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السادة المساهمين المحترمين ،،،

يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي الحــادي

والعشــرون للشــركة عــن عــام  2021والــذي نســتعرض فيــه نتائــج أنشــطة كفيــك ومركزهــا المالــي لهــذا العــام .
الكويت :

علــى الرغــم مــن اســتمرار تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيـ ــد  ،19إال أن االقتصــاد الكويتــي قــد تعافــى نســبياً

خــال عــام  2021مقارنــة بعــام  2020وذلــك بســبب التخفيــف التدريجــي للتدابيــر الخاصــة بالســيطرة علــى فيــروس

كوفيــد  19باإلضافة الى ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

خــال عــام  2021ارتفــع اإلئتمــان المحلــي بمــا يقــدر ب ـ  % 4وذلــك بســبب زيــادة نســبة الديــن الشــخصي كنتيجــة لبرنامــج تأجيــل

أقســاط القــروض للمواطنيــن لفتــرة ســتة أشــهر ،وتتبايــن تقديــرات النمــو لعــام  2022وفقــا إلحتماليــة تمريــر قانــون الرهــن
العقــاري والــذي ســيمنح دفعــة إلقتــراض األســر ،كمــا شــهد القطــاع المصرفــي بشــكل عــام تعافيــاً قويــاً ملحوظــاً حيــث بلــغ
معــدل النمــو المركــب علــى مــدار الخمــس ســنوات األخيــرة فــي محافــظ ودائــع العمــاء لــدى البنــوك المحليــة ومحافــظ

القــروض نســبة  % 3و  % 5علــى التوالــي.

أمــا علــى الصعيــد النقــدي ،فقــد أبقى بنــك الكويــت المركــزي ســعر الخصــم الخــاص بــه عند معــدل  % 1.5على مدار عام

 2021وذلــك بعــد تخفيضــه فــي وقــت مبكــر مــن عــام  2020بالتـ ــوازي مـ ــع التخفيضـ ــات التــي أقرهـ ــا االحتياطــي الفيدرالـ ــي

األمريكي اسـ ــتجابة لظهـ ــور جائحـ ــة فيروس كورونا المســتجد.

وباإلضافة إلى ذلك ،واسـ ــتجابة للجائحـ ــة المستمرة لفيروس كورونا المسـ ــتجد ،أخـ ــذ البنـ ــك المرك ــزي العدي ــد مـ ــن اإلجراءات
لتعزيـ ــز ق ــدرات البنوك حتى تتمك ــن مـ ــن لعب دورهـ ــا فـ ــي القطاع اإلقتصادي .والجدي ــر بالذكر أن ه ــذه اإلجراءات تضمنـ ــت

إقـ ــرار تأجيـ ــل أقسـ ــاط التمويـ ــل الشـ ــخصي للمواطنيـ ــن الكويتييـ ــن اعتبــاراً مـ ــن شــهر أبريــل  2021دون تحمي ــل أعبــاء إضافيــة
نتيجة للتأجيـل باإلضافة إلــى مواصلـة تخفيـض بعـض متطلبـات رأس المــال والســيولة للبنــوك التــي تم وضعهــا في بدايــات

عــام  2020والتــي ســيتم إنهاؤهــا تدريجيــاً بحلــول عــام .2023

لقــد حافــظ الدينــار الكويتــي علــى اســتقراره مقابــل الــدوالر األمريكــي خــال عــام  ،2021حيــث بلــغ ســعر الدينــار مقابــل الــدوالر

االمريكــي  3.03كمــا فــي  31ديســمبر  2021و 31ديســمبر .2020

تعافت األسهم الكويتيـ ــة خالل عام  2021حيث حققت مكاس ــب إيجابي ــة متفوقـ ــة بذلـ ــك عل ــى العدي ــد م ــن أس ــواق دول
مجل ــس التع ــاون الخليجــي ومحقق ــة نم ــو بنسـ ــبة  % 27علـ ــى مسـ ــتوى جمي ــع األســهم مقارن ــة بإنخف ــاض ب ــنسبة % 7.11

فـ ــي عــام .2020

نتائج عام 2021

حققــت كفيــك أربــاح قبــل خســائر انخفــاض قيمــة موجــودات غيــر ملموســة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدراة والضرائــب بلغــت
 1.7مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  2021مقارنـ ًـة بأربــاح بلغــت  184الــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  2020بزيــادة

بلغــت  1.5مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً  ،كمــا حققــت المجموعــة صافــي أربــاح بقيمــة  627ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن
عــام  2021مقارنـ ًـة بأربــاح بلغــت  144الــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  2020و بزيــادة بلغــت  483ألــف دينــار كويتــي
تقريبــاً وبنســبة ارتفــاع بلغــت  ،% 337فــي حيــن ارتفــع صافــي ربــح الشــركة األم ارتفاعــاً طفيفــاً مقارنـ ًـة بالعــام الماضــي حيــث
بلــغ  470ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً بواقــع ربحيــة  1.5فلــس عــن عــام  2021مقارنـ ًـة بصافــي ربــح  447الــف دينــار كويتــي
تقريبــا وبواقــع ربحيــة  1.4فلــس للســهم عــن عــام .2020

14

وفيما يلي بيان بنتائج قطاعات الشركة عن عام  2021مقانة بعام .2020
2021
اإليرادات

المصروفات

خسائر انخفاض قيمة
موجودات غير ملموسة
نتائج القطاع
إيرادات غير موزعة
مصروفات غير موزعة

اإلستثمار
وتمويل
الشركات
دينار كويتي

الوساطة المالية
وخدمات التداول
اإللكتروني
دينار كويتي

دينار كويتي

2,024,799
()1,135,280

6,022,057
()4,149,223
()981,843

التمويل

إدارة األصول

دينار كويتي

دينار كويتي

1,934,788
()1,783,010

1,249,742
()833,553

812,728
()397,380

-

-

-

()981,843

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

151,778

416,189

415,348

()92,324

9,895
()273,472
627,414

17,768,154

3,597,344

9,169,333

21,567,761

═════════

52,102,592
2,765,091
─────────

إجمـــالي الموجودات
مطلوبات القطاع

890,991

─────────

ربح السنة
موجودات القطاع
موجودات غير موزعة

اإلجمالي

54,867,683
4,455,622

341,810

751,363

407,656

═════════

5,956,451

مطلوبات غير موزعة

6,632,879

إجمالي المطلوبات

12,589,330

─────────
═════════
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2020
اإليرادات

المصروفات
نتائج القطاع
إيرادات غير موزعة

الوساطة المالية
وخدمات التداول
اإللكتروني
دينار كويتي

دينار كويتي

2,226,643

()92,189

341,578

4,743,542

7,219,574

()3,348,285
═════════
()1,121,642
═════════

()910,297
═════════
()1,002,486
═════════

()582,477
═════════
()240,899
═════════

()1,414,826
═════════
3,328,716
═════════

()6,255,885
═════════
963,689
═════════
97,470

التمويل

إدارة األصول

اإلستثمار وتمويل
الشركات

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

مصروفات غير موزعة
ربح السنة
موجودات القطاع

موجودات غير موزعة

14,798,276

2,930,276

12,155,013

22,621,619

إجم ــالي الموجودات
مطلوبات القطاع

مطلوبات غير موزعة

6,233,429

229,306

320,043

1,063,229

اإلجمالي

()917,644
─────────
143,515
═════════
52,505,184
4,492,218
─────────
56,997,402
═════════
7,846,007

7,275,340
─────────
15,121,347

إجمالي المطلوبات

═════════

كما يوضح الجدول التالي بأهم النتائج المالية :ـ
البيان
صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة األم
ربحية السهم
إجمالي اإليرادات التشغيلية

صافي الربح التشغيلي قبل خسائر انخفاض قيمة
موجودات غير ملموسة
صافي الربح التشغيلي

2021-12-31

2020-12-31

التغيير ()%

470,273

447,312

%5

1.5

1.4

%5

6,031,952

7,553,802

(% )20

1,928,159

856,351

% 125

946,316

856,351

% 11

54,867,683

56,997,402

(% )4

إجمالي المطلوبات

12,589,330

15,121,347

(% )17

إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

41,411,153

41,161,206

%1

إجمالي الموجودات

شــهد عــام  2021ارتفاعــا طفيفــاً فــي صافــي الربــح العائــد لمســاهمي كفيــك بنســبة  % 5مقارنــة بعــام  2020ويعــود
ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض مســتوى مخصصــات اإلئتمــان بنســبة  % 123نتيجــة بــدء تعافــي الســوق نســبياً مــن
تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيـــد  ،19كمــا انخفضــت تكاليــف التمويــل بنســبة  % 38تقريبــاً  ،نظــراً إلنخفــاض
حجــم متوســط القــروض خــال العــام ،وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه نظــراً للســمعة اإلئتمانيــة الجيــدة التــي تتمتــع بهــا كفيــك
نتيجــة التزامهــا بســداد كافــة المســتحقات تجــاه البنــوك الدائنــة فــي تواريــخ اســتحقاقها ،اســتطاعت كفيــك الحصــول علــى
تســهيالت ائتمانيــة جديــدة بمبلــغ  6مليــون دينــار كويتــي مــن احــدى البنــوك الكويتيــة اإلســامية ذات فتــرة اســتحقاق تبلــغ
16

 7ســنوات بمــا فــي ذلــك فتــرة ســماح تبلــغ ســنة وتحمــل معــدل ربــح بنســبة  % 2.5ســنوياً فــوق معــدل الخصــم المعلــن مــن
قبــل بنــك الكويــت المركــزي ويتــم ســدادها علــى أقســاط ربــع ســنوية بعــد فتــرة الســماح ،ويتمثــل الغــرض مــن الحصــول علــى
ذلــك القــرض فــي ســداد مديونيــة كفيــك تجــاه البنــوك الدائنــة والبالــغ عددهــا  6بنــوك و ذلــك بشــروط ائتمانيــة ايســر مــن ذي
قبــل ممــا ســيمنح الشــركة الوقــت و المرونــة فــي ســداد التزامــات المديونيــة الجديــدة و توفيــر الســيولة الالزمــة للتوســع فــي
انشــطتها التمويليــة واالســتثمارية خــال الســنوات القادمــة ،كمــا اســتطاعت كفيــك الحصــول علــى تســهيل إئتمانــي جديــد
مــن أحــد البنــوك األجنبيــة بالكويــت بمبلــغ  2مليــون دينــار كويتــي قامــت كفيــك بإســتخدام مبلــغ  1مليــون دينــار كويتــي
مــن هــذا التســهيل خــال عــام .2021
خــال عــام  2021قامــت كفيــك بتســجيل خســائر انخفــاض فــى قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة بمبلــغ  982ألــف دينــار

كويتــي و المتمثلــة فــي رخصــة الوســاطة.

كمــا شــهد عــام  2021زيــادة فــي تكاليــف األجــور والرواتــب بنســبة  % 10ويرجــع ذلــك االرتفــاع الــى تقليــص الشــركة
لمصاريــف األجــور والرواتــب خــال عــام  2020اسـ ــتجابة لجائحـ ــة فيــروس كورونــا المسـ ــتجد وضمــن خطــة الشــركة لمواجهــة
تلــك الجائحــة خــال عــام  ،2020وانخفــاض مصاريــف التشــغيل األخــرى بنســبة  % 22تقريبــاً والمرتبطــة باالنخفــاض فــي
اإليــرادات التشــغيلية مقارنــة بالعــام الســابق.

وفيما يلي بيان مقارن بالمصروفات لكفيك لعامي  2021و :2020ـ
تكاليف التمويل
األجور والرواتب

مصاريف تشغيل

مخصصات احترازية
استهالكات

(رد) تكوين مخصصات إئتمان
خسائر انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة

وفيما يلي نبذه عن قطاعات الشركة

2021
271,245

2020
435,745

2,779,600

2,534,516

1,405,793

1,796,706

-

500,000

283,375

284,397

()364,975

1,581,832

981,843

-

─────────

─────────

5,356,881

7,133,196

═════════

═════════

قطاع التمويل

حقــق هــذا القطــاع نتائــج إيجابيــة خــال هــذا العــام ،حيــث بلــغ صافــي ربــح القطــاع  152ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام

 2021مقارنــة بصافــي خســائر بلغــت  1,122ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  ،2020كمــا بلغــت قيمــة محفظــة التمويــل

 13.4مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً كمــا فــي  31ديســمبر  2021بانخفــاض بلــغ  0.3مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً وبنســبة
انخفــاض بلغــت  % 2عــن قيمــة محفظــة التمويــل كمــا فــي  31ديســمبر  2020والتــي بلغــت  13.7مليــون دينــار كويتــي

تقريبــاً نتيجــة اســتمرار تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيـــد  ،19وعلــى الرغــم مــن بــدء تعافــي الســوق نســبياً مــن
تلــك الجائحــة إال أن اإلدارة التنفيذيــة لكفيــك ارتــأت بالتحفــظ فــي عمليــات التمويــل لألفــراد والشــركات ،األمــر الــذي أثــر بــدوره

علــى إيــرادات قطــاع التمويــل حيــث شــهدت انخفــاض فــي عــام  2021لتصــل إلــى  1.9مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمبلــغ
 2.2مليــون دينــار كويتــي فــي عــام .2020

بلغــت قيمــة محفظــة التســهيالت اإلئتمانيــة المــدارة مــن قبــل الشــركة بالنيابــة عــن بعــض البنــوك المحليــة  14.1مليــون دينار

كويتــي تقريبــاً فــي عــام  2021مقارنــة بقيمــة  17.8مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  2020بنســبة انخفــاض بلغــت
.% 21
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إن خطــط قطــاع التمويــل هــو التوجــه للتوســع وزيــادة الحصــة الســوقية مــن خــال اســتهداف العمــاء الذيــن يتمتعــون
بمالئــة ائتمانيــة جيــدة وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة مــع اإلســتمرار فــي تكثيــف الجهــود لتحصيــل مســتحقات الشــركة

لــدى العمــاء المتعثريــن المتبقييــن [تمثــل قــروض ممنوحــة خــال عــام  2010ومــا قبلهــا] ســواء بالتســويات الوديــة أو

القانونيــة مــع الحفــاظ علــى مســتوى مقبــول مــن حجــم المحفظــة يحقــق الكفــاءة الماليــة ويكفــي لتغطيــة تكاليــف التشــغيل
وتحقيــق عائــد يفــوق تكلفــة رأس المال.باالضافــه الــى ماســبق ،و تطبيقــا لخطــة كفيــك فــى التوســع فــى نشــاط التمويــل،

قامــت كفيــك بتأســيس شــركة تابعــة جديــدة وهــي (شــركة كفيــك للخدمــات التمويليــة – ش.م.ك.م) ،وهــي شــركة مملوكــة

لكفيــك بنســبة  ،% 99.96وحاليــاً تقــوم كفيــك بالتنســيق مــع الجهــات الرقابيــة والحكوميــة لتزويدهــم بجميــع المتطلبــات
الالزمــة إلنهــاء إجــراءات تســجيل الشــركة والبــدء فــي أنشــطتها التشــغيليه ،أن ســعى إدارة كفيــك ل ــتأسيس شــركة جديــدة
متخصصــة فــي تقديــم خدمــات التمويــل جــاء نتيجــة القناعــة الراســخة لــدى مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لمضاعفــة عوائــد

مســاهمي كفيــك والتوســع فــي نشــاط التمويــل مــن خــال التوســع فــي اإلقتــراض مــن البنــوك واالســتفاده مــن توليــد
اإليــرادات الناتجــة عــن ذلك.وتعــد هــذه االســتيراتيجية تكملــة لمســيرة كفيــك فــي التوســع فــي انشــطتها ،وقــد تــم تحديــد
رأس مــال الشــركة الجديــدة بقيمــة  15مليــون دينــار كويتــي منهــا رأس مــال نقــدي بقيمــة  3.75مليــون دينــار كويتــي تــم

ايداعــه بالكامــل والباقــي  11.25مليــون دينــار كويتــي ســيتم االكتتــاب العينــي فيــه مــن خــال محفظــة التمويــل القائمــة

كفيــك والتــي تــم تقييمهــا بواســطة أحــد جهــات التقييــم المســتقلة.
قطاع إدارة األصول

حقــق هــذا القطــاع نتائــج إيجابيــة خــال هــذا العــام ،حيــث بلــغ صافــي ربــح القطــاع  416ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام

 2021مقارنــة بصافــي خســائر بلغــت  1,002ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  ،2020كمــا بلغــت األمــوال المــدارة وتلــك

المحتفــظ بهــا بصفــة أمانــة  224.9مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً فــي عــام  2021مقارنــة ب ـ  213.3مليــون دينــار كويتــي

تقريبــاً فــي عــام  2020و بنســبة ارتفــاع بلغــت  .% 5.4كمــا حقــق القطــاع إيــرادات بقيمــة  1,250ألــف دينــار كويتــي فــي
عــام  2021مقارنــة بعجــز فــى االيــرادات بقيمــة  92ألــف دينــار كويتــي فــي عــام  2020ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي إلــى

وتحســن أداء صنــدوق الوســم خــال عــام [ 2021المخصــص لإلســتثمار فــي األســهم المدرجــة فــى بورصــة الكويــت]
الــذي ســجل أربــاح بقيمــة  524ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  2021مقارنـ ًـة بخســائر بقيمــة  848ألــف دينــار كويتــي

تقريبــاً عــن عــام  2020وذلــك باالضافــة الــى ارتفــاع القيمــة الســوقية للمحافــظ نظــراً لإلســتراتيجية المتبعــة واإلرتفــاع الــذي
شــهدته أســواق األســهم.

أداء قياســياً  ،حيــث ســجل ارتفاعــاً بنســبة  % 22.28مقارنــة
وقــد حقــق صنــدوق الوســم المــدار مــن كفيــك فــي نهايــة العــام ً

بمؤشــر ســوق الكويــت العــام الــذي ســجل ارتفاعــاً بنســبة  % 26.99حيــث انعكســت المكاســب التــي حققتهــا مؤشــرات

ومتغيــرات بورصــة الكويــت بنهايــة عــام  2021علــى أداء الصنــدوق ولمــا لإلســتراتيجية المتبعــة أثــر إيجابــي علــى األداء.

لقــد تــم تدعيــم هــذا القطــاع بالكــوادر المهنيــة المتخصصــة فــي األســواق العالميــة والمحليــة ليكــون قــادراً علــى تقديــم
خدمــات أفضــل للعمــاء وجــذب أمــوال جديــدة تســاعده علــى تحقيــق نمــو فــي اإليــرادات.

قطاع االستثمار وتمويل الشركات
يقــوم هــذا القطــاع باعتمــاد نمــوذج عمــل يعتمــد علــى توليــد إيــرادات بشــكل مســتمر مــن خــال أتعــاب ورســوم خدمــات
استشــارية وعوائــد مــن اســتثمارات مــدرة موزعــة فــي مناطــق جغرافيــة متعــددة مثــل الكويــت ودول مجلس التعــاون الخليجي
وأمريــكا الشــمالية ،كمــا يقــدم هــذا القطــاع خدمــات استشــارية لحلــول ومنتجــات تتناســب مــع كل مــن عمالئنــا فــي الكويــت

وشــركاء كفيــك االســتراتيجيين فــي منطقــة الخليــج العربــي.

لقــد حقــق هــذا القطــاع نتائــج إيجابيــة خــال هــذا العــام ،حيــث بلــغ صافــي ربــح القطــاع  415ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن

عــام  2021مقارنــة بصافــي خســائر بلغــت  241ألــف دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام  ،2020و مــع تعافــي ســوق الكويــت
لــأوراق الماليــة وتحســن أداء األوراق الماليــة وبالتبعيــة الكفــاءة الماليــة للمســتثمرين اســتطاع قطــاع االســتثمار مــن التخــارج

مــن احــدى االســتثمارات فــي شــركة زميلــة مســجال ربــح مــن البيــع بلــغ  390ألــف دينــار كويتــي باإلضافــة الــى اربــاح تقييــم
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المركز المالي لـ " كفيك "
بلــغ إجمالــي الموجــودات  54.9مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً كمــا فــي  31ديســمبر  2021بانخفــاض بلــغ  % 4عــن إجمالــي
الموجــودات التــي بلغــت  56.9مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً كمــا فــي  31ديســمبر  .2020كمــا بلــغ إجمالــي المطلوبــات

 12.6مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً كمــا فــي  31ديســمبر  2021بإنخفــاض بلــغ  % 17عــن إجمالــي المطلوبــات التــي بلغــت

 15.1مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً كمــا فــي  31ديســمبر .2020

وقــد ارتفعــت حقــوق ملكيــة الشــركة األم كفيــك بنســبة  % 1والتــي بلغــت  41.4مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً عــن عــام
 2021مقارنـ ًـة بمبلــغ  41.1مليــون دينــار كويتــي تقريبــاً عــام .2020
وفيما يلي أهم مؤشرات المركز المالي لـ كفيك
معدل االقتراض

 31ديسمبر

المؤشر

المطلوبات  :حقوق الملكية
نسبة السيولة

 31ديسمبر

2021

2020

% 0.80

- % 5.35

 0.30مرة

 0.36مرة

% 61

% 71

إن المؤشــرات أعــاه والتــي تعكــس النســب المتدنيــة لمعــدالت المديونيــة والنســب العاليــة لمعــدالت الســيولة تعكــس متانــة
المركــز المالــي ل ـ كفيــك ممــا يتيــح لهــا فرصــاً للنمــو فــي أنشــطتها.

هــذا وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة الــى الجمعيــة العموميــة للســادة المســاهمين بعــدم توزيــع أربــاح لخدمــة أهــداف الشــركة
التوســعية وذلــك بعــد تدعيــم اإلحتياطــي القانونــي للشــركة بمبلــغ  60ألــف دينــار كويتــي.

الختام

وفــي الختــام أود أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر الــي جميــع مســاهمي كفيــك علــى والئهــم ودعمهــم المســتمر للشــركة وكذلــك

إلــى عمــاء الشــركة األعــزاء علــى ثقتهــم الغاليــة التــي يولونهــا لمجلــس إدارة كفيــك وإلدارتهــا التنفيذيــة.

كمــا أود أن أشــكر الجهــات الرقابيــة ممثلــة فــي الســادة  /هيئــة أســواق المــال  ،بنــك الكويــت المركــزي  ،ووزارة التجــارة

والصناعــة علــى توجيهاتهــم البنــاءة ومتابعتهــم المســتمرة مــن أجــل ضمــان اســتقرار وســامة القطــاع المالــي فــي دولــة

الكويــت.

وأخيــراً  ،وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أتوجــه بالشــكر إلــى الســادة  /اإلدارة التنفيذيــة ولجميــع العامليــن فــي الشــركة
علــى جهودهــم لتحقيــق اســتراتيجية كفيــك وأهدافهــا.

“والله ولي التوفيق”
					

سليمان خالد الفليج

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير لجنة التدقيق
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أوال :كلمة رئيس لجنة التدقيق
ً
السادة المساهمين المحترمين ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،
يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء لجنــة التدقيــق أن أضــع بيــن أيديكــم تقريــر لجنــة التدقيــق

الخــاص ب ـ “ الشــركة الكويتيــة للتمويــل واإلســتثمار (كفيــك)“ عــن عــام “ “2021حيــث أشــرفت اللجنــة علــى

كافــة أنشــطة التدقيــق الداخلــي والخارجــي وفقــاً لخطــة العمــل التــي تمــت موافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا وفقــاً

لالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لســنة “  “ 2010بشــأن إنشــاء “ هيئة أســواق المال “ وتنظيم نشــاط األوراق

الماليــة وتعديالتهــا .

عبدالله خالد التركيت
رئيس لجنة التدقيق
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ثانياً  :أهداف لجنة التدقيق :
مســاعدة المجلــس فــي أداء التزاماتــه فيمــا يتعلــق بالتأكــد مــن ســامة التقاريــر الماليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي فهــم
وتحليــل المخاطــر التــي تواجــه أنشــطة الشــركة والحــد منهــا تطبيقــاً لقواعــد حوكمــة الشــركات والمتطلبــات الصــادرة عــن
"هيئــة أســواق المــال وبنــك الكويــت المركــزي والــوزارات" .

ثالثاً  :أعضاء لجنة التدقيق :
م

االسم

صفة العضوية في مجلس اإلدارة

صفة العضوية في لجنة التدقيق

1

السيد  /عبدالله خالــد التركيـ ــت

عضو مجلس اإلدارة (مستقل)

رئيس لجنة التدقيق

2

السيد  /حمــد ف ــالح الهاجــري

عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

عضو لجنة التدقيق

رابعاً  :مهام اللجنة :

بناء على إرشادات حوكمة الشركات في “ هيئة أسواق المال “:ـ
فيما يلي ملخص ألهم مهام ومسؤوليات اللجنة ً
 -1مراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــراي والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة ،
وذلــك بهــدف ضمــان شــفافية التقاريــر الماليــة والتأكــد مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة

للشــركة .

 -2التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أو إعــادة تعييــن مراقبــي الحســابات الخارجييــن وتحديــد أتعابهــم والتحقــق مــن
اســتقالليتهم ومراجعــة خطابــات تعيينهــم.

 -3تقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد التقارير والموافقة عليها .
 -4اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي للشركة وضمان فعاليتها وتقييم أدائها .
 -5التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
 -6إعتماد الميزانية التقديريرية لعام "  " 2022والتوصية إلعتمادها من مجلس اإلدارة .
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خامساً  :إجتماعات لجنة التدقيق لعام : 2021

تم إستيفاء إرشادات “هيئة أسواق المال“ بإجراء االجتماعات في كل ربع سنة وهي على النحو التالي :ـ

 13يناير

 15فبراير

 04مارس

 11مايو

 14يوليو

 12أغسطس

 11نوفمبر

 30ديسمبر

المجموع

تاريخ االجتماع

5

نسبة الحضور

رقم االجتماع لعام

1

2

3

4

6

7

8

السيد  /عبــدالله خالــد التركيــت
رئيس لجنة التدقيق

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

% 100

السيد  /حمد فالح الهاجري
عضو لجنة التدقيق

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

% 100

إسم العضو

* شغلت السيدة  /منى بهجت الشوا والممثلة عن السادة  /بنك أبوظبي األول عضوية لجنة التدقيق في الفترة
من "  " 2021/05/20وحتى تاريخ تقديم إستقالتها في " . " 2021/12/16

سادساً  :إنجازات لجنة التدقيق :
حققت اللجنة العديد من اإلنجازات خالل عام “  ، “ 2021نوجزها فيما يلي :
 -1المراجعة الدورية للبيانات والتقارير المالية وضمان نزاهتها وشفافيتها .
 -2التوصية لمجلس اإلدارة بشأن األمور المتعلقة المدقق الخارجي .
 -3اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي للشركة وضمان فعاليتها .
 -4مراجعة وإعتماد التالي :ـ

أ -خطة التدقيق الداخلي “  2021ـ . “ 2022
ب -تقارير التدقيق الداخلي الدورية .
ج -تقارير " هيئة أسواق المال " :
 .iتقرير مكافحة غسل األموال .
 .iiتقرير الضوابط الداخلية « . “ ICR
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 -5المراجعة السنوية للسياسات واإلجراءات .
 -6التأكــد مــن اتبــاع الشــركة التعليمــات والقــرارات الصــادرة مــن الســلطات الرقابيــة المعنيــة " هيئــة أســواق المــال وبنــك
الكويــت المركــزي والــوزارات " .

سادساً  :التوقيع :
إسم العضو

التوقيع

السيد  /عبدالله خالـــد التركيـــت
رئيس لجنة التدقيق

السيد  /حمد فالح الهاجري
عضو لجنة التدقيق

25

26

تقرير حوكمة الشركات

27

تقرير حوكمة الشركات لعام 2020
إن مجلــس إدارة الشــركة الكويتيــة للتمويــل واالســتثمار " كفيــك " علــى درايــة كاملــة أنــه هــو المســؤول عــن اإلدارة
الفعـ ــالة للشــركة ويقــع علــى عاتقــه التزامــاً قانونيــاً بالعمــل تجــاه تحقيــق مصلحــة الشــركة علــى أفضــل وجــه  ،كمــا يلتــزم
ّ
المجلــس بالعمــل واالشــراف بصــورة مســتقلة عــن اإلدارة التنفيذيــة والمســاءلة مــن ِقبــل مســاهمي الشــركة .ويقــوم مجلــس
اإلدارة بوضــع اســتراتيجية الشــركة ومتابعــة ادارتهــا فــي تنفيــذ تلــك االســتراتيجية  ،كمــا يقــوم بوضــع الترتيبــات المناســبة
للحفــاظ علــى توزيــع واضــح ومناســب للمســؤوليات الرئيســية بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا بطريقــة واضحــة ومنظمــة .
ولمجلــس االدارة " ميثــاق " يتضمــن جميــع التفاصيــل المتعلقــة بــأدوار ومســؤوليات مجلــس اإلدارة واجتماعاتــه ولجانــه
الخاصــة ومســئوليات رئيــس المجلــس ونائبــه واألعضــاء باإلضافــة إلــى أميــن الســر  ،وكذلــك الرئيــس التنفيــذي واإلدارة العليــا
 .يتألــف مجلــس إدارة " كفيــك " بمــا فيهــم رئيــس المجلــس مــن " ســتة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وعضــواً تنفيذيــاً وعضــواً
مســتقال "
مدى اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات خالل 2021
تلتــزم الشــركة الكويتيــة للتمويــل واالســتثمار " كفيــك "  ،باإلفصــاح عــن مــدى إلتزامهــا بقواعــد الحوكمــة الرشــيدة
الــواردة فــي الكتــاب الخامــس عشــر (حوكمــة الشــركات) مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  ، 2010بشــأن
إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط االوراق الماليــة وتعديالتهمــا  ،وذلــك علــى النحــو التالــي :

القاعــــــدة

ملتزم  ،ملتزم جزئياً  ،غير ملتزم

األولى

بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

ملتزم

ال يوجد

الثانية

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

ملتزم

ال يوجد

الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ملتزم

ال يوجد

الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

ملتزم

ال يوجد

الخامسة

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر
والرقابة الداخلية

ملتزم

ال يوجد

السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

ملتزم

ال يوجد

السابعة

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي
الوقت المناسب

ملتزم

ال يوجد

الثامنة

احترام حقوق المساهمين

ملتزم

ال يوجد

التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

ملتزم

ال يوجد

العاشرة

تعزيز وتحسين األداء

ملتزم

ال يوجد

التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

ملتزم

ال يوجد

الحادية عشر
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حالة اإللتزام

أسباب عدم التقيد

القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
أوال  :تشكيل مجلس إدارة "كفيك" :ـ
ً

لــدى الشــركة هيــكل متــوازن لمجلــس اإلدارة بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء المجلــس هــم أعضــاء غيــر تنفيذييــن ويضــم مجلــس
اإلدارة عضــو مســتقل  ،كمــا راعــت الشــركة فــي تشــكيلها لمجلــس اإلدارة أن يضــم مجلــس اإلدارة أعضــاء ذوي خبــرات
متنوعــة وطويلــة فــي مجــال عمــل الشــركة وكذلــك فــي المجــاالت المحاســبية الماليــة بمــا يســاهم فــي إضافــة الخبــرات التــي
تحتاجهــا الشــركة عنــد مناقشــة الموضوعــات المعروضــة علــى مجلــس اإلدارة.
تــم إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة بتاريــخ  2021-05-05بمــا يتوافــق مــع احــكام قانــون الشــركات وتعليمــات هيئــة أســواق
المــال  ،ويتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن ثمانيــة أعضــاء  ،إال أنــه تــم إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2021-11-17
بعــد إســتقالة الســيدة  /رهــام فــؤاد الغانــم رئيــس مجلــس اإلدارة والممثلــة عــن الســادة  /شــركة فــؤاد الغانــم
وأوالده للتجــارة العامــة والمقــاوالت بتاريــخ "  ، " 2021/11/11وإســتقالة الســيدة  /منــى بهجــت الشــوا والممثلــة
عــن الســادة  /بنــك أبوظبــي األول بتاريــخ "  " 2021/12/16ليصبــح عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الوقــت الحالــي ســتة
أعضــاء لحيــن إنتخــاب أعضــاء مكمليــن للــدورة الحاليــة "  ، " 2023 ، 2022 ، 2021وفيمــا يلــي بيــان بتصنيــف ومؤهــات
:ـ
وخبــرات
االسم

ممثال عن /
تصنيف العضو
(تنفيذي /غير
تنفيذي /مستقل)

السيد  /سليمـــان خالــد الفليــــج
رئيس مجلس اإلدارة

بنك الكويت
الوطني
غير تنفيذي

السيد  /طــارق مشاري البحـــر
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة عبدالله
الحمد الصقر
وإخوانه
تنفيـــــذي

المؤهل العلمي والخبرة العملية
يمتلــك الســيد  /ســليمان خالــد الفليــج
خبــرة واســعة  17عامــا فــي القطــاع المالــي
والمصرفي واالســتثماري  ،ويشــغل منصب
مســاعد مديــر عــام مجموعــة الخدمــات
المصرفيــة للشــركات المحليــة فــي بنــك
الكويــت الوطنــي وشــغل منصــب عضــو
مجلــس اإلدارة منــذ عــام  2013وحتــى
شــهر ديســمبر  2021ورئيــس مجلــس
اإلدارة فــي عــام  2021فــي شــركة كفيــك .

تاريخ االنتخاب
وتعيين أمين السر

تعيين
2021-05-05

الســيد  /ســليمان حاصــل علــى بكالوريــوس
العلــوم تخصــص نظــم المعلومــات مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وماجســتير
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الخليــج
للعلــوم والتكنولوجيــا.
يمتلــك الســيد  /طــارق مشــاري
البحــر خبــرة واســعة فــي القطــاع المالــي
والمصرفــي واالســتثماري تتجــاوز  24عامــا
 ،كمــا يتمتــع بالخبــرة التنفيذيــة والقياديــة
مــن خــال شــغله منصــب الرئيــس التنفيــذي
فــي شــركة كفيــك منــذ عــام  2015وحتــى
تاريخــه ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي كفيــك
منــذ عــام  2012وحتــى تاريخــه كمــا شــغل
منصــب مديــر عــام مجموعــة الشــركات
المصرفيــة فــي بنــك الكويــت الوطنــي عــام
. 2008

تعيين
2021-05-05

الســيد  /طــارق حاصــل علــى بكالوريــوس
علــوم تخصــص إدارة األعمــال مــن الواليــات
المتحــدة األمريكيــة.
29

االسم

السيد  /عبــدالله خالــد التركيــت
عضو مجلس اإلدارة

ممثال عن /
تصنيف العضو
(تنفيذي /غير
تنفيذي /مستقل)

مستقــــل

المؤهل العلمي والخبرة العملية
يمتلــك الســيد  /عبداللــه خالــد التركيــت
خبــرة واســعة فــي القوانيــن للشــركات
التجاريــة تتجــاوز  25عامــا  ،ويحمــل عضويــة
جمعيــة المحاميــن الكويتيــة بجــدول (د)
المحاميــن المشــتغلين المقبوليــن للمرافعــة
أمــام المحكمــة الدســتورية ومحكمــة
التمييــز وشــغل منصــب عضــو مجلــس
اإلدارة المســتقل فــي كفيــك منــذ عــام
 2016وحتــى تاريخــه.

تاريخ االنتخاب
وتعيين أمين السر

تعيين
2021-05-05

الســيد  /عبداللــه حاصــل علــى بكالوريــوس
تخصــص حقــوق  /قانــون مــن جامعــة
الكويــت .

السيد  /أحمـــد حمد الحميضــي
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

السيد  /حمد فـالح الهاجري
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

يمتلــك الســيد  /أحمــد حمــد الحميضــي
خبــرة واســعة فــي التحليــل المالــي وإدارة
اإلســتثمارات المحليــة والدوليــة تتجــاوز
 19عامــا فــي شــركات رائــدة فــي دولــة
الكويــت وهــي مؤسســة البتــرول الكويتيــة
والشــركة الوطنيــة لمشــاريع التكنولوجيــا
ويشــغل منصــب مديــر معــرض إيكيــا
الكويــت والمســؤول عــن الماليــة والتطويــر
فــي المعــرض والمســؤول عــن العمليــات
لمعــارض إيكيــا األردن والمغــرب مــن دراســة
وتحليــل مالــي لفتــح أفــرع فــي هــذه الــدول
وشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي
شــركة كفيــك منــذ عــام  2018وحتــى
تاريخــه وأيضــا فــي شــركة مجموعــة كــوت
الغذائيــة منــذ عــام  2007وحتــى تاريخــه .

إنتخاب
2021-05-05

الســيد  /أحمــد حاصــل علــى بكالوريــوس
علــوم تخصــص هندســة صناعيــة مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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يمتلــك الســيد  /حمــد فــاح الهاجــري
خبــرة فــي القطــاع العقــاري واإلســتثماري
والتحليــل المالــي تتجــاوز  7أعــوام  ،ولديــه
خبرة في إدارة العقارات كما عمل مستشــار
أول فــي مكتــب العيبــان والعصمــي إرنســت
أند يونغ في تحليل البيانات المالية للعمالء
وتقديــم دراســة لكيفيــة زيــادة اإليــرادات
وعمــل مديــر مشــاريع فــي شــركة الشــبكة
اإللكترونيــة الكويتيــة التكنولوجيــة وشــغل
منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة
كفيــك منــذ عــام  2020وحتــى تاريخــه.
الســيد  /حمــد حاصــل علــى بكالوريــوس
علــوم تخصــص هندســة صناعيــة مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

تعيين
2021-05-05

االسم

ممثال عن /
تصنيف العضو
(تنفيذي /غير
تنفيذي /مستقل)

السيدة  /نورية عماد الصقر
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

المؤهل العلمي والخبرة العملية
تمتلــك الســيدة  /نوريــة عمــاد الصقــر
خبــرة فــي وضــع الخطــط والسياســات
واإلســتراتيجيات تتجــاوز  10أعــوام  ،تشــغل
منصــب عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس
التنفيــذي فــي شــركة مؤسســة األندلــس
التجاريــة منــذ عــام  2013وحتــى تاريخــه كمــا
شــغلت عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة
كفيــك منــذ عــام  2020وحتــى تاريخــه .

تاريخ االنتخاب
وتعيين أمين السر

إنتخاب
2021-05-05

الســيدة  /نوريــة حاصلــه علــى بكالوريــوس
علــوم تخصــص تمويــل دولــي مــن الجامعــة
األمريكيــة فــي باريــس وماجســتير فــي إدارة
وحــدة األعمــال اإلســتراتيجية مــن باريــس .

السيد  /محمــد عثمـان العيبـــان
أمين سر

يمتلــك الســيد  /محمــد عثمــان العيبــان خبــرة
واســعة فــي القطــاع المالــي والمصرفــي
واالســتثماري تتجــاوز  21عامــا  ،كمــا يتمتــع
بالخبــرة التنفيذيــة والقياديــة مــن خــال
شــغله منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي
شــركة كفيــك منــذ عــام  2014وحتــى تاريخــه
كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة
فــي شــركة كفيــك للوســاطة الماليــة منــذ
عــام  2015وحتــى تاريخــه .

تم تعيينه
2020-05-05

الســيد  /محمــد حاصــل علــى بكالوريــوس
علــوم تخصــص إداريــة وتمويــل

* شــغلت الســيدة  /رهــام فــؤاد الغانــم الممثلــة عــن الســادة  /شــركة فــؤاد الغانــم وأوالده للتجــارة العامــة والمقــاوالت
عضويــة مجلــس اإلدارة فــي الفتــرة مــن "  " 2021/05/05وحتــى تاريــخ تقديــم إســتقالتها فــي " . " 2021/11/11
* شــغلت الســيدة  /منــى بهجــت الشــوا والممثلــة عــن الســادة  /بنــك أبوظبــي األول عضويــة مجلــس اإلدارة فــي الفتــرة مــن
"  " 2021/05/20وحتــى تاريــخ تقديــم إســتقالتها فــي " . " 2021/12/16

31
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ثانياً  :اجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل عام : 2021ـ

اجتمــع مجلــس اإلدارة بصــورة متنظمــة  ،وقــد عقــد مجلــس اإلدارة  17اجتماعــات خــال عــام  2021وفيمــا يلــي بيــان
اجتماعــات مجلــس اإلدارة وحضــور األعضــاء :ـ
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /محمــد موسـى السيــف *

عضو مجلس اإلدارة

السيدة  /منـى بهـجــت الشـ ــوا *

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
السيدة  /نوريـة عمـاد الصق ــر

عضو مجلس اإلدارة
السيد  /حمــد ف ــالح الهاجــري

عضو مجلس اإلدارة
السيد  /أحم ــد حمد الحميضــي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد  /عبــدالله خالــد التركيــت

السيد  /طــارق مشاري البح ــر

رئيس مجلس اإلدارة

السيدة  /ره ــام فـ ـ ــؤاد الغانــم *

رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /سليم ــان خالــد الفليـ ــج

إسم العضو

رقم االجتماع لعام 2021
تاريخ االجتماع

5

11مايو

6

20مايو

7

03يونيو

8

14يوليو

9
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30ديسمبر

  

16ديسمبر

% 94















إستقالة

الشوا

بالسيدة  /منى بهجت

األول والممثلة

السادة  /بنك أبوظبي

  

  

  

  

  

السيد  /محمد موسى السيف بتاريخ 2021/05/20

6/4

8/5

13

17

15

16

17

% 67

% 63

% 77

% 100

% 88

% 94

% 100

% 77

16

المجموع

نسبة
الحضور

إســتقالة الســادة  /شــركة
فــؤاد الغانــم وأوالده للتجــارة
13 / 11

العامــة والمقــاوالت والممثلــة
بالسيدة  /رهام فؤاد الغانم

  

22سبتمبر

* تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان بتاريخ " . " 2021/11/17

















14

17نوفمبر



13 12 11 10

11نوفمبر



 12أغسطس

تمــت موافقــة مجلــس اإلدارة علــى تعييــن الســيدة  /منــى الشــوا ممثــا عــن
بنــك أبوظبــي األول بــدال مــن

تمت موافقة مجلس اإلدارة على
تعيين السيدة  /منى الشوا ممثال
عن بنك أبوظبي األول بدال من

السيد  /محمد موسى السيف بتاريخ
2021/05/20















4

05مايو



3

04مارس

  

2

15فبراير

  

1

14فبراير



13يناير

.
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ثالثاً  :تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة :ـ
يلتــزم مجلــس اإلدارة بمناقشــة أيــة مواضيــع تــدرج علــى جــداول أعمــال االجتماعــات بمنتهــى الشــفافية علــى أن يتــم تزويــد
األعضــاء بالمعلومــات التــي تتيــح اتخــاذ القــرارات ويتــم إثبــات القــرارات المتخــذة وجميــع الوقائــع متضمنــة التحفظــات
(إن وجــدت) بمحضــر اإلجتمــاع علــى أن يتضمــن محضــر اإلجتمــاع مــا يلــي :ـ
-1

أرقام اجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد بها االجتماعات .

-2

مكان االجتماع وتاريخه وساعة البداية والنهاية .

-3

تسجيل أسماء الحاضرين والمتغيبين عن االجتماع مع ذكر أسباب التغيب .

-4

ذكر األشخاص الحاضرين من خارج أعضاء المجلس .

-5

اعتمــاد مجلــس اإلدارة لجــدول األعمــال وفــي حــال إعتــراض أي عضــو علــى هــذا الجدول تثبــت تفاصيل هذا اإلعتراض
فــي محضــر االجتمــاع .

-6

تدويــن وقائــع االجتماعــات وفقــاً لبنــود جــدول األعمــال ومــا يســتجد مــن أعمــال والقــرارات والتوصيــات والمالحظــات
المتخــذة .

-7

اعتماد وتوقيع محاضر االجتماعات من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين وأمين السر .

-8

حفظ أصول محاضر االجتماعات .

-9

حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى نســخة مــن جميــع محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة المعتمــدة والوثائــق ذات
الصلــة .

ـدون بــه ملخــص اجتماعــات مجلــس اإلدارة علــى أن يتضمــن كافــة المعلومــات ســالفة
 - 10اإلحتفــاظ بســجل خــاص يـ ّ
الذكــر.

القاعدة الثانية  :التحديد السليم للمسؤوليات والمهام
أوال  :مسؤوليات مجلس اإلدارة :ـ
 - 1إعتماد األهداف واإلستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي :ـ
• اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها .
• الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها المالية .

• سياسة واضحة لتوزيع األرباح على اختالف أنواعها )نقدية  /عينية ( وبما يحقق مصالح المساهمين والشركة .
• تحديد األهداف ومراقبة األداء والتنفيذ .

• اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها .
-2

إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .

-3

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة  ،وتملك األصول والتصرف بها .

-4

التأكــد مــن مــدى إلتــزام الشــركة بالسياســات واإلجــراءات التــي تضمــن إحتــرام الشــركة لألنظمــة واللوائــح الداخليــة
المعمــول بهــا .

-5

ضمــان دقــة وســامة البيانــات والمعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمــل اإلفصــاح
والشــفافية المعمــول بهــا .
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-6

اإلفصاح واإلعالن بشكل دوري عن سير نشاط الشركة وكافة التطورات المؤثرة التي طرأت على أعمالها.

-7

إرســاء قنــوات اتصــال فاعلــة تُ تيــح لمســاهمي الشــركة اإلطــاع بشــكل مســتمر ودوري علــى أوجــه أنشــطتها المختلفــة
والتطــورات الجوهريــة .

-8

وضع نظام الحوكمة واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة وفقاً ألفضل الممارسات.

-9

تشــكيل لجــان مختصــة منبثقــة عنــه وفــق ميثــاق يوضــح مــدة اللجنــة وصالحيتهــا ومســؤولياتها وكيفيــة رقابــة المجلــس
عليهــا ،كمــا يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم وواجباتهــم هــذا فضـ ًـا عــن تقييــم
أداء وأعمــال هــذه اللجــان وأعضائهــا الرئيســيين .

 - 10التأكــد مــن أن الهيــكل التنظيمــي للشــركة يتســم بالشــفافية والوضــوح بمــا يتيــح عمليــة اتخــاذ القــرار وتحقيــق مبــادئ
الحوكمــة الرشــيدة  ،الفصــل فــي الســلطات والصالحيــات بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  ،وعليــه
يتوجــب علــى مجلــس اإلدارة مــا يلــي :ـ
ـاد اللوائــح واألنظمــة الداخليــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا ومــا يتبــع ذلــك مــن تحديــد للمهــام
• اعتمـ
واالختصاصــات والواجبــات والمســؤوليات بيــن المســتويات التنظيميــة المختلفــة .
• اعتماد سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية .
 - 11تحديــد الصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيديــة ،وإجــراءات إتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض .كمــا يحــدد المجلــس
الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا ،وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن ممارســاتها للصالحيــات
المفوضــة .
 - 12الرقابــة واإلشــراف علــى أداء أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة والتأكــد مــن قيامهــم بــأداء كافــة مهامهــم  ،ويتعيــن علــى
المجلــس القيــام :ـ
·

التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .

·

عقــد اجتماعــات دوريــة مــع اإلدارة التنفيذيــة لبحــث مجريــات العمــل ومــا يعتريــه مــن معوقــات ومشــاكل ،وكذلــك
إســتعراض ومناقشــة المعلومــات الهامــة ذات الصلــة بنشــاط الشــركة .

·

وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تتسق مع أهداف وإستراتيجية الشركة .

 - 13تحديــد شــرائح المكافــآت التــي ســيتم منحهــا للموظفيــن  ،مثــل شــريحة المكافــآت الثابتة  ،وشــريحة المكافــآت المرتبطة
بــاألداء  ،وشــريحة المكافــآت فــي شــكل أســهم .
 - 14تعيين أو عزل أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية ومن ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه .
 - 15وضع سياسة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم .
 - 16وضع آلية لتنظيم التعامالت مع األطراف ذوي العالقة وذلك للحد من تضارب المصالح .
 - 17التأكــد وبصفــة دوريــة مــن فاعليــة وكفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي الشــركة والشــركات التابعــة لهــا
ومــن ذلــك :ـ
·
·

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية واألنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر وذلــك مــن خــال تحديــد عوامــل وانــواع المخاطــر
التــي قــد تواجــه الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر علــى مســتوى الشــركة وطرحهــا بشــفافية
مــع أصحــاب المصالــح واألطــراف ذوي الصلــة .
35

·

التوصية بتعيين مدققي الحسابات المستقلين .

·

الموافقة على قواعد سلوك وأخالقيات العمل وسياسات وإجراءات العمل في الشركة .

ثانياً  :إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام :ـ

 - 1إعتماد الميزانية التقديرية لعام . 2021
 - 2اعتمــاد تحديــث الئحــة نزعــة المخاطــر ودليــل إدارة المخاطــر ودليــل حوكمــة الشــركات واإلفصــاح والشــفافية والقواعــد
االسترشــادية لحفــظ واســترجاع الملفــات وسياســة اإللتــزام الرقابــي وسياســات وإجــراءات شــكاوى العمــاء لعــام . 2021
 - 3إعتماد تحديث لوائح مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه لعام . 2021
 - 4إعتماد تحديث مصفوفة الصالحيات لعام . 2021
 - 5اعتمــاد التعديــات علــى السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالتدقيــق الداخلــي وإدارة العمليــات والرقابــة الماليــة والتمويــل
متناهــي الصغــر .
 - 6االطــاع علــى تقاريــر مراقبــي الحســابات بشــأن نظــم الرقابــة الداخليــة ومكافحــة غســل األمــوال واإللتــزام بالكتــاب
الســابع مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون  7لســنة  2010لعــام . 2021
 - 7الموافقة على منح موظفي الشركة مكافأة مالية عن عام . 2021
 - 8المصادقة على تقرير لجنة التدقيق وتقرير الحوكمة عن عام . 2021
 - 9عقد الجمعية العامة العادية لعام  2020بتاريخ . 2021-05-05
 - 10إعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية خالل عام . 2021
 - 11اإلطالع على تقارير التفتيش الميداني الخاصة بالجهات الرقابية لعام . 2021
ثالثاً  :تشكيل لجان مجلس اإلدارة :ـ
 -1الشروط الواجب توفرها في أعضاء اللجان :
· أن تتوافــر فــي العضــو القــدرات والمؤهــات المناســبة والخبــرة الكافيــة واألمانــة ألداء مهامــه ومســؤولياته مــع
اإللمــام بالقواعــد الماليــة والمحاســبية واإلداريــة بالنســبة لعضويــة لجنــة التدقيــق.
· أن ال تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .
· يلتــزم عضــو اللجنــة بمــا يلتــزم بــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن المحافظــة التامــة علــى ســرية المعلومــات وعــدم إفشــاء
أســرار الشــركة .
 -2عضوية اللجان :
·

يجب أن ال يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثالثة أعضاء .

·

ال تتجاوز مدة عضوية اللجنة مدة عضوية مجلس اإلدارة .

·

بديال إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة .
يعين مجلس اإلدارة عضواً
ً

· تختار كل لجنة من أعضائها رئيساً في أول اجتماع لها كما يتم اختيار أمين سر اللجنة من بين موظفي الشركة.
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رابعاً  :لجان مجلس اإلدارة :ـ
 -1لجنة التدقيق :
الهــدف مــن انشــاء لجنــة التدقيــق هــو ترســيخ ثقافــة اإللتــزام داخــل الشــركة وذلــك مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر
الماليــة للشــركة وكذلــك التحقــق مــن مــدى كفايــة وفاعليــة نظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة .

 13يناير

 15فبراير

 04مارس

 11مايو

 14يوليو

 12أغسطس

 11نوفمبر

 30ديمسبر

المجموع

نسبة الحضور

رقم االجتماع لعام 2021
تاريخ االجتماع

1

2

3

4

5

6

7

8

السيد  /عبــدالله خالــد التركيــت
رئيس لجنة التدقيق

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

% 100

السيد  /حمد فالح الهاجري
عضو لجنة التدقيق

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

% 100

إسم العضو

السيدة  /منــى بهجــت الشـــوا *
عضو لجنة التدقيق

السيد  /محمــد موسـى السيـف *
عضو لجنة التدقيق

تمــت موافقة مجلس اإلدارة
على تعيين السيدة  /منى
الشوا ممثال عن بنك أبوظبي
األول بدال من
السيد  /محمد موسى
السيف
بتاريخ 2021/05/20

ü

ü

ü

û

ü

û

ü

إستقالة
الســادة  /بنك
أبوظبي األول
والممثلة
بالســيدة  /منى
بهجت الشوا

تمت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين
السيدة  /منى الشوا ممثال عن بنك
أبوظبي األول بدال من السيد  /محمد
موسى السيف بتاريخ 2021/05/20

3/2

4/3

% 67

% 75

• تاريخ التشكيل 05 :مايو 2021
• مدة العضوية :مدة عمل المجلس
مهام لجنة التدقيق وإنجازاتها خالل العام :
    ·    اإلطالع والتوصية على تقرير اإللتزام بمتطلبات الفاتكا واإلبالغ المشترك من قبل المدقق الخارجي لعام .2021
    ·    اإلطالع والتوصية على التقارير الدورية الخاصة بخطة التدقيق الداخلي لعام . 2021
    ·    اإلطالع والتوصية على تقارير التفتيش الخاصة بالجهات الرقابية لعام . 2021
    ·    اإلطالع والتوصية بشأن تقارير مراقب الحسابات الخاصة بالبيانات المالية للشركة .
    ·    اإلطــاع والتوصيــة بشــأن تقاريــر مراقــب الحســابات الخاصــة بغســل األمــوال ونظــم الرقابــة الداخليــة واإللتــزام بالكتــاب
الســابع لعــام . 2021
    ·    إعداد تقرير لجنة التدقيق لعام . 2021
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 -2لجنة الترشيحات والمكافآت :
تهــدف لجنــة المكافــآت والترشــيحات لمســاعدة مجلــس اإلدارة للقيــام بمســؤولياته وواجباتــه اإلشــرافية لضمــان ترشــيح
الكفــاءات الالزمــة لعضويــة مجلــس اإلدارة والمناصــب التنفيذيــة واإلداريــة فــي الشــركة  ،والتحقــق مــن أنهــا تتــم وفــق
إطــار مؤسســي يتميــز بالكفــاءة والشــفافية الكاملــة ويصــب بشــكل أساســي فــي صالــح الشــركة ومــن ثــم تحقيــق أهــداف
المســاهمين.
باإلضافــة الــى المهــام اإلشــرافية لضمــان ســامة وصحــة سياســة إحتســاب المكافــآت والمخصصــات التــي تتبعهــا الشــركة
والخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والتحقــق مــن كونهــا عادلــة وتســاهم بشــكل أساســي فــي اســتقطاب
الكــوادر البشــرية ذات الكفــاءة المهنيــة والقــدرات الفنيــة العاليــة ،فضـ ًـا عــن ترســيخ مبــدأ االنتمــاء للشــركة .

أعضاء اللجنة :

 13يناير

السيد  /حمــد فــــالح الهاجــري
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 04مارس

السيد  /طــارق مشاري البحـــر
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 20مايو

السيد  /عبــدالله خالــد التركيــت
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

 10نوفمبر

إسم العضو

ü

ü

ü

ü

4

% 100

ü

ü

ü

ü

4

% 100

تم تعيينه في اللجنة
بعد إعادة تشكيل
المجلس واللجان بتاريخ
 2021/11/17ولم
يتم إنعقاد إجتماع حتى
تاريخ 2022/2/09

السيد  /سليمـــان خالــد الفليــــج*
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المجموع

تاريخ االجتماع

نسبة الحضور

رقم االجتماع لعام 2021

1

2

3

4

ü

ü

ü

ü

0/0

%0

4/4

% 100

* تــم إعــادة تشــكيل مجلــس اإلدارة واللجــان بتاريــخ "  " 2021/11/17وعليــه تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة لتعييــن رئيــس اللجنــة
بتاريخ . " 2022/02/09

      ·    تاريخ التشكيل  05 :مايو 2021
·

مدة العضوية  :مدة عمل المجلس

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وإنجازاتها خالل العام :
·
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التوصية بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لعام .2021

·

التوصية بشأن المكافآت المالية الخاصة بالموظفين لعام .2021

·

التوصية بشأن مكافأة العضو المستقل لعام  2021مع إمتناع العضو المستقل عن التصويت على القرار .

·

التوصية بشأن نظام الحوافز الخاص باستقطاب األموال .

 -3لجنة إدارة المخاطر :
تهــدف لجنــة المخاطــر لمســاعدة مجلــس اإلدارة للقيــام بمســؤولياته وواجباتــه اإلشــرافية لضمــان العمــل علــى إدارة المخاطــر
التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ووضــع الضوابــط الالزمــة للعمــل علــى الحــد منهــا وتحديــد نزعــة المخاطــر لــدى الشــركة والنســب
المقبولــة منهــا مقابــل المنافــع المتوقعــة ورفــع التوصيــات الخاصــة بذلــك .
أعضاء اللجنة :

 04مارس

 14يوليو

 12أغسطس

 10نوفمبر

 30ديسمبر

المجموع

نسبة الحضور

رقم االجتماع لعام 2021
تاريخ االجتماع

ü

ü

ü

ü

ü

4

% 100

û

ü

ü

ü

ü

3

% 80

تمت موافقة
مجلس اإلدارة على
تعيين السيدة /منى
الشوا ممثال عن
بنك أبوظبي األول
بدال من
السيد/محمد
موسى السيف
بتاريخ 2021/05/20

ü

إسم العضو
السيد  /عبــدالله خالــد التركيــت
رئيس لجنة المخاطر
السيدة  /نوريـة عمـاد الصقـــر
عضو لجنة المخاطر

السيدة  /منــى بهجــت الشـــوا*
عضو لجنة إدارة المخاطر

1

2

3

4

5

السيد  /محمــد موسـى السيـف *
عضو لجنة إدارة المخاطر

ü

·

تاريخ التشكيل  05 :مايو 2021

·

مدة العضوية  :مدة عمل المجلس

û

ü

إستقالة
السادة  /بنك
أبوظبي األول
والممثلة
بالسيدة  /منى
بهجت الشوا

تمت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين
السيدة  /منى الشوا ممثال عن بنك أبوظبي
األول بدال من السيد  /محمد موسى السيف
بتاريخ 2021/05/20

3/2

1/1

% 67

% 100

مهام لجنة إدارة المخاطر وإنجازاتها خالل العام :
·
·
·
·

إعتماد الخطة السنوية الخاصة بالتقييم الذاتي لنظم ضبط المخاطر . 2021
التوصية لمجلس اإلدارة بتعديل مصفوفة الصالحيات لعام . 2021
التوصية لمجلس اإلدارة تحديث دليل إدارة المخاطر لعام . 2021

اإلطالع على نتائج إختبارات ربع السنوية لخطة استمرارية األعمال .

 -4اللجنة التنفيذية :

تهــدف لجنــة المخاطــر لمســاعدة مجلــس اإلدارة للقيــام بمســؤولياته وواجباتــه اإلشــرافية لضمــان العمــل علــى متابعــة أعمــال
الشــركة  ،وتنفيــذ وتطويــر الخطــة اإلســتراتيجية ومســاعدة المجلــس فــي تحقيــق أهــداف الشــركة .
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أعضاء اللجنة:

·

مدة العضوية  :مدة عمل المجلس

 04مارس

·

تاريخ التشكيل  5 :مايو 2020

 11مايو

السيد  /سليمـــان خالــد الفليــــج*
عضو اللجنة التنفيذية

 12اغسطس

السيد  /حمــد فــــالح الهاجــري
عضو اللجنة التنفيذية

 10نوفمبر

السيد  /طــارق مشاري البحـــر
رئيس اللجنة التنفيذية
السيد  /أحمـــد حمد الحميضــي
عضو اللجنة التنفيذية

المجموع

إسم العضو

نسبة الحضور

رقم االجتماع لعام 2021
تاريخ االجتماع

1

2

3

4

ü

ü

ü

ü

4

% 100

ü

ü

ü

ü

4

% 100

تم تعيينه في اللجنة بعد إعادة تشكيل
المجلس واللجان بتاريخ 2021/11/17
ولم يتم إنعقاد إجتماع حتى تاريخ
2022/03/10

ü

ü

û

ü

0/0

%0

3

% 75

مهام اللجنة التنفيذية وإنجازاتها خالل العام:
·

المناقشة والتوصية بشأن مخصصات عمالء التمويل .

خامســاً  :موجــز عــن كيفيــة تطبيــق المتطلبــات التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانات
بشــكل دقيــق وفــي الوقت المناســب :ـ
 -1إتاحة البيانات والمعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب .
 -2يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن إمكانيــة وصــول أعضــاء المجلــس إلــى كل محاضــر اجتماعــات المجلــس واللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس والمعلومــات والوثائــق والســجالت المتعلقــة بالمجلــس بشــكل كامــل وســريع  .ويشــمل ذلــك
أرشــفة وتنظيــم وحفــظ ســجالت محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والوثائــق والتقاريــر
المتصلــة بعمــل المجلــس واللجــان والمراســات ذات الصلــة .
سادساً  :اإلدارة التنفيذية :ـ
تتــم مزاولــة أنشــطة الشــركة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وذلــك تحــت رقابــة وتوجيــه الرؤســاء التنفيذييــن بهــدف تحقيــق
تــوازن فــي العالقــات بيــن الشــركة وموظفيهــا ومســتثمريها وعمالئهــا  ،والتأكــد مــن العمــل ضمــن أغــراض الشــركة وتكريــس
مواردهــا بشــكل مناســب لتلبيــة أهدافهــا بمــا يتوافــق مــع سياســة واســتراتيجية الشــركة .
القاعدة الثالثة  :اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
أوال  :نبذة عن تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :ـ
ً

تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن  3أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة  ،وقــد روعــي أن يكــون أحــد أعضائهــا مــن
األعضــاء المســتقلين وهــي برئاســة أحــد األعضــاء غيــر التنفيذييــن  ،وقــد تــم إختيــار األعضــاء الذيــن يتمتعــون بخبــرات مهنيــة
مناســبة فــي المــوارد البشــرية واإلدارة بمــا يتوافــق مــع طبيعــة عمــل اللجنــة والشــركة  .كمــا تــم اختيــار األعضــاء الذيــن
لديهــم قــدرات فنيــة وقياديــة وإداريــة تتيــح لهــم اإلســتقاللية فــي عملهــم وإســتيعاب كافــة المتطلبــات الفنيــة والمســتجدات
المتعلقــة بســير العمــل .
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ثانياً  :تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية :ـ
بناء على سياســة المكافآت المعتمدة
فيمــا يلــي نبــذة عــن سياســة مكافــأت ً
كال مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ً
مــن مجلــس اإلدارة والتــي تتضمــن نظــام الحوافــز والمزايــا الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  ،باإلضافــة
إلــى بيــان بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بمــا يضمــن ضمــان الشــفافية فــي احتســاب ومنــح المكافــأت.
 -1سياسة مكافأة وبدالت مجلس اإلدارة :ـ
أ -يجــب أال يتجــاوز إجمالــي المكافــآت  % 10مــن صافــي أربــاح الشــركة بعــد خصــم اإلســتهالك  ،واإلحتياطيــات  ،وأربــاح
المســاهمين التــي ال تقــل عــن  % 5مــن رأس مــال الشــركة أو أي نســبة أعلــى مــن ذلــك  ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي
النظــام األساســي للشــركة .
ب -يجــب أن تتــم الموافقــة علــى مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة فــي إجتماعهــا الســنوي  ،وذلــك
ـاء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .
بنـ ً

ـاء علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة  ،يمكــن إســتثناء عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل مــن الحــد األقصــى
ج -بنـ ً
للمكا فــآت.
د -تتكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى جزئيــن “ مكافــآت متغيــرة وتمثــل (مكافــأة ســنوية  ،مكافــأة لجــان) ـ
ومزايــا ثابتــة وتمثــل (تأميــن صحــي) “ .
* مكافأة وبدالت مجلس اإلدارة :ـ
تــم التصويــت فــي الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي "  05مايــو  " 2021بعــدم توزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس
ـاء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بإســتثناء عضــو مجلــس
اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي "  31ديســمبر  " 2020بنـ ً
اإلدارة المســتقل فقــد تــم منحــه مكافــأة ماليــة وقدرهــا " ـ 18,000/د.ك ـ فقــط ثمانيــة عشــرة ألــف دينــار كويتــي
ال غيــر "  * ،والمكافــآة الماليــة المقترحــة لعضــو مجلــس اإلدارة (المســتقل) الســيد  /عبداللــه خالــد حســين عبداللــه
التركيــت عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي "  31ديســمبر  " 2021وقدرهــا " ـ 19,800/د.ك ـ فقــط تســعة عشــرة
ألــف وثمانمائــة دينــار كويتــي ال غيــر "  ،كمــا تــم إســتقالة عــدد "  2عضــو " بنهايــة عــام "  " 2021وســوف يتــم إنتخــاب
أعضــاء مجلــس اإلدارة مكمليــن للــدورة الحاليــة "  " 2023 ، 2022 ، 2021فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة للســنة الماليــة
المنتهيــة فــي "  31ديســمبر . " 2021

المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة
المكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

إجمالي عدد
األعضاء

*8

المكافآت والمزايا
الثابتة (د.ك)

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعة

المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)

المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)

تأمين صحي

مكافأة سنوية

مكافأة لجان

تأمين صحي

-

للعضو المستقل*

19,000/-

-

-

المكافآت والمزايا المتغيرة (د.ك)

الرواتب الشهرية
مكافأة سنوية
(اإلجمالية خالل العام)
-

-

مكافأة لجان
-
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 - 2سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية :ـ
تتخــذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة للتأكــد مــن وجــود تــوازن مناســب بيــن المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة  ،وذلــك للتمكــن مــن
تعديــل المكافــآت المتغيــرة فــي حــال كان األداء المالــي ضعيفــاً أو ســلبياً  ،وتتــم مراجعــة نســبة المكافــآت الثابتــة والمتغيــرة
ويتــم تحديدهــا ســنوياً مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت .
* مكافأة وبدالت اإلدارة التنفيذية :ـ
يوضــح الجــدول التالــي إجمالــي المكافــآت والمزايــا لكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي والمديــر
المالــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي "  31ديســمبر  ، " 2021هــذا وقــد كان إجمالــي المكافــآت والمزايــا لكبــار التنفيذييــن
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي "  31ديســمبر  " " 2020ـ 541,462 /د.ك " :ـ
إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لكبار التنفيذيين

التنفيذي والمدير المالي :ـ

المكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

المكافآت
والمزايا

المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)

إجمالي

التنفيذية

والمزايا

المتغيرة (د.ك)

(د.ك)

الرواتب

الشهرية

(اإلجمالية

خالل العام)
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المكافآت

المكافآت والمزايا الثابتة (د.ك)

المتغيرة

عدد

المناصب

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعة

423,147/-

تأمين

تذاكر

صحي

سنوية

11,379/-

-

بدل سكن

ـ1,500/

بدل

مواصالت

-

بدل

تعليم

األبناء

-

مكافأة
سنوية

423,901/-

الرواتب

الشهرية

تأمين

تذاكر

بدل

بدل

(اإلجمالية صحي سنوية سكن مواصالت

خالل العام)
-

-

-

-

-

بدل

تعليم

األبناء

-

مكافأة
سنوية

12,000
لعدد 2

القاعدة الرابعة  :ضمان نزاهة التقارير المالية
أوال  :التعهدات الكتابية من قبل كل المجلس واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية :ـ
ً

قــدم كل مــن الســادة  /أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ورئيــس القطــاع المالــي تعهــد ًا يفيــد المذكــور أدنــاه بــأن البيانــات
الماليــة يتــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة  ،وأن تلــك البيانــات تســتعرض كافــة الجوانــب الماليــة للشــركة مــن بيانات ونتائج تشــغيلية،
كمــا أنــه يتــم إعدادهــا وفــق معاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال والجهــات الرقابيــة األخــرى .
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إقرار وتعهد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة البيانات المالية
نقــر ونتعهــد نحــن رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجلــس إدارة “كفيــك“ والرئيــس التنفيــذي ورئيــس القطــاع المالــي بدقــة
وســامة البيانــات الماليــة التــي تــم تزويــد المدقــق الخارجــي بهــا وبــأن التقاريــر الماليــة للشــركة قــد تــم عرضهــا بصــورة ســليمة
وعادلــة ووفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المطبقــة فــي دولــة الكويــت والمعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال وأنهــا
معبــرة عــن المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  202١وذلــك بنــاء علــى مــا ورد إلينــا مــن معلومــات وتقاريــر مــن
قبــل اإلدارة التنفيذيــة ومدقــق الحســابات وبــذل العنايــة الواجبــة للتحقــق مــن ســامة ودقــة هــذه التقاريــر .

االسم
السيد  /سليمـــان خالــد الفليــــج

السيد  /طــارق مشاري البحـــر

المنصب

التوقيع

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد  /عبــدالله خالــد التركيــت

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /أحمـــد حمد الحميضــي

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /حمــد فــالح الهاجــري

عضو مجلس اإلدارة

السيدة  /نوريـة عمـاد الصقــر

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /محمد عثمان العيبــــــان

أمين سر مجلس اإلدارة

السيد  /إيهاب عبدالرؤوف نــدا

رئيس القطاع المالي
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ثانياً  :دور لجنة التدقيق في مراجعة البيانات المالية :ـ
تســاعد لجنــة التدقيــق مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته تجــاه حوكمــة الشــركات فيمــا يتعلــق بــإدارة أنظمــة الرقابــة
الداخليــة والسياســات والممارســات المحاســبية والتقاريــر الماليــة ومهــام التدقيــق الداخليــة والخارجيــة  ،وأيضــاً بتحديــد
المســتويات المقبولــة مــن المخاطــر التــي ترتبــط بأنشــطة الشــركة وفقــاً لتوجيهــات مجلــس االدارة  ،ويتضمــن تقريــر لجنــة
التدقيــق بيانــا تفصيليــاً بمهــام اللجنــة وانجازاتهــا خــال عــام  ، 2021وال يوجــد أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات
مجلــس اإلدارة خــال . 2021
ثالثاً  :التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي :ـ
تتولــى لجنــة التدقيــق آليــة تعييــن مراقــب الحســابات الخارجــي  ،والمحافظــة عــل عالقــات جيــدة معهــم والتوصيــة لمجلــس
اإلدارة بإعــادة تعييــن الســيد  /بــدر عــادل العبدالجــادر مــن مكتــب العيبــان والعصيمــي وشــركاهم (إرنســت ويونــغ) حســب
موافقــة الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي  05مايــو . 2021
كمــا تــم التأكــد مــن اســتقاللية مراقــب الحســابات الخارجــي مســتقال عــن الشــركة ومجلــس اإلدارة  ،وتــم التأكــد مــن عــدم
قيامــه بأعمــال إضافيــة للشــركة ال تدخــل ضمــن أعمــال المراجعــة والتدقيــق والتــي قــد تؤثــر علــى الحياديــة أو اإلســتقاللية .

القاعدة الخامسة  :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
أوال  :وحدة مستقلة إلدارة المخاطر :ـ
ً

لــدى الشــركة وحــدة مســتقلة إلدارة المخاطــر يتمتــع القائمــون عليهــا باالســتقاللية الفنيــة التامة عن طريق تبعيتهم المباشــرة
للجنــة إدارة المخاطــر  ،فضـ ًـا عــن تمتعهــم بقــدر كبيــر مــن الصالحيــات وذلــك مــن أجــل القيــام بمهامهــم علــى أكمــل وجــه دون
منحهــم ســلطات وصالحيــات مالية .
ثانياً  :لجنة إدارة المخاطر :ـ
تهــدف لجنــة إدارة المخاطــر لمســاعدة مجلــس اإلدارة للقيــام بمســؤولياته وواجباتــه اإلشــرافية لضمــان العمــل علــى إدارة
المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ووضــع الضوابــط الالزمــة للعمــل علــى الحــد منهــا وتحديــد نزعــة المخاطــر لــدى الشــركة
والنســب المقبولــة منهــا مقابــل المنافــع المتوقعــة ورفــع التوصيــات الخاصــة بذلــك.
ثالثاً  :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في “ كفيك “ :ـ
يوجــد لــدى الشــركة أنظمــة رقابــة داخليــة وعمليــات إدارة المخاطــر تتمتعــان بالكفائــة والفاعليــة  ،وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة
ـكال تنظيميــاً يتــاءم مــع اســتراتيجية عمــل الشــركة ونشــاطاتها والوصــف الوظيفــي المفصــل للوظائــف والمســؤوليات
هيـ ً
 ،والسياســات واإلجــراءات الرســمية لجميــع الوظائــف وعمليــات الشــركة  ،ويتــم مراقبــة تنفيــذ مــا ســبق مــن قبــل وحــدة
التدقيــق الداخلــي التــي تتمتــع بإســتقاللية تامــة .
تحــدد السياســات واإلجــراءات والواجبــات والمســؤوليات لــكل وظيفــة والصالحيــات وخطــوط اإلتصــال لإلدارييــن علــى مختلــف
مســتوياتهم اإلداريــة بطريقــة تتحقــق بهــا الرقابــة المزدوجــة ومبــدأ الفصــل فــي المســؤوليات لتجنــب تعــارض المهــام .
وتقــوم الشــركة بإجــراء مراجعــة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ( )ICRمــن خــال مكتــب تدقيــق مســتقل معتمــد بخــاف مدققــي
حســابات الشــركة الخارجييــن لضمــان كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة  ،ويصــدر تقريــر ســنوي بذلــك ويتــم تزويــد هيئــة أســواق
المــال بنســخة منــه .
لــدى الشــركة ضوابــط تمكــن الموظفيــن مــن اإلتصــال برئيــس مجلــس اإلدارة لإلبــاغ عــن مخاوفهــم بشــأن احتماليــة حــدوث
مخالفــات مــن قبــل أي شــخص فــي الشــركة “ التبليــغ عــن المخالفــات “ مــن خــال اعتمــاد سياســة وإجــراءات التبليــغ ونشــرها
علــى المجلــدات المشــتركة الخاصــة بالموظفيــن باإلضافــة إلــى وضــع نمــاذج التبليــغ علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة .
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رابعاً  :وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي :ـ
لــدى الشــركة وحــدة مســتقلة للتدقيــق الداخلــي تتمتــع باالســتقاللية الفنيــة التامــة حيــث أنهــا تتبــع لجنــة التدقيــق وبالتبعيــة
مجلــس اإلدارة  .وقــد تــم تعديــل الهيــكل التنظيمــي للشــركة لتوضيــح إنشــاء الوحــدة والقائميــن عليهــا مــن األشــخاص
المســجلون لــدى ســجل االوظائــف واجبــة التســجيل لــدى هيئــة اســواق المــال  ،وقــام مجلــس اإلدارة بتكليــف أحــد المكاتــب
االستشــارية للقيــام ببعــض مهــام الوحــدة .

القاعدة السادسة  :تعزيز السلوك المهني و القيم األخالقية
أوال  :ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية :ـ
ً

قــام مجلــس اإلدارة بوضــع المعاييــر والمحــددات التــي ترســخ المفاهيــم والقيــم األخالقيــة للشــركة  ،وقــد أســند لــإدارة
التنفيذيــة تنفيــذ أهــداف الشــركة وفــق تلــك المعاييــر والمحــددات  ،وقــد أوضــح الميثــاق المهــام المنــوط بمجلــس اإلدارة
وجميــع الموظفيــن  ،وقــد اشــتمل ميثــاق العمــل علــى مجموعــة مــن المحــددات والمعاييــر التــي تعمــل علــى ترســيخ مبــدأ :

 -1التزام كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات .
 -2تمثيل جميع المساهمين .
 -3اإللتــزام بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومصلحــة المســاهمين ومصلحــة أصحــاب المصالــح اآلخريــن وليــس مصلحــة مجموعة
محــددة فقــط .
 -4يضمــن عــدم اســتخدام عضــو مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة النفــوذ الوظيفــي للمنصــب مــن أجــل تحقيــق مصلحــة
خاصــة أو أي مــآرب شــخصية لــه أو لغيرهــم .
 -5عــدم اســتغالل أصــول ومــوارد الشــركة لتحقيــق مصالــح شــخصية  ،والعمــل علــى اســتخدام تلــك األصــول والمــوارد
بالشــكل األمثــل لتحقيــق أهــداف الشــركة .
 -6التأكيــد علــى وضــع نظــام محكــم وآليــة واضحــة تمنــع أعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن مــن اســتغالل المعلومــات التــي
اطلعــوا عليهــا بحكــم موقعهــم لمصلحتهــم الشــخصية  ،فضـ ًـا عــن حظــر اإلفصــاح عــن معلومــات وبيانــات تخــص الشــركة
إال فــي الحــاالت التــي يســمح بهــا لإلفصــاح أو وفــق متطلبــات مؤكــدة قانونيــاً .
ثانياً  :السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح :ـ
تتبــع “ كفيــك “ سياســات متحفظــة للحــد مــن تضــارب المصالــح ســواء كان علــي مســتوي اإلدارة التنفيذيــة وموظفــي
الشــركة أو علــى مســتوى أعضــاء مجلــس اإلدارة وتتضمــن هــذه السياســات :
 -1أنــة ال يجــوز ألي موظــف أو عضــو مجلــس إدارة مزاولــة أيــة أنشــطة قــد تــؤدي لظهــور تعــارض بيــن مصلحتــه ومصلحــة
الشــركة  ،وذلــك لتجنــب تعريــض الشــركة لشــبهة تضــارب المصالــح حتــى لــو لــم يكــون هنــاك أي تعــارض فعلــي فــي
المصالــح  .وبالنســبة للموظفيــن الذيــن يتولــون مســؤولية إصــدار أوامــر شــراء التجهيــزات والمعــدات وخدمــات النقــل
وعقــود التوظيــف والخدمــات األخــرى للشــركة  ،ال يجــوز أن تكــون لديهــم حصــة هامــة فــي أيــة شــركة توريــد تجهيــزات أو
خدمــات للشــركة .
 -2كمــا أنــة ال يجــوز أيضــاً أن تكــون لــدى أفــراد عائلــة الموظــف أو عضــو مجلــس اإلدارة مثــل هــذه المصلحــة ،وتعنــي عبــارة
“ الحصــة الهامــة “ أيــة مصلحــة ماليــة قــد تؤثــر علــى قــرار الموظــف فــي مزاولــة العمــل لصالــح “ كفيــك “ ويحــدث
تضــارب المصالــح المحتمــل أو الحقيقــي عندمــا يكــون الموظــف فــي وضــع يؤثــر علــى قــرار قــد يــؤدي إلــى تحقيــق
مكاســب شــخصية لحســابه الخــاص أو لحســاب موظــف آخــر أو ألحــد أفــراد عائلتــه أو أصدقائــه أو معارفــه .
 -3تنــص سياســة الحــد مــن تضــارب المصالــح علــى اإلبــاغ عــن أي مصلحــة للموظــف أو عضــو مجلــس اإلدارة أو أقاربهــم
فــي أي عقــود أو تعامــات مــع الشــركة وعــدم إتخاذهــم ألي قــرار أو التصويــت علــى أي قــرار يتعلــق بهــذه المصلحــة حــال
تواجدهــا .
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 -4قــام مجلــس اإلدارة بوضــع سياســة واضحــة ومعتمــدة للتعامــل مــع األطــراف ذات الصلــة “حــال تواجدهــا“ بمــا يضمــن
مراجعــة المعامــات مــع األطــراف ذات الصلــة مــن قبــل لجنــة إدارة المخاطــر واعتمادهــا بصــورة نهائيــة مــن قبــل مجلــس
اإلدارة علــى أن يتــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة علــى التعامــل مــع أطــراف ذات الصلــة فــي نهايــة
الســنة الماليــة .
 -5كذلــك فقــد وضعــت الشــركة أليــة لضمــان إلتــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وموظفــي الشــركة بسياســة
الحــد مــن تضــارب المصالــح .

القاعدة السابعة  :االفصاح و الشفافية بشكل دقيق و في الوقت المناسب
أوال  :موجــز عــن آليــات وسياســات العــرض واالفصــاح الدقيــق والشــفاف التــي تحــدد جوانــب ومجــاالت وخصائــص
ً
اإلفصــاح :ـ

تعتمــد “ كفيــك “ سياســة اإلفصــاح والشــفافية تجــاه مجلــس إدارتهــا والمســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن جهــة وتجــاه
الجهــات المعنيــة والرقابيــة التزامــاً بالقوانيــن واألنظمــة المتبعــة فــي دولــة الكويــت مــن جهــة أخــرى  ،وتنــص علــى ضــرورة
االلتــزام باإلفصــاح الدقيــق والمنظــم الداخلــي والخارجــي المالئــم عــن كافــة األمــور الماليــة والمعلومــات الجوهريــة المتعلقــة
بالشــركة بمــا فــي ذلــك بيــان الوضــع المالــي واألداء والملكيــة وأيــة ممارســات متعلقــة بالســيطرة علــى الشــركة أو علــى
قراراتهــا  ،ومــن شــأن تلــك الشــفافية أن تخلــق جــواً مــن الثقــة والطمأنينــة داخليــاً وخارجيــاً  ،والقضــاء علــى تعــارض المصالــح
مــع األطــراف ذات الصلة/العالقــة  .كمــا وتضمــن الشــفافية أيضــاً تواصـ ًـا واضحــاً بيــن المســاهمين ومجلــس اإلدارة واإلدارة
فعــال مــن المصداقيــة فــي محيــط العمــل وهــي مســؤولية يتحملهــا جميــع األطــراف ذلــك وتلتــزم
التنفيذيــة و خلــق منــاخ ّ
“كفيــك“ بإتبــاع كافــة القوانيــن واللوائــح والتعليمــات المرتبطــة باالفصــاح والصــادرة عن مختلف الجهــات التنظيمية والرقابية
وفــي التوقيــت المالئــم وذلــك ايمانــاً منهــا بأهميــة الشــفافية فــي تعزيــز ثقــة المســاهمين وأصحــاب المصالــح والحفــاظ علــى
ســمعة الشــركة فــي األســواق التــي تعمــل بهــا .
ويتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة مــن خــال قيــام الشــركة باإلفصــاح علــى الموقــع اإللكترونــي للبورصــة ومخاطبــة
الهيئــة باإلعــان المتضمــن للمعلومــات المــراد اإلفصــاح عنهــا وفقــاً للنمــاذج الخاصــة بذلــك  ،باإلضافــة إلــى اإلفصــاح علــى
الموقــع اإللكترونــي للشــركة .
ثانياً  :نبذة عن سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية :ـ
تحتفــظ الشــركة بســجل خــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يحتــوي علــى كل البيانــات والمعلومــات
المطلــوب اإلفصــاح عنهــا وفقــاً للقوانيــن والتعليمــات وسياســات الشــركة فــي هــذا الشــأن  ،كمــا يحتــوي الســجل علــى
البيانــات المتعلقــة بالمكافــآت والرواتــب والحوافــز وغيرهــا مــن المزايــا الماليــة األخــرى  ،والتــي يتــم إدراجهــا فــي التقريــر
الســنوي المعــروض علــى الجمعيــة العامــة  ،ويكــون مــن حــق أصحــاب الشــأن االطــاع علــى هــذا الســجل خــال ســاعات العمــل
المعتــادة .
ثالثاً  :نبذة عن وحدة شؤون المستثمرين :ـ
وحــدة شــؤون المســتثمرين هــي المســؤولة عــن إتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســاهمين الحالييــن
والمســتثمرين المحتمليــن وكذلــك اإلحتفــاظ بصــورة مــن ســجل مســاهمي الشــركة ومتابعــة تحديثــات الســجل مــع الشــركة
الكويتيــة للمقاصــة لتحديــث معلومــات المســاهمين  ،كذلــك فــأن وحــدة شــؤون المســتثمرين هــي الجهــة المنوطــة بتوفيــر
البيانــات والمعلومــات والتقاريــر للمســاهمين بالعديــد مــن الطــرق ســواء مــن خــال المكاتبــات الرســمية أومــن خــال وســائل
اإلفصــاح المتعــارف عليهــا بالتنســيق مــع اإلدارات المعنيــة أو مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للشــركة .
رابعاً  :االعتماد على البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات اإلفصاح :ـ
قامــت الشــركة بتطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات  ،واالعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي عمليــات اإلفصــاح،
وتعتمــد الشــركة برنامــج خــاص لــإدارة الماليــة والفصــل فــي المهــام واخــذ الموافقــات كمــا تــم انشــاء قســم مخصــص لحوكمة
الشــركات يتــم عــرض فيــه كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تســاعد المســاهمين والمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن علــى
ممارســة حقوقهــم وتقييــم أداء الشــركة .
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القاعدة الثامنة  :احترام حقوق المساهمين
أوال  :موجز عن تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين :ـ
ً

إن المســاهمين الحالييــن فــي “ كفيــك “ هــم المســجلون فــي دفاتــر وســجالت الشــركة الكويتيــة للمقاصــة  ،وكل ســهم
يخــول مالكــه الحــق فــي حصــة متعادلــة لحصــة غيــره بــا تمييــز فــي ملكيــة موجــودات الشــركة وفــي األربــاح المقتســمة ولمــا
كانــت أســهم الشــركة اســمية فــإن آخــر مالــك لهــا يقيــد اســمه فــي ســجل الشــركة يكــون لــه وحــده الحــق فــي قبــض المبالــغ
ـواء كانــت حصصــاً فــي األربــاح أو نصيبــاً فــي موجــودات الشــركة  ،ويحــق لــكل مســاهم بغــض النظــر
المســتحقة عــن الســهم سـ ً
عــن نســبة ملكيتــه مــا يلــي :ـ
-1

الحصــول علــى األربــاح وفقــاً لنتائــج الشــركة والتوصيــات المرفوعــة مــن مجلــس اإلدارة والمعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة
العامــة وذلــك علــى شــكل أربــاح نقديــة أو أســهم منحــة .

-2

المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس وعزلهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة .

-3

المشــاركة فــي إدارة الشــركة عــن طريــق الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة وحضــور الجمعيــات العامــة واالشــتراك فــي
مداولتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا وفقــاً ألحــكام القانــون وعقــد التأســيس والنظــام األساســي .

-4

الحصــول قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة بســبعة أيــام علــى األقــل علــى البيانــات الماليــة عــن الفتــرة المحاســبية
المنقضيــة وتقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر مراقــب الحســابات التقريــر الســنوي .

-5

مراقبــة أداء الشــركة بشــكل عــام وأعمــال مجلــس اإلدارة بشــكل خــاص ومســائلة أعضــاء المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة
ورفــع دعــاوى المســؤولية منفــرداً نيابــة عــن الشــركة فــي حــال عــدم قيــام الشــركة برفعهــا ،وذلــك فــي حــال إخفاقهــم
فــي أداء المهــام المناطــة بهــم .ويجــوز للمســاهم رفــع دعــواه الشــخصية بالتعويــض إذا كان الخطــأ ألحــق بــه ضــرراً .

-6

التصــرف فــي األســهم المملوكــة لــه وتحويلهــا طبقــاً للقانــون  ،واألولويــة فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة والســندات
والصكــوك إذا أبــدوا رغبتهــم فــي ذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ دعوتهــم الســتعمال هــذا
الحــق وفقــاً إلحــكام قانــون الشــركة .

-7

الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الخاصــة بنشــاط الشــركة واســتراتيجيتها التشــغيلية واالســتثمارية بشــكل منتظــم
وميســر دون المســاس بمصالــح “ كفيــك “ وفقــاً لألنظمــة والقوانيــن المتبعــة .

-8

يحق لعدد من المساهمين يمثلون  % 25من رأس المال طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية .
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يجــوز لمســاهمين يملكــون  % 5مــن رأســمال الشــركة أن يطلبــوا مــن الــوزارة تعييــن مدقــق حســابات إلجــراء تفتيــش
علــى الشــركة فيمــا ينســبونه إلــى المديــر أو أعضــاء المجلــس أو مراقــب الحســابات أو الرئيــس التنفيــذي للشــركة مــن
مخالفــات فــي أداء واجباتهــم متــى كانــت لديهــم مــن األســباب مــا يبــرر هــذا الطلــب .

ثانياً  :سجل األسهم لدى وكالة المقاصة بهدف المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين :ـ
يتــم توقيــع عقــد حفــظ ســجل المســاهيمن لــدى وكالــة مقاصــة « الشــركة الكويتيــة للمقاصــة « مرخصــة مــن هيئة أســواق
المــال وهــي المســؤولة عــن حفــظ وصيانــة وتحديــث ســجل المســاهمين  ،كمــا تحتفــظ بأســماء مســاهميها وعــدد أســهمهم
ونوعهــا والقيمــة المدفوعــة عــن كل ســهم ونســب ملكياتهــم وأرقــام هوياتهــم التعريفيــة وبيانــات االتصــال الخاصــة بهــم مــن
خــال قســم تنظيــم شــؤون المســتثمرين والمســاهمين  ،كمــا تقــوم بشــكل أســبوعي بتزويــد الشــركة بنســخة مــن الســجل .
ثالثاً  :تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة :ـ
تتيــح الشــركة أصحــاب المصالــح فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الماليــة ذات الصلــة بأنشــطتهم وتعامالتهــم مــع
الشــركة وبمــا يكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب بغــرض مســاعدة أصحــاب
ـاء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة  ،وحصولهــم علــى فــرص متكافئــة فــي الوصــول إلــى
المصلحــة علــى اتخــاذ القــرارات بنـ ً
المعلومــة وضمــان عــدم تســرب المعلومــات إلــى بعضهــم مــن خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي  ،التقريــر الســنوي
للشــركة  ،إعالنــات الصحــف والمجــات المقــاالت والبيانــات الصحفيــة للشــركة .
وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن المخالفــات  ،تلتــزم الشــركة بموجبهــا بمراعــاة النزاهــة والســلوك
المهنــي واألخالقــي فــي كافــة التعامــات وتتيــح الفرصــة ألصحــاب المصالــح لإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو أي أنشــطة غيــر
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قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أو غيــر مشــروعة  ،مــع التــزام الشــركة بالســرية فــي إجــراءات التحقيــق فــي المخالفــة مــع توفيــر حمايــة
للمبلــغ مــع عــدم اإلضــرار بــه .

القاعدة التاسعة  :إدراك دور أصحاب المصالح
أوال  :النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح :ـ
ً

قامــت الشــركة فــي ســبيل حمايــة معامــات أصحــاب المصالــح مــع الشــركة ســواء كانــت عقــود او صفقــات بإعتمــاد سياســات
ولوائــح داخليــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي :ـ

• سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح .
• سياسة الحد مـ ــن تع ــارض المصـ ـ ـ ــالح .
• سياسة اإلبـ ــالغ ع ــن المخالفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .
• سياسة المعامالت مع األطراف ذات العالقة .
• سياسة وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء والتعاقـ ـ ـ ــد .
ثانياً  :تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة :ـ
تتيــح الشــركة أصحــاب المصالــح فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الماليــة ذات الصلــة بأنشــطتهم وتعامالتهــم مــع
الشــركة وبمــا يكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب بغــرض مســاعدة أصحــاب
ـاء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة  ،وحصولهــم علــى فــرص متكافئــة فــي الوصــول إلــى
المصلحــة علــى اتخــاذ القــرارات بنـ ً
المعلومــة وضمــان عــدم تســرب المعلومــات إلــى بعضهــم مــن خــال نشــرها علــى الموقــع اإللكتروني التقرير الســنوي للشــركة
وإعالنــات الصحــف والمجــات المقــاالت والبيانــات الصحفيــة للشــركة  ،وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد سياســة
لإلبــاغ عــن المخالفــات  ،تلتــزم الشــركة بموجبهــا بمراعــاة النزاهــة والســلوك المهنــي واألخالقــي فــي كافــة التعامــات وتتيــح
الفرصــة ألصحــاب المصالــح لإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو أي أنشــطة غيــر قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أو غيــر مشــروعة  ،مــع التــزام
الشــركة بالســرية فــي إجــراءات التحقيــق فــي المخالفــة مــع توفيــر حمايــة للمبلــغ مــع عــدم اإلضــرار بــه .
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القاعدة العاشرة  :تعزيز وتحسن األداء
أوال  :متطلبــات وضــع اآلليــات التــي تتيــح حصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج
ً
ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر :ـ
وضعــت الشــركة برامــج تعريفيــة للســنة الماليــة المنتهيــة  2021لألعضــاء والموظفيــن المعينيــن حديثــاً " خاصــة " مــن أجــل
ضمــان تمتعهــم بفهــم مناســب لســير عمــل الشــركة وعملياتهــا وتضمنــت تلــك البرامــج " اإللتزامــات القانونيــة والرقابيــة
الملقــاة علــى عاتــق أعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركة والمســؤوليات والمهام المناطه بهــم  ،الصالحيات والحقوق
المتوفــره لهــم والجوانــب الماليــة والتشــغيلية لكافــة أنشــطة الشــركة وإســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا "  ،وتــم
اقتــراح برامــج تدريبيــة وورش عمــل ومؤتمــرات مناســبة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن واإلدارة التنفيذيــة ذات صلــة
بعمــل الشــركة  ،وذلــك لتنميــة مهاراتهــم وخبراتهــم ومواكبــة التطــورات بالشــكل الــذي يســاعدهم علــى أداء المهــام المنوطــة
بهــم .
ثانياً  :تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية :ـ
يتوافــر لــدى الشــركة سياســة التقييــم الذاتــي ألداء أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة بشــكل ســنوي ويتــم مراجعــة واعتمــاد
التقييــم مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى أن يتــم تقييــم األداء مــن خــال وضــع مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء ترتبــط
بمــدى تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة المخاطــر وكفالــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة  ،وقــد تــم تقييــم أداء
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه حســب سياســة مؤشــرات األداء الموضوعيــة ( ، )KPIs Policyوكذلــك تقييــم أداء
كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان كمــا يتوافــر ســجل خــاص بالتقييمــات المذكــورة .
ثالثاً  :جهود مجلس اإلدارة في خلق القيم المؤسسية ( )Value Creationلدى العاملين في الشركة :ـ
يبــذل مجلــس اإلدارة جهــوداً كبيــرة فــي خلــق القيــم المؤسســية ( )Value Creationلــدى العامليــن فــي الشــركة وذلــك
مــن خــال تحقيــق األهــداف وتحســين معــدالت األداء والتأكيــد علــى اإلدارة التنفيذيــة اإللتــزام المتواصــل بتحفيــز الموظفيــن
عبــر ربــط المكافــأت والترقيــات التــي يحصلــون عليهــا بأدائهــم الــذي يتــم تقييمــه مــن خــال معاييــر واضحــة يتــم إطالعهــم
عليهــا كــي يبذلــوا قصــارى جهودهــم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة مــن خــال االلتــزام بخطــة العمــل الســنوية
الموضوعــة .كمــا تحــرص الشــركة علــى تطويــر أداء الموظفيــن مــن خــال ترتيــب دورات تدريبيــة لهــم  ،وتشــجعهم وتدعــم
حصولهــم علــى المزيــد مــن الشــهادات المهنيــة المتخصصــة لــكل حســب مجــال عملــه  .وتتميــز الشــركة بثبــات الموظفيــن فيهــا
ونــدرة اإلســتقاالت مــن العمــل فــي الشــركة لمــا تتيحــه اإلدارة التنفيذيــة للموظفيــن مــن أجــواء إيجابيــة تشــجعهم علــى بــذل
قصــارى جهودهــم  .وقامــت الشــركة بوضــع ميثــاق ســلوكيات وإلتزامــات العمــل والــذي يحــدد مســؤوليات الموظفيــن بإتجــاه
اإللتــزام بالقوانيــن الســارية وإتجــاه القيــم المؤسســية والتــي تتضمــن الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والحفــاظ علــى الســلوك
الشــخصي والمهنــي الــذي يتوافــق مــع قيــم الشــركة .

القاعدة الحادية عشر  :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
أوال  :موجز عن سياسة الشركة التي تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع :ـ
ً

تحرص " كفيك " دائماً على إتباع سياســة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشــركة وأهداف المجمتع  ،كما تعمل
الشــركة علــى المســاهمة فــي مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة تنفيــذاً ألهدافهــا اإلســتراتيجية  ،وعليــه ســاهمت الشــركة
خــال عــام  2021فــي رعايــة ودعــم عــدة أنشــطة وفعاليــات ل ـ " جمعيــة الهندســة والبتــرول " تخــدم طلبــة وطالبــات الكلية
وهــي " دروع للطلبــة المتفوقيــن  ،توفيــر آالت حســابية للهندســة  ،توفيــر كتــب للطلبــة المســتجدين " وذللــك
للعمــل علــى تســهيل العمليــة األكاديميــة للطلبــة أثنــاء مســيرتهم الدراســية .
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة للشــركة الكويتيــة للتمويــل واالســتثمار  -ش.م.ك( .عامــة) ("الشــركة األم") وشــركاتها

التابعــة (يشــار إليهمــا معــاً ب ـ "المجموعــة") ،والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر 2021

وبيانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ

واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ،بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الماديــة ،عــن المركــز المالــي المجمــع

للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2021وعــن أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك
التاريــخ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المتبعــة مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي والمطبقــة فــي دولــة الكويــت.

أساس الرأي
طبقــا لتلــك المعاييــر موضحــة بمزيــد مــن
ً
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا

التفاصيــل فــي تقريرنــا فــي قســم "مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة" .ونحــن مســتقلون
وفقــا لميثــاق األخالقيــات المهنيــة الدولــي للمحاســبين المهنييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر
ً
عــن المجموعــة

األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين المهنييــن (بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقاللية الدوليــة) ("الميثــاق") .وقــد قمنــا بالوفــاء
بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لمتطلبــات الميثــاق .وإننــا نعتقــد أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة

لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأي التدقيــق.
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إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،فــي حكمنــا المهنــي هــي تلــك األمــور التــي نــرى أنهــا األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة
المجمعــة للســنة الحاليــة .وتــم عــرض هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ككل وإبــداء رأينــا حولهــا

بــدون إبــداء رأي منفصــل حــول هــذه األمــور .ســيرد فيمــا يلــي تفاصيــل عــن كيفيــة معالجتنــا لــكل أمــر مــن هــذه األمــور فــي
إطــار تدقيقنــا لــه.

لقــد قمنــا بالوفــاء بمســؤولياتنا الموضحــة فــي تقريرنــا فــي قســم "مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة
المجمعــة" ،بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتعلــق بهــذه األمــور .وعليــه ،فقــد اشــتمل تدقيقنــا علــى تنفيــذ اإلجــراءات المصممــة بمــا

يتيــح التعامــل مــع تقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة .إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا
بهــا  -بمــا فــي ذلــك تلــك اإلجــراءات التــي تــم تنفيذهــا لمعالجــة األمــور أدنــاه  -تمثــل األســاس الــذي يســتند إليــه رأي التدقيــق
حــول البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة.

لقد حددنا أمر التدقيق الرئيسي التالي:
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
إن االعتــراف بخســائر االئتمــان ألرصــدة مدينــي التمويــل إلــى العمــاء يمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة طبقــاً للمعيــار الدولــي

للتقاريــر الماليــة  :9األدوات الماليــة المحــددة طبقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي أو المخصــص المطلــوب احتســابه
وفقــاً لقواعــد بنــك الكويــت المركــزي اســتناداً إلــى تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب المخصصــات لهــا ("قواعــد بنــك
الكويــت المركــزي") ،أيهمــا أعلــى كمــا هــو مفصــح عنــه فــي السياســات المحاســبية باإليضاحيــن  2.7و 6حــول البيانــات الماليــة

المجمعــة.

إن االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة طبقــاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9المحــددة طبقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت
المركــزي يمثــل سياســة محاســبية معقــدة والتــي تتطلــب أحكامــاً جوهريــة عنــد تنفيذهــا .تعتمــد خســائر االئتمــان المتوقعــة
علــى األحــكام التــي تقــوم اإلدارة بوضعهــا عنــد تقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وتصنيــف أرصــدة مدينــي

التمويــل إلــى مراحــل مختلفــة وتحديــد توقيــت حــدوث التعثــر ووضــع نمــاذج لتقييــم احتماليــة تعثــر العمــاء وتقديــر التدفقــات

النقديــة مــن إجــراءات االســترداد أو تحقيــق الضمانــات .إضافـ ًـة إلــى ذلــك ،وكمــا هــو مفصــح عنــه فــي إيضــاح  ،25أثــرت جائحــة
كوفيــد -19بشــكل ملحــوظ علــى مســتوى األحــكام المســتخدم مــن اإلدارة عنــد تحديــد اإلدارة لخســائر االئتمــان المتوقعــة.
نتيجــة لذلــك ،فــإن درجــة عــدم التيقــن حــول خســائر االئتمــان المتوقعــة أعلــى مــن المعتــاد وتخضــع المدخــات المســتخدمة

بطبيعتهــا للتغييــر ،ممــا قــد يغيــر التقديــرات بشــكل جوهــري فــي الفتــرات المســتقبلية.
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قياس خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)

إن االعتــراف بالمخصــص المحــدد للتســهيل منخفــض القيمــة وفقــاً لقواعــد بنــك الكويــت المركــزي يســتند إلــى التعليمــات
الصــادرة عــن بنــك الكويــت المركــزي بشــأن الحــد األدنــى للمخصــص الــذي يتــم االعتــراف بــه إلــى جانــب أي مخصــص إضافــي

معتــرف بــه اســتناداً إلــى تقديــر اإلدارة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة المتعلقــة بذلــك التســهيل التمويلــي.

نظــراً ألهميــة التســهيالت االئتمانيــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن عــدم تأكــد مــن التقديــرات وإصــدار األحــكام عنــد احتســاب
االنخفــاض فــي القيمــة ،فــإن ذلــك يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الرئيســية .وتــزداد هــذه األهميــة نتيجــة ارتفــاع درجــة عــدم التيقــن

مــن التقديــرات بســبب اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد.-19

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تقييــم وضــع وتنفيــذ أدوات الرقابــة علــى المدخــات واالفتراضــات التــي تســتخدمها
المجموعــة فــي وضــع النمــاذج وحوكمتهــا وأدوات الرقابــة للمراجعــة التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل اإلدارة فــي تحديــد مــدى
كفايــة خســائر االئتمــان .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم تحديــث إجــراءات التدقيــق الخاصــة بنــا لتتضمــن النظــر في االضطــراب االقتصادي

الناتــج عــن جائحــة كوفيــد.-19

فيمــا يتعلــق بخســائر االئتمــان المتوقعــة اســتناداً إلــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9المحــددة طبقــاً لتعليمــات بنــك

الكويــت المركــزي ،قمنــا باختيــار عينــات للتســهيالت التمويليــة القائمــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة ،وتحققنــا مــن

مــدى تناســب تحديــد المجموعــة للزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان واألســاس المترتــب علــى ذلــك لتصنيــف التســهيالت

االئتمانيــة إلــى مراحــل مختلفــة .وقمنــا بمراجعــة نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن حيــث البيانــات األساســية والطــرق
واالفتراضــات المســتخدمة للتأكــد مــن توافقهــا مــع متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9والمحــددة طبقــاً لتعليمــات

بنــك الكويــت المركــزي .بالنســبة لعينــة التســهيالت التمويليــة ،تحققنــا مــن مــدى تناســب معاييــر المجموعــة لتحديــد المراحــل

وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر واحتماليــة التعثــر ومعــدل الخســارة عنــد التعثــر بمــا فــي ذلــك أهليــة وقيمــة الضمــان المحتســب

فــي نمــاذج خســائر االئتمــان المتوقعــة المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة والتوجيهــات التــي قامــت اإلدارة بمراعاتهــا فــي

ضــوء جائحــة كوفيــد -19الحاليــة لتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة اخــذاً فــي االعتبــار تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي .كمــا
تحققنــا مــن مــدى تناســب مختلــف المدخــات واالفتراضــات المســتخدمة مــن قبــل إدارة المجموعــة لتحديــد خســائر االئتمــان
المتوقعــة.

إضافــة إلــى ذلــك ،فيمــا يتعلــق بمتطلبــات قواعــد بنــك الكويــت المركــزي الحتســاب المخصصــات ،قمنــا بتقييــم المعاييــر
الخاصــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي متطلبــات الحتســاب أي خســائر ائتمانيــة وفقــا للتعليمــات ذات الصلــة ويتــم احتســابها
عنــد اللــزوم وفقــاً لذلــك .بالنســبة للعينــات التــي تــم اختيارهــا ،تحققنــا ممــا إذا كانــت إدارة المجموعــة قــد قامــت بتحديــد كافــة

54

تقرير مراقب الحسابات المستقل

إلى حضرات السادة المساهمين

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ( تتمة )
أمور التدقيق الرئيسية ( تتمة )

أحــداث االنخفــاض فــي القيمــة .وبالنســبة للعينــات التــي تــم اختيارهــا والتــي تضمنــت أيضــاً التســهيالت التمويليــة منخفضــة
القيمــة ،قمنــا بتقديــر قيمــة الضمــان وتحققنــا مــن عمليــات احتســاب المخصــص المترتــب علــى ذلــك.

انخفاض قيمة األصل غير الملموس
لــدى المجموعــة أصــل غيــر ملمــوس بمبلــغ  8,075,456دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021وهــو ُيمثــل ترخيــص
وســاطة وجــدت اإلدارة أن لــه عمــراً إنتاجيــاً غيــر محــدد كمــا هــو مبيــن بالتفصيــل فــي اإليضــاح  11حــول البيانــات الماليــة
المجمعــة .وســيخضع األصــل غيــر الملمــوس ذي العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد الختبــار انخفــاض القيمــة ســنويا عــن طريــق

مقارنــة القيمــة الدفتريــة بالقيمــة الممكــن اســتردادها بغــض النظــر عمــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة.
يعتبــر اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل غيــر الملمــوس مــن أمــور التدقيــق الرئيســية نظــراً لتعقيــد المتطلبــات المحاســبية

واألحــكام والتقديــرات الجوهريــة المطبقــة مــن قبــل اإلدارة والمطلوبــة لتحديد االفتراضات التي ســيتم اســتخدامها في تقدير

المبلــغ الممكــن اســترداده .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد أدى تأثيــر جائحــة كوفيــد -19إلــى عــدم تأكــد إضافــي يرتبــط بالوصــول الــى
افتراضــات معقولــة .تــم تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل غيــر الملمــوس – الــذي يســتند إلــى القيمــة أثنــاء االســتخدام
أو القيمــة العادلــة ناقصــا التكاليــف حتــى البيــع أيهمــا أعلــى – مــن نمــاذج التدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة .تســتخدم

هــذه النمــاذج العديــد مــن االفتراضــات الرئيســية بمــا فــي ذلــك تقديــرات أحجــام وقيــم التجــارة المســتقبلية ومعــدالت نمــو
اإليــرادات وتكاليــف التشــغيل ومعــدالت نمــو القيمــة النهائيــة والمتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال (معــدل الخصــم).

واستعانت المجموعة بخبير إدارة خارجي للمساعدة في اختبار انخفاض القيمة.
تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها:
 -لقــد قمنــا باالســتعانة بخبــراء التقييــم الداخلــي لدينــا لمســاعدتنا فــي التحقــق مــن المنهجيــة المســتخدمة فــي تقييــم

انخفــاض القيمــة وتقييــم مالئمــة معــدالت الخصــم المطبقــة والتــي شــملت مقارنــة المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال
بمتوســطات القطــاع لألســواق ذات الصلــة التــي تعمــل بهــا وحــدات إنتــاج النقــد.

 لقد قمنا بتقييم ما إذا كان لدى خبير اإلدارة الخارجي الخبرة والقدرات والموضوعية الالزمة ألغراض التدقيق. لقــد قمنــا بتقييــم مــدى مالئمــة االفتراضــات المطبقــة علــى المدخــات الرئيســية مثــل حجــم وقيمــة األعمــال التجاريــةوتكاليــف التشــغيل والتضخــم ومعــدالت النمــو طويلــة األجــل ،والتــي تضمنــت مقارنــة هــذه المدخــات مــع البيانــات المتاحــة

خارجيــا باإلضافــة إلــى تقييماتنــا التــي تســتند إلــى معرفتنــا بالعميــل وقطــاع األعمــال.

 لقــد قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة ومالئمــة إفصاحــات المجموعــة حــول الموجــودات غيــر الملموســة باإليضــاح  11حــول55
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ( تتمة )
أمور التدقيق الرئيسية ( تتمة )

البيانــات الماليــة المجمعــة بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات حــول االفتراضــات الرئيســية واألحــكام والحساســية.
تقييم العقارات االستثمارية

كان لــدى المجموعــة عقــارات اســتثمارية بمبلــغ  8,925,776دينــار كويتــي بمــا يمثــل نســبة  % 16مــن إجمالــي موجــودات
المجموعــة ومدرجــة بالقيمــة العادلــة.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية لــدى المجموعــة مــن قبــل مقيمــي عقــارات خارجييــن .إن تحديــد القيمــة

العادلــة للعقــارات االســتثمارية يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى التقديــرات واالفتراضــات مثــل القيمــة اإليجاريــة وحالــة الصيانــة

والمعرفــة بالســوق والمعامــات التاريخيــة ،وهــو مــا تأثــر نتيجــة تفشــي جائحــة كوفيــد  -19الحاليــة .نظــراً لحجــم وتعقيــد تقييــم
العقــارات االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحــات المتعلقــة باالفتراضــات المســتخدمة فــي هــذا التقييــم ،فإننــا اعتبرنــا هــذا األمــر

أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية.

لقــد تحققنــا مــن مــدى مالئمــة البيانــات ذات الصلــة بالعقــارات والتــي تؤيــد التقييمــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل المقيميــن

الخارجييــن ،بمــا فــي ذلــك اعتبــارات جائحــة كوفيــد  .-19كمــا قمنــا بتنفيــذ إجــراءات إضافيــة للجوانــب التــي تحتــوي علــى المزيــد
مــن المخاطــر والتقديــرات .وتضمنــت تلــك اإلجــراءات ،متــى كان ذلــك مالئمــاً  ،مقارنــة األحــكام التــي تــم وضعهــا لممارســات
الســوق الحاليــة والناشــئة والتحقــق مــن التقييمــات علــى أســاس العينــة .عــاوة علــى ذلــك ،أخذنــا فــي االعتبــار موضوعيــة

وخبــرة المقيميــن العقارييــن الخارجييــن .وقمنــا أيضــاً بتقييــم مــدى مالئمــة اإلفصاحــات المتعلقــة بالعقــارات االســتثمارية

للمجموعــة الــواردة فــي اإليضــاح  10حــول البيانــات الماليــة المجمعــة.
معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .يتكــون قســم "المعلومــات األخــرى" مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر

الســنوي للمجموعــة لســنة  ،2021بخــاف البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر مراقــب الحســابات حولهــا.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن يعبر عن أي شكل من تأكيد النتائج حولها.
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة ،فــإن مســؤولياتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى المبينــة أعــاه

والنظــر أثنــاء ذلــك فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو
المعلومــات والتــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق أو وجــود أي تضليــل جوهــري بشــأنها .وإذا توصلنــا ،اســتناداً إلــى األعمــال التــي

قمنــا بهــا ،إلــى وجــود تضليــل جوهــري فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،فإنــه يتعيــن علينــا رفــع تقريــر حــول تلــك الوقائــع .ليــس

لدينــا مــا يســتوجب ادراجــه فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ( تتمة )
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة المطبقــة فــي دولــة الكويــت وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة
خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس

مبــدأ االســتمرارية مــع اإلفصــاح ،متــى كان ذلــك مناســباً  ،عــن األمــور المتعلقــة بأســاس مبــدأ االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ

االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تعتــزم اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف أعمالهــا أو فــي حالــة عــدم توفــر أي بديــل واقعــي

ســوى اتخــاذ هــذا اإلجــراء.

يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت
ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا .إن التوصــل إلــى تأكيــد معقــول يمثــل درجــة

دائمــا باكتشــاف
عاليــة مــن التأكيــد ،إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف تنتهــي
ً
األخطــاء الماديــة فــي حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ األخطــاء عــن الغــش أو الخطــأ وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بصــورة
معقولــة أن تؤثــر بصــورة فرديــة أو مجمعــة علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا علــى أســاس هــذه
البيانــات الماليــة المجمعــة.

كجــزء مــن التدقيــق وفقــاً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،اتخذنــا أحكامــاً مهنيـ ًـة وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة خــال أعمــال

التدقيــق .كمــا قمنــا بمــا يلــي:

 تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت ناتجــة عــن الغــش أو الخطــأ ووضــعوتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المالئمــة لتلــك المخاطــر ،وكذلــك الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتقديــم أســاس

يمكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ مــادي ناتــج عــن الغــش تفــوق مخاطــر عــدم اكتشــاف ذلــك الناتــج عــن

الخطــأ؛ حيــث إن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو اإلهمــال المتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

 -فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق لوضــع إجــراءات التدقيــق المالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض

إبــداء الــرأي حــول فعاليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة.
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 تقييــم مالئمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات الصلــةالمقدمــة مــن قبــل اإلدارة.

 التوصــل إلــى مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي والقيــام ،اســتناداً إلــى أدلــة التدقيــقالتــي حصلنــا عليهــا ،بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو الظــروف والــذي يمكــن أن يثيــر شــكً ا
جوهريــاً حــول قــدرة المجموعــة علــى متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .وفــي حالــة التوصــل إلــى وجــود عــدم

تأكــد مــادي ،يجــب علينــا أن نأخــذ بعيــن االعتبــار ،فــي تقريــر مراقــب الحســابات ،اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة
المجمعــة أو تعديــل رأينــا فــي حالــة عــدم مالئمــة اإلفصاحــات .تســتند نتائــج تدقيقنــا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا

حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات .علــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد تتســبب األحــداث أو الظــروف المســتقبلية فــي توقــف

المجموعــة عــن متابعــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

 تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات وتقييــم مــاإذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر عــن المعامــات األساســية واألحــداث ذات الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.

 الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــةإلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة المجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن إبــداء التوجيهات واإلشــراف على عمليــة التدقيق وتنفيذها

للمجموعــة ونتحمــل المســؤولية فقــط عــن رأي التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج
التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق.

نــزود أيضــاً المســؤولين عــن الحوكمــة ببيــان يفيــد بالتزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فيمــا يختــص باالســتقاللية،
أيضــا بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي نــرى بصــورة معقولــة أنهــا مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا
ونبلغهــم ً

باإلضافــة إلــى اإلجــراءات المتخــذة للحــد مــن التهديــدات والتدابيــر المطبقــة ،متــى كان ذلــك مناســباً.

ومــن خــال األمــور التــي يتــم إبــاغ المســؤولين عــن الحوكمــة بهــا ،نحــدد تلــك األمــور التــي تشــكل األمــور األكثــر أهميــة فــي

تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة ،ولذلــك تعتبــر هــي أمــور التدقيــق الرئيســية .إننــا نفصــح عــن هــذه األمــور
فــي تقريــر مراقــب الحســابات الخــاص بنــا مــا لــم يمنــع القانــون أو اللوائــح اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو فــي أحــوال

نــادرة جــداً  ،عندمــا نتوصــل إلــى أن أمــرا مــا يجــب عــدم اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا ألنــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن النتائــج

العكســية المترتبــة علــى هــذا اإلفصــاح تتجــاوز المكاســب العامــة لــه.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينــا أيضــاً أن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر

مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر .وأننــا
قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق ،كمــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة

تتضمــن جميــع المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة

والتعديــات الالحقــة لهــا ،وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم ،وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــاً لألصــول المرعيــة.

حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه
التنفيذيــة والتعديــات الالحقــة لهــا ،أو لعقــد التأســيس وللنظــام األساســي للشــركة األم ،خــال الســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  2021علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديــاً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا المالــي.

نبيــن أيضــاً أنــه خــال تدقيقنــا لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ألحــكام القانــون رقــم  32لســنة  1968والتعديــات
الالحقــة لــه فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات المتعلقــة بــه أو ألحــكام القانــون

رقــم  7لســنة  2010فــي شــأن هيئــة أســواق المــال والتعليمــات المتعلقــة بــه خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021

علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــراً ماديــاً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا المالــي.
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