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معلومات الشركة :

صبحان الشمالى
بجانب شركة البترول الوطنية الكويتية وإدارة مرور صبحان للفحص الفنى للسيارات .
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www.ncc-kw.com : الموقع االلكترونى
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تأسســت الشــركة الوطنيــة للتنظيــف عــام 1979 ، بــرأس مــال مدفــوع 
يبلــغ 1,525,000 دينــار كويتــى ليصــل إلــى رأس مــال مدفــوع يبلــغ 
24,974,799 دينــار كويتــى، بهــدف تقديــم خدمــات أعمــال النظافــة العامــة 
ــنا  ــذ تأسيس ــه من ــث أن ــت، حي ــة الكوي ــي دول ــا ف ــد عليه ــة يعتم ــة مهني بطريق
)خــال 43 عامــاً( نمــت وإزدهــرت المجموعــة )الشــركة وشــركاتها التابعــة( 
لتصبــح لديهــا حصــة كبيــرة مــن القــوى العاملــة متعــددة الجنســيات مجهــزة 
بأســطول مــن اآلالت والمعــدات المتخصصــة لدعم النشــاط الرئيســي للشــركة، 
ــي  ــات ف ــال إدارة النفاي ــى مج ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــركة م ــد الش ــث تُع حي
الكويــت ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والهنــد، حيــث تتمثــل خدماتنــا 
الرئيســية فــى القيــام بتنفيــذ كافــة تعهــدات أعمــال النظافــة )جمــع ونقــل نفايــات 
البلديــة والــوزارات والمصالــح الحكوميــة والقطــاع األهلــي(، باإلضافــة إلــى 
تقديــم الخدمــات األخــري والخاصــة بــإدارة النفايــات الخطــرة ومخلفــات 
المــواد الكيميائيــة ومخلفــات الرواســب النفطيــة وتقديــم خدمــات إعــادة تأهيــل 
التربــة الملوثــة، كمــا يتــم تقديــم اإلستشــارات البيئيــة الخاصــة بحمايــة البيئــة 
مــن التلــوث وتحســينها، باإلضافــة الــى تقديــم خدمــات المقــاوالت الزراعيــة 
ــة  ــغ ، خدم ــات المصاب ــات، خدم ــات مكافحــة اآلف ــة، خدم والمناظــر الطبيعي

ــاف الســيارات وخدمــات األمــن والحراســة. إيق

علمــاً بــأن الشــركة مــن أوائــل الشــركات المدرجــة فــى بورصــة الكويــت منــذ 
عــام 1996.
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السید/عبدالحكیم فھد محمد الشایع                     رئیس مجلس اإلدارة

الســید/ یــوسف ســـعید إســــماعیل دشتي                     نائب رئیس مـجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي 

السید/عبدالعزیز محمد عبدالعزیز العصیمى           عضو مجلس اإلدارة

السید/علي مــاضي فـــــیصل فیروز                       عضو مجلس اإلدارة  

السید/حمد عبدهللا حمیدى غانم المعضادي               عضو مجلس اإلدارة  
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تنظيف المدن وجمع ونقل النفايات – بلدية الكويت
City Cleaning, Waste Collection and

Transport – Kuwait Municipal

نقــدم خدمــات أعمــال النظافــة العامــة للمــدن والمحافظــات التابعــة لبلديــة الكويــت، حيــث تُعــد تلــك األعمــال مــن أولوياتنــا منــذ تأســيس الشــركة 
فــي عــام 1979 وحتــى تاريخــه.

ــاالت  ــي مج ــا ف ــد وتركي ــاون الخليجــي والهن ــس التع ــى دول مجل ــت و ف ــى الكوي ــدة ف ــن الشــركات الرائ ــف م ــة للتنظي ــد الشــركة الوطني تُع
وقطاعــات تلــك األعمــال، كمــا أنــه لدينــا أســطول مــن اآلليــات والمعــدات الحديثــة المتخصصــة لدعــم أعمالنــا، باإلضافــة إلــي قــوى عاملــة 

ــة متعــددة الجنســيات المتخصصــة لدعــم نشــاط الشــركة. مهني

خدمات وأنشطة الشركة وشركاتھا التابعة
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جمع ونقل النفايات الصلبة الخطرة
نقــدم خدمــات جمــع ونقــل النفايــات الصناعيــة الصلبــة الخطــرة منهــا والخاملــة وذلــك بمراعــاة كافــة القوانيــن والمواصفــات المحليــة والعالميــة 
المعمــول بهــا والمنظمــة لهــذه العمليــات بإســتخدام كافــة وســائل النقــل المالئمــة لــكل نــوع مــن المخلفــات ونقلهــا مــن مصادرهــا الــي مراكــز 

التخلــص المعتمــدة لــدي الجهــات الرســمية.

سحب ونقل النفايات الصناعية السائلة الخطرة ومعالجتها 
نقــدم خدمــات ســحب ونقــل النفايــات الصناعيــة الســائلة لمحطــة معالجــة المخلفــات 

الصناعيــة الســائلة والتــي نديرهــا تحــت إشــراف الهيئــه العامــة
للصناعة المؤهلة والمعتمدة إلستقبال هذه النوعية من النفايات.

جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة والمعدية
ــة  ــرة والمعدي ــة الخط ــات الطبي ــل النفاي ــع ونق ــات جم ــدم خدم نق
مــن المراكــز والعيــادات الطبيــة المختلفــة مــع معالجتهــا بالطــرق 

ــة. ــة للبيئ ــة والصديق العالمي

جمع ونقل المخلفات والمواد الكيميائية الخطرة ومعالجتها
نقــدم خدمــات جمــع ونقــل المــواد الكيميائيــة الخطــرة ومعالجتهــا وذلــك مــن 
ــدي الجهــات  ــة المعتمــدة ل ــات الصناعي خــالل ادارة محطــة معالجــة المخلف

الرســمية.

إدارة النفايات البيئية

Environmental Waste Management
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سحب ونقل مخلفات الزيوت المستهلكة 
نقــدم خدمــات ســحب ونقــل الزيــوت المســتعملة مــن الكراجــات 

والــورش المنتجــة لهــا ونقلهــا لمراكــز التخلــص المؤهلــة والمعتمــدة 

إلســتقبال هــذه النوعيــة مــن النفايــات بتوفيــر المركبــات والصهاريــج 

ــات. ــن المخلف ــة م ــذه النوعي ــل ه ــدة لنق المخصصــة والمعتم

نقل ومعالجة وإعادة تأهيل التربة الملوثة 
نقــدم خدمــات نقــل ومعالجــة وإعــادة تأهيــل التربــة الملوثــة بالمخلفــات الهيدروكربونية بإســتخدام أحــدث الطــرق الحراريــة والكيميائية والبيولوجيــة المتوفرة 

محليــا لــدي الشــركة ، حيــث أن إختيــار طريقــة المعالجــة يعتمــد علــي تركيــز ونوعيــة الملوثــات والغــرض النهائــي مــن إســتخدام التربــة الملوثة.
كمــا إننــا نعتبــر مــن الشــركات الرائــدة فــي هــذا المجــال محليــا لمــا لهــا مــن خبــرة طويلــة فــي إســتخدام وتطبيــق وســائل المعالجــة المختلفــة 

لمعالجــة التربــة الملوثــة وإعــادة تأهيلهــا حســب المواصفــات المحليــة والعالميــة المعتمــدة.

الرواسب النفطية 
ــة  ــة الكيميائي ــة والفيزيائي ــة ومعالجتهــا بأحــدث الوســائل الحراري ــة والبترولي ــات الحمــأة الكيميائي ــل ومعالجــة مخلف ــدم خدمــات ســحب ونق نق
والبيولوجيــة المتاحــة لــدي الشــركة حيــث تعتمــد عمليــة إختيــار طــرق المعالجــة علــي نوعيــة وطبيعــة الحمــأة المطلــوب معالجتهــا باإلضافــة 

الــي المعاييــر والمواصفــات المطلــوب تحقيقهــا مــن خــالل المعالجــة.
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المختبر 
ــة  ــزة مختبري ــن خــالل اجه ــواد م ــار الم ــات فحــص واختب ــدم خدم نق
متطــورة ومطابقــة للمواصفــات العالميــة والمحليــة المعتمــدة باالضافة 
الىفريــق عمــل متميــز لديــه خبــرة كبيــرة تؤهلــه لتقديــم االستشــارات 
الفنيــة والقيــام بالعمليــات الرقابيــة علــى األجهــزة المختبريــة 
والمــواد المــراد عمــل االختبــارات لهــا وذلــك لتزويدنــا بالنتائــج 

الدقيقــة.

حفرة المخلفات الخطرة 
نقــدم خدمــات تجميــع المخلفــات الخطــرة داخــل حفــر مصممــة حســب المواصفــات العالميــة ، كمــا نقــدم خدمــات التصميــم واإلنشــاء لهــذه 

الحفــر وعزلهــا بالمــواد العازلــة المناســبة واألليــات الحديثــة للحــام العــوازل طبقــا للمواصفــات العالميــة.
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نقــدم خدمــة عاليــة الجــودة فــى أعمــال الزراعــات التجميليــة والتصميــم والــري والصيانــة 
وغيرهــا مــن الخدمــات اآلخــري وذلــك للحدائق والمنتجعات واشــجار النخيل والشــجيرات، 
باإلضافــة إلــى توفيــر النباتــات واألشــجار والمبيــدات وأدوات البســتنة الداخليــة والخارجية.
ــة العامــة لشــئون الزراعــة  إن شــركتنا مســجلة ومعتمــدة ضمــن الفئــة )أ( مــن قبــل الهيئ
والثــروة الســمكية فــي الكويــت )PAAF( وذلــك لتنفيــذ جميــع عقــود اإلنشــاءات والصيانــة 
الميكانيكيــة وأنظمــة الــري واألعمــال المدنيــة للمشــاريع الزراعيــة، الحدائــق العامــة، المدن 

والشــوارع.
كمــا أنــه لدينــا كافــة التقنيــات واألجهــزة والمعــدات باإلضافــة إلــي مجموعــة متخصصة من 
فنييــن وقــوي عاملــة مهنيــة تميزنــا لتنفيــذ كافــة العقــود الزراعيــة بكفــاءة عاليــة، حيــث تقوم 

الشــركة بتنفيــذ المشــاريع الزراعيــة مــع العديــد مــن الجهــات الحكومية.

 Agriculturalالمقاوالت الزراعية والمناظر الطبيعية

Contracting and Landscaping

مشاريع صيانة المزروعات

مزارع تربية وإنتاج األغناممعرض بيع المنتجات الزراعيةمزارع الشركة و إنتاج الزهور والشتالت واألشجار

إنشاء و صيانة الحدائق العامة

إنشاء و صيانة الحدائق العامةمشاريع صيانة المزروعات
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مكافحة اآلفات

Pest Control

نعتبرمــن أكبــر الشــركات فــى دولــة الكويــت المتخصصــة فــى مجــال مكافحــة اآلفــات 
بمواصفــات قياســية وبمــواد صديقــة للبيئــة، حيــث نقــدم خدماتنــا طبقــاً لبرنامــج إدارة مكافحــة 

اآلفــات المتكامــل )IPM( ، كمــا أننــا لدينــا شــهادة األيــزو )ISO Certification ( فــى مجــال 
ــات. مكافحــة اآلف

خدمات التنظيف الداخلي

Indoor Cleaning Services

نقــدم »خدمــة التنظيــف الداخلــي« منــذ أكثــر مــن 30 عامــاً عبــر قطاعــات الســوق المتعــددة 
)القطاعيــن الخــاص والحكومــي( بطريقــة مهنيــة موثــوق بهــا تلبــي جميــع توقعــات عمالئنا.
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خدمات إيقاف السيارات

Valet Parking

ــاف  ــا فــى مجــاالت إيق ــول مبتكــرة لعمالئن ــة وحل ــدم خدمــات ذات جــودة عالي نق
ــر الســيارات للقطــاع الحكومــي والخــاص. وتأجي

خدمات المصابغ

Laundry Services

ــف وكــي  ــى مجــال تنظي ــزة ف ــدم خدمــات متخصصــة وممي نق
ــس. المالب
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خدمات وأنشطة الشركة وشركاتھا التابعة





 تقرير الحوكمة
 الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.عامة

2021 



 اإلدارة لمجلس متوازن هيكل : بناء    األولي القاعدة

 والمسؤوليات للمهام السليم : التحديد     الثانية القاعدة

 اإلدارة مجلس لعضوية الكفاءة ذوي من أشخاص ختيارا:      الثالثة القاعدة 

التنفيذية واإلدارة 

 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
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مقدمة 

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

 الهدف ويكمن به، المرتبطة األخرى المصررالح وأصررحاب فيها والمسرراهمين 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 وحرصا  

 الخاصةالمعتمدة و واللوائح السياساتب اإلدارة يسعي دائما باإللتزام مجلس فإن بالمسئولية وإستشعارا  

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

 .سواق المالأنشاء هيئة إب ةالخاص وتعديالته 2010لسنة  (7)من قانون رقم 

: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارةولىالقاعدة األ

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

 من كاف   عدد بحيث يسمح له بتشكيل أعضاء خمس من الوطنية للتنظيف ركةالش إدارة مجلس ويتكون

 األعضررراء من اإلدارة مجلس أعضررراء وأغلبية ،الحوكمة قواعد متطلبات إطار في منه المنبثقة اللجان

 فى المتخصرررصرررة والمهارات الخبرات في التنوعوقد روعى  ،وأحدهم عضررروا  مسرررتقال   التنفيذيين غير

ص ويخصررر ،القرارات تخاذإ في الكفاءة تعزيز في يسررراهموالذى بدوره  الشرررركة دارةإ مجلس تشررركيل

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

 اإلدارة جلسلم أمين سر تعيينبإعادة  المجلس قام وقد التابعة لهواللجان  المجلس جتماعاتإل التحضير

 المسرررؤوليات مع يتماشرررى بماات الشررررك حوكمة لقواعد وفقا مهامه وتحديد الشرررركة موظفي بين من

 واللوائح السرررياسرررات بشررركل واضرررح في اإلدارة مجلس ومسرررؤوليات مهام تحديد تم كما بها، المكلف

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

والخبرات العملية المؤهالت العلميةالمنصباإلسم

تاريخ 
اإلنتخاب/ 

تعيين أمين 
السر

عبدالحكيم فهد  / السيد
 محمد الشايع

 مجلس رئيس
   - اإلدارة

غير التنفيذي

المؤهالت العلمية

.1982الواليات المتحدة األمريكية عام  -أورالندو   – كلية جونز – إدارة أعمالبكالوريوس  -

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

الخبرات العملية

دارة ، إدارة األسررررر م، إعمرررررالإدارة األعامرررررا اررررر  مجررررراالت  39خبررررررة 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
.1998-2006ألسواق التجارية مدير عالقات العمالء ا  شركة مجمعات ا -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
 .2013-2015عضو مجلس إدارة إتحاد التنس   -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

يوسف سعيد  /السيد
اسماعيل دشتي

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 

تنفيذيوالرئيس ال

المؤهالت العلمية

لوس انجلوس  –جامعة جنو  كاليفورنيا  –تخ ص إدارة األعمال  –العلوم  بكالوريوس-

.2007الواليات المتحدة األمريكية عام 

الخبرات العملية

م  15خبرة عملية ت ار   - تطوير وإدارة األعمال. ا  مجال عاما

 -: منيشغل حاليا مناصب قيادية فى كالً  -

 الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنظيف. -1
وحت  اآلن. 2014المدير العام للشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات منذ عام  -2

-: كما أنه شغل سابقاً عدة مناصب قيادية فى كالً من -

 . 2016 -2012شركة كي جي إل للن ل  –مدير محطة  -1
 . 2012 -2011شركة كي جي إل للن ل  –رئيس محطة  -2
 .2011-2009شركة كي جي إل للن ل  –مدير اسطول ومدير مكت  ارع دولة قطر -3
.2009-2007شركة رابطة الكويت والخليج ال ابضة  –مساعد مدير تطوير األعمال  -4

-عضويات فى مجالس اإلدارات التالية : يشغل حالياً عدة -

 الشركة الوطنية للتنظيف. –نائ  رئيس مجلس اإلدارة  -1
 الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات. –نائ  رئيس مجلس اإلدارة  -2
شركة جلف ااييشن لخدمات الطائرات. – نائ  رئيس مجلس اإلدارة -3
 . شركة رابطة الكويت والخليج للن ل -عضو مجلس إدارة  -4
 كي جي إل لوجيستك. شركة  -عضو مجلس إدارة  -5

. 2016-2013كما أن  كان عضوام ا  مجلس األعمال األمريكي ا  الكويت  -

16-12-2021
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عبد العزيز محمد السيد/ 
 عبدالعزيز العصيمي 

 مجلس عضو
غير  – اإلدارة

تنفيذي

المؤهالت العلمية

 –ساوث داكوتا" جامعة " - 19811984- بكالوريوس وماجستير ا  ال ندسة الك ربائية  -

SDSU- .الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات العملية

 عاما ا  مجال تكنولوجيا المعلومات وا  قطاع الن ل واإلت االت 38خبرة عملية ت ار   -

 وا  عدة مجاالت آخري.

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

(.2008 – 2006) وكيل وزارة الموا الت .1

(.1994 – 1994) المساعد ل طاع نظم المعلومات وزارة الموا التوكيل  .2

(.1991 – 1989) وكيل الوزارة المساعد ل طاع المالية .3

(.1989 - 1985رك بمع د الكويت لألبحان العلمية )باحن علمي مشا .4

 .1988 - وزارة التخطيط –منتد  لدي المركز الوطني لنظم المعلومات  .5
الواليرررررات المتحررررردة  -ا" سررررراوث داكوترررررجامعرررررة "  -هيئرررررة تررررردريس  مسررررراعد عضرررررو .6

.1982 –األمريكية 

م عررردة عضرررويات اررر  مجرررالس إدارات   لجررران الشرررركات ال يئات  - كمرررا أنررر  شرررسل سررراب ا
-التالية :

حتي اآلن(. – 2017الوطنية للتنظيف ) عضو ا  مجلس إدارة الشركة -1

 (.2014 - 2007الكويتية )س إدارة مؤسسة الموانيء عضو مجل -2
 عربسرررررات–نائررررر  رئررررريس مجلرررررس إدارة المؤسسرررررة العربيرررررة ل ت ررررراالت الفضرررررائية  -3

(2006 – 2008) . 
مجلرررررررس الررررررروزراء المررررررروقر  –عضرررررررو مجلرررررررس إدارة وكرررررررالء وزارات الخررررررردمات  -4

(2006 -2008). 
مجلررررس الرررروزراء  –عضررررو مجلررررس إدارة الج رررراز المركررررزي لتكنولوجيررررا المعلومررررات  -5

(.2008 – 2006الموقر ) 

 .(2002 – 1999) زين –عضو مجلس إدارة شركة اإلت االت المتن لة  -6
 ال يئرررة العامرررة ل سرررتعمار ممرررعال عرررن – رئررريس مجلرررس إدارة شرررركة الخررردمات العامرررة -7

(2001 – 2003.) 
 CICG –عضررررررو مجلررررررس إدارة مجموعرررررررة اإلت رررررراالت والمعلومررررررات اإلستشرررررررارية  -8

(2000 – 2001).

 .2000 –ة شروق باك لت نيع الكروت الذكية نائ  رئيس مجلس إدارة شرك -9
رئررريس لجنرررة مشرررروع إنشررراء قرررانون هيئرررة اإلت ررراالت وقرررانون إنشررراء شرررركة ال ررراتف  -10

 .مجلس الوزراء الموقر -العابت
مجلرررس الررروزراء   -رئررريس لجنرررة دراسرررة مشرررروع السررركك الحديديرررة ومتررررو االنفررراق -11

الموقر.

يرررذ مشرررروع أنظمرررة الن رررل رئررريس لجنرررة متابعرررة قررررارات مجلرررس الررروزراء بشررر ن تنف -12
السريع .

التخطرررريط كمررررا أنرررر  شررررسل عضرررروية العديررررد مررررن اللجرررران اآلخررررري ذات ال ررررلة برررروزارة  -
، وزارة الموا ررررررالت وذات ال ررررررلة بمجررررررال اإلت رررررراالت والتنميررررررة، وزارة اإلعررررررالم

 وتكنولوجيا المعلومات.

29-06-2020

على ماضي  /السيد 
فيصل فيروز

 عضو مجلس 
مستقل - اإلدارة

المؤهالت العلمية

.1979جامعة بيروت العربية  –ليسانس ح وق  -

الخبرات العملية

عرررردة مجرررراالت تابعررررة لرررروزارة الداخليررررة لدولررررة عامررررا ارررر   42خبرررررة عمليررررة ت ررررار   -
 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
2010-2008مساعد مدير عام اإلدارة العامة ل وات األمن الخا ة  .3
 .2008-1998مدير إدارة حماية الطائرات الكويتية  .4
 .1998-1993مدير إدارة الوحدات الخا ة  .5
 .1993-1982ضابط اي إدارة الوحدات الخا ة  .6
 .1982-1979اإلدارة العامة لخفر السواحل ضابط ا   .7

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

 المتحدة األمريكية، المانيا(. 

29-06-2020
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ح ررل عل  كت  شرركر وت دير من كالم من سررفارة الواليات المتحدة األمريكية والسررفارة -
البريطانية ا  دولة الكويت وذلك لج وده المبذولة ا  تحرير الكويت من العدوان الساشم 

 . 1990عام 

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

 حمد عبدهللا /السيد 
غانم المعضادي حميدي

 عضو مجلس 
غير  – اإلدارة

تنفيذي

المؤهالت العلمية

الواليات المتحدة  -أورالندو – كلية جونز - تحليل نظم وتسويق –بكالوريوس إدارة أعمال  -

 .1980األمريكية عام 

الخبرات العملية

مجال إدارة الشئون اإلجتماعية وال وي العاملة.عاما ا   42خبرة عملية ت ار  -

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

 .2012خطيط والتطوير اإلدارى عام وكيل مساعد لشئون الت .1
 .2011ون الرعاية اإلجتماعية عام وكيل مساعد لشئ .2
 .2006مساعد لشئون التعاون عام  وكيل وزارة .3
 .1995ارة مساعد لشئون العمل عام وزوكيل  .4
 .1990رة عمل محااظة الج راء عام مدير إدا .5
 .1988ساعد مدير إدارة العمل عام م .6
 .1986اإلجتماعية والعمل ا  عام مراق  الحاس  اآللي بوزارة الشئون  .7
 .1984رئيس قسم بإدارة العمل عام  .8
 .1983شئون اإلجتماعية والعمل عام باحن إداري بوزارة ال .9

ي( لمدة عالن سرررنوات حت  عام ع الم رررراية )بنك الكويت الوطنومسرررئول عمليات الفر .10
1983. 

كمااااا أنااااه شااااغل سااااابقاً عاااادة عضااااويات فااااى مجااااالس  دارات / لجااااان الشااااركات/الهيئات 
-التالية :

2013 - 1995عامة لل ناعة عضو مجلس إدارة ال يئة ال .1
.2014يئة لشئون ذوى اإلعاقة عام عضو مجلس إدارة ال  .2

عضو منظومة الم ن الكويتية. .3
.2011 - 2006 رئيس  ندوق المشاريع الوطنية نائ  .4

.2013 – 2011اعية نائ  رئيس ال ندوق الخيرى للرعاية اإلجتم .5

 عضو لجنة اليونسكو )وزارة التربية(. .6
تدريبية .7 لدورات ال عديد من ا ن  ح ررررررررل عل  ال ندوات  شررررررررارك، كما ا عديد من ال ا  ال

المحلية والدولية ا  عدة مجاالت ذات ال لة. والمؤتمرات

24-11-2021

مؤيد الشوا السيد/ 
أمين سر مجلس 

اإلدارة

المؤهالت العلمية

.1996- كندا –مونتلاير  -تخ ص محاسبة  –بكالوريوس تجارة  -

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

الخبرات العملية

الشررررركة الوطنيررررة للتنظيررررف منررررذ  – التنفيررررذي للموازنررررات وتطرررروير األعمررررالالرررررئيس  -1
 .حت  االن – 2020عام 

 2004 الشررررركة الوطنيررررة للتنظيررررف -المرررردير اإلقليمرررر  للموازنررررات وتمويررررل المشرررراريع  -2

- 2019. 
.2004 - 1999الكويت  -مكت  إرنست أند يونغ  -مدقق داخل  رئيس   -3

.1999 – 1997 كندا –مونتلاير  -مكت  إنتربرايز جرو   –محاس   -4

16-12-2021
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/ عبد الحكيم فهد محمد  السيد
 الشايع
 غير تنفيذي – رئيس مجلس اإلدارة

                  

يوسف سعيد اسماعيل  /السيد
 دشتي

والرئيس  اإلدارة رئيس مجلسنائب 
 التنفيذي

 16/12/2021  بتاريختشكيل مجلس  دارة  تعيين و عادة

السيد/ عبدالعزيز محمد 
 عبدالعزيز العصيمي

                        
 عضو مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة

حسين علي سيد  /السيد 
 ناصر البهبهاني

 تنفيذي –اإلدارة  عضو مجلس
               

استقالة
12-12-2022

على ماضي فيصل  /السيد 
 فيروز

 مستقل –اإلدارة  عضو مجلس
                  

سالم علي حسن  /السيد 
 اسماعيل

 مستقل –اإلدارة  عضو مجلس
            09/11/2021 –استقالة

حمد عبدهللا حميدى  /السيد 
 غانم المعضادي

غير تنفيذي –اإلدارة  عضو مجلس
 24/11/2021     بتاريختشكيل مجلس  دارة  تعيين و عادة

السيد / مؤيد الشوا
             مجلس اإلدارة أمين سر

 

     

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

 تشكيل مجلس اإلدارةإعادة  16/12/2021وبتاريخ   24/11/2021بتاريخ  تم ،شفافةوسمية راءات رفقا  إلجو

 عاله.أفى الجدول  كما هو مبين
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 اإلدارة    مجلس جتماعات  محاضر وحفظ تنسيقالو تسجيلموجز عن كيفية تطبيق متطلبات ال

من الباب الثامن "شررررررركات المسرررررراهمة العامة" من الالئحة التنفيذية   (114)وفقا  لما ورد فى المادة رقم 

من الفصل الثانى  (6-2)لمتطلبات المادة رقم  ووفقا  بإصدار قانون الشركات،  2016 لسنة 1للقانون رقم 

بشرركل دائم ومسررتمر  الشررركة الوطنية للتنظيف إدارة مجلس سررر أمين يقوممن كتاب حوكمة الشررركات 

 بداية وتوقيت تاريخ ومكان اإلجتماع مبينا  فيه دارةاإل مجلس جتماعاتإلمحاضررر  خاص سررجل بإعداد

اإلدارة فى كافة األمورالتى تتعلق  مجلسمع رئيس  لتنسرررررريقيقوم أمين السررررررر باكما  جتماع،اإل ونهاية

لضرررمان  ذات الصرررلة معززا  بالوثائق وإصررردار الدعوات ألعضررراء مجلس اإلدارة األعمال جدول بإعداد

للمعلومات وتحقيق أهداف السرررريع توافر جميع المعلومات ألعضررراء المجلس مما يضرررمن لهم الوصرررول 

 إلى باإلضررافة من تاريخ اإلجتماع األقل لىع عمل أيام ثالثة قبل وذلك المسرراهمين وأصررحاب المصررالح

 وتبويبها تمت التي التصررررويت عمليات فيها بما والمداوالت بالمناقشرررراتاإلجتماعات  محاضررررر إعداد

 .إليها الرجوع يسهل بحيث وحفظها

   قرار العضو المستقل

الشركات، باإلضافة من كتاب حوكمة ( 3-2)تتوافر شروط العضو المستقل وفقا  لما ورد فى المادة رقم 

والمتضمن التأكد من عدم  31/12/2021كما في  إلى أنه قد تم الحصول على إقرار من العضو المستقل

 إنتفاء صفة اإلستقاللية.

الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات ةالقاعد

بالمهرررررام والمسرررررؤوليات المنصررررروص عليهرررررا فرررررى  يلترررررزم مجلرررررس إدارة الشرررررركة الوطنيرررررة للتنظيرررررف

بإصرررردار قررررانون الشررررركات، كمررررا أن ميثرررراق عمررررل مجلررررس اإلدارة  2016( لسررررنة 1القررررانون رقررررم )

وقرررد  ،المعتمرررد يعكرررس مهرررام ومسرررؤوليات مجلرررس اإلدارة بمرررا يتوافرررق مرررع قواعرررد حوكمرررة الشرررركات

حديررررررد وإعتمرررررراد تب 16/12/2021بترررررراريخ  17/2021قررررررام مجلررررررس اإلدارة فررررررى إجتماعرررررره رقررررررم 

لرررى إ باإلضرررافة، والررررئيس التنفيرررذي ونائرررب رئررريس مجلرررس اإلدارة صرررالحيات رئررريس مجلرررس اإلدارة

( مررررن النظررررام 26وفقررررا لمررررا ورد فررررى المررررادة رقررررم ) محررررددة سررررلطات وصررررالحيات مجلررررس اإلدارةأن 

لمجلرررس اإلدارة أوسرررع السرررلطات إلدارة الشرررركة " أن للشرررركة والرررذى يرررنص علرررى المعررردل األساسرررى

والقيرررام بجميرررع األعمرررال الترررى تقتضررريها إدارة الشرررركة وفقرررا ألغراضرررها وال يحرررد مرررن هرررذه السرررلطة إال 

مررررا يررررنص عليرررره القررررانون أو هررررذا النظررررام أو قرررررارات الجمعيررررة العامررررة ويجرررروز لمجلررررس اإلدارة بيررررع 

 عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفاالت أو عقد القروض".

 قرامكمرا  ،التنفيرذي الررئيس ووظيفرة اإلدارة مجلرس رئريس وظيفرة برين اإلدارة بالفصرل سقرام مجلر

المنوطررررررة  والصررررررالحيات المسررررررؤولياتبالمهررررررام و ذيينالتنفيررررررؤسرررررراء الربتفرررررروي  مجلررررررس اإلدارة 

 .باإلدارة التنفيذية

   2021خالل عام  دارةنجازات مجلس اإلأهم

 .مراجعة سياسات وإجراءات الشركة وإعتمادها 

 واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة. تنفيذ كافة السياسات 

 يذ المشاريع اإلستراتيجية للشركة.متابعة تنف 

 بالرؤساء التنفيذيينالمنوطة  المهام والمسؤوليات والصالحياتعتماد إ. 

 .إعتماد الموازنة التقديرية للشركة 

 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها
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 اد تعديل الهيكل التنظيمي للشركةوإعتم مناقشة. 

  تشرررررركيل اللجان إعادة وإنتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس اإلدارة و مجلس اإلدارة تشرررررركيلإعادة

تعيين أمين سر المجلس. إعادة المنبثقة من المجلس و

 ة الصالحيات للشركة وإعتمادها.فتعديل مصفو

  والسنوية المرحلية المالية البياناتإعتماد.

 .الموافقة على إستقالة وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 .مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية 

  مناقشرررة المكافات السرررنوية لمجلس اإلدارة، وتوزيعات األرباح الخاصرررة بمسررراهمي الشرررركة ورفع

 توصية للجمعية العامة العادية.

  ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمتضمنة فى تقرير إعتماد المكافات والحوافز الممنوحة

حوكمة الشركات.

 للشركة الهامة القانونية القضايا متابعة.

  تطبيق قواعد حوكمة الشركات شراف العام علىاإلسياسات الحوكمة ووإعتماد مراجعة. 

 لجنة و المخاطرإدارة لجنة ، لتدقيقالتقارير والتوصرررررريات الصرررررررادرة عن لجنة ا وإعتماد مراجعة

.الترشيحات والمكافات

 .مناقشة وإعتماد التقارير الدورية الخاصة باللجنة التنفيذية 

  ضرررررمان دقة وسرررررالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصررررراح عنها وذلك وفق سرررررياسرررررات ونظم

.وإجراءات اإلفصاح والشفافية المعمول بها

 المتكامل التقرير إعتماد. 

 د مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على سالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة.تعهإلطالع على ا

 تقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير الحوكمة إعتماد. 

  .تدريب وتطوير أعضاء مجلس اإلدارة 

 .إعداد ندوة تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد 

 2021خالل عام  أهم  نجازات اإلدارة التنفيذية

، وفيما 2021جتماعات خالل عام اإل من الرؤساء التنفيذيين بعقد العديد من 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 التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشررأن التقدم المحرز في نشرراط الشررإعداد

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

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

واستراتيجية الشركة. نفقات، وذلك بما يتفق مع أهدافتعظيم األرباح وتقليل ال

 .المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم االخالقية داخل الشركة 

 والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم، والحرص على االلتزام بنزعة وضررررررع 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

 .مناقشة الموازنة التقديرية للشركة ورفع توصية بها لمجلس اإلدارة

 .مراجعة المشاريع الخاصة بالعقود الخارجية 

  التشغيلية المختلفة.متابعة مشاريع الشركة 

 .متابعة التقارير الجوهرية المستلمة من إدارات الشركة 

 .متابعة تأهيل المناقصات الخاصة بعقد البلدية 

 .تشكيل اللجان المنبثقة من اللجنة التنفيذية 
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 .اصدار التفويضات الالزمة بما ال يتعارض مع سياسة وأهداف الشركة 

  للشركة.تابعة القضايا القانونية الجوهرية م 

 .مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ورفع توصية بها لمجلس اإلدارة 

 .التوصية بتعديل الهيكل التنظيمي للشركة 

 .مناقشة عروض األسعار الخاصة بالتعاقدات الجوهرية ورفع توصية بها لمجلس اإلدارة

  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةتشكيل

معيررررررة العامررررررة العاديررررررة مررررررن قبررررررل الج جديررررررد إدارةإنتخرررررراب مجلررررررس  29/06/2020 تررررررم بترررررراريخ

تتمثرررل مررردة عضررروية اللجررران فتررررة  ،الثالثرررة لجانرررهتشررركيل ب بنررراء  عليررره قرررام مجلرررس اإلدارةللمسررراهمين، 

 والتررري تنتهررري فررريدارة ثالثرررة سرررنوات علرررى أال تتجررراوز المررردة المتبقيرررة مرررن مررردة عضررروية مجلرررس اإل

قررررام مجلررررس اإلدارة بإعررررادة تشرررركيل لجانرررره الثالثررررة  16/12/2021وبترررراريخ  الحقررررا   ، 28/06/2023

 :التالية أدناه

.التدقيقلجنة  -1

.المخاطر  دارة لجنة -2

.تافآلجنة الترشيحات والمك -3

 لجنة التدقيق -1

مهام و نجازات لجنة التدقيق: -

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

  مكتب رودل  -التوصية بإعادة تعيين مراقبي الحسابات للشركة السيد/ راشد أيوب يوسف الشداد

 BDOمكتب  – برقان محاسرربون عالميون وتعيين السرريد/ قيس محمد النصررف –الشرررق األوسررط 

، والتأكد من حيادية مراقبي الحسررررابات ومن أنهم من ضررررمن  2021عن عام  النصررررف وشررررركاه

التوصررية و التعاقدية الشررروط ومناقشررة مراجعةلدي هيئة أسررواق المال، واألشررخاص المسررجلين 

 . بهمأتعا بتحديد

  من أجل التحقق من مدى )مكتب اسرررتشررراري خارجي(  الفني على إدارة التدقيق الداخلياإلشرررراف

 المحددة من قبل مجلس اإلدارة. امفاعليتها في تنفيذ األعمال والمه

  ومناقشرررررررة مراجعةخارجي للقيام بمهام التدقيق الداخلي، والموافقة على تعيين مكتب مسررررررتقل 

 ورفع توصية لمجلس اإلدارة إلعتماده. التعاقدية 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 

  ية من ية اإلطالع على التعهدات الكتاب مال يذيةو اإلدارة ال  سررررررالمةب ومجلس اإلدارة اإلدارة التنف

التقارير المالية المعدة. ونزاهة

32



  س اإلدارة بهذا الشأن، ورفع توصية لمجل2021عن عام إعتماد خطة التدقيق الداخلي المقترحة. 

  دارات الشررركة وردود عمال 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

  الداخلية الرقابة تقرير تعيين مكتب تدقيق مستقل للقيام بمهام إعدادالموافقة على (ICR)مناقشة، و 

بشررررررأن  جراءات التصررررررحيحية الالزمةتخاذ اإلإنه تم أكد من أوالت المالحظات الواردة فى التقرير

 .ورفع توصية لمجلس اإلدارة بهذا الشأن ،ريرالمالحظات الواردة في التق

 قة على تعيين مكتب يام بمهام إعداد المواف قل للق لداخلي  تقرير تدقيق مسررررررت تدقيق ا تقييم وحدة ال

(IAQAR). 

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

 السنوية. العادية العامة

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها: -

 مجلرررس أعضررراء برررين مرررن لجنررة الترردقيقبتشررركيل  29/06/2020قررام مجلررس اإلدارة بترراريخ 

وذلررررك لمرررردة ثررررالث سررررنوات علررررى أن ال تتجرررراوز مرررردة عضرررروية اللجنررررة مرررردة عضرررروية  اإلدارة

تررررم إعررررادة تشرررركيل لجنررررة الترررردقيق، تتكررررون اللجنررررة مررررن  16/12/2021بترررراريخ مجلررررس اإلدارة، 

يشرررغل عضرررويتها رئررريس مجلرررس اإلدارة أو أعضررراء  وال أحررردهم عضررروا  مسرررتقال   أعضررراء ثالثررة

 .مجلس اإلدارة التنفذيين

أعضاء لجنة التدقيق: -

( مرررن 7-5لمرررا ورد فرررى المرررادة رقرررم ) وفقرررا   المنوطررره بهرررا مسرررؤولياتالمهرررام وباللجنرررة التررردقيق  تقررروم

 إجتماعررات (7)عرردد الفصررل الخررامس مررن كترراب حوكمررة الشررركات، حيررث أن اللجنررة قررد قامررت بعقررد 

 .2021بشكل دورى )ربع سنوى( خالل عام 

التشكيل عادة تاريخ المنصب  لجنة التدقيق  م

2021-12-16 غير تنفيذي – رئيس اللجنة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيميالسيد/  1

2021-12-16 مستقل – عضو اللجنة على ماضي فيصل فيروز  / السيد 2

2021-12-16 غير تنفيذي  – عضو اللجنة حمد عبدهللا حميدي غانم المعضادي /السيد  3
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 دارة المخاطر  لجنة -2

: دارة المخاطر لجنة مهام و نجازات -

 إعادة تعيين أمين السر اللجنة.جنة، والموافقة على للإنتخاب رئيس ا 

 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

  اورفع توصية لمجلس اإلدارة إلعتمادهالموافقة على الموازنة التقديرية للشركة. 

  ورفع توصرررررية  إدارة المخاطرمراجعة سرررررياسرررررات وإجراءات إدارة المخاطر وميثاق عمل لجنة

.المجلس اإلدارة إلعتماده

  اورفع توصية لمجلس اإلدارة إلعتمادهمراجعة وتعديل مصفوفة الصالحيات. 

  قد تؤثر على إدارة المخاطر في تدقيق المرتبطة والتي  ئل التي تثيرها لجنة ال مراجعة المسرررررررا

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

المذكور. ريرجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة في التقاإل

 المناسرربة بشررأنها التوصرريات وتقديم الصررلة ذات االطراف مع وإعتماد تقريرالتعامالت مراجعة 

 .االدارة مجلس الى

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها: -

 أعضرراء بررين مررنبتشرركيل لجنررة إدارة المخرراطر  29/06/2020بترراريخ قررام مجلررس اإلدارة 

وذلررررك لمرررردة ثررررالث سررررنوات علررررى أن ال تتجرررراوز مرررردة عضرررروية اللجنررررة مرررردة  اإلدارة مجلررررس

، إعرررررادة تشررررركيل لجنرررررة إدارة المخررررراطر ترررررم 16/12/2021عضررررروية مجلرررررس اإلدارة، بتررررراريخ 

 اللجنررة عضررو غيررر تنفيررذي، ورئرريس ،أحرردهم عضرروا  مسررتقال   أعضرراء ثالثررةتتكررون اللجنررة مررن 

 اإلدارة ليس عضوا  فى تلك اللجنة.أن رئيس مجلس كما 
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أعضاء لجنة  دارة المخاطر: -

( 5-6لمرررا ورد فرررى المرررادة رقرررم ) وفقرررا   المنوطررره بهرررا مسرررؤولياتالمهرررام وبالالمخررراطر لجنرررة إدارة  تقررروم

 (6)عرررردد ، حيررررث أن اللجنررررة قررررد قامررررت بعقررررد الشررررركات صررررل السررررادس مررررن كترررراب حوكمررررةمررررن الف

 .2021 بشكل دورى خالل عام إجتماعات

 الترشيحات والمكافآت لجنة  -3

:المكافآت والترشيحاتلجنة مهام و نجازات  -

 جنة، والموافقة على إعادة تعيين أمين السر اللجنة.للإنتخاب رئيس ا 

   ودراسة طلبات الترشح لإلدارة التنفيذية.لعضوية مجلس اإلدارة التوصية بقبول الترشيح 

  ورفع توصرررية وتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل داء أعضررراء مجلس اإلدارةأل الذاتي تقييمالإعتماد ،

 بهذا الشأن لمجلس اإلدارة.

 وفقا  لمتطلبات هيئة أسواق المال المدرجة ضمن تقرير الحوكمة وذلك  والحوافز إعتماد المكافات

توصرررررية بهذا  ورفع، واإلدارة التنفيذية المنبثقة عنهمجلس اإلدارة واللجان ء ألعضرررررا الممنوحةو

لعامة العادية للمسرررراهمين على أن يتم تالوة تقرير الحوكمة على الجمعية االشررررأن لمجلس اإلدارة 

. إلعتماده

  ،توصية بهذا الشأن لمجلس اإلدارة ورفعالموافقة على تعديل ميثاق عمل اللجنة 

  إسرررتدعاء العضرررو اإلحتياط األول والثاني ودراسرررة طلبات الترشرررح والموافقة على مناقشرررة كتب

 ورفع توصية بهذا الشأن لمجلس اإلدارة.تعيين عضوي مجلس اإلدارة 

  دراسررة طلبات الترشررح لإلدارة التنفيذية، والموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي للشررركة والرئيس

.توصية بهذا الشأن لمجلس اإلدارة ورفعلشركة التنفيذي للعالقات العامة والتسويق ل

التشكيل عادة تاريخ المنصب دارة المخاطرم

2021-12-16 غير تنفيذي – رئيس اللجنة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيميالسيد/  1

2021-12-16 مستقل – عضو اللجنة على ماضي فيصل فيروز  / السيد 2

2021-12-16 غير تنفيذي  – عضو اللجنة حمد عبدهللا حميدي غانم المعضادي /السيد  3
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تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها: -

 أعضرررراء بين منالترشرررريحات والمكافات لجنة بتشرررركيل  29/06/2020 بتاريخقام مجلس اإلدارة 

سنوات على أن ال تتجاوز مدة عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس  اإلدارة مجلس وذلك لمدة ثالث 

تاريخ  ،اإلدارة عادة 16/12/2021ب فات، وتتكون تم إ حات والمكا يل لجنة الترشرررررري لجنة  تشررررررك

 ، ورئيس اللجنة عضو غير تنفيذي.أحدهم عضوا  مستقال   أعضاء ثالثة منالترشيحات والمكافات 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: -

التشكيل عادة تاريخ  المنصب الترشيحات والمكافآتلجنة  م

2021-12-16 غير تنفيذي – رئيس اللجنة الحكيم فهد محمد الشايععبد السيد/  1

 2021-12-16 غير تنفيذي – رئيس اللجنة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العصيميالسيد/  2

 2021-12-16 مستقل – عضو اللجنة على ماضي فيصل فيروز  / السيد 3

لمررا ورد فررى المررادة رقررم  وفقررا   المنوطرره بهررا مسررؤولياتالمهررام وباللجنررة المكافررات والترشرريحات  تقرروم

عررردد  ، حيرررث أن اللجنرررة قرررد قامرررت بعقررردالرابرررع مرررن كتررراب "حوكمرررة الشرررركات" ( مرررن الفصرررل4-3)

.2021خالل عام  إجتماعات (5)

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

 وأعضررراء اإلدارة مجلس سرررر بين أمانة مباشررررة اتصرررال قنوات خلقللتنظيف بتقوم الشرررركة الوطنية 

 تخاذإللمناقشررتها  كاف وقت قبل باالجتماعات الخاصررة النقاش وموضرروعات التقارير وتوفير المجلس،

 تكنولوجيا لنظم األسرررررراسررررررية البنية تطوير ، كما تقوم اإلدارة التنفيذية علىبشررررررأنها الالزمة القرارات

يتم  التقارير كافة أن من للتأكد وذلك بالتقارير، الخاصرررررة النظم الخصررررروص وعلى وجه المعلومات،

 الوقت في مجلس اإلدارة أعضرررراء إلى تقديمها يتم وأنه والدقة، الجودة من كبيرة درجة على إعدادها

 .التوقيت المناسب في القرارات اتخاذ عملية تسهيل أجل من وذلك المناسب

التنفيذية دارةدارة واإلشخاص من ذوى الكفاءة لعضوية مجلس اإلأاختيار  :لقاعدة الثالثةا

 والمكافآت الترشيحات لجنة تشكيل.

 وتتكرررون مرررن ،الترشررريحات والمكافررراتلجنرررة  تشررركيلبإعرررادة  2021قرررام مجلرررس اإلدارة خرررالل عرررام 

 إجتماعررررات (5)عرررردد  حيررررث أن اللجنررررة قررررد قامررررت بعقررررد ،عضررررو مسررررتقلو ينغيررررر تنفيررررذي ينعضررررو

وفقررررا  لميثرررراق عمررررل  بمهامهررررا ومسرررروؤليتهاتقرررروم لجنررررة الترشرررريحات والمكافررررات ، 2021خررررالل عررررام 

 .اللجنة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة
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 الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مكافآتتقرير ال

يرتبط بأعضاء مجلس اإلدارة ملخص سياسة المكافآت الحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما  -
 واإلدارة التنفيذية والمدراء

شرررامال  أداء  عضاء مجلس اإلدارةأل التقييم الذاتييتم تقييم أداء أعضررراء مجلس اإلدارة من خالل منهجية 

من قبل  ذاتيال ماد التقييمعتإالتقييم بشرركل سررنوي ويتم مراجعة والرئيس و نائب الرئيس، حيث يتم إجراء 

إلدارة التقييم مجلس   (KPIs) يتم تقييم األداء من خالل مؤشررررات أداء موضررروعية، كما مجلس اإلدارة

 .ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس

ما يلي:التنفيذية وفقا  ل الخاصة باإلدارة والمتغيرة الثابتة المكافات فئات تحديد يتم

 ذلك(. إلى وما والمزايا المكافات الثابتة )الرواتب، •

وطويلة  قصررريرة اءالوظيفي وأهداف األد األداءالمكافأة السرررنوية وفقا  لمعاييرتقييم  (المتغيرة المكافات •

 األجل(.

بإصررردار  2016( لسرررنة 1لقانون رقم )بما ال يتعارض مع ا االدارة لمجلس ت السرررنويةالمكافا يتم تحديد

 اإلدارة جلسم عضاءأل السنوية مكافاتال على الموافقة تتموتعديالته وكات والئحته التنفيذية قانون الشر

 الترشررررريحات لجنةمجلس اإلدارة وتوصرررررية  توصرررررية على بناء وذلكالعامة العادية  الجمعية قبل من

 البيان سررالفة للمكافات األعلى الحد من المسررتقل االدارة مجلس عضررو إعفاء يجوزأنه  كما، والمكافات

 .العادية العامة الجمعية موافقة على بناء وذلك

المزايرررا ولجنرررة الترشررريحات والمكافرررات بإعتمررراد تقريرررر الحوكمرررة المتضرررمن بيررران بالمكافرررات  قامرررت

ن كبرررار مرررالمنبثقرررة عنررره والمكافرررات والمزايرررا الممنوحرررة لخمسرررة واللجررران ألعضررراء مجلرررس اإلدارة 

م و مرررن يقررروي والمررردير المرررالي أالتنفرررذيين ممرررن تلقررروا أعلررري مكافرررات يضررراف إلررريهم الررررئيس التنفيرررذ

ان وة البيرررترررم ترررالو مقامهمرررا إن لرررم يكونرررا مرررن ضرررمنهم، وترررم رفرررع توصرررية بهرررذا الشرررأن لمجلرررس اإلدارة

عقرررردة المررررذكور والمرررردرر ضررررمن تقريررررر الحوكمررررة علررررى الجمعيررررة العامررررة العاديررررة للمسرررراهمين المن

 واعتماده. 28/04/2022بتاريخ 

جوهرية عن سياسة المكافات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.ال توجد أية إنحرافات كما أنه 

37



: ضمان نزاهة التقارير المالية القاعدة الرابعة

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

قية ونزاهرررة البيانرررات الماليرررة للشرررركة مرررن أهرررم المؤشررررات الترررى تررردل علرررى نزاهرررة ومصرررداإن سرررالمة 

دارة تنفيذيرررة بالتعهرررد كتابيرررا لمجلرررس اإل، حيرررث تقررروم اإلدارة الالشرررركة فرررى عررررض مركزهرررا المرررالى

مرررن خرررالل لجنرررة التررردقيق برررأن التقرررارير الماليرررة للشرررركة يرررتم عرضرررها بصرررورة سرررليمة وعادلرررة وإنهرررا 

نرررره تررررم إعرررردادها وفقررررا أنتررررائع األعمررررال وليررررة للشررررركة مررررن بيانررررات والجوانررررب الماتسررررتعرض كافررررة 

يقررروم مجلرررس إدارة  ة، والرررذى بررردورة مرررن قبرررل هيئرررة أسرررواق المررراللمعرررايير المحاسررربة الدوليرررة المعتمرررد

ن تلررررك أ، حيررررث عررررالهالشررررركة بالتعهررررد بسررررالمة ونزاهررررة كافررررة البيانررررات الماليررررة كمررررا هررررو مررررذكور أ

  .مجلس اإلدارةولجنة التدقيق و سواء من خالل اإلدارة التنفيذيةالتعهدات تعزز عملية المسائلة 

 تشكيل لجنة التدقيق

تشرررررركيل لجنة التدقيق وبدوره قامت لجنة التدقيق بإنتخاب إعادة ب 2021قام مجلس اإلدارة خالل عام 

المنوطه بها وفقا  لما ورد فى قواعد الحوكمة ووفقا  لميثاق رئيسررا  لها، وتقوم اللجنة بالمهام والمسررؤوليات 

وال  مجلس اإلدارة أعضاء بين من ، تتشكل لجنة التدقيـرررررررقعمل لجنة التدقيق المعتمد من مجلس اإلدارة

 يشررررغل عضررررويتها رئيس مجلس اإلدارة أو أعضرررراء مجلس اإلدارة التنفذيين وتتألف من ثالثة أعضرررراء

تم تحديد مدة عضوية اللجنة ثالثة سنوات على أن ال تتجاوز مدة عضوية اللجنة ، وأحدهم عضوا  مستقال  

مدة عضوية مجلس اإلدارة، وتتمتع اللجنة باإلستقاللية التامة كما أنه من بين أعضاء اللجنة عضو يمتلك 

ل بشررررررك ( إجتماعات7)خبرة عملية فى المجاالت المحاسرررررربية والمالية، هذا وقد قامت اللجنة بعقد عدد 

الخارجيين  الحسرررابات مراقبي مع ، حيث إجتمعت بشررركل دوري 2021دورى )ربع سرررنوى( خالل عام 

 الداخلي. المدقق ومع

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

 يينالحسابات الخارج يمراقب وحيادية استقاللية

 ينيرتع 25/04/2021 بتراريخ المنعقردة الوطنيرة للتنظيرف لشرركةل العاديرة العامرة الجمعيرة إعتمردت

 –مكترررب رودل الشررررق األوسرررط  - راشرررد أيررروب يوسرررف الشررردادمرررن السررريد/  كرررال   الحسرررابات يمراقبررر

النصرررف وشرررركاه  BDOمكترررب  – قررريس محمرررد نصرررف النصرررفبرقررران محاسررربون عرررالميون والسررريد/ 

القائمرررة المعتمررردة بأسرررماء مراقبررري الحسرررابات لررردى هيئرررة ، حيرررث أنهرررم مرررن ضرررمن  2021عرررن عرررام 

وذلررك بنرراء  علرري  ،الشررركة مراعرراة مرردة التغييررر اإللزامرري لمراقبرري حسررابات كمررا تررم ،أسررواق المررال

مررررن لجنررررة الترررردقيق ومجلررررس إدارة الشررررركة، كمررررا تتأكررررد اللجنررررة مررررن كررررون مراقررررب  توصررررية كررررال  

دارتهررررا، وعرررردم قيامرررره بأعمررررال إضررررافية الحسررررابات الخررررارجي مسررررتقال عررررن الشررررركة وعررررن مجلررررس إ

، علمرررا  برررأن ثر علرررى الحياديرررة أو اإلسرررتقالليةللشرررركة ال تررردخل ضرررمن أعمرررال المراجعررره والتررري قرررد ترررؤ

بحضرررور جميرررع اإلجتماعرررات الخاصرررة بإعتمررراد البيانرررات الماليرررة  اقامررر قرررد مراقبررري الحسرررابات ىممثلررر

وشررررفافية البيانررررات الماليررررة  وذلررررك مررررن أجررررل ضررررمان سررررالمة 2021المرحليررررة والسررررنوية عررررن عررررام 

قررروم برررتالوة التقريرررر لحسرررابات، كمرررا أن مراقرررب الحسرررابات يا يللشرررركة والتأكرررد مرررن إسرررتقاللية مراقبررر

 المعد من قبله على مساهمي الشركة فى الجمعية العامة العادية.
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: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخليةالقاعدة الخامسة

  المخاطروحدة  دارة

بإعتمررراد الهيكرررل التنظيمررري للشرررركة والمتضرررمن إنشررراء  7/2016قرررام مجلرررس اإلدارة بإجتماعررره رقرررم 

وحرررردة مسررررتقلة إلدارة المخرررراطر، كمررررا قررررام مجلررررس اإلدارة فررررى إجتماعرررره المررررذكور بإعتمرررراد سياسررررة 

بتعيرررين مكترررب  مجلرررس اإلدارة مرررن خرررالل لجنرررة المخررراطر قرررام 2021عرررام  خررراللو إدارة المخررراطر،

 بوضررع الخررارجي المكتررب قررام حيررث، لقيررام بأعمررال وحرردة إدارة المخرراطرلجديررد  خررارجي مسررتقل

 رإدارة المخرراط عمررل منهجيررة إعررداد خررالل مررن المخرراطر إلدارة الفعالررة واإلجررراءات األنظمررة

 المخراطر أنرواع ومتابعرة قيراس فري والمتمثلرة الرئيسرية مهامهرا أداء علرى قرادرة الشرركة لتكرون

 يتبعرون حيرث باإلسرتقاللية الخرارجى علرى المكترب القرائمون ويتمترع، الشرركة لهرا تتعررض التري

 القيرام أجرل مرن الصرالحيات مرن كبيرر بقردر تمرتعهم عرن فضرال   المخراطر، إدارة لجنرة مباشررة

 المكتررب لرردى ويترروافر ماليررة، أو صررالحيات أى سررلطات ولرريس لهررم وجرره علررى أكمررل بمهررامهم

 الفنية.  والقدرات المهنية بالكفاءات تتمتع والتي المؤهلة البشرية الكوادر الخارجى

  المخاطر  دارة لجنةتشكيل

مجلررس  أعضرراء بررين مررن تشرركيل لجنررة إدارة المخرراطرإعررادة ب 2021قررام مجلررس اإلدارة خررالل عررام 

كمررا  ورئرريس اللجنررة عضررو غيررر تنفيررذي أحرردهم عضرروا  مسررتقال   وتتررألف مررن ثالثررة أعضرراء اإلدارة

بعقرررد  2021خرررالل عرررام  اللجنرررة قامرررت كمرررا ،رئررريس مجلرررس اإلدارة لررريس عضررروا  فرررى تلرررك اللجنرررة أن

وفقرررا  لمرررا  بهرررا المنوطررره مسرررؤولياتالمهرررام ووتقررروم اللجنرررة بال ،بشررركل دورى ( إجتماعرررات6)عررردد 

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

  الضبط والرقابة الداخليةأنظمة

أنشررطة تغطرري جميررع الترري الرقابيررة والقواعررد الضرربط أنظمررة مجموعررة مررنيترروافر لرردي الشررركة 

المرالي للشرركة المركرز سرالمة علرى الحفراظ علرى الرنظم والقواعرد هرذه وتعمرل وإداراتهرا، الشرركة

المزدوجرة الرقابرة ضروابطالشرركة  فري التنظيمري الهيكرل ويعكرس عملياتهرا، وكفراءة بياناتهرا ودقرة

“Four Eyes Principles” الترام فرري الفصررل والمسررئوليات، للسررلطات السررليم وتشررمل التحديرد

.المزدوج والتوقيع والرقابة المزدوجة الفحص المصالح، تعارض وعدم المهام

 مكتب مع بالتعاقد وفقا  لمتطلبات هيئة أسواق المال قام مجلس اإلدارة بناء  على توصية لجنة التدقيق

 وإصدار تقرير الرقابة الدخلية الداخلية للشركة الرقابة نظم بمراجعة استشاري خارجي مستقل للقيام

(ICR )خالل المهلة  بالتقرير الهيئة تزويد تم، حيث 2021ديسمبر  31 في المالية المنتهية السنة عن

المذكور للتأكد  المالحظات الواردة فى التقريرمن خالل لجنة التدقيق بمتابعة المجلس المحددة، كما يقوم 

 من معالجتها وتسويتها.

  وحدة التدقيق الداخلي

بإعتمررراد الهيكرررل التنظيمررري للشرررركة والمتضرررمن إنشررراء  7/2016قرررام مجلرررس اإلدارة بإجتماعررره رقرررم 

وحررردة التررردقيق الرررداخلي تتبرررع لجنرررة التررردقيق وبالتبعيرررة لمجلرررس اإلدارة، كمرررا قرررام مجلرررس اإلدارة فرررى 

قرررام مجلرررس  2021عرررام  خررراللو إجتماعررره المرررذكور أعررراله بإعتمررراد ميثررراق وسياسرررة التررردقيق الرررداخلي،

مسررررتقل للقيررررام بأعمررررال الخررررارجي المكتررررب التعيررررين عررررادة بإاإلدارة بإعتمرررراد توصررررية لجنررررة الترررردقيق 

 وعمليرررات التررردقيق علرررى إداراتى المكترررب الخرررارجي المسرررتقل مهرررام ويترررولوحررردة التررردقيق الرررداخلي، 

 وذلك وفقا  لخطة العمل المعتمدة. داخلي تدقيقال تقارير إعدادوالشركة 
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: تعزيز السلوك المهنى والقيم االخالقيةالقاعدة السادسة

 معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية

ترررم إعتمررراد ميثررراق السرررلوك المهنرررى والقررريم األخالقيرررة وسياسرررة تعرررارض المصرررالح فرررى إجتمررراع مجلرررس 

أن ترسرررريخ ثقافررررة السررررلوك المهنرررري والقرررريم األخالقيررررة داخررررل الشررررركة ، حيررررث  7/2016اإلدارة رقررررم 

 المهنرري والقرريم األخالقيررة  أحررد السررلوك ميثرراق ويعتبررريعررزز مررن نزاهررة الشررركة وسررالمتها الماليررة، 

 واإلدارة التنفيذيررة اإلدارة مجلررس يحرررص الشررركة، حيررث لرردى الحوكمررة منظومررة مكونررات أهررم

اليوميررة لتحقيررق مصررالح كافررة األطررراف  األعمررال سررير ضررمن الميثرراق بررذلك اإللتررزام جررودة علررى

دون تعررررارض فرررري المصررررالح وبدرجررررة  صررررحاب المصررررالح بالشررررركة والمسرررراهمينذوي العالقررررة وأ

 التحرديثات لكافرة مواكبتره مرن للتحقرق دوريرة مراجعرة إلرى الميثراق ويخضرع كبيررة مرن الشرفافية،

 تعمرريم وتوقيررعقامررت الشررركة ب وقررد نرري،المه وضرربط السررلوك الحوكمررة مجرراالت فرري والتطررويرات

 يضررا  مررن جميررعوأمررن قبررل أعضرراء مجلررس اإلدارة  العمررل وأخالقيررات المهنرري السررلوك ميثرراق

  .الشركة موظفي

  المصالح تعارضالسياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت

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

قانون الشركات  آخذا  فى اإلعتبار المصالح بتعارض المتعلقة الجوهريةاألمور قبل مجلس اإلدارة  تغطي

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل وعلى ،الشركاتحوكمة اعد مع قوو 2016لسنة  (1)رقم 

 .تعارض المصالح إلى تؤدي أن المحتمل األنشطة اإلدارة مجلس عضو تجنب -

أن  ن ممررررثال  لشررررخص طبيعرررري أو اعتبرررراري،ال يجررررـوز لرررررئيس أو عضررررو مجلررررس اإلدارة ، ولررررو كررررا -

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

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

مصررالح  تعررارض علررى تنطرروي مسررألة أي علررى التصررويت عررن اإلمتنرراع العضررو علررى يتعررين -

 علرى أداء العضرو بقردرة تضرر قرد أو التصرويت، موضروعية علرى ترأثير لهرا يكرون قرد أو العضرو

 .مناسبة بصورة في الشركة واجباته

كمرررا أنررره يتعرررين علرررى رئررريس مجلرررس اإلدارة تبليرررد الجمعيرررة العامرررة العاديرررة عرررن األعمرررال والعقرررود  -

الترررري يكررررون ألحررررد أعضرررراء مجلررررس اإلدارة مصررررلحة شخصررررية فيهررررا، ويرفررررق بهررررذا التبليررررد تقريررررر 

 خاص من مراقب الحسابات.

بشكل دقيق وفى الوقت المناسبلشفافیة ح واإلفصا: االسابعةالقاعدة 

 آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح

ة تعزيررز ثقررلو وتقيرريم أدائهررا الشررركة سررلوك فرري للتررأثير فعالررة أداة يعتبررر الرردقيق اإلفصرراحإن 

 تتمتررع عمررل بيئررة إلرسرراء اإلدارة مجلررس مررن فرري الشررركة، وإلتزامررا المسرراهمين والمسررتثمرين

 مفصررلة د سياسررةاعتمرربإنشرراء وإ 7/2016جتماعرره رقررم إفررى  فقررد قررام مجلررس اإلدارة بالشررفافية

 عنهررا اإلفصرراح يتعررين الترري الجوهريررة لمعلومرراتا تحديررد والشررفافية تتضررمن باإلفصرراح خاصررة

مراجعررة تلررك السياسررات  حات الالزمررة، كمررا يررتم بشرركل دورياإلفصررا ونوعيررة كيفيررة فضررال  عررن

واإلجررراءات للتأكررد مررن مواكبتهررا ألفضررل الممارسررات الرياديررة المعمررول بهررا فررى هررذا الشررأن، حيرررث 

تتضرررمن اإلفصررراحات عرررن المعلومرررات الماليرررة وغيرررر ماليرررة التررري تتعلرررق بالوضرررع المرررالي للشرررركة، 

وشررررركة بورصررررة كمررررا أن الشررررركة  تفصررررح بالدقررررة والشررررفافية وفقررررا  لمتطلبررررات هيئررررة أسررررواق المررررال 

40 الكويت.



 والمدراء سجل  فصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

، بحيررررث يشررررمل السررررجل دارة التنفيذيررررةلرررردى الشررررركة سررررجل بإفصرررراحات أعضرررراء مجلررررس اإلدارة واإل

 القصررر ابنائرره و المطلررع للشررخص المدرجررة األسررهم عررن اإلفصرراح اإلفصرراحات الخاصررة بـررـ "

" ، مباشررر غيررر أو مباشررر بشرركل سرواء عليهررا المطلررع المدرجررة الشرركة فرري بواليترره المشرمولين

 فرري التعامررل بعررد المدرجررة الشررركة لرردى المطلررع الشررخص إفصرراح واإلفصرراحات الخاصررة بررـ "

عهرردات المقدمررة "، ويتضررمن اإلقرررارات والتاألم الشررركة أو المدرجررة الماليررة للشررركة األوراق

 واإلفصررراحات ايخرررري الخاصرررة بالمكافرررات والحررروافز الممنوحرررة لهرررم ين،بصرررفتهم أشرررخاص مطلعررر

 كما يحق لمساهمي الشركة اإلطالع على السجل دون أي رسوم أو مقابل.

 وحدة شئون المستثمرين

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

ترررررنظم شرررررئون المسرررررتثمرين، حيرررررث تكرررررون هرررررذه الوحررررردة مسرررررئولة عرررررن إتاحرررررة وتررررروفير البيانرررررات 

للمسرررتثمرين المحتملرررين لهرررا حيرررث تتمتــرررـع وحــرررـدة  للمسررراهمين و والمعلومرررات والتقرررارير الالزمــرررـة

يترررريح لهررررا ترررروفير البيانررررات والمعلومررررات ، وعلررررى نحررررو اللية المناسرررربةشررررئون المسررررتثمرين باإلسررررتق

البيانررررات والمعلومررررات  تلررررك إتاحررررة وترررروفيريررررتم  و، ي الوقررررت المناسررررب وبشرررركل دقيررررقوالتقررررارير فرررر

الموقرررع االلكترونررري للشرررركة وصرررفحة الشرررركة فرررى الموقرررع  كرررال  مرررن لمرررن خرررال والتقرررارير الالزمــرررـة

 لكتروني لشركة بورصة الكويت.اال

  لتكنولوجيا المعلوماتتطوير البنية األساسية

تقررروم الشرررركة بإسرررتمرار بتطررروير وتحرررديث البنيرررة التحتيرررة لتكنولوجيرررا المعلومرررات مرررن خرررالل تشرررغيل 

بالتعاقرررد مرررع شرررركة  2020التطبيقرررات والبررررامع المصررراحبة لهرررا، حيرررث قامرررت الشرررركة خرررالل عرررام 

باإلضرررافة إلرررى العديرررد مرررن  متخصصرررة للقيرررام بمهرررام تعرررديل وتحرررديث الموقرررع االلكترونررري للشرررركة،

 .البرامع المسخدمة ضمن إطار أعمال الشركة، وبرامع األمن والحماية

لررردي الشرررركة موقرررع الكترونررري يحتررروي علرررى كافرررة المعلومرررات والبيانرررات واإلفصررراحات الالزمرررة مرررن 

خررررالل قسررررم خرررراص لحوكمررررة الشررررركات ولوحرررردة شررررؤون المسررررتثمرين، ويررررتم بشرررركل دوري تحررررديث 

 .ت والبياناتكافة المعلوما

نلمساهمی:  حترام حقوق االقاعدة الثامنة

 وضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمينحقوق العامة للمساهمينحماية ال ،

 2017قامررررت الشررررركة مررررن خررررالل الجمعيررررة العامررررة غيرالعاديررررة للمسرررراهمين المنعقرررردة خررررالل عررررام 

ضرررمن تلرررك التعرررديالت ترررم إضرررافة مرررادة فرررى مرررن التأسررريس والنظرررام األساسرررى للشرررركة،  بتعرررديل عقرررد

النظرررام األساسررري للشرررركة تتعلرررق بحقررروق المسررراهمين وبمرررا يتوافرررق مرررع مرررا ورد فرررى قرررانون الشرررركات 

وأيضرررا  بمرررا يتوافرررق مرررع مرررا ورد فرررى كتررراب حوكمرررة الشرررركات، حيرررث تقررروم  2016( لسرررنة 1رقرررم )

لشررررركة بحجررررب أي معلومررررة الشررررركة بمعاملررررة جميررررع المسرررراهمين بالتسرررراوي دون تمييررررز، وال تقرررروم ا

د سياسرررة حقررروق المسررراهمين اعتمرررأو حرررق مرررن حقررروق المسررراهمين، كمرررا أن مجلرررس اإلدارة قرررد قرررام بإ

 سرربيل علررى ذلررك فرري حيررث تتضررمن األمررور الجوهريررة المتعلقررة بررالحقوق العامررة للمسرراهمين بمررا

 :يلي ما الحصر ال المثال
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 .سجل خاص يحفظ لدى وكالة الم ا ة قيد ملكية المساهمين ا  -

 .ية ون ل ا و أو تحويل االت رف اي األس م من تسجيل للملك -

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

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

ستعمارية ستراتيجيت ا التشسيلية واإلإالشركة و الح ول عل  البيانات والمعلومات الخا ة بنشاط -

 بشكل منتظم وميسر.

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

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

 نتخا  أعضاء مجلس اإلدارة .إ -

 .ل مجلس اإلدارة بشكل خاصام وأعمامراقبة أداء الشركة بشكل ع -

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

 معل التجارية أعمال ا الشرررركة أو  مسرررت بل عل  تؤعر قد التي غير العادية بالمعامالت المتعل ة

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

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

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

 سجل خاص لدي وكالة المقاصة لضمان متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

 المسرراهمين وجنسررياتهم أسررماء فيرره لرردي وكالررة المقاصررة تقيرردلرردي الشررركة سررجل خرراص يحفرر  

 ذلررك السررجل،  علررى االطررالع لجميررع المسرراهمين مررنهم، حيررث يحررق لكررل المملوكررة األسررهم وعرردد

 والسررية الحمايرة درجرات ألقصرى وفقرا   المرذكور السرجل فري الرواردة البيانرات التعامرل مرع كمرا يرتم

 والئحته التنفيذية وتعديالته.قانون هيئة أسواق المال  مع يتوافق بما

 تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت فى  جتماعات الجمعية العامة للشركة

أو تفررروي  مرررن ينررروب  العامرررة للشرررركةجتماعرررات الجمعيرررة إتشرررجع الشرررركة مسررراهميها علرررى حضرررور 

 حيرررث تنشررررجتماعرررات، عرررنهم للحضرررور والتصرررويت فررري حرررال عررردم تمكرررنهم مرررن حضرررور تلرررك اإل

 مررن وقررت كرراف قبررل وذلررك اإليضرراحية إلررى مسرراهميها والمرفقررات الشررركة كافررة إخطررارات الجمعيررة

ع اإللكترونرري لشررركة مررن خررالل موقررع الشررركة اإللكترونرري وأيضررا  مررن خررالل الموقررالجمعيررة  نعقررادإ

 جرردول األعمرال متضررمنة إجتمراع الجمعيررة حضرور إلرى الردعوة ، كمررا يرتم توجيرهبورصرة الكويرت

محليتررين، كمررا تقرروم  مرررتين فررى صررحيفتين اإلعررالن طريررق عررن اإلجتمرراع إنعقرراد ومكرران والزمرران

 البنرود مرن األدنرى األعمرال الحرد جردول بنرود تضرمينو العامرة الجمعيرة جتماعراتإتنظريم بشرركة ال

 ويتراح لرذلك، واللروائح المنظمررة والقرروانين الشرركات حوكمرة قواعرد فرري مرا وردل ا  المطلوبرة وفقر

 المدرجررة ومناقشررة الموضرروعات العامررة، الجمعيررة جتماعرراتإ فرري المشرراركة الفعالررة للمسرراهمين

 التصرويت دون حرق المسراهمين جميرع ممارسرة علرى تحررص الشرركة كمرا األسرئلة، وتوجيره فيره

 عوائق. أي
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المصالح أصحاب دراك دور : القاعدة التاسعة

  أصحاب المصالح بحقوقالحماية واإلعتراف النظم والسياسات التي تكفل

مسررررررررررررررررررررراهمين،  نلعالقة مطرررررررررررررررررررررراف ذوي األوالمصالح ب اصحاوق أحقدارة أن إلس امجلد كؤي

، كمررررررا تحترررررررم الشررررررركة وتحمررررررى حقرررررروق كلها مصانة نيوردموء عمال، نئنيدا، نفيوظم ،نيرمستثم

، حيرررث أن مجلرررس إدارة الشرررركة إعتمرررد جميرررع معامالتهرررا وتعامالتهرررا معهرررم أصرررحاب المصرررالح فرررى

ترررنظم العالقرررة مرررع أصرررحاب المصرررالح تشرررمل علرررى القواعرررد االساسرررية الترررى تكفرررل الحمايرررة سياسرررة 

، وذلرررك وفقرررا لمرررا إسرررتقرت عليررره القررروانين الصرررادرة فرررى هرررذا صرررحاب المصرررالحواإلعترررراف بحقررروق أ

 :يلي مافي المعتمدة واإلجراءات السياسات تلك تتضمن، الشأن

 مرررع برررذات الشرررروط التررري تطبقهرررا الشرررركة يرررتم وأصرررحاب المصرررلحة اإلدارة مجلرررس مرررع التعامرررل -

 .تفضيل أي أو تمييز أي المصالح دون أصحاب من األطراف مختلف

التررري تقرهرررا وتحميهرررا العقرررود المبرمرررة  حقررروقهم انتهررراك حالرررة فررري المصرررلحة أصرررحاب تعررروي  -

 معهم.

 فررري مفصرررال توضررريحا تتضرررمن والشرررركة المصرررلحة أصرررحاب برررين المبرمرررة العقرررود أن التحقرررق مرررن -

 أو نزاع. خالف أي وجود حال

 المتعلقرررة المعلومرررات سررررية علرررى والمحافظرررة والمررروردين العمرررالء برررين جيررردة عالقرررات لبنررراء آليرررات -

 .بهم

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

 تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة فى متابعة أنشطة الشركة المختلفة

فرررى سررربيل عررردم تعرررارض معرررامالت أصرررحاب المصرررالح سرررواء كانرررت عقرررود أو صرررفقات مرررع الشرررركة 

صررررحاب المصررررالح علررررى أيررررة أذ بعررررين اإلعتبررررار أال يحصررررل أى مررررن مررررع مصررررلحة المسرررراهمين يؤخرررر

، كمرررا دخل فرررى نشررراطات الشرررركة اإلعتياديرررةميرررزة مرررن خرررالل تعاملررره فرررى العقرررود والصرررفقات الترررى تررر

داخليرررة تتضرررمن آليرررة واضرررحة لترسرررية العقرررود والصرررفقات بأنواعهرررا تضرررع الشرررركة سياسرررات ولررروائح 

 المختلفة وذلك من خالل المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة.

 مرن المختلفرة أنشرطتها متابعرة فري المشراركة علرى المصرالح أصرحاب تشرجيع علرى الشرركة تقروم

 وذلرك الكاملرة، وبالشرفافية المناسرب الوقرت فري المتعلقرة برذلك والبيانرات المعلومرات تروفير خرالل

غيرر  ممارسرات عرن اإلبرال  إمكانيرة فيهرا المصرالح ألصرحاب تروفر سياسرة اعتمراد طريرق عرن

 تقرروم الترري طرررافلأل المناسرربة الحمايررة ترروفير ة، مررعالشرررك قبررل مررنقررد يتعرضررون إليهررا  سررليمة

 .باإلبال 

: تعزيز وتحسين األداءالقاعدة العاشرة

 واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية حصول أعضاء مجلس اإلدارة
إن التررررردريب والتأهيرررررل المسرررررتمر ألعضررررراء مجلرررررس اإلدارة واإلدارة التنفيذيرررررة هرررررو مرررررن األركررررران 

، وذلرررك مرررن الشرررركة ، حيرررث يسررراهم بشررركل كبيرررر فرررى تعزيرررز أداءاألساسرررية لقواعرررد الحوكمرررة الرشررريدة

وليات المناطررررة بهررررم علررررى سررررة المهررررام والمسررررئخررررالل قيررررام مجلررررس اإلدارة واإلدارة التنفيذيررررة بممار

 .أكمل وجه

، كمرررا ترررم تزويرررد مجلرررس اإلدارة أعضررراء مجلرررس اإلدارة قرررام مجلرررس اإلدارة بوضرررع سياسرررة لتررردريب

بررررردورات تدريبيرررررة خارجيرررررة وداخليرررررة تتعلرررررق برررررالنواحي المحاسررررربية والماليرررررة  2021خرررررالل عرررررام 

ي تعديالت عليها.وبحوكمة الشركات وأ
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 ة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةاإلدار مجلس أعضاء أداء تقييم 
واإلدارة التنفيذيرة  اإلدارة مجلرس أعضراء مرن كرل أداء لتقيريم وآليرات نظرم بوضرع الشرركة قامرت

 KPIs (Key األداء الرئيسررية قيرراس مؤشرررات مررن مجموعررة خررالل مررن وذلررك ،سررنوي بشرركل

Performance Indicators) للشررركة االسررتراتيجية األهررداف تحقيررق بمرردى ترررتبط والترري 

ولتحديرررد جوانررررب الضرررعف ومعالجتهررررا بمررررا يتوفرررق مررررع مصرررلحة الشررررركة، كمررررا قرررام أعضرررراء لجنررررة 

داء الررررذاتي أليمم التقرررر الترشرررريحات والمكافررررات وبالتبعيررررة أعضرررراء مجلررررس اإلدارة بإعتمرررراد نمرررروذج

.ككل دارةوأداء مجلس اإل أعضاء مجلس اإلدارة

 المؤسسية القيم خلق  (Value Creation) الشركة في العاملين لدى

المررردى القصرررير والمتوسرررط يقررروم مجلرررس اإلدارة بالعمرررل علرررى خلرررق القررريم داخرررل الشرررركة وذلرررك علرررى 

ذلرررررك مرررررن خرررررالل وضرررررع ايليرررررات واإلجرررررراءات التررررري تعمرررررل علرررررى تحقيرررررق األهرررررداف والطويرررررل، 

ق القررررريم معررررردالت األداء ممرررررا يسررررراهم بشررررركل فعرررررال علرررررى خلررررراإلسرررررتراتيجية للشرررررركة، وتحسرررررين 

 . حفاظ على السالمة المالية للشركةزهم على العمل المستمر لليحفتالمؤسسية لدى العاملين و

كمرررا قرررام مجلرررس اإلدارة بمناقشرررة وإعتمررراد التقريرررر المتكامرررل المعرررد مرررن قبرررل اإلدارة التنفيذيرررة والرررذي 

ذ القررررارات بشررركل منهجررري وسرررليم ومرررن ثرررم تحقيرررق مصرررالح بررردوره يسررراعد مجلرررس اإلدارة فررري إتخرررا

 المساهمين.

اإلجتماعية همية المسؤوليةأ:التركيز على القاعدة الحادية عشر

 تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع

أخرررررذت الشرررررركة الوطنيرررررة للتنظيرررررف بعرررررين اإلعتبرررررار مررررردى أهميرررررة إدراك الشرررررركة للمسرررررؤولية  

والترري تعررزز مفهرروم اإلسررتدامة  اإلجتماعيررة الترري ترررتبط بعرردد مررن القرريم والمعررايير اإلنسررانية السررامية

 بإعتمررررادمجلررررس اإلدارة  والتررري برررردورها تحقررررق التنميرررة اإلقتصررررادية واإلجتماعيررررة، وبنرررراء  عليررره قررررام

 للشركة. المسؤولية اإلجتماعية سياسة

 بذولة فى مجال العمل راز جهود الشركة المتساعد على  بيات المستخدمة والتي نبذة عن البرامج واآلل
اإلجتماعي

وضرررع برامع توعوية وتثقيفية مناسررربة تكفل اإللمام الجيد للعاملين لدى الشرررركة بأهداف بالشرررركة  تقوم 

دعم وتشرررجيع ، كما تقوم الشرررركة بالمسرررؤولية االجتماعية بما يسررراهم في اإلرتقاء بمسرررتوى أداء الشرررركة

المجموعة كما قامت ، الوطنية، ورفع كفاءتها وإعطاء األولوية في التوظيف للمواطن الكويتيالعمالة 

 للكشف ضرمن الفئات المعرضرة لعدد من موظفي المجموعةعمل مسرحات ب بالمسراهمة 2021 خالل عام

 19 كتشررراف المبكر لحاالت مرض كوفيدهدفها اإل ن هذه السرررياسرررةحيث أعن فيروس كورونا المسرررتجد 

 نتشررار الفيروس لرخرين وتتبع المخالطين وفحصررهمإلمبكر للمرضررى كإجراء وقائي لمنع العزل ا بهدف

 بيئة صحية وأمنة للمجتمع. وتوفير وعائلتهم على سالمة العاملين ن إدارة الشركةحرصا موذلك 

دولة الكویت    
2022 / 28 / 04

رئيس مجلس اإلدارة  

44







2021عن عام  تقرير لجنة التدقيق

الشركة الوطنية للتنظيف

ن  قدم لكم تقرير ، يسننر ا ووتإللب ا  لقاتىد حاكمأ تلشننركاه حرصنن ا ى ى تلبيق ا تثل ل لمبي تاه ئ  أ وانناتم تلما  إلىإيماًء 
 .  2021 ولهام لج أ تلبدق ا ىن ىام جازته تلمبضمن إو لج أ تلبدق ا 

 نبذة عن لجنة التدقيق
تلمرح صأ وتلسننننننننن ايأ  تلقصا اه تلمالصأ بمرتجعألسنننننننننلولصاته تل اصنننننننننأ فى ودتء لهاله و  دتر بمسننننننننناىد  لج   تإل تقام لج أ تلبدق ا

وو تع  ن  تلباصصأ ببع  ن لدير إدتر  تلبدق ا تلدتخ ي، تل ارج  ن وو إىاد  تع  ن لرتققي تلحساباه تع  ن ،وتلسصاااه تلمحااقصأ
 ظم  وتق صم إىدتد  ،رير تلبدق ا تلدتخ ىتق ولبابعأ لرتجعأ ،وإقرتر خيأ ىمل تلبدق ا تلدتخ ي لرتجعأ ،إاننننبشننننار  خارجيلكبب 

 .تلرقابصألبزتم بالقات  ن لع تلجهاه تلرقابأ تلدتخ صأ وتإلجرتءته تل اصأ بمرتقتأ تإل

، تل ج أ وتع  ن ول ن تلسربإ ب اب رئص   ، وب اء ى صه قالت لج أ تلبدق اإىاد  تشك ل لج أ تلبدق ا 16/12/2021بباريخ  تم
 .ىضا لسبقلتلبدق ا تلحالصأ لن ثالثأ وىضاء ب  هم  ح ث تبألف لج أ

.2021بشكل دورى )ربع ا اى( خال  ىام و  إجبماىاه (7)ىدد بعقد  تل ج أ قالت

:وتلبى تبم ل فصما ي ي 2021وفصما ي ي ل  ص بأىما  تل ج أ خال  ىام 

مراجعة البيانات المالية 
وذلك ققل  2021ىن ىام  تلحسننننننننننننناباه يلرتققتلسننننننننننننن ايأ ولرتجعأ تقرير لج أ تلبدق ا بمرتجعأ تلقصا اه تلمالصأ تلمرح صأ و  قالت

لن لج   ولم يكن ئ اك ويأ إىبرتض ى ى ت ك تلباصننننصاه  بإبدتء تلروى وتلباصننننصأ بشننننأ ها وقالت دتر ى لج   تإلىرضننننها ى 
  إدتر  تلشركأ.

 التعهد بسالمة ونزاهة البيانات المالية
 2021ىن ىام  تلسننننننننن ايأو  تلمرح صأ و زتئأ تلقصا اه تلمالصأ دتر  ببقديم تعهدته كبابصأ بسننننننننناللألج   تإلذيأ و دتر  تلب ف تإل قالت

ىدتدئا تلبشننل  صأ وتلبى يبم إ مل ى ى كافأ تل اتحى تلمالصأ و  ها تشننووا بشننكل صننحصا وىاد  تم ىرضننه وتلبعهد بأن تلقصا اه تلمالصأ
 تلمعبمد  لن ققل تلجهاه تلرقابصأ.تلمحااتأ تلدولصأ لمعاي ر وفقا 
 ينالحسابات الخارجي يمراقب

 - رتشننننند ويننننناب ياانننننف تلشننننندتدتلسننننن د/ لشنننننركأ حسننننناباه ت بإىننننناد  تع ننننن ن لرتقنننننب  2021خنننننال  ىنننننام  ووصنننننت لج نننننأ تلبننننندق ا
لكبنننننننب  – قنننننننص  لحمننننننند   نننننننف تل  نننننننفتلسننننننن د/ تع ننننننن ن و  ،برقنننننننان لحاانننننننقان ىنننننننالم ان  –لكبنننننننب رود  تلشنننننننرم تثواننننننن  

BDO  كمنننننا قالنننننت تل ج نننننأ بالماتفقنننننأ ى نننننى ت نننننك تلباصنننننصأ تلعادينننننأتلعالنننننأ تلجمعصنننننأ وقنننننام لج ننننن  تإلدتر  و  تل  نننننف وشنننننركا ،
لننننند    نلسنننننج بنننننأن لرتققننننني تلحسننننناباه ى منننننًا ، تاصنننننصأ بهنننننذت تلشنننننأن لمج ننننن  تإلدتر  ببحديننننند وتعننننناب لرتققننننني تلحسننننناباه ورفنننننع

بحضننننننار جمصننننننع تإلجبماىنننننناه تل اصننننننأ بإىبمنننننناد تلقصا نننننناه  اقالنننننن تلحسنننننناباه يلرتققنننننن يلم  نننننن كمننننننا ون، ئ  ننننننأ وانننننناتم تلمننننننا 
لبأكنننند لننننن فافصأ تلقصا نننناه تلمالصننننأ ل شننننركأ وتوذلننننك لننننن وجننننل ضننننمان انننناللأ وشنننن 2021ىننننن ىننننام  تلمرح صننننأ وتلسنننن ايأ تلمالصننننأ

 تلحساباه. يإابقاللصأ لرتقق
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نظم الرقابة الداخلية
خال   ر قام لج   تإلدت ئ  أ واننننناتم تلما  ووفقًا لبع صماه ى ى تلبأكد لن تيق ا  ظم تلرقابأ تلدتخ صأ حرصنننننًا لن إدتر  تلشنننننركأ

ىن  (ICR)لج أ تلبدق ا ببع  ن لكبب لسننبقل يقام بمهام لرتجعأ وتق صم  ظم تلرقابأ تلدتخ صأ  بالماتفقأ ى ى تاصننصأ 2021ىام 
 ، 2020ىن ىام ( ICR)تلرقابأ تلدتخ صأ تقرير قالت تل ج أ بمرتجعأ  بائج كما ،  31/12/2020لسننننننننننننن أ تلمالصأ تلم بهصأ في ت

لاترد  في تلبقرير تلمالحظاه ت تلعديد لن تل ج أ بالبأكد لن و ه تم إت اذ تإلجرتءته تلب نننننننننننننحصحصأ تلالزلأ بشننننننننننننننأنكما قالت 
 تلمذكار.

 تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي
، ورفع  (IAQARتق صم وحد  تلبدق ا تلدتخ ي ) تقرير الماتفقأ ى ى تع  ن لكبب تدق ا لسننننننننننبقل ل  صام بمهام إىدتدقالت تل ج أ ب

 تاصصأ بهذت تلشأن لمج   تإلدتر .
 تقارير المدقق الداخلى 

تلماتفقأ تم ل  صام بمهام إدتر  تلبدق ا تلدتخ ي و  2021خال  ىام  مسنننننننننننننبقلتل ارجي تلبدق ا تلتع  ن لكبب قالت تل ج أ بإىاد  
ورفع تاصننننننننننصأ لمج   تإلدتر  قالت تل ج أ بإاننننننننننبعرتض خيأ ىمل تلبدق ا تلدتخ ي ل شننننننننننركأ ، كما لج   تإلدتر لن ققل  ى صه

المالحظاه ب لمج   تإلدتر   رفع تاصننننصأو  2021تلبدق ا تلدتخ ي ىن ىام  بإاننننبعرتض تقارير ويضنننناً  تل ج أ قالتو ، إلىبمادئا
 اذ تإلجرتءته تلب ننننننننننحصحصأ إتل بأكد لن  تلبقرير تلارتد  فيظاه بمبابعأ تلمالح تقام تل ج أ ونكما  ،تلبقارير تلمذكار  يتلارتد  ف
 تلالزلأ.

2020تقرير لجنة التدقيق عن عام 
.2020بإىبماد تقرير لج أ تلبدق ا ىن ىام  2021قالت تل ج أ خال  ىام 

 المطابقة واإللتزام
لبزتم لهام تل ج أ تلبأكد لن إ ضنننننمن لنكما و ه بإىبماد خيأ ىمل إدتر  تلميابقأ وتإللبزتم،  2021قام لج   تإلدتر  خال  ىام 

)إن وجده( تلجهاه تلرقابصأ ويأ لالحظاه وترد  لن ولرتجعأ  ،اننننننناه وتل ظم وتلبع صماه ذته تل ننننننن أتلشنننننننركأ بالقات  ن وتلسنننننننصا
 .تلمذكار يأ ل الفاه وترد  فى تلبقريربفاد  وجرتءته تلالزلأ لت اذ تإلإ ون يبم لرتىا و 
لب ا  ل قات  ن وتل اتئا تل نننننننننننننادر  لن تلجهاه لن خال  تإلتحق ا تلبيق ا تثل ل حرصننننننننننننن ا ى ى  ى ى  لكد نفى تل بام  اد وو 

 تلرقابصأ.
 قبول فائق االحترام والتقدير،،،وتفضلوا ب

رئيس لجنة التدقيق 
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 ةشركة الوطنية للتنظيف )ش.م.ك( عامال
 وشركاتها التابعة

فى تهيةالبيانات المالية المجمعة للسنة المالية المن
31/12/2021  

 وتقرير مراقبي الحسابات المستقل
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