب ع
نةةةفعحعنهةةة حفسةةةجيكح سةةة أ ح ةةة ححا سةةةيلحا مبلةةةيحيااسةةةيالحا    جيةةةرحةةةةدح ةةة ببةةة ةيحا شةةة ، عح

جح لجميةةةةوحبفحف،ةةةةيفحسةةةةنرححف،ةةةةفح فقةةةةوح ةةةةيالحيجةةةةيدح ةةةة  حا فبةةةةدي ع  سةةةةنرح يةةةة حح2021مفمنيةةةة 
حينج ب فه .سفم ا يرح فيسوحا ش ،رحية
ح

ا قيةةة  حبفن يةةة ح،  ةةةرححةدا  حا ن  يةةة عحمةةةفح ةةة ك ةةةدحا شةةة ،رحمةةةفحا شةةة ، عحا  اأةةةد ح ةةةي حمجةةة كحف
ف هةةةةداعحبعمةةةة كحا ن   ةةةةرحفحجمةةةةوحينقةةةةكحن  يةةةة عحا بلديةةةةرحيا ةةةةي ا اعحيا مصةةةة   حا ب،يميةةةةرح

راةةة  رحة ةةة حفقةةةدي حا  ةةةدم عحياانشةةةطرحاا ةةة  حمةةةفح ةةة كحشةةة ، عحب  ححيا قطةةة ألحاا لةةةي 
يةدا  حا ن  يةةةة عحا  طةةةة  حيم ل ةةةة عحا مةةةةيادحا ،يمي أيةةةةرحيم ل ةةةة عححبفن يةةةة  صةةةةرحيا  ا مجميعةةةةرح

 ح،مةةة حيةةةف حفقةةةدي حارسفشةةة  اعحدم عحةعةةة د حفل يةةةكحا ف بةةةرحا مليثةةةرا  ياسةةةرحا ن طيةةةرحيفقةةةدي ح ةةة
 حب راةةةةة  رحا ةةةةة حفقةةةةةدي ح ةةةةةدم عحبم يةةةةةرحا بيأةةةةةرحمةةةةةفحا فلةةةةةي حيفبسةةةةةينه ا بيأيةةةةةرحا   صةةةةةرحب

 حدم عحم،  بةةةةةرحا  ةةةةة ع ح ةةةةةدم عحا مصةةةةة ب  ح ةةةةةي يةةةةةريالعحا   اعيةةةةةرحيا منةةةةة   حا طبا مقةةةةة 
ح. دمرحةيق  حا سي  اعحي دم عحاامفحيا ب اسر

ح

ح



ح

ح:حيا فيحففمثكح يم حيليا مجميعرححش ، عحيمش  يوحبنشطرنسف  ضحب ضححي يم حيلي

 بتنفيذها. المجموعة التي تقوم الهامة مشاريعال
ح

 لشةةةة ،رحا يطنيةةةةرح  صةةةةرحبةةةةلحاحبعمةةةة كحا ن   ةةةةرحا   مةةةةرحاحا من ةصةةةة عحا ح-بلديةةةةرحا ،ييةةةةعح -1
 . لفن ي حيش ، فه حا ف ب ر

ا فةةةة  ي ححح- ح2019-16/2018ـ ع ص /ه    ا م ايةةةةد ح ةةةةة حفح-ا هيأةةةةرحا   مةةةةرح لصةةةةن عرح -2
بةةةةةدا  حيفشةةةةييكحيفطةةةةيي حيصةةةةي نرحيةسةةةةفي كحمبطفةةةةيحم   جةةةةرحا م ل ةةةة عحا صةةةةن عيرحاح

ا منطقرحا ي بيرحيا س ألرحبمنطقرحا ي   ا.ح–ا صلبرحبمنطقرحا ش يبرحا صن عيرح

فشةةةةةةييكحيصةةةةةةي نرحح-ح 22-11/2019/2020 / حخحأل/فعقةةةةةةدح ةةةةةةة حح–ي ا  حا صةةةةةةبرح -3

ح .1يةدا  حمب ةرحا ش يبرحف
ح– حCA/4190فمن ةصةةةةرح ةةةةة حح–شةةةة ،رحا بفةةةة يكحا يطنيةةةةرحا ،ييفيةةةةرحيا فسةةةةيي حا مبلةةةةيح -4

حم   جرحيا ف ل حمفحا ن  ي عحا صلبرحا  ط  حيا   ملر.
حم   جرحم ل  عحا ب  حا ن طير.ح–مؤسسرحا بف يكحا ،ييفيرح -5
م   جةةةةرحيا ةةةةف ل حمةةةةفحا ن  يةةةة عحح-ا شةةةة ،رحا ،ييفيةةةةرح لصةةةةن ع عحا بف ي يةةةةرحا مف، ملةةةةرح -6

حا صن عير.

ح– ح18/2015/2016عقةةةةدح ةةةةة حفح–ا هيأةةةةرحا   مةةةةرح شةةةةأيفحا   اعةةةةرحيا ثةةةة ي حا سةةةةم،يرح -7
.ا س ي رلط لح فن ي حيفطيي حيصي نرحا   اعرحا فجميليرح

ح

 فةةةةةةة  ي ح ةةةةةةةة ( 6/2016/2017)عقةةةةةةةدحبعمةةةةةةة كحم ايةةةةةةةد ح ةةةةةةةة حح–مطةةةةةةة  حا ،ييةةةةةةةعح -8

مةةةفحبمةةة  حمبنةةة حمطةةة  حا ،ييةةةعح دمةةةرحةيقةةة  حيةيصةةة كحا سةةةي  اعححح-( 18/2017/2018)

.ا دي ي
 .ةسفأج  حم ،ب عحموحا يةيدح–ح(3/2017/2018)عقدح ة حح–حبلديرحا ،ييع -9
 .ةسفأج  حم ،ب عحموحا يةيدح–ح(7/2017/2018)عقدح ة حح–حبلديرحا ،ييع -10
 .بعم كحب اسرح-ح(8/2018)عقدح ة حح–حش ،رحصن عرحا ،يم يي عحا بف ي ير -11
ا ن   ةةةةةرحبم هةةةةةدحا قةةةةةي حا ب يةةةةةرححعمةةةةة كح ةةةةةدم عب( 1202815عق    م )        ) – ي ا  حا ةةةةةد  أل -12

 .سن ديار

فقةةةةةدي ح ةةةةةدم عحا ن   ةةةةةرح لم،فةةةةةرحح-حHO/C43/S18عقةةةةةدح ةةةةةة حح-شةةةةة ،رحن ةةةةةطحا  لةةةةةيعح -13

.ا  أيسي

  حةسفأج  حم ،ب ع.01/2017/2018من ةصرح ة حف لحرحأل/ح–ا هيأرحا   مرح لبيأرحح -14
 حبعمةةةة كحا ةةةةف ل حمةةةةفح5428/2019/2020من ةصةةةةرح ةةةةة حفح–ي ا  حا ،ه بةةةة  حيا مةةةة  ح -15

 حا  ،سي.ا فن اا طميحا ن فعحمفحيبد ح

ح



  األداء المالي نبذة عن

د.نح،م ح  حح105,471,573بي حبليعحةجم  يحةيمفه ح %1.9 بصةةةةةةةيكحا شةةةةةةة ،رحبنسةةةةةةةبرحةن  ضح

جحي مسةةةم أرحيث ثرحيسةةةب يففح31/12/2020 جحيب ب م أرحييابدحيسةةةب يفحب    دين  اجححم أرحي مسةةةرحمليين 

جح م أرحيسةةةةةةةب رحملييفحد.نحف 107,540,209  حمق  نرحموحا    حا م اةةةةةةةيحبةجم  يحةيمرحبليع  ،ييفي 

جححي مسم أرحيا ب يفحا  حيمأف فحيفس ر ح.31/12/2019 ح،م ح  حدين  اجح،ييفي 

سبرح،م حان  اعحةجم   34,630,235حبي حبليعحةجم   حةيمفه %  6.9   حبقيلحمل،يرحا مس  ميفححبن

جحيمأف فحي مسرحيث ثيفف 31/12/2020د.نح،م ح  ح جحيسفم أرحيث ثيفحب    دين  اجححب ب رحيث ثيفحمليين 

جح سةةةةةةةب رحيث ثيفحملييفحيمأف فحيسةةةةةةةفرحا  حد.نحف  37,206,302 ح حمق  نرحبةجم   حةيمرحبليعح،ييفي 

جحيث ثم أرحياثنيفح ح.31/12/2019 ح،م ح  حدين  اجح،ييفي 

ةجمةةةة   حح2020ا شةةةة ،رحا   صةةةةرحبمسةةةة  ميحا شةةةة ،رحاا ح ةةةة كحعةةةة  حح سةةةة أ صةةةة   ححبليةةةةع،مةةةة ح

جحيسةةةةةب م أرحد.نحف )ح2,419,735 (ةيمفهةةةةة حمبلةةةةة  ي مسةةةةةرحمليينةةةةة فحيب ب م أةةةةةرحيفسةةةةة رحعشةةةةة حب  ةةةةة 

جح يث ثةةةةةةيف مليةةةةةةيفحفد.نح 1,590,804 حمق  نةةةةةةرحبل بةةةةةة  حصةةةةةة  يرحبليةةةةةةعحةيمفهةةةةةة ححدينةةةةةة  اجح،ييفيةةةةةة 

جح ي مسةةةم أرحيفسةةة يفحا ةةة حيثم نم أةةةرحيا ب ةةةر  ح،مةةة حبليةةةعح 2019 ح ةةةيحا  ةةة  حا سةةة ب حدينةةة  اجح،ييفيةةة 

 لةةةةاح لسةةةةه حا يابةةةةدح ل ةةةة  حح(10.46)ا سةةةةه حااس سةةةةيرحا   صةةةةرحبمسةةةة  م حا شةةةة ،رحاا حح سةةةة   

ح.2019 لاح لسه حا يابدح يحع  حح6.84 حمق  نرحب ببيرحسه حبليعحح2020ا ب  يح

 د حفي يوحب ب  حعل حا مسةةةة  ميفحعفحا سةةةةنرحا م  يرحا منفهيرح  حببيصةةةة حمجلاحةدا  حا شةةةة ،رح

 . بيص حمجلاحةدا  حا ش ،رحب د حفي يوحب ب  حعل حا مس  ميف:حح2019فح 31/12/2020

 .مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

عفحا سةةنرحا م  يرحا منفهيرح  ححعاةة  حمجلاحاردا  احم،  ل حصةة  ب د ححبيصةة حمجلاحاردا  

اردا  حبةجم  يححاعاةة  حمجلاحل م،  بصةة  ححبيصةة حمجلاحاردا  ح:ح2019 ف 31/12/2020

د.ن .ح30,000مبل حيةد  ح
ح

 األطراف ذات صلة

ب غ   ج إلم   لا   31/12/2020إن أ)ص   مل عامال   لمست عامم   ألطقا م     عصل   مع  ىعت عا     ا  م   ل       

ث     سي مست     ي  تسم     الملنا تسم     الا تأ)بال      ن أا      ل  تثمل ملن     ا تعث      لن د.ك ) 3,949,892 يمأله     ل 

د.ك )أ)بال    ا م ي     ن  4,811,595( مقل)     ا بمص    يم ب     ت إلم    لا   يمأل      دت     ل)ع    تألي    ل   تسم    ال ن

 م      ل       ( دت       ل)ع    تألي      ل  تثمل ملن      ا تعر      مم عا      م عا        ت مم      ملنا ت مم      ا تسم      ال ن 

ثمل ملن       ا تتعر       م ت        أل ن أا        ل  د.ك  ) 861,703 ، أي بل خ        لم تا        ت مق       مع) 31/12/2019

(.دت ل)ع    تأليل   ت االملنا تثسثا



 تقرير الحوكمة 
يؤ،ةةةدحة ف امنةةة حا ةةةداأ حبفقةةةدي حب اةةةكحةيمةةةرح مسةةة  مين حيينبةةةوحةفحفق يةةة حا بي،مةةةرحا سةةةني ح هةةة احا  ةةة  ح

فحاسةةةةفدامرحا مم  سةةةة عحا جيةةةةد ح بي،مةةةةرحا شةةةة ، عحب  ةةةةنحمةةةةفحةعف ا نةةةة ح،شةةةة ،رحمسةةةة  مرحع مةةةةرح
بصب حا ي  حب  ةيرحيةةفص ديرح يحع   حااعم كحا بدي .

ح

 ا اعحيارجةةةةة ةةةة حفبسةةةةيفحا مم  سةةةة عححبيلن حنبةةةةيحفبقيةةةة حاا ةةةةدا حا م جةةةةي ،مةةةة حنفطلةةةةوح ةةةةيحسةةةة
جحب راةةة  رحة ةةة حفن يةةة حةطةةة  حبي،مةةةرحمفطةةةي ح لشةةة ،رحببيةةة حيم ،ننةةة حفبةةةي حم، نةةةرحا م مةةةيكحبهةةة حب  يةةة 

بعم  ن حيب  ف  يحفبقي ح ؤيرحمس  مين .حم ميةرح يحمج ك
ح

شكر وتقدير

 حبفقةةةةد حب اصةةةة  رحعةةةةفحن سةةةةيحيب  ني بةةةةرحعةةةةفحبعاةةةة  حمجلةةةةاحاردا  حياردا  حا  ليةةةة حي ةةةة حا  فةةةة  
ب ةةةة   حا شةةةة، حيا فقةةةةدي ح لسةةةة د حا مسةةةة  ميفحا ،ةةةة ا حعلةةةة حثقةةةةفه حيدعمهةةةة ح نةةةة حيمةةةةي  يحا شةةةة ،رح

جحعلةةة ح يةةة حيةةةةدحبققةةةعحا شةةة ،رح ينلمةةةكحبفحن،ةةةيفحجةةةدي يفحبهةةة  حا ثقةةةرحبملةةةيفحبفحنلفقةةةيحب،ةةة حداأمةةة 
 م يداجحمفحا فقد حيا  ةي.

ح

،مةةةة حبيدحبفحبعةةةة رحعةةةةفح ةةةة   حا شةةةة، حيا فقةةةةدي ح جميةةةةوحمةةةةي  يحاحفن يةةةة حاحعلةةةة حجهةةةةيد  ح
ح  نيه حيب صه حا داأ حعل حفبقي حب دا حا ش ،رحيمص   حعم أه حيمس  ميه .ا م لصرحيف

ح
ح

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 رئيس مجلس اإلدارة  ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

عبدالحكيم فهد محمد الشايع     
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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.



16

خدماتنا و أنشطتناالتقـریــــر الســنــوي 2020

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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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 التنظیف الداخلي» منذ أكثر من 29 عاماً عبر قطاعات السوق المتعددة (القطاعین الخاص

والحكومي) بطریقة مھنیة موثوق بھا تلبي جمیع توقعات عمالئنا.

         خدمات التنظیف الداخلي
Indoor Cleaning  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 ذات جودة عالیة وحلول مبتكرة لعمالئنا فى مجاالت إیقاف وتأجیر السیارات للقطاع الحكومي والخاص.

خدماتنا و أنشطتنا
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 تقرير الحوكمة
 الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.عامة

      



 2020كمة تقرير الحو                                              شركة الوطنية للتنظيف )ش.م.ك( عامة          ال 
 

  

 

 

 اإلدارة لمجلس متوازن هيكل : بناء    األولي القاعدة 

 والمسؤوليات للمهام السليم : التحديد     الثانية القاعدة 

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الكفاءة ذوي من أشخاص : اختيار     الثالثة القاعدة 

 المالية التقارير نزاهة : ضمان    الرابعة القاعدة 

 الداخلية والرقابة المخاطر إلدارة سليمة نظم : وضع   القاعدة الخامسة 

 األخالقية والقيم المهني السلوك : تعزيز   القاعدة السادسة 

 المناسب الوقت وفي دقيق بشكل والشفافية : اإلفصاح    القاعدة السابعة 

 المساهمين حقوق : احترام     الثامنة القاعدة 

 المصالح أصحاب دور إدراك :    التاسعة القاعدة 

 األداء وتحسين : تعزيز     القاعدة العاشرة 

 االجتماعية المسؤولية أهمية على : التركيزعشر الحادية القاعدة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2020كمة تقرير الحو                                              شركة الوطنية للتنظيف )ش.م.ك( عامة          ال 
 

 مقدمة 
 

 بين وتوازن حماية أفضررل تحقق التي واإلجراءات والنظم المبادئ في الشررركات حوكمة قواعد تتمثل

 الهدف ويكمن به، المرتبطة األخرى المصررالح وأصررحاب فيها سرراهمينوالم الشررركات إدارة مصررالح

 يعزز بما المساهمين أهداف مع الشركة تماشي ضمان في الشركات حوكمة قواعد تطبيق من األساسي

 األزمات. مواجهة على وقدرتها الشركة أداء بكفاءة المستثمرين ثقة من
 

 الشفافية وجود وتحفز الشركة داخل القرارات جميع اتخاذ منهجية تنظم الشركات حوكمة قواعد إن

 الشركة أعمال تُسيَّر التي التنفيذية اإلدارة بين السلطة فصل أهمها ومن، القرارات لتلك والمصداقية

 ويعزز الطمأنينة يضفي بما الشركة، هذه في والسياسات الخطط ويراجع يعد الذي اإلدارة ومجلس

 على فعال بشكل الرقابة من وأصحاب المصالح المساهمين نتمك   كما معه، التعامل في بالثقة الشعور

 .الشركة
 

 الشفافية وتأكيد المصداقية وتعزيز بناء في ودوره للتنظيف الوطنية الشركة إدارة مجلس من حرصا  و

 الخاصةالمعتمدة و واللوائح السياساتب يسعي دائما باإللتزاماإلدارة  مجلس فإن بالمسئولية ستشعارا  وإ

وفقا  لما ورد في الكتاب الخامس عشر"حوكمة الشركات" من الالئحة التنفيذية وذلك  الشركات كمةبحو

 .سواق المالأنشاء هيئة إالخاص ب وتعديالته 2010 لسنة (7)من قانون رقم 
 

 

 ولى : بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارةالقاعدة األ
 

 

لشررررركة والمهام والمسررررؤوليات المناطة به، إن هيكل مجلس اإلدارة يتناسررررب مع حجم وطبيعة نشرررراط ا

 كاف   عدد بحيث يسرمح له بتشركيل (أعضراء خمس) من الوطنية للتنظيف ركةالشر إدارة مجلس ويتكون

بات إطار في منه المنبثقة اللجان من ية ،الحوكمة قواعد متطل  من اإلدارة مجلس أعضررررررراء وأغلب

 المتخصصة والمهارات الخبرات في التنوعوقد روعى  ،وعضوين مستقلين  التنفيذيين غير األعضاء

ص ويخصرر ،القرارات تخاذإ في الكفاءة تعزيز في يسرراهموالذى بدوره  الشررركة دارةإ مجلس تشرركيل فى

 ذلك في بما بهم المنوطة والمسرررررؤوليات بالمهام ضرررررطالعلإل ىكافال وقتال دارةاإل مجلس أعضررررراء

 بين من للمجلس أمين سرررر بتعيين المجلس قام وقدالتابعة له، واللجان  المجلس جتماعاتإل التحضرررير

شركة موظفي شرك حوكمة لقواعد وفقا مهامه وتحديد ال  بها، المكلف المسؤوليات مع يتماشى بماات ال

 السررياسررات بشرركل واضررح في التنفيذية واإلدارة اإلدارة من مجلس كل ومسررؤوليات مهام تحديد تم كما

 س اإلدارة.جلم قبل من المعتمدة واللوائح
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 :نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة والمؤهالت العلمية والخبرات العملية وذلك على النحو اآلتي 
 

 والخبرات العملية المؤهالت العلمية الخبرات  المنصب اإلسم

تاريخ 
اإلنتخاب/ 
تعيين أمين 

 السر

عبدالحكيم فهد  / السيد
 محمد الشايع

 مجلس رئيس
         - اإلدارة
 يذيغير التنف

 

 المؤهالت العلمية
 

 

الواليات المتحدة األمريكية عام  -أورالندو   – كلية جونز – إدارة أعمالبكالوريوس  -

1982. 
 

 .1985الواليات المتحدة األمريكية عام  –جامعة المدينة  –ماجستير إدارة أعمال  -
 

 

 الخبرات العملية

 
دارة ارة األسررررر م، إ، إدعمرررررالإدارة األعامرررررا اررررر  مجررررراالت  38خبررررررة عمليرررررة ت رررررار   -

م عررردة منا ررر  ، حيرررن أنررر  الخررردمات السرررياحية والتراي يرررةإدارة  رررارات والع شرررسل سررراب ا
  -قيادية ا  كالم من :

 
 .2013-2018رئيس تنفيذي ا  شركة السالمية جرو  لتنمية المشاريع  -1
 . 2006-2008نائ  المدير العام ا  الشركة المتحدة للتراي  والسياحة  -2
 .1998-2006مالء ا  شركة مجمعات األسواق التجارية مدير عالقات الع -3
 .1992-1998 رئيس قسم إدارة األس م ا  شركة الع ارات المتحدة -4
 .1983-1991إدارة البلدية  -5

 
 -التالية : ويات فى مجالس اإلداراتعض شغل عدةما أنه كان يك -

 .2016-2018عضو مجلس إدارة ا  شركة مجمعات األسواق التجارية   -1
 .2013-2015س إدارة إتحاد التنس عضو مجل  -2
-2013شررركة السررالمية جرو  لتنمية المشرراريع رئيس مجلس إدارة وعضررو منتد  ا    -3

2008. 
 . 2010-2011عضو مجلس إدارة ا  شركة إيكاروس المتحدة للخدمات البحرية   -4

29-06-2020 

حسين سيد علي  /السيد
 ناصر البهبهاني

عضو مجلس 
 تنفيذي -إدارة 

 العلميةالمؤهالت 

 
جامعة  – كلية خفر السواحل الكندية – علوم بحرية تخ ص – تكنولوجيا بكالوريوس -

 .2005عام كندا  – كي  بريتون
 

م كندا عا –كلية خفر السواحل الكندية   -تخ ص مالحة بحرية  –دبلوم علوم بحرية  -

2005. 
 

 الخبرات العملية

 
م  16خبررررة عمليرررة ت رررار   - وإدارة العمليرررات، حيرررن  حريرررةالبالعلررروم  اررر  مجررراالت عامرررا

 ا  الشركة الوطنية للتنظيف للعملياتأن  يشسل حاليام من   الرئيس التنفيذي 

 -كما أن  شسل ساب ام عدة منا   قيادية ا  كالم من : -
 

  .2020-2016شركة كي جي إل للن ل  –محطة إدارة الحاويات مدير  -1
حاويات  -2 ية –مدير محطة إدارة ال لدول للموانئ والتخزين والن ل  شرررررررركة كي جي إل ا

2014- 2016 . 
شرررررررركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين  –مسرررررررراعد مدير محطة إدارة الحاويات  -3

 . 2014 -2010والن ل 
 .2010 – 2005إدارة خفر السواحل الكويتية  –وزارة الداخلية  -4
 

 -عضويات فى مجالس اإلدارات التالية : عدة شغل حاليا  كما أنه ي -

 ال المتحدة لت طيع المعادن.شركة ميت -1
 شركة نجمة الشمال للمالحة. -2
 شركة اكسيس سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر. -3
  شركة المحركات العالمية. -4
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عبد العزيز محمد السيد/ 
 عبدالعزيز العصيمي 

 نائب رئيس
 – اإلدارة مجلس

 غير تنفيذي

 

 
 المؤهالت العلمية

 

 – "ساوث داكوتاجامعة " - 19811984-  ك ربائيةا  ال ندسة ال وماجستيربكالوريوس  -

SDSU- .الواليات المتحدة األمريكية 
 

 الخبرات العملية

 
وا  قطاع الن ل واإلت االت  عاما ا  مجال تكنولوجيا المعلومات 28 ت ار خبرة عملية  -

حين أن  شرررسل سررراب ام عدة منا ررر  قيادية ا  وزارة الموا رررالت كان  خر ا من ررر  " 
 -" ، كما أن  شسل عدة منا   ا  كالم من : ة المواصالتوكيل وزار

 باحن علمي مشارك بمع د الكويت لألبحان العلمية. -1
 وزارة التخطيط. –منتد  لدي المركز الوطني لنظم المعلومات  -2
 الواليات المتحدة األمريكية. -ساوث داكوتا" جامعة "  -عضو  يئة تدريس  -3
جاااالس إدارات / لجاااان الشاااركات/الهيئات كماااا أناااه شاااغل ساااابقا  عااادة عضاااويات فاااى م -

 -التالية :
 
 عضو مجلس إدارة مؤسسة الموانيء الكويتية. -1
 عربسات. –نائ  رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لإلت االت الفضائية  -2
 مجلس الوزراء الموقر. –عضو مجلس إدارة وكالء وزارات الخدمات  -3
مجلررررس الرررروزراء  –علومررررات عضررررو مجلررررس إدارة الج رررراز المركررررزي لتكنولوجيررررا الم -4

 الموقر.
 زين . –عضو مجلس إدارة شركة اإلت االت المتن لة  -5
 .ال يئة العامة لإلستثمار – رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة -6
 .CICG –عضو مجلس إدارة مجموعة اإلت االت والمعلومات اإلستشارية  -7
 ة.نائ  رئيس مجلس إدارة شركة شروق باك لت نيع الكروت الذكي -8
رئررريس لجنرررة مشرررروع إنشررراء قرررانون  يئرررة اإلت ررراالت وقرررانون إنشررراء شرررركة ال ررراتف  -9

 .مجلس الوزراء الموقر -الثابت
مجلرررس الرررروزراء   -رئررريس لجنرررة دراسرررة مشررررروع السررركك الحديديرررة ومترررررو االنفررراق -10

 الموقر.
رئررريس لجنررررة متابعررررة قررررارات مجلررررس الرررروزراء بشرررر ن تنفيرررذ مشررررروع أنظمررررة الن ررررل  -11

 السريع .
 

ه شااااغل عضااااوية العديااااد ماااان اللجااااان اآلخااااري ذات الصاااالة بااااوزارة التخ ااااي  كمااااا أناااا -
والتنميااااااةة وزارة اإلعااااااالم ة وزارة المواصااااااالت وذات الصاااااالة بمجااااااال اإلتصااااااا ت 

 وتكنولوجيا المعلومات.
 

 .2017علما بأنه عضو فى مجلس إدارة الشركة منذ عام  -

29-06-2020 

سالم علي حسن  /السيد 
 اسماعيل

 عضو مجلس 
 مستقل - دارةاإل

 

 المؤهالت العلمية
 

 

 .1983جامعة الكويت  –ليسانس ح وق وشريعة  -
 

 الخبرات العملية

 
 .العمل ال انوني عاما ا  مجال 37خبرة عملية ت ار   -
م من ررر  محرررامي أمرررام محكمرررة التمييرررز والدسرررتورية منرررذ عرررام  - حيرررن أنررر  يشرررسل حاليرررا

 . وحتي تاريخ 2016
 

 -يادية كان أبرزها المناصب التالية :كما أنه كان يشغل عدة مناصب ق -
 

 عضو  يئة التدريس منتد  بمع د الدراسات ال ضائية وال انونية.  -1

 .2016-2013مدير إدارة المكت  الفني    -2

 .2013-2012مدير إدارة التفتيش الفني    -3

 .2012-2006رئيس قسم التفتيش الفني للجنح الخا ة    -4

 .2006-2002رور ئيس قسم التفتيش الفني ل ضايا المر   -5

سررنوات ، محااظة الفحيحيل سررنتين ومحااظة  3رئيس تح يق كل من " محااظة األحمدي   -6

 سنوات. 5ال باحية 
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على ماضي  /السيد 
 فيصل فيروز

 

 عضو مجلس 
 مستقل - اإلدارة

 

 المؤهالت العلمية
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 .1979جامعة بيروت العربية  –ليسانس ح وق  -
 

 الخبرات العملية
 

عرررردة مجرررراالت تابعررررة لرررروزارة الداخليررررة لدولررررة عامررررا ارررر   41رة عمليررررة ت ررررار  خبرررر -
 الكويت.

 

 -كما أنه كان يشغل عدة مناصب قيادية كان أبرزها المناصب التالية : -
 

 .2018- 2015مدير عام مديرية أمن محااظة الج راء  .1
 .2015-2010مدير عام اإلدارة العامة ل وات األمن الخا ة  .2
 2010-2008إلدارة العامة ل وات األمن الخا ة مساعد مدير عام ا .3
 2008-1998مدير إدارة حماية الطائرات الكويتية  .4
 1998-1993مدير إدارة الوحدات الخا ة  .5
 .1993-1982ضابط اي إدارة الوحدات الخا ة  .6
 .1982-1979ضابط ا  اإلدارة العامة لخفر السواحل  .7

 

  المسرررتوي المحلي والدولي، كما أن  شرررسل سررراب ام عدة عضرررويات ا  اللجان األمنية علي
كلف ا  العديد من الم مات الرسررمية الدولية ا  كالم من دول لالنمسررا، ارنسررا، الواليات 

 المتحدة األمريكية، المانيا(. 
  

  ح ررل عل  كت  شرركر وت دير من كالم من سررفارة الواليات المتحدة األمريكية والسررفارة
ده المبذولة ا  تحرير الكويت من العدوان الساشم البريطانية ا  دولة الكويت وذلك لج و

 . 1990عام 
 

  كما أن  ح رررل عل  العديد من الدورات التدريبية المحلية والدولية ا  عدة مجاالت ذات
 ال لة.

 

 مؤيد الشوا السيد/ 
أمين سر مجلس 

 اإلدارة

 

 المؤهالت العلمية
 

- كنررررررردا – مرررررررونتل -تخ رررررررص محاسررررررربة  –بكرررررررالوريوس تجرررررررارة  -
1996. 

 

 لندن. –إرنست أند يونغ  -ش ادة إعتماد للتدقيق الداخل   -
 

 الخبرات العملية

 حت  تاريخ ( الرئيس التنفيذي للموازنات وتطوير األعمال. – 2020ل .1

الشركة  -( المدير اإلقليم  للموازنات وتمويل المشاريع 2019 – 2004ل   .2

 الوطنية للتنظيف.

 الكويت. –مكت  إرنست أند يونغ  -خل  رئيس  ( مدقق دا 2004 – 1999ل  .3
 كندا. –مونتل  -مكت  إنتربرايز جرو   –( محاس   1999 – 1997ل  .4
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 : نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركةة وذلك من خالل البيان التالى- 
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شهد سعيد إسماعيل  / السيد

  دشتي
غير تنفيذي – رئيس مجلس اإلدارة  

      
بتاريخ  ةتم إنتخاب مجلس إدارة جديد فى الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد

29/06/2020  

عبد الحكيم فهد محمد السيد/ 

  الشايع
غير تنفيذي – رئيس مجلس اإلدارة  

تم تشكيل مجلس إدارة جديد 

                 29/06/2020فى 

السيد/ محسن محمد 

  – بوشهري
والرئيس  اإلدارة رئيس مجلسنائب 

 التنفيذي

      
بتاريخ  ةتم إنتخاب مجلس إدارة جديد فى الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد

29/06/2020  

السيد/ عبدالعزيز محمد 

 عبدالعزيز العصيمي
غير  – رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 تنفيذي

                      
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  ضو مجلس إدارةع

حسين علي سيد  /السيد 

 ناصر البهبهاني
تنفيذي –اإلدارة  عضو مجلس  

تم تشكيل مجلس إدارة جديد 

                 29/06/2020فى 

سالم علي حسن  /السيد 

 اسماعيل
مستقل –اإلدارة  عضو مجلس  

                      

على ماضي فيصل  /السيد 

 فيروز
مستقل –ارة اإلد عضو مجلس  

                      

 السيد / مؤيد الشوا
مجلس اإلدارة أمين سر                        

 

فقا  و 29/06/2020المنعقدة بتاريخ ن للمساهمي السنوية يةدلعاالعامة الجمعية افي أعضاء مجلس اإلدارة  نتخابإتم 

د فى الجدول الموضررررررح وفقا لما ور تشرررررركيل مجلس اإلدارة 29/06/2020 بتاريخ وتم شفافةوسمية راءات رإلج

 اعاله.
 

 اإلدارة    مجلس اجتماعات محاضر وحفظ وتنسيق تسجيل 
 

 1من الباب الثامن "شركات المساهمة العامة" من الالئحة التنفيذية  للقانون رقم  (114)وفقا  لما ورد فى المادة رقم 

لفصررل الثررانى مررن كترراب حوكمررة مررن ا (6-2)لمتطلبررات المررادة رقررم  ووفقررا  بإصرردار قررانون الشررركات،  2016 لسررنة

لمحاضرر  خراص سرجل بإعردادبشركل دائرم ومسرتمر  الشركة الوطنية للتنظيرف إدارة مجلس سر أمين يقومالشركات 

يقروم أمرين السرر كمرا  االجتمراع، ونهايرة بدايرة وتوقيرت تراريخ ومكران اإلجتمراع مبينرا  فيره دارةاإل مجلرس جتماعاتإ

وإصردار الردعوات ألعضراء  األعمرال جردول كافرة األمرورالتى تتعلرق بإعرداداإلدارة فرى  مجلرسمع رئيس  لتنسيقبا

ترروافر جميررع المعلومررات ألعضرراء المجلررس ممررا يضررمن لهررم لضررمان  ذات الصررلة معررززا  بالوثررائق مجلررس اإلدارة

 ،األقرل علرى عمرل أيرام ثالثرة قبرل وذلرك للمعلومات وتحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصالحالسريع الوصول 

 وتبويبهرا تمرت التري التصرويت عمليرات فيهرا بمرا والمرداوالت بالمناقشاتاإلجتماعات  محاضر إعداد إلى إلضافةبا

 .الحاضرين كل منوتوقيعها  إليها الرجوع يسهل بحيث وحفظها

 
 

 الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات ةالقاعد
 

( لسررنة 1والمسررؤوليات المنصرروص عليهررا فررى القررانون رقررم )بالمهررام  يلتررزم مجلررس إدارة الشررركة الوطنيررة للتنظيررف

بإصدار قانون الشركات، كما أن ميثاق عمل مجلس اإلدارة المعتمد يعكس مهام ومسرؤوليات مجلرس اإلدارة  2016

 27/07/2020بتراريخ  06/2020قام مجلس اإلدارة فى إجتماعره رقرم وقد  ،بما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات
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والصررالحيات الترري يررتم تفويضررها  ونائررب رئرريس مجلررس اإلدارة مرراد صررالحيات رئرريس مجلررس اإلدارةتحديررد وإعتب

( مرن 26وفقا لما ورد فى المادة رقرم ) محددة سلطات وصالحيات مجلس اإلدارةأن لى إباإلضافة لإلدارة التنفيذية، 

دارة الشررركة والقيررام بجميررع " لمجلررس اإلدارة أوسررع السررلطات إل أن النظررام األساسررى للشررركة والررذى يررنص علررى

األعمال التى تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها وال يحد من هذه السلطة إال ما ينص عليه القانون أو هذا النظام 

أو قرررارات الجمعيررة العامررة ويجرروز لمجلررس اإلدارة بيررع عقررارات الشررركة أو رهنهررا أو إعطرراء الكفرراالت أو عقررد 

 القروض".
 

خرالل مجلرس اإلدارة  قرامكما  ،التنفيذي الرئيس ووظيفة اإلدارة مجلس رئيس وظيفة بين ة بالفصلاإلدار سقام مجل

 .المنوطة باإلدارة التنفيذية والصالحيات المسؤولياتبالمهام و ذيينالتنفيؤساء الربتفويض  2020عام 
 

 2020خالل عام  أهم إنجازات اإلدارة التنفيذية 
 

، وفيما 2020( إجتماعات خالل عام 6من الرؤساء التنفيذيين بعقد عدد ) قامت اللجنة التنفيذية المكونة

  -يلى أهم إنجازات اإلدارة التنفيذية:
 

 المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لوائح واألنظمة الداخلية للشركةالعمل على تنفيذ كافة السياسات وال. 

 ركة في ضرروء خطط رز في نشرراط الشررإعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشررأن التقدم المح

 ستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.وأهداف الشركة اإل

 نظام  وتطوير وضررررع( إدارة الموارد البشررررريةHR Software باإلضررررافة إلى تحديث نظام إدارة )

 .بنشاط الشركة العقارات الخاصة

 ارد الشررركة بالشرركل األمثل، والعمل على إدارة العمل اليومي وتسرريير النشرراط، فضررال  عن إدارة مو

 واستراتيجية الشركة. تعظيم األرباح وتقليل النفقات، وذلك بما يتفق مع أهداف

 .المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم االخالقية داخل الشركة 

 ام بنزعة ، والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على االلتزوضررررررع نظم الرقابة الداخلية

 المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

  عمل بطبيعة العالقة ذات الرقابية والقوانين القرارات بمتابعة يتعلق فيما واضحة عمل وضع آلية 

 .بها التام وااللتزام التطبيق من للتأكد وذلك الشركة

 بشررركل المنجزة مهامهم وتقييم الشرررركة موظفي بجميع الخاصرررة الرئيسرررية األداء مؤشررررات إعداد 

 .دوري
 

 2020خالل عام  الحالية دارةنجازات مجلس اإلأهم إ 
 

 .مراجعة سياسات وإجراءات الشركة وإعتمادها 

 .تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة 

 يذ المشاريع اإلستراتيجية للشركة.متابعة تنف 

  ؤساء التنفيذيينربالالمنوطة  ليات والصالحياتالمهام والمسؤواعتماد. 

 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها 

 وإعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للشركة مناقشة. 

 إعادة تشرررررركيل وإنتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس اإلدارة وتشرررررركيل اللجان المنبثقة من المجلس و

 تعيين أمين سر المجلس. 

 ت للشركة وإعتمادها.ة الصالحيافتعديل مصفو 

  والسنوية المرحلية المالية البياناتإعتماد. 

  مناقشة مكافآت مجلس اإلدارة، وتوزيعات األرباح الخاصة بمساهمي الشركة ورفع توصية للجمعية

 العامة العادية.

 للشركة الهامة القانونية القضايا متابعة. 

 د حوكمة الشركاتتطبيق قواع االشراف العام علىمراجعة سياسات الحوكمة و. 
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 تقرير الرقابة تقاريـرررررـرررررر المدقق الداخلي)لتدقيق مراجعة التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة ا ،

 .طالع على ملخص نتائج أعمال اللجنةواإل (،ICRالداخلية 

  طالع على ملخص نتائج أعمال واإل ،لجنة المخاطرمراجعة التقارير والتوصرررررريات الصررررررادرة عن

 .اللجنة

  مناقشة ترشيح  ـررة التقاريـررـررر والتوصيـررـررات الصـررـررادرة عـررـررن لجنة الترشيحات والمكافآتمراجعـرر(

 أعضرررررراء مجلس اإلدارة وإعتماد تقرير هيكل المكافآت لإلدارة التنفيذية وأعضرررررراء مجلس اإلدارة،

 .(ةواإلشراف على أعمال اللجنة بشأن عملية التقييم الســنوي ألعضاء مجلس اإلدار

 ة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصررررراح عنها وذلك وفق سرررررياسرررررات ونظم ضرررررمان دقة وسرررررالم

 .وإجراءات اإلفصاح والشفافية المعمول بها

 مكتب  مع التعاقد على الموافقةمراجعة عروض األسرررعار الخاصرررة بتعيين المكاتب اإلسرررتشرررارية و

 اطر.داخلي ومكتب خارجي للقيام بمهام إدارة المخالخارجي للقيام بمهام التدقيق 

 المتكامل التقرير إعتماد. 

  تعهد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على سالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة.إإلطالع على 

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير الحوكمة. إعتماد 

 .تدريب أعضاء مجلس اإلدارة 

  لسياسة تقييم األداء المتبعة لدي الشركة.المكافآت السنوية لموظفي الشركة وفقا  اعتماد  

  ركة يتضرررمن متطلبات وإجراءات السرررنوية للشرررالعادية إعداد تقرير سرررنوي يتلى في الجمعية العامة

  .ستكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بهاإ
 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
 

 

قبرل الجمعيرة العامرة العاديرة للمسراهمين، وبنراء  عليره قرام مرن  جديرد إدارةإنتخراب مجلرس  29/06/2020 تم بتراريخ

حيث تتمثل مدة عضوية اللجان فترة ثالثرة  ،الثالثة التالية أدناه لجانهتشكيل ب 6/2020 إجتماعه رقمب مجلس اإلدارة

يلري  وفيمرا،  28/06/2023 والتري تنتهري فريدارة سنوات على أال تتجاوز المدة المتبقية من مدة عضوية مجلس اإل

 :اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة
 

 .التدقيقلجنة  -1
 .المخا ر إدارة لجنة -2
 .تافآلجنة الترشيحات والمك -3
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 لجنة التدقيق -1
 

تشرركيل لجنررة الترردقيق وذلررك لمرردة ثررالث سررنوات علررى أن ال تتجرراوز مرردة ب 29/06/2020بترراريخ قررام مجلررس اإلدارة 

 .دارةإلعضوية اللجنة مدة عضوية مجلس ا
 

أن رئريس  كمرا ،عضروين مسرتقلين وتتضرمن تنفيرذيين غيررال ةاإلدار مجلرس أعضراء برين مرن لجنرة التدقيرـق تتشركل

 فيما يلي: تتمثل فى تلك اللجنة، مجلس اإلدارة ليس عضوا  
 

 
 

الخاامس مان ( من الفصل 7-5لما ورد فى المادة رقم ) وفقا   المنوطه بها مسؤولياتالمهام وباللجنة التدقيق  تقوم

بشاكل دور  )رباع سانو (  اام عاام  إجتماعاات (4)عادد كتاب حوكمة الشركات، حيث أن اللجنة قد قامت بعقد 

2020. 

 

 إنجازات لجنة التدقيق مهام و: 
 

 .إنتخاب رئيس للجنة، والموافقة على إعادة تعيين أمين السر اللجنة 

 مكتب  - راشد أيوب يوسف الشدادسيد/ الحسابات للشركة كل من ال لتوصية بإعادة تعيين مراقبيا

 BDOمكتب  –فيصل صقر الصقر برقان محاسبون عالميون والسيد/  –رودل الشرق األوسط 

ومن أنهم من ضررررمن  ، والتأكد من حيادية مراقبي الحسررررابات 2020عن عام  النصررررف وشررررركاه

 عتمادإو يةالتعاقد الشرررروط ومناقشرررة مراجعة، ولدي هيئة أسرررواق المال األشرررخاص المسرررجلين

 .المهنية بهمأتعا

  اإلشررراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشررركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ

 المحددة من قبل مجلس اإلدارة. اماألعمال والمه

 ومناقشرررررررة مراجعةالموافقة على تعيين مكتب مسررررررتقل خارجي للقيام بمهام التدقيق الداخلي، و 

 ورفع توصية لمجلس اإلدارة إلعتماده. قديةالتعا الشروط

 وتقديم، ، ومناقشررررة المدقق الداخلي بشررررأنهالمالية المرحلية والسررررنوية للشررررركةمناقشررررة البيانات ا 

 .لمجلس اإلدارة الالزمة التوصيات

  ه.بشأن لمجلس اإلدارة التوصيات وتقديممراقبي الحسابات الخارجيين للشركة مناقشة تقرير 

   التقارير  ونزاهة سررررررالمةب ومجلس اإلدارة التعهدات الكتابية من اإلدارة التنفيذيةاإلطالع على

 المالية المعدة.

  ورفع توصية لمجلس اإلدارة بهذا الشأن2020عن عام إعتماد خطة التدقيق الداخلي المقترحة ،. 

  ة وردود دارات الشررركعمال التدقيق بالنسرربة إلأواسررتعراض سررير مراجعة تقارير التدقيق الداخلي

جراءات التصرررررحيحية الالزمة بشرررررأن المالحظات الواردة في تخاذ اإلإنه تم أكد من أدارت والتاإل

 .ورفع توصية لمجلس اإلدارة بهذا الشأن ،التقارير

 عداد هام إ يام بم قل للق تدقيق مسررررررت قة على تعيين مكتب  بة تقرير المواف ية الرقا لداخل ، (ICR) ا

جراءات التصرررحيحية الالزمة تخاذ اإلإنه تم أكد من أوالت لتقريرالمالحظات الواردة فى ا مناقشرررةو

 .ورفع توصية لمجلس اإلدارة بهذا الشأن ،بشأن المالحظات الواردة في التقارير

  مناقشرررة التقرير السرررنوى للجنة ورفع توصرررية بهذا الشرررأن لمجلس اإلدارة قبل تالوته فى الجمعية

 السنوية. العادية العامة

 

 
 

 تاريخ التشكيل المنصب            لجنة التدقيق          م

 29/06/2020 غير تنفيذي – رئيس اللجنة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيميالسيد/  1

 29/06/2020 مستقل – عضو اللجنة سالم علي حسن اسماعيل / السيد 2

 29/06/2020 مستقل – عضو اللجنة على ماضي فيصل فيروز /السيد  3
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 المخا ر إدارة  لجنة -2
 

بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وذلك لمردة ثرالث سرنوات علرى أن ال تتجراوز  29/06/2020بتاريخ قام مجلس اإلدارة 

 .ة اللجنة مدة عضوية مجلس اإلدارةمدة عضوي
 

، ورئريس أحردهم عضروا  مسرتقال   أعضاء ثالثة تتضمنو اإلدارة، مجلس أعضاء بين من إدارة المخاطرلجنة  تتشكل

 فيما يلي: تتمثل أن رئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا  فى تلك اللجنة،كما  عضو غير تنفيذي،اللجنة 
 

 

 

 

 

 
 

( ماان الفصاال 5-6لمااا ورد فااى المااادة رقاام ) وفقااا   المنوطااه بهااا مسااؤولياتالمهااام وبالالمخاااطر لجنااة إدارة  تقااوم

 بشاكل دور   اام عاام إجتماعاات (5)عادد السادس من كتاب حوكمة الشركات ، حيث أن اللجنة قاد قامات بعقاد 

2020. 
 

 إدارة المخا ر لجنة إنجازاتو مهام: 
 

 .إنتخاب رئيس للجنة، والموافقة على إعادة تعيين أمين السر اللجنة 

 ومناقشرررررررة مراجعةالموافقة على تعيين مكتب مسررررررتقل خارجي للقيام بمهام إدارة المخاطر، و 

 ورفع توصية لمجلس اإلدارة إلعتماده. التعاقدية الشروط

  ،تحديد وآليات نظم تقييموإعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة 

 لتحديد أوجه وذلك لها الشررررررركة، تتعرض قد التي المختلفة المخاطر أنواع ومتابعة وقياس

 .التقارير إلى مجلس إدارة الشركة وتقديم هذه، القصور

  توصية لمجلس اإلدارة إلعتماده.ورفع مراجعة وتعديل مصفوفة الصالحيات 

 قد ت طة والتي  تدقيق المرتب ئل التي تثيرها لجنة ال ؤثر على إدارة المخاطر في مراجعة المسرررررررا

تخاذ إنه تم أكد من أوالتالرقابة الداخلية  المالحظات الواردة فى تقرير مناقشررة  من خالل الشررركة

 المذكور. ريرفي التقجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة اإل

  مناقشرررة نموذإل اإلفصررراح عن تأثير األحداث الناتجة عن إنتشرررار فيروس كورونا المسرررتجد على

 .30/06/2020البيانات المالية للفترة المنتهية فى 

 المناسرربة بشررأنها التوصرريات وتقديم الصررلة ذات االطراف مع وإعتماد تقريرالتعامالت مراجعة 

 .االدارة مجلس الى

 

 الترشيحات والمكافآت لجنة  -3
 

وذلرك لمردة ثرالث سرنوات علرى أن ال الترشيحات والمكافرآت لجنة بتشكيل  29/06/2020 بتاريخقام مجلس اإلدارة 

 .تتجاوز مدة عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس اإلدارة
 

،  مسرتقال  أحردهم عضروا   أعضراء ثالثرة تتضمنو اإلدارة، مجلس أعضاء بين منالترشيحات والمكافآت لجنة  تتشكل

 فيما يلي: تتمثل ورئيس اللجنة عضو غير تنفيذي،
 

 تاريخ التشكيل المنصب الترشيحات والمكافآتلجنة  م

 29/06/2020 غير تنفيذي – رئيس اللجنة عبد الحكيم فهد محمد الشايعالسيد/  1

 29/06/2020 تنفيذي – عضو اللجنة حسين علي سيد ناصر البهبهاني  /السيد 2

 29/06/2020 مستقل – عضو اللجنة سالم علي حسن اسماعيل / السيد 3
 

 

 تاريخ التشكيل المنصب إدارة المخا ر م

 29/06/2020 غير تنفيذي - رئيس اللجنة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيميالسيد/  1

 29/06/2020 يتنفيذ - عضو اللجنة حسين علي سيد ناصر البهبهاني  /السيد 2

 29/06/2020 مستقل  – عضو اللجنة سالم علي حسن اسماعيل / السيد 3
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( ماان 3-4لمااا ورد فااى المااادة رقاام ) وفقااا   المنوطااه بهااا مسااؤولياتالمهااام وباللجنااة المكافااات والترشاايحات  تقااوم

 ااام عااام  إجتماعااات (4)عاادد  الفصاال الرابااع ماان كتاااب لحوكمااة الشااركاتل ، حيااث أن اللجنااة قااد قاماات بعقااد

2020. 
 

 المكافآت والترشيحات لجنة  هام وإنجازاتم: 
 

 .إنتخاب رئيس للجنة، والموافقة على إعادة تعيين أمين السر اللجنة 

  لعضوية مجلس اإلدارة.التوصية بقبول الترشيح 

  وضررع سررياسررة واضررحة لمكافآت أعضرراء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، مع المراجعة السررنوية

  .هارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارةلإلحتياجات المطلوبة من الم

 .إعتماد تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة، ورفع توصية بهذا الشأن لمجلس اإلدارة 

  والمزايا المكافآتإعتماد تقرير هيكل المكافآت وفقا  لمتطلبات هيئة أسررررررواق المال المتضررررررمن 

والتررأكيررد على أن  رة التنفيررذيررةواإلدا المنبثقررة عنررهلمجلس اإلدارة واللجرران  الممنوحررة الوظيفيررة

 اإلدارة مجلسل التوصية ورفعيعرض التقرير المذكور على الجمعية العامة العادية للمساهمين، 

 .إلعتماده

 ،ورفع إعتماد المكافآت السررررنوية لموظفي الشررررركة وفقا  للسررررياسررررة المعتمدة من مجلس اإلدارة 

 .إلعتمادها اإلدارة مجلس إلى التوصيات

 .الموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة والموافقة على تعيين الرؤساء التنفيذيين للشركة 

 إلعتماده اإلدارة مجلسل توصية ورفع، مناقشة تعديل الهيكل التنظيمي للشركة. 
 

 المناسب الوقت وفي دقيق بشكل والبيانات المعلومات على اإلدارة مجلس أعضاء حصول ليةآ 
 

 وتوفير المجلس، وأعضاء اإلدارة مجلس سر بين أمانة مباشرة اتصال قنوات خلقة الوطنية للتنظيف بتقوم الشرك

، كما تقوم بشرررأنها القرارات تخاذإللمناقشرررتها  كاف وقت قبل باالجتماعات الخاصرررة النقاش وموضررروعات التقارير

 الخاصررة النظم الخصرروص وعلى وجه ت،المعلوما تكنولوجيا لنظم األسرراسررية البنية تطوير اإلدارة التنفيذية على

 إلى تقديمها يتم وأنه والدقة، الجودة من كبيرة درجة على يتم إعدادها التقارير كافة أن من للتأكد وذلك بالتقارير،

 .التوقيت المناسب في القرارات اتخاذ عملية تسهيل أجل من وذلك المناسب الوقت في مجلس اإلدارة أعضاء
 

 التنفيذية دارةدارة واإلشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس اإلأتيار اخلقاعدة الثالثة :ا
 

 والمكافآت الترشيحات لجنة تشكيل. 
 

عضرو غيرر تنفيرذي وعضرو  وتتكرون مرن ،الترشيحات والمكافرآتلجنة  تشكيلب 2020قام مجلس اإلدارة خالل عام 

تقروم لجنرة الترشريحات ، 2020خالل عام  إجتماعات (4)عدد  حيث أن اللجنة قد قامت بعقد ،عضو مستقلو تنفيذي

بدراسرة  لجنرةال قامرتوفقا  لميثاق عمل اللجنة المعتمد من قبل مجلرس اإلدارة، حيرث  بمهامها ومسوؤليتهاوالمكآفات 

اإلدارة التنفيذيرة ورفرع بر الخاصرةكتب الترشرح لعضروية مجلرس اإلدارة، كمرا قامرت اللجنرة بدارسرة طلبرات الترشرح 

 بالمكافآت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. اللجنة لمجلس اإلدارة، كما توصيتوصية بهذا الشأن 
 

 ةلروطوي قصيرة األداءوأهداف  الوظيفي األداء تقييم معاييروفقا  ل شيحات والمكافآت بتحديد المكافآتالتر لجنة تقوم 

سياسرة المكافرآت المعتمردة مرن مجلرس اإلدارة ومرع يتعرارض مرع   األجل والنتائج التي تحققهرا الشرركة وذلرك بمرا ال

 اإلدارة مجلرس علرى وعرضرهابإصدار قانون الشركات والئحته التنفيذية وتعديالتره،  2016( لسنة 1القانون رقم )

 إلعتمادها.
 

 مكافآت ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة 
 

داء أعضاء مجلس اإلدارة شامال  أداء الرئيس التقييم الذاتي أليتم تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة من خالل منهجية 

يرتم ، كمرا ماد التقيريم مرن قبرل مجلرس اإلدارةو نائب الرئيس، حيث يتم إجراء التقييم بشكل سنوي ويتم مراجعة واعت

لتقييم مجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضراء  (KPIs) تقييم األداء من خالل مؤشرات أداء موضوعية
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فة إلى مجموعة من مؤشرات قياس األداء والتي تعكس مدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشرركة ، باإلضاالمجلس

 .وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية
 

سنة 1وفقا  للقانون رقم ) االدارة لمجلس المكافآت نظام يلتزم بإصدار قانون الشركات والئحته  2016( ل

 التنفيذية وتعديالته.

  توصررية على بناء وذلكالعامة العادية  الجمعية قبل من اإلدارة مجلس أعضرراء مكافآت على الموافقة تتم

 .والمكافآت الترشيحات لجنةمجلس اإلدارة وتوصية 

 موافقة على بناء وذلك البيان سالفة للمكافآت األعلى الحد من المستقل االدارة مجلس عضو إعفاء يجوز

 .العادية العامة الجمعية
 

 ة التنفيذيةمكافآت وحوافز اإلدار 
 

 وفقا  لما يلي: التنفيذية باإلدارة الخاصة والمتغيرة الثابتة المكافآت فئات تحديد تمي 
 

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

 ةلوطوي قصيرة األداءوأهداف  الوظيفي األداءتقييم معاييرالمكافأة السنوية وفقا  ل (المتغيرة المكافآت •

 والنتائج التي تحققها الشركة(.األجل 
 

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت قريرت 
 

" وفقا  لمرا نصرت عليره قواعرد حوكمرة الشرركات  المكافآت تقرير هيكل " بمناقشة والمكافآت الترشيحات لجنة قامت

 مجلرس وأعضراء اإلدارة مجلرس لررئيس ةالممنوحر والبردالت والمزايرا المكافرآت لجميرع تفصريلي كشرف والمتضمن

 الرواترب تفاصريل لتقريررا تضمن كماعن مجلس اإلدارة وتم الموافقة عليه،  المنبثقة اللجان وأعضاء الشركة إدارة

الرؤسراء  مرن كرال   شرملت التري التنفيذيرة اإلدارة أعضراء لقائمرة الممنوحرة والمزايرا والبردالت والمكافرآت السرنوية

  المالي. والمدير التنفيذيين
 

 

أوصري مجلرس اإلدارة إلرى الجمعيرة العامرة العاديرة بعرردم صررف مكافرأة ألعضراء مجلرس اإلدارة عرن السرنة الماليررة 

 المكافآت المذكور أعراله تقرير تالوة تمي لجنة الترشيحات والمكافآت بأن كما أوصت،  31/12/2020المنتهية فى 

، علمررا  بررأن إجمررالي المبررالح الممنوحررة ألعضرراء مجلررس اإلدارة للمسراهمين العاديررة السررنوية العامرة الجمعيررة علرى

الرواتررب السررنوية ) وأعضراء اللجرران المنبثقررة مررن مجلررس اإلدارة وأعضرراء اإلدارة التنفيذيررة والمرردير المررالي للشررركة

 نتهيرة فرىعرن السرنة الماليرة الم كرويتي ردينا 324,567بلغت قيمتها  ( المزايا المالية اآلخري والبدالتوالمكافآت و

31/12/2020. 
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 القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية 
 

 ير رالتقاة اهنزولتنفیذية بسالمة دارة اإلاالتعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة و
 .المعدة  لمالیةا

 

إن سالمة ونزاهة البيانات المالية للشركة من أهم المؤشرات الترى تردل علرى نزاهرة ومصرداقية الشرركة فرى عررض 

مركزهررا المررالى ، حيررث تقرروم اإلدارة التنفيذيررة بالتعهررد كتابيررا لمجلررس االدارة مررن خررالل لجنررة الترردقيق بررأن التقررارير 

نترائج ليرة للشرركة مرن بيانرات وة سليمة وعادلة وإنها تستعرض كافة الجوانب الماالمالية للشركة يتم عرضها بصور

يقروم  ة، والرذى بردورة مرن قبرل هيئرة أسرواق المرالنه ترم إعردادها وفقرا لمعرايير المحاسربة الدوليرة المعتمردأاألعمال و

ن تلرك التعهردات أ، حيرث هعرالمجلس إدارة الشركة بالتعهرد بسرالمة ونزاهرة كافرة البيانرات الماليرة كمرا هرو مرذكور أ

  .مجلس اإلدارةولجنة التدقيق و سواء من خالل اإلدارة التنفيذيةتعزز عملية المسائلة 
 

 تشكيل لجنة التدقيق 
 

وتقروم  ،بتشركيل لجنرة التردقيق وبردوره قامرت لجنرة التردقيق بإنتخراب رئيسرا  لهرا 2020قام مجلس اإلدارة خالل عرام 

وفقا  لما ورد فى قواعد الحوكمرة ووفقرا  لميثراق عمرل لجنرة التردقيق المعتمرد  بها لمنوطها مسؤولياتالمهام واللجنة بال

أن رئريس  ، كمراينمسرتقل ينعضرو مرن ضرمنهمتنفيرذيين  غيرر أعضراء ثالثرة تتكون اللجنرة مرنو دارة،من مجلس اإل

أن ال تتجراوز مردة  ، وترم تحديرد مردة عضروية اللجنرة ثالثرة سرنوات علرىعضروا  فرى تلرك اللجنرةمجلس اإلدارة لريس 

عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس اإلدارة، وتتمتع اللجنة باإلستقاللية التامة كما أنه من برين أعضراء اللجنرة عضرو 

بشركل دورى  ( إجتماعرات4)عردد اللجنرة بعقرد يمتلك خبرة عملية فى المجاالت المحاسبية والماليرة، هرذا وقرد قامرت 

 المردقق الخرارجيين ومرع الحسرابات مراقبري مرع بشركل دوري معرت، حيرث إجت 2020 )ربرع سرنوى( خرالل عرام

 الداخلي.
 

 اإلدارة خالل فترة عمل اللجنة. مجلس وقرارات التدقيق لجنة توصيات بين تعارض لم يكن هناك أي 
 

 

 الحسابات الخارجي مراقب وحيادية استقاللية 
 

 الحسرابات يمراقبر ينيرتع 29/06/2020 بتراريخ ةالمنعقد الوطنية للتنظيف لشركةل العادية العامة الجمعية إعتمدت

فيصرل برقان محاسبون عالميون والسيد/  –مكتب رودل الشرق األوسط  - راشد أيوب يوسف الشدادمن السيد/  كال  

، حيررث أنهررم مررن ضررمن القائمررة المعتمرردة بأسررماء  2020النصررف وشررركاه عررن عررام  BDOمكتررب  –صررقر الصررقر 

وذلك بنراء   ،الشركة مراعاة مدة التغيير اإللزامي لمراقبي حسابات كما تم ،واق المالمراقبي الحسابات لدى هيئة أس

علي توصية كل مرن لجنرة التردقيق ومجلرس إدارة الشرركة، كمرا تتأكرد اللجنرة مرن كرون مراقرب الحسرابات الخرارجي 

عمال المراجعه والتي مستقال عن الشركة وعن مجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أ

بحضور جميع اإلجتماعات الخاصة  اقام قد مراقبي الحسابات ى، علما  بأن ممثلثر على الحيادية أو اإلستقالليةقد تؤ

وذلرك مرن أجرل ضرمان سرالمة وشرفافية البيانرات الماليرة  2020بإعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية عن عرام 

الحسابات، كما أن مراقرب الحسرابات يقروم برتالوة التقريرر المعرد مرن قبلره علرى  مراقب للشركة والتأكد من إستقاللية

 مساهمي الشركة فى الجمعية العامة العادية.
 

 القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة إلدارة المخا ر والرقابة الداخلية
 

 وحدة إدارة المخا ر 
 

التنظيمي للشرركة والمتضرمن إنشراء وحردة مسرتقلة إلدارة  بإعتماد الهيكل 7/2016قام مجلس اإلدارة بإجتماعه رقم 

 قررام 2020عررام  خرراللو المخرراطر، كمررا قررام مجلررس اإلدارة فررى إجتماعرره المررذكور بإعتمرراد سياسررة إدارة المخرراطر،

بتعيررين مكتررب خررارجي مسررتقل للقيررام بأعمررال وحرردة إدارة المخرراطر وفقررا   مجلررس اإلدارة مررن خررالل لجنررة المخرراطر

 إعرداد خرالل مرن المخاطر إلدارة الفعالة واإلجراءات األنظمة بوضع الخارجي المكتب قام حيثعتمدة، للسياسة الم

 أنرواع ومتابعرة قيراس فري والمتمثلرة الرئيسرية مهامهرا أداء علرى قرادرة الشرركة لتكرون رإدارة المخراط عمل منهجية

 لجنرة مباشرة يتبعون حيث باإلستقاللية ىالخارج على المكتب القائمون ويتمتع، الشركة لها تتعرض التي المخاطر
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أى  ولريس لهرم وجره على أكمل بمهامهم القيام أجل من الصالحيات من كبير بقدر تمتعهم عن فضال   المخاطر، إدارة

 المهنية بالكفاءات تتمتع والتي المؤهلة البشرية الكوادر الخارجى المكتب لدى ويتوافر مالية، أو صالحيات سلطات

 نية. الف والقدرات
 

  المخا ر إدارة لجنةتشكيل. 

، أحردهم عضروا  مسرتقال   أعضراء ثالثرة تتضرمنو ،بتشركيل لجنرة إدارة المخراطر 2020قام مجلس اإلدارة خالل عام 

خرالل  اللجنرة قد قامتو ،أن رئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا  فى تلك اللجنةكما  ورئيس اللجنة عضو غير تنفيذي،

وفقرا  لمرا ورد  بهرا المنوطره مسرؤولياتالمهرام ووتقروم اللجنرة بال  ،بشكل دورى ماعات( إجت5)عدد بعقد  2020عام 

 دارة.المعتمد من مجلس اإل إدارة المخاطرفى قواعد الحوكمة ووفقا  لميثاق عمل لجنة 
 

 أنظمة الضب  والرقابة الداخلية 
 

 

 وإداراتهرا، الشرركة أنشرطة جميرع تغطري التري الرقابيرة والقواعرد الضربط أنظمرة مجموعرة مرنيتوافر لردي الشرركة 

 ويعكرس عملياتهرا، وكفراءة بياناتهرا ودقة المالي للشركة المركز سالمة على الحفاظ على النظم والقواعد هذه وتعمل

 السرليم وتشرمل التحديرد ”Four Eyes Principles“ المزدوجرة الرقابرة الشرركة ضروابط فري التنظيمري الهيكرل

 والتوقيرع والرقابرة المزدوجرة الفحرص المصرالح، تعرارض وعردم المهرام ترام فريال الفصرل والمسرئوليات، للسرلطات

 .المزدوإل
 

استشراري  مكترب مرع بالتعاقرد وفقا  لمتطلبات هيئة أسرواق المرال قرام مجلرس اإلدارة بنراء  علرى توصرية لجنرة التردقيق

المالية  السنة عن( ICR) الدخليةوإصدار تقرير الرقابة  الداخلية للشركة الرقابة نظم بمراجعة خارجي مستقل للقيام

مرن خرالل المجلرس خالل المهلرة المحرددة، كمرا يقروم  بالتقرير الهيئة تزويد تم، حيث 2020ديسمبر  31 في المنتهية

 المذكور للتأكد من معالجتها وتسويتها. المالحظات الواردة فى التقريرلجنة التدقيق بمتابعة 
 

  وحدة التدقيق الداخلي 
 

بإعتماد الهيكل التنظيمي للشركة والمتضمن إنشاء وحدة التدقيق الرداخلي  7/2016دارة بإجتماعه رقم قام مجلس اإل

تتبررع لجنررة الترردقيق وبالتبعيررة لمجلررس اإلدارة، كمررا قررام مجلررس اإلدارة فررى إجتماعرره المررذكور أعرراله بإعتمرراد ميثرراق 

اد توصية لجنة التدقيق بتعيرين مكترب خرارجي قام مجلس اإلدارة بإعتم 2020عام  خاللو وسياسة التدقيق الداخلي،

 وعمليرات التردقيق علرى إداراتى المكتب الخارجي المستقل مهرام ويتولمستقل للقيام بأعمال وحدة التدقيق الداخلي، 

 وذلك وفقا  لخطة العمل المعتمدة. داخلي تدقيقال تقارير إعدادوالشركة 
 

 

 م ا خالقيةالقاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهنى والقي
 

 معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية 
 

 7/2016تم إعتماد ميثاق السلوك المهنى والقيم األخالقية وسياسة تعارض المصالح فى إجتماع مجلس اإلدارة رقم 

الماليرة، أن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم األخالقيرة داخرل الشرركة يعرزز مرن نزاهرة الشرركة وسرالمتها ، حيث 

 يحررص الشرركة، حيرث لردى الحوكمرة منظومرة مكونرات أهرم المهنري والقريم األخالقيرة  أحرد السرلوك ميثاق ويعتبر

لتحقيق مصرالح كافرة واليومية  األعمال سير ضمن الميثاق بذلك اإللتزام جودة على واإلدارة التنفيذية اإلدارة مجلس

دون تعررارض فرري المصررالح وبدرجررة كبيرررة مررن  لمسرراهمينصررحاب المصررالح بالشررركة وااألطررراف ذوي العالقررة وأ

 مجراالت فري والتطرويرات التحرديثات لكافرة مواكبتره مرن للتحقرق دوريرة مراجعرة إلرى الميثراق ويخضرع الشرفافية،

مرن قبرل  العمرل وأخالقيرات المهني السلوك ميثاق تعميم وتوقيعقامت الشركة ب وقد ني،المه وضبط السلوك الحوكمة

  .الشركة موظفي وأيضا  من جميعدارة أعضاء مجلس اإل
 

  المصالح تعارضالسياسات واآلليات بشأن الحد من حا ت 
 

لتعارض المصالح من ضمن سياسة معايير أخالقيات العمل المعتمدة مرن قبرل مجلرس  سياسات اإلدارة وضع مجلس

مع و 2016لسنة  (1)ن الشركات رقم قانو آخذا  فى اإلعتبار المصالح بتعارض المتعلقة األمور كافة اإلدارة  تغطي

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل وعلى ،الشركاتحوكمة اعد قو
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 .تعارض المصالح إلى تؤدي أن المحتمل األنشطة اإلدارة مجلس عضو تجنب -

أن يسرتغل المعلومرات  ن ممثال  لشخص طبيعري أو اعتبراري،ال يجـوز لرئيس أو عضو مجلس اإلدارة ، ولو كا -

 إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره. التي وصلت

 .المصالح تعارض في أدى إلى يؤدي أو قد أمر أي عن باإلفصاح اإلدارة مجلس يلتزم عضو -

 لهرا يكون قد أو مصالح العضو تعارض على تنطوي مسألة أي على التصويت عن اإلمتناع العضو على يتعين -

 .مناسبة بصورة في الشركة واجباته على أداء العضو بقدرة تضر قد أو التصويت، موضوعية على تأثير

كما أنه يتعين على رئيس مجلس اإلدارة تبليح الجمعية العامة العادية عن األعمال والعقود التي يكرون ألحرد أعضراء 

 مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليح تقرير خاص من مراقب الحسابات.
 

 بشكل دقيق وفى الوقت المناسبلشفافیة ح واإلفصاعة : االقاعدة الساب
 

 آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجا ت وخصائص اإلفصاح 
 

فري  ة المساهمين والمسرتثمرينتعزيز ثقلو وتقييم أدائها الشركة سلوك في للتأثير فعالة أداة يعتبر الدقيق اإلفصاحإن 

جتماعره رقرم إفرى  فقرد قرام مجلرس اإلدارة بالشرفافية تتمترع عمرل بيئرة إلرسراء اإلدارة مجلرس الشرركة، وإلتزامرا مرن

 يتعين التي الجوهرية لمعلوماتا تحديد والشفافية تتضمن باإلفصاح خاصة مفصلة د سياسةاعتمبإنشاء وإ 7/2016

جعررة تلررك السياسررات حات الالزمررة، كمررا يررتم بشرركل دوري مرااإلفصررا ونوعيررة كيفيررة فضررال  عررن عنهررا اإلفصرراح

واإلجراءات للتأكد من مواكبتها ألفضل الممارسات الريادية المعمول بها فى هذا الشأن، حيث تتضرمن اإلفصراحات 

عن المعلومات المالية وغير مالية التي تتعلق بالوضع المالي للشركة، كما أن الشركة  تفصح بالدقرة والشرفافية وفقرا  

 ة بورصة الكويت.لمتطلبات هيئة أسواق المال وشرك
 

 سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
 

، بحيرث يشرمل السرجل اإلفصراحات الخاصرة دارة التنفيذيرةلدى الشركة سجل بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإل

 المطلع رجةالمد الشركة في بواليته المشمولين القصر ابنائه و المطلع للشخص المدرجة األسهم عن اإلفصاح بــ "

 الشرركة لردى المطلرع الشرخص إفصراح " ، واإلفصراحات الخاصرة برـ "مباشرر غيرر أو مباشرر بشركل سرواء عليهرا

"، ويتضمن اإلقرارات والتعهدات المقدمرة األم الشركة أو المدرجة المالية للشركة األوراق في التعامل بعد المدرجة

 طالع على السجل دون أي رسوم أو مقابل.بصفتهم أشخاص مطلعيين، كما يحق لمساهمي الشركة اإل
 

 

 وحدة شئون المستثمرين 
 

بإعتمررراد الهيكرررل التنظيمرررى للشرررركة وإنشررراء وحررردة ترررنظم شرررئون  7/2016جتماعررره رقرررم إفرررى  قرررام مجلرررس اإلدارة

ين للمسراهم المستثمرين، حيث تكون هذه الوحدة مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمـــة

، وعلرى نحرو يتريح لهرا اللية المناسربةللمستثمرين المحتملين لها حيرث تتمتــرـع وحــرـدة شرئون المسرتثمرين باإلسرتق و

الموقرع  كرال  مرن ليكرون ذلرك مرن خرال و، ي الوقرت المناسرب وبشركل دقيرقتوفير البيانرات والمعلومرات والتقرارير فر

 وني لشركة بورصة الكويت لألوراق المالية.اإللكتروني للشركة، وصفحة الشركة فى الموقع اإللكتر
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 ت وير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
 

تقوم الشركة بإستمرار بتطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مرن خرالل تشرغيل التطبيقرات والبررامج 

كة متخصصرة للقيرام بمهرام تعرديل وتحرديث بالتعاقرد مرع شرر 2020المصاحبة لهرا، حيرث قامرت الشرركة خرالل عرام 

باإلضافة إلى العديد من البرامج المسخدمة ضمن إطار أعمرال الشرركة، وبررامج األمرن  الموقع االلكتروني للشركة،

 .والحماية
 

لدي الشركة موقع الكتروني يحتروي علرى كافرة المعلومرات والبيانرات واإلفصراحات الالزمرة مرن خرالل قسرم خراص 

 .ات ولوحدة شؤون المستثمرين، ويتم بشكل دوري تحديث كافة المعلومات والبياناتلحوكمة الشرك
 

 

 نلمساهمیالقاعدة الثامنة : إحترام حقوق ا
 

 ة وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمينحقوق العامة للمساهمينحماية ال 
 

بتعررديل عقررد التأسرريس  2017نعقرردة خررالل عررام قامررت الشررركة مررن خررالل الجمعيررة العامررة غيرالعاديررة للمسرراهمين الم

والنظام األساسى للشركة ، حيث أنه من ضرمن تلرك التعرديالت ترم إضرافة مرادة فرى النظرام األساسري للشرركة تتعلرق 

وأيضا  بمرا يتوافرق مرع مرا ورد  2016( لسنة 1بحقوق المساهمين وبما يتوافق مع ما ورد فى قانون الشركات رقم )

ركات، حيث تقروم الشرركة بمعاملرة جميرع المسراهمين بالتسراوي دون تمييرز، وال تقروم الشرركة فى كتاب حوكمة الش

د سياسرة حقروق المسراهمين اعتمربحجب أي معلومة أو حق مرن حقروق المسراهمين، كمرا أن مجلرس اإلدارة قرد قرام بإ

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على ذلك في حيث تتضمن األمور الجوهرية المتعلقة بالحقوق العامة للمساهمين بما
 

 قيد ملكية المسا مين ا  سجل خاص يحفظ لدى وكالة الم ا ة . -

 .الت رف اي األس م من تسجيل للملكية ون ل ا و/أو تحويل ا  -

 . وا اُ لنظام إستح اقات األس م الح ول عل  الن ي  الم رر اي توزيعات األرباح -

 لت فية .الح ول عل  ن ي  من موجودات الشركة اي حالة ا -

ستثمارية ستراتيجيت ا التشسيلية واإلإالح ول عل  البيانات والمعلومات الخا ة بنشاط الشركة و -

 بشكل منتظم وميسر.

بداءإالمشرررررررراركة اي  -  جتماعات الجمعية العامة للمسررررررررا مين والت رررررررويت عل  قرارات ا، وإ

 .مطلوبة تحسينات أية بخ وص) وجدت إن (والتو يات المالحظات

 ضاء مجلس اإلدارة .نتخا  أعإ -

 مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص . -

 ال رارات وكذلك األسررراسررري النظام الئحة بتعديل المتعل ة ال رارات اي والمشررراركة النظر حق -

 مثل التجارية أعمال ا الشرررركة أو  مسرررت بل عل  تؤثر قد التي غير العادية بالمعامالت المتعل ة

 .ل ا تابعة عن شركات التنازل أو اأ ول  من كبير جزء بيع أو ندماجإلا حاالت

 الشركة. اي تجري جذرية تسييرات أية عل  ال رار اتخاذ عملية اي المسا مة حق -

 التعامل مع جميع المسا مين بالمساواة ايما بين م دون تمييز. حق -
 

 للبيانات الخاصة بالمساهمين سجل خاص لدي وكالة المقاصة لضمان مت لبات المتابعة المستمرة 
 

 المملوكرة األسرهم وعردد المسراهمين وجنسرياتهم أسرماء فيره لدي الشركة سجل خاص يحفظ لدي وكالة المقاصة تقيد

 السرجل فري الواردة البيانات التعامل مع كما يتم ذلك السجل،  على االطالع لجميع المساهمين منهم، حيث يحق لكل

قرانون هيئرة أسرواق المرال والئحتره التنفيذيرة  مرع يتعرارض ال بمرا والسررية الحمايرة درجرات ألقصرى وفقرا   المرذكور

 وتعديالته.
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 تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت فى إجتماعات الجمعية العامة للشركة 
 

أو تفررويض مررن ينرروب عررنهم للحضررور  العامررة للشررركةجتماعررات الجمعيررة إتشررجع الشررركة مسرراهميها علررى حضررور 

 الشررركة كافررة إخطررارات الجمعيررة حيررث تنشرررجتماعررات، ويت فرري حررال عرردم تمكررنهم مررن حضررور تلررك اإلوالتصرر

مرن خرالل موقرع الشرركة اإللكترونري الجمعيرة  نعقرادإ مرن وقت كاف قبل وذلك اإليضاحية إلى مساهميها والمرفقات

 حضرور إلرى الردعوة تم توجيرهوأيضا  من خالل الموقع اإللكتروني لشركة بورصة الكويت لرألوراق الماليرة، كمرا ير

 مررتين فرى صرحيفتين اإلعرالن طريق عن اإلجتماع إنعقاد ومكان والزمان جدول األعمال متضمنة إجتماع الجمعية

 البنرود مرن األدنرى األعمرال الحرد جردول بنود تضمينو العامة الجمعية جتماعاتإتنظيم بشركة محليتين، كما تقوم ال

المشراركة  للمسراهمين ويتراح لرذلك، واللروائح المنظمرة والقروانين الشرركات حوكمة دقواع في ما وردل ا  المطلوبة وفق

 تحررص الشرركة كمرا األسرئلة، وتوجيره فيره المدرجرة ومناقشرة الموضروعات العامة، الجمعية جتماعاتإ في الفعالة

 عوائق. أي التصويت دون حق المساهمين جميع ممارسة على
 

 المصالح بأصحا دراك دورإالقاعدة التاسعة : 
 

 النظم والسياسات التي تكفل اإلعتراف وحماية أصحاب المصالح 
 

، نفيوظمن يرمستثممسررررررررراهمين،  نلعالقة مطرررررررررراف ذوي األوالمصالح ب اصحاوق أحقدارة أن إلس امجلد كؤي

، كما تحتررم الشرركة وتحمرى حقروق أصرحاب المصرالح فرى جميرع معامالتهرا كلها مصانة  نيوردموء عمال، نئنيدا

تهررا معهررم ، حيررث أن مجلررس إدارة الشررركة إعتمررد سياسررة تررنظم العالقررة مررع أصررحاب المصررالح تشررمل علررى وتعامال

، وذلرك وفقرا لمرا إسرتقرت عليره القروانين صرحاب المصرالحالقواعد االساسية التى تكفل الحماية واإلعتراف بحقروق أ

 :ييل مافي المعتمدة واإلجراءات السياسات تلك تتضمن، الصادرة فى هذا الشأن
 

 مرن األطرراف مختلرف مرع بذات الشروط التي تطبقها الشرركة يتم وأصحاب المصلحة اإلدارة مجلس مع التعامل -

 .تفضيل أي أو تمييز أي المصالح دون أصحاب

 التي تقرها وتحميها العقود المبرمة معهم. حقوقهم انتهاك حالة في المصلحة أصحاب تعويض -

 أي وجررود حررال فرري مفصررال توضرريحا تتضررمن والشررركة المصررلحة بأصررحا بررين المبرمررة العقررود أن التحقررق مررن -

 أو نزاع. خالف

 .بهم المتعلقة المعلومات سرية على والمحافظة والموردين العمالء بين جيدة عالقات لبناء آليات -

 .المصلحة وأصحاب الشركة بين تنشأ أن يمكن التي الخالفات أو الشكاوى لتسوية آليات -
 

 ى المشاركة فى متابعة أنش ة الشركة المختلفةتشجيع أصحاب المصالح عل 
 

فى سبيل عدم تعارض معامالت أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساهمين 

يؤخذ بعين اإلعتبار أال يحصل أى من اصحاب المصالح على أية ميزة من خالل تعامله فى العقود والصرفقات الترى 

كة اإلعتياديرة ، كمرا تضرع الشرركة سياسرات ولروائح داخليرة تتضرمن آليرة واضرحة لترسرية تدخل فرى نشراطات الشرر

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

 ماتالمعلو توفير خالل من المختلفة أنشطتها متابعة في المشاركة على المصالح أصحاب تشجيع على الشركة تقوم

 ألصرحاب تروفر سياسرة اعتمراد طريرق عرن وذلرك الكاملرة، وبالشرفافية المناسرب الوقرت فري المتعلقة بذلك والبيانات

 الحمايرة تروفير ة، مرعالشررك قبرل مرنقرد يتعرضرون إليهرا  غيرر سرليمة ممارسرات عن اإلبالغ إمكانية فيها المصالح

 .باإلبالغ تقوم التي طرافلأل المناسبة
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 عاشرة : تعزيز وتحسين األداءالقاعدة ال
 

 حصول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 
األساسرية لقواعرد الحوكمرة إن التدريب والتأهيل المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هو من األركران 

ك مرن خرالل قيرام مجلرس اإلدارة واإلدارة التنفيذيرة ، وذلرالشرركة ، حيرث يسراهم بشركل كبيرر فرى تعزيرز أداءالرشيدة

 .وليات المناطة بهم على أكمل وجهبممارسة المهام والمسئ

 2020، كمرا ترم تزويرد مجلرس اإلدارة خرالل عرام أعضراء مجلرس اإلدارة قام مجلس اإلدارة بوضرع سياسرة لتردريب

 بالدورات الالزمة والخاصة بحوكمة الشركات واي تعديالت عليها.
 

 ة ككلة وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةاإلدار مجلس أعضاء أداء قييمت  
 وذلرك ،سرنوي بشركلواإلدارة التنفيذيرة  اإلدارة مجلرس أعضراء من كل أداء لتقييم وآليات نظم بوضع الشركة قامت

 ترتبط والتي KPIs (Key Performance Indicators) األداء الرئيسية قياس مؤشرات من مجموعة خالل من

ولتحديد جوانب الضعف ومعالجتها بما يتوفق مع مصلحة الشركة، كمرا  للشركة االستراتيجية األهداف تحقيق بمدى

قام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبالتبعية أعضاء مجلس اإلدارة بإعتماد نمروذإل تقيريمم أداء أعضراء مجلرس 

 اإلدارة.

 المؤسسية القيم خلق  (Value Creation) الشركة في العاملين لدى 
ذلرك مرن المردى القصرير والمتوسرط والطويرل، يقوم مجلس اإلدارة بالعمل على خلق القيم داخل الشرركة وذلرك علرى 

خالل وضع اآلليات واإلجراءات التي تعمرل علرى تحقيرق األهرداف اإلسرتراتيجية للشرركة، وتحسرين معردالت األداء 

حفراظ علرى السرالمة زهم على العمرل المسرتمر لليحفتق القيم المؤسسية لدى العاملين ولى خلمما يساهم بشكل فعال ع

 . المالية للشركة

كما قام مجلس اإلدارة بمناقشة وإعتماد التقرير المتكامل المعد من قبل اإلدارة التنفيذية والرذي بردوره يسراعد مجلرس 

 تحقيق مصالح المساهمين.اإلدارة في إتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم ومن ثم 
 

 اإلجتماعية همية المسؤوليةأالقاعدة الحادية عشر :التركيز على 
 

 تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع 
أخذت الشركة الوطنية للتنظيف بعين اإلعتبار مدى أهمية إدراك الشرركة للمسرؤولية اإلجتماعيرة التري تررتبط بعردد  

والترري تعررزز مفهرروم اإلسررتدامة والترري برردورها تحقررق التنميررة اإلقتصررادية  ير اإلنسررانية السرراميةمررن القرريم والمعرراي

  للشركة. المسؤولية اإلجتماعية سياسة بإعتمادمجلس اإلدارة  واإلجتماعية، وبناء  عليه قام
 

 ل العمل بذولة فى مجاراز جهود الشركة الميات المستخدمة والتي تساعد على إبنبذة عن البرامج واآلل
 اإلجتماعي

وضع برامج توعويرة وتثقيفيرة مناسربة تكفرل اإللمرام الجيرد للعراملين لردى الشرركة بأهرداف المسرؤولية بالشركة  تقوم 

دعم وتشرجيع العمالرة الوطنيرة، ورفرع ، كمرا تقروم الشرركة براالجتماعية بما يساهم في اإلرتقاء بمسرتوى أداء الشرركة

بأعمال  بالمساهمة  2020 المجموعة خالل عامكما قامت ، يف للمواطن الكويتيكفاءتها وإعطاء األولوية في التوظ

، المسرراهمة فررى يروم التنظيررف العررالمي، والمسرراهمة فررى تعقريم بعررض منرراطق الحجررر الصررحي إنشراء حرردائق زراعيررة

 المخصصة من دولة الكويت.

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                        دولة الكويت                                                       
  25  /04  /2021 
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2020عن عام  تقرير لجنة التدقيق

 الشركة الوطنية للتنظيف

ن اقرد  لمرت رقريرر ، يسرراا أواإلمتثال لقواعد حوكمة الشركات حرصنا على التطبيق األمثل لمتطلبات هيئة أسواق المال إلىإيماًء 

 .  2020 ومها  لجنة التدقيق عن عا اجازات المتضمن إولجنة التدقيق 

نبذة عن لجنة التدقيق

المرحليررة والسررنوية  البيااررات الماليررة بمراجعررةمسررلوليار  الصاصررة فررى أداء مهامرر  و دارمبمسرراعدم مجلرر  اإل رقررو  لجنررة الترردقيق

أو رعيرين  التوصية بتعيرين مردير إدارم التردقيق الردا لي، الصارجيين أو إعادم رعيين مراقبي الحسابات رعيين ،والسياسات المحاسبية

 ورقيريت إعرداد  ،ريرر التردقيق الردا لىرق ومتابعرة مراجعرة ،وإقرار  طرة عمرل التردقيق الردا لي مراجعة ،إستشاري  ارجيممتب 

 .الرقابيةلتزا  بالقوااين مع الجهات اظت الرقابة الدا لية واإلجراءات الصاصة بمراقبة اإل

بإاتصاب رئي  ، وبناء علي  قامت لجنة التدقيقوإعادم رشميل لجنة التدقيق جديد إدارمإاتصاب مجل   29/06/2020بتاريخ  رت

 ين.مستقل ينعضاء بينهت عضوالتدقيق الحالية من ثالثة أ ، حيث رتألف لجنةاللجنة ورعيين أمين السر

.2020بشمل دورى )ربع سنوى(  الل عا  و إجتماعات (4)عدد بعقد  اللجنة قامت

:والتى رتمثل فيما يلي 2020وفيما يلي ملصص بأعمال اللجنة  الل عا  

مراجعة البيانات المالية 

وذلر  قبرل  2020عرن عرا   الحسرابات يمراقبرالسرنوية ومراجعرة رقريرر لجنة التردقيق بمراجعرة البياارات الماليرة المرحليرة و قامت

مرن مجلر  عتررا  علرى رلر  التوصريات ولت يمن هنرا  أيرة إ بإبداء الرأى والتوصية بشأاها وقامت دارمى مجل  اإلعرضها عل

  إدارم الشركة.

البيانات الماليةالتعهد بسالمة ونزاهة 

 2020عرن عرا   السرنويةو المرحليرة دارم بتقديت رعهدات كتابيرة بسرالمة وازاهرة البياارات الماليرةمجل  اإلذية ودارم التنفياإل قامت

عردادها التشرييلية والترى يرتت إمل على كافة النواحى الماليرة واها رشوأا بشمل صحيح وعادل رت عرضه والتعهد بأن البيااات المالية

 المعتمدم من قبل الجهات الرقابية.المحاسبة الدولية لمعايير وفقا 

مراقب الحسابات الخارجي

 - راشرررد أيررروب يوسرررف الشررردادالسررريد  مرررن  لشرررركة كرررالً حسرررابات ا تعيرررين مراقبررريب  2020عرررا    رررالل أوصرررت لجنرررة التررردقيق

 BDOممترررب  –فيصرررل صرررقر الصرررقر السررريد   رعيرررين إعرررادمو ،برقررران محاسررربون عرررالميون –ممترررب رودل الشررررق األوسررر  

، كمرررا قامرررت اللجنرررة بتحديرررد بالموافقرررة علرررى رلررر  التوصرررية العامرررة العاديرررةالجمعيرررة وقرررا  مجلررر  اإلدارم و النصرررف وشرررركا 

لررردي هيئرررة  ينمسرررجلبرررأن مراقبررري الحسرررابات علمررراً ، روصرررية بهرررذا الشرررأن لمجلررر  اإلدارم أرعررراب مراقبررري الحسرررابات ورفرررع

 بحضررررور جميررررع اإلجتماعررررات الصاصررررة بإعتمرررراد البيااررررات الماليررررة اقامرررر الحسررررابات يمراقبرررر يممثلرررر أنكمررررا ، أسررررواق المررررال

لتأكررررد مررررن فافية البيااررررات الماليررررة للشررررركة واوذلرررر  مررررن أجررررل ضررررمان سررررالمة وشرررر 2020عررررن عررررا   المرحليررررة والسررررنوية

 الحسابات. يإستقاللية مراقب

نظم الرقابة الداخلية

رم قررا  مجلرر  اإلدا هيئررة أسررواق المررال ووفقرراً لتعليمررات علررى التأكررد مررن رطبيررق اظررت الرقابررة الدا ليررة حرصرراً مررن إدارم الشررركة

لسرنة الماليرة عن ا (ICR)لجنة التدقيق بتعيين ممتب مستقل يقو  بمها  مراجعة ورقييت اظت الرقابة الدا لية  بالموافقة على روصية

 وقامرت بالتوصرية 2019عرن عرا  ( ICR)الرقابة الدا ليرة رقرير قامت اللجنة بمراجعة اتائج كما ،   31/12/2020المنتهية في 

اللجنة بالتأكد من أا  ررت إرصراذ اإلجرراءات ، كما قامت إرصاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردم في التقريرب

 التقرير المذكور.لواردم في المالحظات ا العديد من التصحيحية الالزمة بشأن



تقارير المدقق الداخلى 

مرن  الموافقرة علير ررت للقيا  بمها  إدارم التردقيق الردا لي و 2020جديد  الل عا    ارجي مستقلقامت اللجنة بتعيين ممتب ردقيق 

، اإلدارم إلعتمادهراورفرع روصرية لمجلر  قامت اللجنرة بإسرتعرا   طرة عمرل التردقيق الردا لي للشرركة ، كما مجل  اإلدارمقبل 

ً  اللجنة قامتو  يالمالحظرات الرورادم فرب لمجلر  اإلدارم  رفرع روصريةو 2020التدقيق الردا لي عرن عرا   بإستعرا  رقارير أيضا

 صاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.إرللتأكد من  ظات الورادم في بمتابعة المالح رقو  اللجنة أنكما  ،التقارير المذكورم

2019تقرير لجنة التدقيق عن عام 

.2019بإعتماد رقرير لجنة التدقيق عن عا   2020قامت اللجنة  الل عا  

أيررة ومراجعررة  ،سررات والررنظت والتعليمررات ذات الصررلة لتررزا  الشررركة بررالقوااين والسيامهررا  اللجنررة التأكررد مررن إ ضررمن مررنكمررا أارر  

يررة مصالفررات واردم فررى تفررادي أجررراءات الالزمررة لرصرراذ اإلإ أن يررتت مراعررامو)إن وجرردت( الجهررات الرقابيررة مالحظررات واردم مررن 

 .المذكور التقرير

متثرال للقروااين واللروائح الصرادرم مرن الجهرات مرن  رالل اإلرحقيرق التطبيرق األمثرل حرصرنا علرى  علرى ن الكردفى الصتا  ارود أو

 الرقابية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،،

رئيس لجنة التدقيق 
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شركة مساهمة كويتية (عامة)
وشركاتها التابعة

الكويت
البيانات المالية المجمعه للسنة المالية المنتهية 

في 31 دیسمبر 2020
مع

تقرير مراقبي الحسابات المستقل
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