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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،،،
املساهمون الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
بالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2021وهي السنة التي
شهدت فيها الشركة صفقات بارزة ومنو مميز في قاعدة عمالئها.
حققت غيتهاوس كابيتال صافي إيرادات مببلغ  1,054,789دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021بحيث تعتبر هذه األرباح إجناز ًا
مميزاً .مت هذا اإلجناز بالرغم من التحديات التي فرضها الوباء على صعيد األسواق وعلى بيئة العمل التي متيزت باستثنائيتها من خالل
العمل عن بعد وحضوري ًا.
خالل الربع األول من السنة ،تخارجت الشركة من استثمار محفظة ثيستل ،وهو استثمار ريادي في قطاع تأجير املساكن اخلاصة ( )PRSمنذ
عام  ،2014ويعتبر واحد من أكبر االستثمارات املؤسسية لبناء وتأجير العقارات السكنية ( )BTRفي اململكة املتحدة .مت بيع احملفظة إلى
غولدمان ساكس ( )Goldman Sachsوهي أول عملية بهذا احلجم حملفظة وحدات منزلية عائلية حديثة البناء في ضواحي اململكة املتحدة.
أما في قطاع العقارات الصناعية في الواليات املتحدة األمريكية ،تخارجت الشركة بنجاح بارز من محفظة «بلولينكس» التي مت االستحواذ
على عقاراتها في عام  2018بسعر أقل من قيمتها السوقية .ومبا أن هذه العقارات لم تكن حتى مدرجة للبيع في السوق الرسمي ،يؤكد هذا
االستحواذ الناجح قدرة غيتهاوس على االستفادة من عالقاتها القوية في قطاع العقار الصناعي األمريكي.
خالل الربع الثاني ،شرعت غيتهاوس في تنفيذ املرحلة التالية من مشروعها املشترك مع  Orion Office REITفي الواليات املتحدة .قامت
الشركة باالستحواذ على عقارين إضافيني وضمهم إلى صندوق أو أيه بي العقاري ( )OAPوهم مؤجرين لشركات في قطاعات متنوعة ،مما
يوفر دخل آمن ومتنوع لعمالئها.
في الربع األخير من السنة ،ومن خالل عالقتها االستراتيجية مع شريكها في الواليات املتحدة ،مجموعة برينان لالستثمار ،متكنت غيتهاوس
من االستحواذ على عقارات صناعية خارج السوق الرسمي مؤجرة بالكامل ملستأجر واحد على أساس عقد إيجار صافي طويل األجل.
هذه اإلجنازات هي داللة على قدرة غيتهاوس في تطبيق استراتيجية استثمارية رائدة مرتكزة على سجل اجنازات مميز وعالقات دولية عميقة
مع مجموعات استثمارية بارزة في أسواق العقارات في اململكة املتحدة والواليات املتحدة.
باإلضافة الى ذلك ،ركزت غيتهاوس جهودها خالل السنة على تنمية قاعدة عمالئها محققة بذلك زيادة بنسبة  %51في عدد العمالء مقارنة
بعام  .2020كما واصلت الشركة تطوير أسلوب عملها وعملياتها من خالل حتديث دائم للتكنولوجيا املستخدمة .فقد أكمل فريق العمل على
وضع نظام رقمي خاص إلدارة املوارد البشرية بشكل متكامل كما وبدأ دمج البرامج السحابية ( )cloud-based applicationsمع البرنامج
املستضاف داخل ًيا ( )in-house hosted softwareإلدارة االستثمارات وعالقات العمالء بشكل فعال.
ختام ًا ،نؤكد أن الشركة وبالتعاون مع شركائها التشغيليني سوف تواصل استراتيجيتها في اقتناص الفرص االستثمارية التي تلبي متطلبات
عمالئنا مع احملافظة على أسلوبنا الفعال واملبتكر في مواجهة أي حتديات.
وأنتهز هذه الفرصة ألعبر عن شكري وتقديري ملوظفينا على جهودهم املبذولة نحو حتقيق األهداف االستراتيجية ،وإلى أعضاء مجلس
اإلدارة ومساهمينا على دعمهم املستمر.

فهد فيصل بودي
رئيس مجلس اإلدارة
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السادة  /مساهمي شركة غيتهاوس كابيتال ش.م.ك.م.

تقرير الحوكمة عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

إن شـ ــركة غيتهــاوس كابيتــال تؤمـ ــن بضـ ــرورة وأهميـ ــة التطبيـ ــق العملــي ملبـ ــادئ وقوانيـ ــن احلوكمـ ــة بشـ ــكلها الدقيـ ــق ومبـ ــا يتــاءم مـ ــع مصالــح
الشـ ــركة ومسـ ــاهميها ملـ ــا لهـ ــذه القوانيـ ــن مـ ــن آثـ ــار إيجابيـ ــة تعـ ــود بالنفـ ــع علـ ــى كافـ ــة األطـ ــراف .وتؤمـ ــن شــركة غيتهــاوس كابيتــال أن االلتـ ــزام
مببــادئ وقواعــد احلوكمــة مــن شــأنه أن يحافــظ علــى أموالهــا وأمــوال املســاهمني معهــا ملــا تكفلــه هــذه املبــادئ مــن معاييــر الشــفافية والكفــاءة
وتؤمـ ــن ثقـ ــة املسـ ــاهمني فـ ــي مجلـ ــس إدارتهـ ــا ممـ ــا يدفـ ــع عجلـ ــة اإلنتـ ــاج إلـ ــى األمــام.
والتزامــا مبعاييـ ــر االلتــزام وتطبيقــا لقـ ــرارات ولوائـ ــح هيئــة أســواق املــال ،وعلــى األخــص تعليمــات هيئــة أســواق املــال الــواردة ضمــن نــص املــادة
( )3-7فــي الكتــاب اخلامــس عشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق
املاليــة وتعديالتــه ،فإنــه يســرنا أن نســتعرض لكــم أدنــاه كافــة اإلجــراءات املتخــذة خــال عــام  2021لتنفيــذ كافــة املتطلبــات والسياســات اخلاصــة
بتطبيــق قواعــد احلوكمــة وذلــك وفقــا لتعليمــات هيئــة أســواق املــال فــي ذلــك الشــأن.
القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 .1معايير تشكيل مجلس اإلدارة
يتكــون مجلــس إدارة شــركة غيتهــاوس كابيتــال مــن  5أعضــاء ،حيــث يراعــي تشــكيل مجلــس اإلدارة عــدة عوامــل مــن ضمنهــا تنــوع اخلبــرات
العلميــة واملهنيــة ألعضائــه ،هــذا باإلضافــة إلــى أن معظــم أعضــاء املجلــس مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن ،وال يــزال هــذا املجلــس ميــارس
صالحياتــه حتــى اآلن اذ تنتهــي مــدة املجلــس احلالــي فــي  26مايــو  ،2024كمــا يضــم مجلــس اإلدارة ضمــن عضويتــه عضــوا مســتقال ممــا يعكــس
هيــكال متوازنــا ميكنــه مــن أداء الــدور املنــوط بــه ،مــن خــال رســم االســتراتيجية العامــة للشــركة وحتديــد السياســات واألهــداف ،باإلضافــة إلــى
مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذيــة ،هــذا ويوضــح اجلــدول التالــي أســماء ومؤهــات كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة:
م

االسم

 .1فهد فيصل بودي

تصنيف العضو

تاريخ االنتخاب أو التعيني

املؤهل العلمي واخلبرة العملية
ماجستير إدارة أعمال  24عام ًا (املجال املالي واإلداري)

 27ديسمبر 2015

 .2عبد العزيز سعود البدر نائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي ماجستير إدارة األعمال  41عام ًا (املجال املالي واإلداري

 14مارس 2017

رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي

 .3محمد توفيق الطحاوي عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي
خالد عبداللطيف
.4
البعيجان

عضو مجلس اإلدارة تنفيذي

 .5عبداهلل إبراهيم الغامن عضو مجلس اإلدارة مستقل

ماجستير  31 MBAعام ًا (املجال املالي واإلداري)

 27ديسمبر 2015

ماجستير العالقات الدولية والدبلوماسية 15عام ًا (املجال
املالي واإلداري)

 28مارس2021

بكالوريوس العلوم  11سنوات (املجال املالي واإلداري)

 23أكتوبر 2018

 .2اجتماعات مجلس اإلدارة
تعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة بشــكل منتظــم بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة ،حيــث يتــم تزويــد كافــة أعضــاء املجلــس بجــدول
األعمــال معــززا باملعلومــات والبيانــات الالزمــة قبــل ثالثــة أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع ،كمــا يقــوم املجلــس بإقــرار جــدول
األعمــال حــال انعقــاده ،هــذا ويشــترط لصحــة انعقــاد املجلــس أن يحضــر االجتمــاع نصــف عــدد األعضــاء علــى أال يقــل عــدد احلاضريــن عــن
ثالثــة ،وتتخــذ القــرارات باألغلبيــة املطلقــة .كمــا ينظــم عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي عمليــة حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة،
باإلضافــة إلــى كيفيــة التعامــل مــع حــاالت عــدم انتظــام األعضــاء فــي حضــور تلــك االجتماعــات ،هــذا وقــد قامــت الشــركة بعقــد عــدد  9اجتماعــات
خــال الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021وبيانهــا كمــا يلــي:
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام
اسم العضو

2021
اجتماع رقم
( )1بتاريخ

اجتماع رقم
( )2بتاريخ

اجتماع رقم
( )3بتاريخ

اجتماع رقم
( )4بتاريخ

اجتماع رقم
( )5بتاريخ

اجتماع رقم
( )6بتاريخ

اجتماع رقم
( )7بتاريخ

اجتماع رقم
( )8بتاريخ

اجتماع رقم
( )9بتاريخ

عدد
االجتماعات

15/11/2021 20/09/2021 12/08/2021 07/07/2021 19/05/2021 02/05/2021 31/03/2021 28/03/2021 27/01/2021

( )1فهد فيصل بودي

√

√

√

√

√

√

-

√

√

8

( )2عبد العزيز سعود البدر

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

( )3محمد توفيق الطحاوي

√

√

√

√

√

√

-

√

√

8

( )4خالد عبداللطيف البعيجان (تنفيذي)

-

√

√

√

√

√

√

√

√

8

( )5عبد اهلل إبراهيم الغامن (مستقل)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9
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السادة  /مساهمي شركة غيتهاوس كابيتال ش.م.ك.م.

تقرير الحوكمة عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

 .3تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:
يقــوم أمــن الســر وهــو أحــد موظفــي الشــركة بتدويــن وحفــظ جميــع محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى التقاريــر التــي ترفــع مــن
املجلــس وإليــه ،كمــا يقــوم أيضــا بالتنســيق بــن أعضــاء املجلــس وتبليــغ مواعيــد اجتماعــات املجلــس قبــل ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ االجتمــاع.
هــذا وتقــوم إدارة الشــركة باالحتفــاظ بســجل تــدون فيــه محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة بأرقــام متتابعــة ومتسلســلة للســنة التــي عقــد فيهــا
االجتمــاع ،كمــا يشــتمل ذلــك الســجل علــى مــكان االجتمــاع وتاريخــه وســاعة بدايــة ونهايــة االجتمــاع ،ويوضــح األعضــاء احلاضريــن واملتغيــن
عــن االجتمــاع باإلضافــة إلــى األشــخاص احلاضريــن بالدعــوة وإعــداد محاضــر باملناقشــات واملــداوالت موضــح فيهــا عمليــات التصويــت التــي متــت
وتصنيفهــا وحفظهــا بحيــث يســهل الرجــوع إليهــا.
القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
يحــدد النظــام األساســي لشــركة غيتهــاوس كابيتــال واجبــات ومســؤوليات مجلــس اإلدارة ،كمــا حتــدد الئحــة عمــل مجلــس اإلدارة مهــام املجلــس
ومــن ضمنهــا اإلشــراف علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة ،والتأكــد مــن التزامهــا بتنفيــذ اســتراتيجيات وخطــط العمــل الرئيســية املعتمــدة مــن قبــل
املجلــس ،كمــا حتــدد الئحــة عمــل اللجنــة التنفيذيــة باإلضافــة إلــى أدلــة سياســات وإجــراءات العمــل املعتمــدة مــن قبــل املجلــس املهــام والواجبــات
اخلاصــة بــاإلدارة التنفيذيــة ،كمــا يحــدد جــدول الســلطة والصالحيــة كافــة الصالحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة وتلــك التــي
يحتفــظ املجلــس بصالحيــة البــت فيهــا.
مجلس اإلدارة:
يعنى مجلس اإلدارة برسم االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط األعمال الرئيسية ،كما تشمل املهام األساسية للمجلس ما يلي:
1.وضع وحتديد األهداف واالستراتيجية العامة للشركة ومراقبة األداء الشامل للشركة.
2.إقرار امليزانيات التقديرية السنوية ومراقبة أية انحرافات.
3.وضــع السياســات واللوائــح اخلاصــة بالشــركة ،والتأكــد مــن أن تلــك السياســات تتســم بالشــفافية والوضــوح مبــا يتيــح ســهولة عمليــة اتخــاذ
القــرار وحتقيــق مبــادئ احلوكمــة وفــق نظــام احلوكمــة الــذي مت اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة ووضــع برنامــج متابعــة لــه.
4.اعتماد البيانات املالية املرحلية املراجعة والسنوية املدققة.
5.تشــكيل جلــان منبثقــة مــن املجلــس (جلنــة التدقيــق ،جلنــة املخاطــر ،جلنــة الترشــيحات واملكافــآت) واعتمــاد اللوائــح والنظــم التــي تنظــم
أعمــال اللجــان.
6.متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية.

إجنازات مجلس اإلدارة خالل العام :2021
1.تشكيل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له لثالث سنوات قادمة.
2.استعراض خطة عمل قسم االعالم املؤسسي لعام  2021واملوافقة عليها.
3.مناقشة واعتماد البيانات املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
4.مناقشة واعتماد تقرير احلوكمة عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر . 2020
5.استعراض واعتماد توصيات جلنة الترشيحات واملكافآت ،جلنة التدقيق ،وجلنة ادارة املخاطر.
6.اعتماد تقارير جلان مجلس اإلدارة جلنة الترشيحات واملكافآت ،جلنة التدقيق ،وجلنة ادارة املخاطر.
7.اعتماد البيانات املالية واملوازنة التقديرية الربع سنوية لعام .2021
8.اعتماد تقرير دراسة تقييم مخاطر غسل االموال ومتويل االرهاب للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2020م الصادر عن إدارة
املطابقة وااللتزام.
9.مناقشة واعتماد تقارير املطابقة وااللتزام الربع السنوية.
	10.استعراض السيولة والتوقعات النقدية املستقبلية لعام .2021
	11.استعراض ملخص االستثمارات احلالية واملستقبلية واملشاريع والفرص االستثمارية والفرص االستثمارية احملتملة.
	12.اعتماد توزيع االرباح املعلنة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
	13.املوافقة على ترشيح كبار التنفيذيني.
	14.استعراض اخر التطورات املتعلقة بالشركات التابعة والزميلة.
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السادة  /مساهمي شركة غيتهاوس كابيتال ش.م.ك.م.

تقرير الحوكمة عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

جلان مجلس االدارة:
التزام ـ ًا مــن مجلــس إدارة شــركة غيتهــاوس كابيتــال علــى التنفيــذ الفعــال لقواعــد حوكمــة الشــركات ،فقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل
ثــاث جلــان منبثقــة منــه ،والتــي تســاهم بتعزيــز فاعليــة املجلــس علــى ادارة العمليــات املهمــة فــي الشــركة.
يتــم حتديــد مســئوليات وواجبــات كل جلنــة وتفويــض الصالحيــات اخلاصــة بهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة .ويتــم توثيــق وتســجيل هــذه املســئوليات
والواجبــات فــي صــورة الئحــة لــكل جلنــة .ويتــم تشــكيل جميــع اللجــان بعضويــة األعضــاء غيــر التنفيذيــن ملجلــس اإلدارة وضمــن اخلبــرات
املطلوبــة لــكل جلنــة وفقـ ًا لنطــاق عملهــا .وتتضمــن هــذه اللجــان:
•جلنة التدقيق.
•جلنة املخاطر.
•جلنة الترشيحات واملكافآت.

جلنة التدقيق :

تقــوم جلنــة التدقيــق بترســيخ ثقافــة االلتــزام داخــل الشــركة ،وذلــك مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر املاليــة للشــركة ،فضــا عــن التأكــد
مــن كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة املطبقــة فــي الشــركة ،حيــث تعمــل هــذه اللجنــة حتــت إشــراف مجلــس اإلدارة ،وترفــع إليــه تقاريرهــا
وتوصياتهــا فيمــا يتعلــق بنتائــج ممارســتها ملهامهــا.

اهم قرارت واجنازات اللجنة لعام  2021ما يلي:

1.مناقشة واعتماد البيانات املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
2.املوافقة على تقرير املدقق اخلارجي عن البيانات املالية في  31ديسمبر .2020
3.اعتماد تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية  ICRللسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2020
4.اعتماد تقرير مراقب احلسابات اخلارجي اخلاص مبكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب.
5.مناقشة البيانات املالية املرحلية الربع سنوية لعام .2021
6.اعتماد االستبيان الربع سنوي للسياسات واالجراءات املتبعة من قبل االطراف الثالثة مقدمي خدمة اعرف عميلك ()KYC
املتعلقة مبكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب.
7.مناقشة تقارير التدقيق الداخلي الربع سنوية لعام .2021
8.إعادة تعيني امني سر للجنة.
أعضاء اللجنة:
املنصب

احلضور

م

اسم العضو

3

.1

محمد توفيق الطحاوي

رئيس اللجنة

.2

عبداهلل إبراهيم الغامن

عضو(مستقل)

3

.3

عبدالعزيز سعود البدر

عضو

4

أمني سر اللجنة :عهود وليد أبوعبيد
تاريخ تشكيل اللجنة
 23اكتوبر 2018

مدة اللجنة

عدد االجتماعات

 3سنوات

3

جلنة املخاطر:
تقــوم جلنــة إدارة املخاطــر بتحديــد وقيــاس ومتابعــة واحلــد مــن كافــة أنــواع املخاطــر التــي قــد تواجــه أنشــطة الشــركة ،وتقــدم التوصيــات املناســبة
بشــأنها الــى مجلــس االدارة ،باالضافــة الــى اعتمــاد نزعــة الشــركة للمخاطــر  Risk Appetiteوالتأكــد مــن عــدم جتــاوز الشــركة لهــذا املســتوى مــن
املخاطــر بعــد اعتمــاده مــن مجلــس االدارة.
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السادة  /مساهمي شركة غيتهاوس كابيتال ش.م.ك.م.

تقرير الحوكمة عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

اهم قرارت واجنازات اللجنة لعام  2021ما يلي

1.مناقشة حتليل مقارن مبوقف االستثمارات مع سياسة مخاطر االستثمار .Risk Appetite
2.مناقشة واعتماد تقارير املخاطر الدورية.
3.استعراض الهيكل التنظيمي للشركة والتوصية به ملجلس اإلدارة العتماده.

أعضاء اللجنة:
املنصب

احلضور

م

اسم العضو

3

.1

محمد توفيق الطحاوي

رئيس اللجنة

.2

عبداهلل إبراهيم الغامن

عضو(مستقل)

3

.3

خالد عبداللطيف البعيجان

عضو(تنفيذي)

4

أمني سر اللجنة :عهود وليد أبوعبيد
تاريخ تشكيل اللجنة
 23اكتوبر 2018

مدة اللجنة

عدد االجتماعات

 3سنوات

4

جلنة الترشيحات واملكافآت:
تعنــى جلنــة الترشــيحات واملكافــآت باختيــار األشــخاص ذوي الكفــاءة لشــغل عضويــة مجلــس اإلدارة وجلــان املجلــس واإلدارة التنفيذيــة ،حيــث
تتــم عمليــة اختيــار املرشــحني ذوي اخلبــرات املهنيــة والقــدرات الفنيــة فضــا عــن الصفــات الشــخصية واألخالقيــة احلســنة ،وذلــك للتأكــد مــن أن
عمليــة الترشــيح تصــب بشــكل أساســي فــي مصلحــة الشــركة ومســاهميها.
كمــا تعنــى جلنــة الترشــيحات واملكافــآت أيض ـ ًا بوضــع السياســات واللوائــح املنظمــة ملنــح التعويضــات واملكافــآت لكافــة املســتويات الوظيفيــة
فــي الشــركة ،مبــا فــي ذلــك حتديــد ملكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،علــى أن تكــون متســقة مــع اســتراتيجية الشــركة
وأهدافهــا ســواء علــى املــدى الطويــل أو املــدى القصيــر ،مبــا يســاهم فــي اســتقطاب الكــوادر البشــرية ذات الكفــاءات املهنيــة والقــدرات الفنيــة
العاليــة ،وحتفيــز املوظفــن علــى اختــاف مســتوياتهم الوظيفيــة للعمــل علــى حتقيــق أهــداف الشــركة.
اهم قرارت واجنازات اللجنة لعام  2021ما يلي:

1.اعتماد تقرير املوارد البشرية لعام .2025-2021
2.اعتماد مكافأة موظفي الشركة واإلدارة التنفيذية وزيادة الرواتب املقترحة.
3.مناقشة واعتماد نتائج تقييم مجلس اإلدارة السنوي لعام .2020
4.استعراض واعتماد مكافأة اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عن عام .2020
5.مناقشة ترشيح وتعيني كبار التنفيذيني لدى هيئة أسواق املال.

أعضاء اللجنة:
م

اسم العضو

.1

عبد العزيز سعود البدر

.2

فهد فيصل بودي

.3

عبداهلل إبراهيم الغامن

املنصب

احلضور

رئيس اللجنة

2

عضو

2

عضو(مستقل)

2

أمني سر اللجنة :عهود وليد ابوعبيد :
تاريخ تشكيل اللجنة
 23اكتوبر 2018
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مدة اللجنة

عدد االجتماعات

 3سنوات

2

السادة  /مساهمي شركة غيتهاوس كابيتال ش.م.ك.م.

تقرير الحوكمة عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

آلية حصول أعضاء املجلس على املعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت املناسب:
يقــوم أمــن الســر بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة باملعلومــات الكافيــة عــن البنــود التــي ســتتم مناقشــتها قبــل ثالثــة أيــام عمــل علــى األقــل (مــا لــم
يكــن هنــاك اجتمــاع طــارئ اســتوجب دعــوة األعضــاء خــال مــدة أقــل) مــن االجتمــاع لتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة .ويعمــل علــى تأمــن
حســن إيصــال وتوزيــع التقاريــر املتصلــة بعمــل املجلــس وجــدول االعمــال فــي الوقــت املناســب وســجل محاضــر االجتمــاع.
كمــا تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بالعديــد مــن التقاريــر والبيانــات ،والتــي متكــن املجلــس مــن االطــاع علــى كافــة
مجريــات العمــل ،كمــا تقــوم كافــة جلــان املجلــس واللجنــة التنفيذيــة برفــع تقاريرهــا إلــى املجلــس ،هــذا ويتــم أيضــا تزويــد مجلــس اإلدارة وجلانــه
بكافــة البيانــات واملعلومــات املطلوبــة وذلــك مــن خــال بنيــة معلوماتيــة توفــر تقاريــر دوريــة التخــاذ القــرارت بشــكل مناســب فــي الوقــت املناســب،
حتــى يتمكــن مجلــس اإلدارة مــن القيــام بواجباتــه واتخــاذ القــرارات بنــاء علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة.
القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 .1تطبيق متطلبات تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت:
مت تشــكيل جلنــة الرشــيحات واملكافــآت مــن ثــاث أعضــاء ،مــن ضمنهــم العضــو املســتقل ويرأســها عضــو غيــر تنفيــذي ،ومت حتديــد مــدة عضويتهــا
مــن قبــل مجلــس االدارة وايضــا اســلوب عملهــا ،كمــا جتتمــع بصــورة دوريــة مــره علــى األقــل كل ســنه أو كلمــا دعــت احلاجــة.
وقــد قامــت اللجنــة بوضــع سياســة واضحــة ملنــح املكافــآت ،تتضمــن حتديــد مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس االدارة ،وحتديــد الشــرائح املختلفــة
للمكافــآت الثابتــة واملرتبطــة بــاألداء ،ومــن مهامهــا ايضــا اقتــراح الترشــيح واعــادة ترشــيح االعضــاء مــع مراعــاة اســتيفاء املرشــحني لكافــة
متطلبــات هيئــة أســواق املــال.
 .2تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
تطبــق شــركة غيتهــاوس كابيتــال سياســة مكافــآت للموظفــن مناســبة وســهلة التطبيــق مبــا يحقــق هــدف مشــاركتهم ،وخاصــة ذوي األداء املتميــز
منهــم فــي األربــاح التــي حتققهــا الشــركة تقديــر ًا اللتزامهــم وبغــرض تشــجيعهم وحتفيزهــم علــى التفانــي فــي اإلجنــاز وحتقيــق حــد أدنــى
مســتهدف للربــح .وتراعــي هــذه السياســة فــي نفــس الوقــت خلــق االطمئنــان لــدى املســاهمني مــن خــال التأكيــد علــى ضمــان حتقيــق حــد أدنــى
للربــح الســنوي قبــل مشــاركة املوظفــن فــي ذلــك الربــح.
مكافآت املوظفني:
يتــم حتديــده الوعــاء العــام للمكافــأة بصفــة استرشــاديه بنســبة تتــراوح بــن  7إلــى  %10مــن صافــي الربــح احملقــق قبــل احتســاب املكافــآت مــع
تعديــل تلــك النســبة فــي ضــوء نســبة ذلــك الربــح إلــى صافــي الربــح املســتهدف قبــل احتســاب املكافــآت كمــا هــو مبــن فــي جــدول املكافــآت واملنافــع
واملزايــا املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
يتــم تقييــم أداء كل موظــف فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ،وبالتزامــن مــع االنتهــاء مــن اعتمــاد مســودة البيانــات املاليــة ،اســتناد ًا إلــى مــدى حتقيــق
األهــداف املوضوعــة اخلاصــة باملوظــف فــي بدايــة العــام باإلضافــة إلــى املهــارات والســمات اخلاصــة بــأداء املوظــف الشــخصي خــال العــام.
وجديــر بالذكــر أنــه مــن املمكــن منــح مكافــأة خاصــة لبعــض املوظفــن فــي حالــة حتقيقهــم لــأداء املســتهدف مثــل نســبة مــن أتعــاب التســويق أو
أتعــاب حســن األداء التــي حتققهــا الشــركة حتــى ولــو لــم يتحقــق احلــد األدنــى املطلــوب مــن صافــي الربــح علــى املســتوى العــام للشــركة ،علــى
أن يكــون ذلــك مبوافقــة جلنــة الترشــيحات واملكافــآت مبجلــس اإلدارة بالنســبة للرئيــس التنفيــذي والوظائــف التنفيذيــة وموافقــة الرئيــس
التنفيــذي بالنســبة لباقــي املوظفــن.
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة فيتم التوصية بصرف مبلغ مكافأة سنوية مقطوعة وذلك بعد اعتماد اجلمعية العامة السنوية للمساهمني
للبيانــات املاليــة للشــركة وفــي ضــوء االلتــزام بالضوابــط القانونيــة والرقابيــة فــي هــذا الشــأن .ويتــم حتديــد مكافآتهــم الســنوية فــي ضــوء بعــض
احملــددات مثــل عــدد اللجــان التــي يكــون عضــو مجلــس اإلدارة عضــوا بهــا باإلضافــة إلــى عضويتــه باملجلــس وعــدد االجتماعــات الســنوية التــي
يحضرهــا عضــو املجلــس ســواء اخلاصــة باملجلــس أو باللجــان احملــددة ،ذلــك باإلضافــة إلــى التقييــم الســنوي ألداء أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقـ ًا
ملعاييــر املهــارات والســمات الذاتيــة أو تلــك الفنيــة املتعلقــة بإملامــه بطبيعــة أنشــطة الشــركة.
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هــذا ويوضــح اجلــدول التالــي املكافــآت واملنافــع واملزايــا املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر :2021

املكافآت واملزايا ألعضاء مجلس اإلدارة
املكافآت واملزايا من خالل الشركة األم
اجمالي عدد
االعضاء

املكافآت واملزايا الثابتة
(الدينار الكويتي)

املكافآت واملزايا من خالل الشركات التابعة

املكافآت واملزايا املتغيرة
(الدينار الكويتي)

املكافآت واملزايا املتغيرة
(الدينار الكويتي)

املكافآت واملزايا الثابتة
(الدينار الكويتي)

تأمني صحي

مكافأة سنوية

مكافأة جلان

تأمني صحي

الرواتب الشهرية
(االجمالية خالل
العام)

مكافأة سنوية

مكافأة جلان

-

55,000

-

-

-

-

-

5

اجمالي املكافآت واملزايا املمنوحة خلمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى مكافآت ،يضاف إليهم الرئيس التنفيذي
واملدير املالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنه
املكافآت واملزايا من خالل الشركة األم
اجمالي
عدد
املناصب
التنفيذية

الرواتب الشهرية
(اإلجمالية
خالل العام)

7

املكافآت
واملزايا
املتغيرة
(الدينار
الكويتي)

املكافآت واملزايا الثابتة (الدينار الكويتي)

271,305

مخصص
مخصص
نهاية
اجازات
خدمة

عموالت

41,367 42,891 31,256 4,037

81,255

تأمني
صحي

تذاكر
سنوية

املكافآت واملزايا من خالل الشركات التابعة

املكافآت واملزايا الثابتة (الدينار الكويتي)

مكافأة سنوية

الرواتب الشهرية
(اإلجمالية
مكافأة سنوية
خالل العام)
93,235

املكافآت
واملزايا املتغيرة
(الدينار
الكويتي)

تأمني
صحي

تذاكر
سنوية

-

-

-

مخصص
مخصص
نهاية
اجازات
خدمة
-

-

عموالت

مكافأة سنوية

-

-

لم تسجل الشركة خالل العام أية انحرافات عن السياسة املعتمدة في منح املكافآت واملزايا.
القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية:
تتعهــد اإلدارة التنفيذيــة كتابيــا ممثلــة بالرئيــس التنفيــذي للعمليــات واملراقــب املالــي ،ملجلــس اإلدارة بــأن التقاريــر املاليــة للشــركة يتــم عرضهــا
بصــورة ســليمة وعادلــة ويتــم اعدادهــا وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال.
وفــي هــذا اإلطــار أيضـ ًا يقــر ويتعهــد رئيــس مجلــس اإلدارة بدقــة وســامة ونزاهــة البيانــات املاليــة التــي مت تزويــد مراقــب احلســابات اخلارجــي بهــا
وبــأن التقاريــر املاليــة للشــركة قــد مت عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة ووفقـ ًا ملعاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة املطبقــة فــي دولــة الكويــت واملعتمــدة
مــن قبــل الهيئــة وأنهــا معبــرة عــن املركــز املالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2021وذلــك بنــاء علــى مــا ورد إلينــا مــن معلومــات وتقاريــر مــن قبــل
اإلدارة التنفيذيــة ومراقــب احلســابات وبــذل العنايــة الواجبــة للتحقــق مــن ســامة ودقــة هــذه التقاريــر.
تطبيق متطلبات تشكيل جلنة التدقيق:
مت تشــكيل جلنــة التدقيــق مبــا يتســق مــع طبيعــة نشــاط الشــركة ،وتشــمل الكــوادر البشــرية ذات اخلبــرات املتخصصــة ،وتتكــون اللجنــة مــن ثــاث
أعضــاء غيــر التنفيذيــن ،مــن ضمنهــم العضــو املســتقل ،وقــد روعــي أال يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة عضــو ًا فــي هــذه اللجنــة ،كمــا روعــي ان يكــون
مــن بــن اعضائهــا عضــو ذو مؤهــات علميــة وخبــرة عمليــة فــي املجــاالت احملاســبية واملاليــة .ومت حتديــد مــدة عضويتهــا مــن قبــل مجلــس االدارة
وايضــا اســلوب عملهــا ،كمــا جتتمــع مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل ،أو كلمــا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك.
تقــوم جلنــة التدقيــق الداخلــي علــى ترســيخ ثقافــة االلتــزام داخــل الشــركة ،وذلــك مــن خــال ضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر املاليــة للشــركة،
فضــا عــن التأكــد مــن كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة املطبقــة فــي الشــركة ،حيــث تعمــل هــذه اللجنــة حتــت إشــراف مجلــس اإلدارة،
وترفــع إليــه تقاريرهــا وتوصياتهــا فيمــا يتعلــق بنتائــج ممارســتها ملهامهــا.
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استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي:
تقــوم اجلمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي الشــركة بتعيــن مراقــب احلســابات اخلارجــي ،بنــاء علــى توصيــة مــن جلنــة التدقيــق ،بعــد أن مت
التأكــد بأنــه مــن املقيديــن فــي الســجل اخلــاص لــدى الهيئــة ،ومســتوفي ًا لكافــة الشــروط الــواردة مبتطلبــات قــرار الهيئــة بشــأن نظــام قيــد
مراقبي احلسابات.
كمــا مت التأكــد مــن كــون مراقــب احلســابات اخلارجــي مســتق ًال عــن الشــركة ومجلــس اإلدارة ،وعــدم قيامــه بأعمــال إضافيــة للشــركة ال تدخــل
ضمــن أعمــال املراجعــة والتدقيــق والتــي قــد تؤثــر علــى احلياديــة أو االســتقاللية.
القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
تطبيق متطلبات تشكيل إدارة املخاطر:
مت إنشــاء وحــدة مســتقلة إلدارة املخاطــر يتمتــع القائمــون عليهــا باالســتقاللية التامــة عــن طريــق تبعيتهــم املباشــرة للجنــة املخاطــر ،فضـ ًا عــن
متتعهــم بقــدر كبيــر مــن الصالحيــات وذلــك مــن أجــل القيــام مبهامهــم علــى أكمــل وجــه دون منحهــم ســلطات وصالحيــات ماليــة.
تطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة املخاطر:
مت تشــكيل جلنــة إدارة املخاطــر مــن ثــاث أعضــاء ،ويرأســها عضــو مــن غيــر تنفيــذي ،وقــد روعــي أال يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة عضــو ًا فــي هــذه
اللجنــة ،ملزيــد مــن الصالحيــات واالســتقاللية وقــد مت حتديــد مــدة العضويــة وفــق مــا حــدده ميثــاق اللجنــة وهــي تتبــع وترفــع تقاريرهــا بشــكل
مباشــر ملجلــس اإلدارة الــذي بــدوره يحــدد أيضــا اســلوب عملهــا ،كمــا جتتمــع جلنــة إدارة املخاطــر مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل ،أو كلمــا دعــت
احلاجــة إلــى ذلــك.
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
مت تصميــم أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة لــدى شــركة غيتهــاوس كابيتــال ،لتعمــل علــى تغطيــة كافــة أنشــطة الشــركة ،والتأكــد مــن كفــاءة
وفعاليــة العمليــات ،وتعتمــد أنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة علــى مرتكــزات أساســية لضمــان عمليــة الرقابــة املزدوجــة ،وقــد اعتمــد
مجلــس االدارة هيــكال تنظيميــا يتالئــم مــع اســتراتيجية الشــركة وانشــطتها وذلــك مــن خــال التحديــد الســليم للســلطات واملســئوليات،
باالضافــة الــى عــدة آليــات مــن ضمنهــا وجــود جــدول معتمــد للســلطات والصالحيــات ،باإلضافــة إلــى وجــود أدلــة سياســات وإجــراءات معتمــدة،
توضــح كافــة مســتويات الســلطة والصالحيــة ،كمــا يوجــد فصــل تــام فــي املهــام مــن خــال تطبيــق مبــدأ فصــل املهــام  ،باإلضافــة إلــى مراقبــة كافــة
العمليــات التــي قــد تنطــوي علــى تعــارض مصالــح واإلفصــاح الكامــل عــن تلــك العمليــات ،كمــا تعتمــد إدارة الشــركة مبــدأ الرقابــة املزدوجــة علــى
كافــة العمليــات واألنشــطة.
كمــا تقــوم الشــركة بإجــراء مراجعــة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة  ICRمــن خــال مكتــب مســتقل معتمــد لضمــان كفايــة الرقابــة الداخليــة .ويصــدر
تقريــر ســنوي يتــم تزويــد هيئــة اســواق املــال بنســخه منــه.
تطبيق متطلبات تشكيل وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:
مت إنشــاء وحــدة التدقيــق الداخلــي للعمــل علــى تقييــم كفــاءة وفعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة املطبقــة داخــل الشــركة ،وتتمتــع إدارة التدقيــق
الداخلــي باالســتقاللية مــن خــال تبعيتهــا املباشــرة للجنــة التدقيــق وبالتبعيــة إلــى مجلــس اإلدارة ،هــذا وقــد مت تعيــن مســئول التدقيــق
الداخلــي بقــرار مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنــاء علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال.
القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية:
قامت الشــركة بإعداد ميثاق ســلوكيات العمل اخلاص مبجلس اﻹدارة باﻹضافة إلى ميثاق عمل خاص باملوظفني في جميع اﻹدارات والفئات
اﻹداريــة والوظيفيــة والسياســات الداخليــة وغيرهــا مــن املبــادئ التوجيهيــة لاللتــزام بالقوانــن التــي حتكــم العمليــات التشــغيلية للشــركة .ومــن
املتوقــع مــن أعضــاء مجلــس اﻹدارة إصــدار اﻷحــكام الرشــيدة فــي كافــة اﻷمــور لضمــان حمايــة مصالــح العمــاء واملوظفــن وأصحــاب املصالــح
اﻵخريــن وللحفــاظ علــى بيئــة عمــل قائمــة علــى التعــاون فعالــة ،وإيجابيــة ،ومتناغمــة ومنتجــة .ويلتــزم مجلــس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذيــة
وجميــع املوظفــن مبيثــاق ســلوكيات العمــل أثنــاء تولــي املهــام واملســؤوليات املســندة إليهــم ،ويشــمل ذلــك التعامــل بأمانــة ونزاهــة واحلفــاظ علــى
ســرية املعلومــات وتخصيــص الوقــت الكافــي لتولــي املســؤوليات احملــددة وغيرهــا.
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توضــح قواعــد وأخالقيــات الســلوك هــذه معاييــر كيفيــة تصــرف كل مديــر أو مســؤول أو موظــف مــع جميــع أصحــاب املصالــح فــي الشــركة وعامــة
اجلمهــور .وتهــدف هــذه القواعــد فــي نهايــة األمــر إلــى ضمــان أن الغيــر ينظــر إلــى الشــركة كمؤسســة ملتزمــة مبعاييــر عاليــة مــن النزاهــة فــي
كافــة تعامالتهــا .هــذه القواعــد ال تعالــج كافــة املواقــف التــي قــد يتــم مواجهتهــا ،وليســت بديــا عــن ممارســة أي فــرد فــي الشــركة حلســن التقديــر
والتصــرف الســليم.
سياسات وآليات احلد من حاالت تعارض املصالح:
مت اعتمــاد سياســة تعــارض املصالــح لضمــان احملافظــة علــى أعلــى درجــات الشــفافية لتغطيــة كافــة عمليــات الشــركة .بحيــث انــه يجــب جتنــب
تعــارض املصالــح بــن موظفــي وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأفــراد عائالتهــم املباشــرين والشــركة بشــأن مصاحلهــم التجاريــة واالقتصاديــة.
وشــملت سياســة تعــارض املصالــح ان علــى مجلــس اإلدارة اتخــاذ كافــة التدابيــر املعقولــة لتحديــد ومنــع أو التعامــل مــع حــاالت تعــارض املصالــح
بــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أو أحــد موظفــي الشــركة ،أو أحــد أقربائــه أو شــركة تابعــة لــه أو ألحــد أقاربــه وبــن عمالئــه وموظفيــه ووكالئــه أو
اســتغالل املعلومــات الســرية لهــؤالء العمــاء.
ويتعــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة التصــرف فــي كافــة األوقــات مبــا يخــدم مصالــح الشــركة وليــس مصالــح أو جهــات معينــة ،وهــذا يعنــي
وضــع املصلحــة الشــخصية جانبـ ًا وأداء واجباتهــم فــي تســيير شــئون الشــركة بطريقــة تعــزز ثقــة اجلمهــور واطمئنانــه إلــى نزاهــة مجلــس اإلدارة
وموضوعيتــه وحياديتــه ،ويجــب أال يحصــل أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى أي ربــح مــن منصبــه بهــذه
الصفــة.
كمــا ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة – بــدون موافقــة مــن اجلمعيــة العموميــة (علــى أن جتــدد هــذه املوافقــة ســنوي ًا) – أن تكــون لــه أي مصلحــة
(بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) فــي األعمــال أو العقــود التــي تبــرم لصالــح الشــركة باســتثناء األعمــال التــي تنفــذ عــن طريــق طــرح مناقصــة عامــة
وذلــك فــي حــال قــدم عضــو مجلــس اإلدارة أفضــل عــرض.
يلتــزم عضــو مجلــس اإلدارة بإبــاغ املجلــس مبصاحلــه الشــخصية فــي األعمــال والعقــود التــي تبــرم لصالــح الشــركة ويثبــت هــذا التبليــغ فــي
محضــر االجتمــاع ،وال يجــوز للعضــو الــذي لديــه تلــك املصالــح املشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار الــذي ســيتم إصــداره فــي هــذا الشــأن .كمــا
يجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ اجلمعيــة العموميــة بشــأن األعمــال والعقــود التــي يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة مصالــح فيهــا ،ويرفــق
بهــذا التبليــغ تقريــر خــاص يعــد مــن قبــل مراقــب حســابات الشــركة.
القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف:
حتــرص إدارة شــركة غيتهــاوس كابيتــال علــى اتبــاع أعلــى املعاييــر اخلاصــة باإلفصــاح والشــفافية ،وذلــك حرصــا مــن إدارة الشــركة علــى معاملــة
كافــة مســاهميها احلاليــن واحملتملــن وكافــة أصحــاب املصالــح بعدالــة ودون متييــز ،هــذا وقــد مت اعتمــاد آليــات العــرض واإلفصــاح مــن قبــل
مجلــس اإلدارة ،وتراعــي آليــات العــرض واإلفصــاح املتبعــة مــن قبــل الشــركة علــى حتــري الدقــة والشــفافية فــي عــرض البيانــات واملعلومــات ســواء
كانــت ماليــة أو غيــر ماليــة ،كمــا تقــوم إدارة الشــركة مبراجعــة آليــات ونظــم اإلفصــاح والشــفافية بشــكل دوري ،للتأكــد مــن مواكبتهــا ألفضــل
املمارســات الدوليــة املعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
مت إعــداد ســجل إفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لــدى أمــن ســر مجلــس اإلدارة والتعميــم علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة ملوافــاة أمــن ســر مجلــس اإلدارة بأيــة تعــارض باملصالــح بــن أحــد افــراد عائالتهــم املباشــرين والشــركة أو الشــركات التابعــة أو
الشــركات التــي تعتبــر الشــركة مطلعــة فيهــا مــع أخــذ تعهــد وإقــرار منهــم بذلــك.
وحدة شؤون املستثمرين:
قامــت إدارة الشــركة بإنشــاء وحــدة لتنظيــم شــؤون املســتثمرين ،والتــي تتبــع إلــى نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ،ممــا يجعلهــا
تتمتــع باالســتقاللية املناســبة ،وتعمــل الوحــدة علــى توفيــر كافــة البيانــات واملعلومــات الالزمــة للمســاهمني واملســتثمرين احملتملــن ،وذلــك مــن
خــال وســائل اإلفصــاح املتعــارف عليهــا ،ومــن ضمنهــا املوقــع اإللكترونــي للشــركة.
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تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات:
تولــي إدارة الشــركة اهتمامــا خاصــا بتطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات ،حيــث قامــت الشــركة بإطــاق موقعهــا اإللكترونــي والــذي
اشــتمل علــى قســم مخصــص لنظــام احلوكمــة املتبــع داخــل الشــركة ،كمــا يحتــوي املوقــع اإللكترونــي علــى البيانــات املاليــة املرحليــة وكذلــك
البيانــات املاليــة الســنوية املدققــة للشــركة ،هــذا باإلضافــة إلــى كافــة اإلفصاحــات اخلاصــة باملعلومــات واألحــداث اجلوهريــة املتعلقــة بالشــركة،
والعديــد مــن البيانــات واملعلومــات التــي تســاعد املســاهمني أو املســتثمرين احملتملــن وأصحــاب املصالــح علــى ممارســة حقوقهــم وتقييــم
أداء الشركة.
القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين
حتديد وحماية احلقوق العامة للمساهمني:
تنــص سياســة عالقــة املســتثمرين واألطــراف أصحــاب املصالــح ،املعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة علــى كافــة احلقــوق الواجبــة ملســاهمي
الشــركة ،وعلــى ضــرورة معاملــة جميــع املســاهمني املالكــن لــذات النــوع مــن األســهم بالتســاوي ودون متييــز بــن أي منهــم ،هــذا وينــدرج ضمــن تلــك
احلقــوق املنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي واللوائــح الداخليــة للشــركة مــا يلــي:
•التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو حتويلها.
•املشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بتعديــل النظــام األساســي وعقــد التأســيس للشــركة ،وكذلــك القــرارات املتعلقــة باملعامــات غيــر
املعتــادة التــي قــد تؤثــر علــى مســتقبل أو نشــاط الشــركة ،مثــل عمليــات الدمــج وبيــع جــزء كبيــر مــن موجوداتهــا أو تصفيــة الشــركات التابعــة.
•مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.
•احلصــول علــى معلومــات أساســية دقيقــة وشــاملة وكافيــة وفــي الوقــت املطلــوب ،مبــا فــي ذلــك االســتراتيجيات التشــغيلية واالســتثمارية لدى
الشــركة مــن أجــل تقييــم البيانــات املاليــة وأداء الشــركة.
•حتميل أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية املسؤولية واملطالبة مبسائلتهم في حالة إخفاقهم في أداء املهام املوكلة إليهم.
•استالم توزيعات األرباح واملشاركة والتصويت في اجتماعات اجلمعية العمومية.
•احلصول على حصة من موجودات الشركة في حالة تصفيتها.
•انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة ،وذلك ضمن متطلبات املتابعة املستمرة للبيانات اخلاصة باملساهمني:
قامــت الشــركة توقيــع عقــد حفــظ ســجل املســاهمني لــدى وكالــة مقاصــة مرخصــة مــن هيئــة أســواق املــال "الشــركة الكويتيــة للمقاصــة" ،وذلــك
للقيــام بحفــظ ســجل املســاهمني ،والــذي يشــتمل علــى أســماء املســاهمني وجنســياتهم وموطنهــم باإلضافــة إلــى األســهم اململوكــة لــكل منهــم،
كمــا يتــم التأشــير فــي ذلــك الســجل بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات الــواردة فيــه ،هــذا ويتــاح لكافــة املســاهمني االطــاع علــى ســجل املســاهمني،
كمــا يتــم التعامــل مــع البيانــات الــواردة فــي الســجل وفقــا ألقصــى درجــات احلمايــة والســرية.
تشجيع املساهمني على املشاركة والتصويت في اجتماعات اجلمعية العامة:
تقــوم الشــركة بإتاحــة وتوفيــر كافــة البيانــات واملعلومــات املرتبطــة ببنــود جــدول األعمــال ،وذلــك قبــل وقــت كاف مــن انعقــاد اجتمــاع اجلمعيــة
العامــة للمســاهمني ،ممــا يتيــح الفرصــة لكافــة مســاهمي الشــركة باالطــاع علــى تلــك البيانــات واملعلومــات وبالتالــي املشــاركة الفعالــة فــي تلــك
االجتماعــات ،كمــا يقــوم كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو مراقــب حســابات الشــركة باإلجابــة علــى كافــة أســئلة واستفســارات املســاهمني ســواء تلــك
اخلاصــة باملركــز املالــي للشــركة ونتائــج أعمالهــا ،أو املتعلقــة بالنشــاط التشــغيلي للشــركة وخططهــا املســتقبلية.
كمــا تقــوم الشــركة بإتاحــة الفرصــة لكافــة املســاهمني بالتصويــت علــى قــرارات اجلمعيــة العامــة ســواء بصفــة شــخصية أو باإلنابــة ،هــذا باإلضافــة
إلــى القيــام بالتصويــت النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ،حيــث ال يتــم فــرض أيــة رســوم علــى مســاهمي الشــركة مقابــل حضــور اجتماعــات
اجلمعيــة العامــة أو منــح ميــزة تفضيليــة ألي فئــة مقابــل الفئــات األخــرى مــن املســاهمني.
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القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح
النظم والسياسات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح:
قامــت شــركة غيتهــاوس كابيتــال بوضــع عــدة نظــم وسياســات تكفــل حمايــة حقــوق أصحــاب املصالــح ،حيــث أن أحــد املرتكــزات األساســية فــي
جنــاح الشــركة بتحقيــق أهدافهــا هــو نتيجــة للجهــود املشــتركة للعديــد مــن األطــراف مبــا فــي ذلــك العمــاء واملورديــن واملوظفــن واملســتثمرين
واألطــراف األخــرى التــي لديهــا عالقــات أعمــال مــع الشــركة.
تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة في متابعة أنشطة الشركة املختلفة:
تقــوم إدارة الشــركة بتشــجيع أصحــاب املصالــح علــى املشــاركة فــي متابعــة أنشــطة الشــركة املختلفــة وذلــك مــن خــال اتبــاع نهــج يعتمــد علــى
الشــفافية والتعامــل علــى أســاس عــادل مــع كافــة أصحــاب املصالــح ،كمــا تعمــل إدارة الشــركة علــى خلــق ثقافــة لــدى املوظفــن لربــط أدائهــم
وتطورهــم الوظيفــي بتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة ،ممــا يــؤدي إلــى تشــجيع املوظفــن علــى املشــاركة الفعالــة واملســتمرة فــي متابعــة
أنشــطة الشــركة املختلفــة.
القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء
تطبيق متطلبات حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج تدريبية:
تولــي شــركة غيتهــاوس كابيتــال عمليــات التدريــب والتأهيــل املســتمر لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة عنايــة خاصــة ،حيــث
تؤمــن إدارة الشــركة بــأن عمليــات التدريــب املســتمر تســاهم فــي حتقيــق أهــداف الشــركة ،وذلــك مــن خــال ممارســة كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة للمهــام املناطــة بهــم علــى الوجــه األكمــل ،حيــث يراعــى مــن خــال تلــك الــدورات احلاجــات التدريبيــة للمرشــح ســواء أن كان عضــو
مجلــس إدارة أو أحــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.
تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
قامــت الشــركة بوضــع مؤشــرات أداء أساســية ( )KPIsوذلــك لقيــاس أداء مجلــس اإلدارة ككل ومســاهمة كل عضــو مــن أعضــاءه ،هــذا باإلضافــة
إلــى وضــع مؤشــرات أداء لكافــة جلــان املجلــس وألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أيض ـ ًا ،حيــث قامــت الشــركة بعمليــات تقييــم األداء وذلــك فــي ضــوء
مؤشــرات األداء واألهــداف املوضوعــة ،وذلــك بهــدف حتديــد أيــة انحرافــات والقيــام بعالجهــا مبــا يضمــن األداء املتميــز لــكل مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وبالتالــي حتقيــق أهــداف الشــركة.
جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية :
يحــرص مجلــس إدارة شــركة غيتهــاوس كابيتــال علــى خلــق القيــم املؤسســية داخــل الشــركة ،وذلــك مــن خــال وضــع اآلليــات واإلجــراءات التــي
تعمــل علــى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة ،وحتســن معــدالت األداء ،كمــا تعمــل إدارة الشــركة بشــكل مســتمر علــى التطويــر املســتمر
لنظــم التقاريــر املتكاملــة داخــل الشــركة كــي تصبــح أكثــر شــمولية ،ممــا يســاعد كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ
القــرارات بشــكل منهجــي وســليم.
القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
مت وضع سياسة املسئولية االجتماعية للشركة بحيث حتقق التوازن بني اهداف الشركة واهداف املجتمع ،بحيث تضمن مساهمة الشركة في
املجتمع واميانا من ادارة الشركة بأن تلك املسئولية تعتبر املفتاح لنجاح أي مؤسسة.
هذا وقد قامت الشركة باالستعانة بأحد املصممني واحملترفني احملليني لتصميم وانتاج هدايا شهر رمضان املبارك لعمالء الشركة كجزء من
املسؤولية االجتماعية وحرص شركة غيتهاوس كابيتال في دعم وتطوير املهارات احمللية الشابة.

فهد فيصل بودي
رئيس مجلس اإلدارة
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دينار كويتي
إيضاح

اإليرادات
أتعاب إدارة أصول
أتعاب استشارات
أتعاب اكتتاب
إيرادات استثمارات
حصة في نتائج شركة زميلة
اخلسارة االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية
إيرادات أخرى
املصاريف
أعباء موظفني
مصاريف عمومية وإدارية
انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة
استهالك
أعباء متويل محملة على التزامات عقد إيجار
الربــح قبــل مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وحصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم
العلمــي والــزكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح ( 10ج))
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الزكاة
ربح السنة
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإليضاحات املرفقة تشكل ً
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2021

2020

776,470

1,220,475

1,413,110

571,220

193,585

91,400

5

356,430

383,947

7

906,510

453,813

-

84,319

347,609

95,608

3,993,714

2,900,782

7
11

1,058,870

1,005,784

907,997

782,630

755,425

-

128,819

139,412

9,317

6,178

2,860,428

1,934,004

1,133,286

966,778

()55,000

()35,000

()11,333

()9,668

()12,164

()10,380

1,054,789

911,730

شركة غيتهاوس كابيتال لالستشارات االقتصادية والمالية ش.م.ك.م .وشركاتها التابعة  -الكويت

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

دينار كويتي

ربح السنة

2021

2020

1,054,789

911,730

الدخل الشامل اآلخر ( /اخلسارة الشاملة األخرى):
سيعاد تصنيفها إلى بيان الدخل املجمع في سنوات الحقة:
بنود ُ
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
بنود لن ُيعاد تصنيفها إلى بيان الدخل املجمع في سنوات الحقة:
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الســتثمارات فــي أوراق ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر
ربــح محقــق مــن بيــع اســتثمارات فــي أوراق ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشامل اآلخر
الربح (اخلسارة) الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

()16,953

3,445

154,324

()120,005

126,038

-

263,409

()116,560

1,318,198

795,170

جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإليضاحات املرفقة تشكل ً
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بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر

2021

دينار كويتي
إيضاح
املوجودات غير املتداولة
أثاث ومعدات
أصول حق االستخدام
استثمارات عقارية
استثمار في شركة زميلة
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

24,383

27,812

4

417,109

54,816

6

334,363

350,177

7

3,631,179

3,843,232

8

3,619,790

5,813,291

9

1,274,603

1,289,629

9,301,427

11,378,957

املوجودات املتداولة
أرصدة مدينة ومدفوعات مقدم ًا
نقد وأرصدة بنكية
مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي قانوني
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
أرباح مرحلة
مجموع حقوق امللكية
املطلوبات غير املتداولة
التزامات عقد إيجار
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
املطلوبات املتداولة
التزامات عقد إيجار
أرصدة دائنة ومستحقات
مجموع املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإليضاحات املرفقة تشكل ً

فهد فيصل بودي
رئيس مجلس اإلدارة
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2021

2020

791,320

372,941

3,812,739

1,227,666

4,604,059

1,600,607

13,905,486

12,979,564

10

10,000,000

10,000,000

10

1,494,063

1,380,734

()155,000

()398,500

328,774

345,727

1,063,236

1,084,914

12,731,073

12,412,875

11

11

358,261

-

265,400

198,265

56,805

52,128

493,947

316,296

1,174,413

566,689

13,905,486

12,979,564
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

دينار كويتي
األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تسويات لـ:
إيرادات استثمارات
حصة في نتائج شركة زميلة
انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة
استهالك
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
اخلسارة االئتمانية املتوقعة
أعباء متويل محملة على التزامات عقد إيجار

إيضاح

2021

2020

1,054,789

911,730

5

()356,430

()383,947

7

()906,510

()453,813

7

تعديالت على التغيرات في رأس املال العامل:
أرصدة مدينة ومدفوعات مقدم ًا
أرصدة دائنة ومستحقات
النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
املدفوع ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
صافي التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء أثاث ومعدات
إيرادات توزيعات مستلمة من شركة زميلة
شراء استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
احملصل من بيع استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إيرادات توزيعات مستلمة
صافي التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات مدفوعة
املدفوع اللتزامات عقد إيجار
أعباء متويل محملة على التزامات عقد إيجار
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة ( /النقص) في النقد والنقد املعادل
صافي فروق صرف عمالت أجنبية
النقد والنقد املعادل كما في  1يناير
النقد والنقد املعادل كما في  13ديسمبر
جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإليضاحات املرفقة تشكل ً

7

755,425

-

128,819

139,412

83,112

72,597

-

()84,319

9,342

6,188

768,547

207,848

()497,459

134,647

177,651

455,057

448,739

797,552

()15,977

()1,417

432,762

796,135

()10,398

()22,554

353,412

379,036

()375,285

()1,712,760

2,849,148

1,450,137

466,350

379,890

3,283,227

473,749

()1,000,000

()1,250,000

()114,347

()135,172

()9,342

()6,188

()1,123,689

()1,391,360

2,592,300

()121,476

()7,227

1,470

1,227,666

1,347,672

3,812,739

1,227,666
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2021

كما في  1يناير 2020

رأس املال

احتياطي
قانوني

10,000,000

1,284,056

()284,893

-

-

-

-

()120,005

3,445

-

-

()120,005

3,445

911,730

795,170

96,678

-

-

()96,678

-

-

6,398

-

()6,398

-

-

-

-

()1,250,000

)1,250,000(

1,380,734

()398,500

345,727

1,084,914

12,412,875

ربح السنة
-
الدخل الشامل اآلخر
-
إجمالي الدخل الشامل
-
احملول إلى االحتياطيات
حتويل خسارة محققة من بيع استثمارات في
أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
-
الشامل اآلخر إلى األرباح املرحلة
 -
توزيعات مدفوعة
10,000,000
كما في  31ديسمبر 2020
-

كما في  1يناير 2021

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
احملول إلى االحتياطيات
حتويل خسارة محققة من بيع استثمارات
في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح املرحلة
توزيعات مدفوعة
كما في  31ديسمبر 2021

38

342,282

1,526,260

12,867,705

911,730

911,730
()116,560

)398,500( 1,380,734 10,000,000

1,084,914 345,727

12,412,875

-

-

-

-

-

-

154,324

(126,038 )16,953

263,409

-

-

154,324

(1,180,827 )16,953

1,318,198

1,054,789

1,054,789

-

113,329

-

-

()113,329

-

-

-

89,176

-

()89,176

-

-

-

-

-

()1,000,000( )1,000,000

)155,000( 1,494,063 10,000,000

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإليضاحات املرفقة تشكل ً

غيتهاوس كابيتال | التقرير السنوي | 2021

دينار كويتي

احتياطي
احتياطي
القيمة العادلة ترجمة
عمالت
أجنبية

أرباح مرحلة

اإلجمالي

1,063,236 328,774

12,731,073
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر

2021

1.معلومات حول الشركة واألنشطة
إن شــركة غيتهــاوس كابيتــال لالستشــارات االقتصاديــة واملاليــة ش.م.ك.م"( .الشــركة األم") هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة فــي
دولــة الكويــت بتاريــخ  13يوليــو  .2008إن األغــراض الرئيســية للشــركة األم هــي:
•استشارات مالية وإدارية واقتصادية على أن تتوافر الشروط املطلوبة فيمن يزاول هذه املهنة.
•القيام بالدراسات والبحوث املالية واإلدارية واالقتصادية.
•تنظيم املؤمترات والندوات وحلقات العمل املتخصصة.
•عــرض أو بيــع أوراق ماليــة لصالــح مصدرهــا أو حليفــة أو احلصــول علــى أوراق ماليــة مــن املصــدر أو حليفــة بغــرض إعــادة
التســويق وذلــك بعــد موافقــة اجلهــات املتخصصــة.
•متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح لها وفق ًا للقانون.
•اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوفــرة لــدى الشــركة األم عــن طريــق اســتثماراها فــي محافــظ ماليــة تــدار مــن قبــل شــركات وجهــات
متخصصــة.
•مستشار استثمار.
•وكيل اكتتاب.
تخضع الشركة األم لرقابة هيئة أسواق املال باعتبارها شركة مرخص لها.
إن العنــوان املســجل للشــركة األم هــو الــدور اخلامــس عشــر ،بــرج الــداو ،الشــرق ،شــارع خالــد بــن الوليــد ،ص.ب 29120 .الصفــاة
 13150الكويت.
مت التصريــح بإصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم مجتمعــن ب ـ «املجموعــة») للســنة املنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2021مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة األم بتاريــخ  27مــارس  .2022إن اجلمعيــة العموميــة الســنوية ملســاهمي
الشــركة األم لهــا صالحيــة تعديــل هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة بعــد إصدارهــا.
إن الشركة األم هي شركة تابعة ملجموعة غيتهاوس املالية احملدودة ،اململكة املتحدة ("الشركة األم الرئيسية").
2.أساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة
	.1

2أساس اإلعداد
مت إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة وفقـ ًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة مــن قبــل مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة
والتفســيرات الصــادرة مــن قبــل جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة .مت إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس مبــدأ
التكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة واملوجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر واملوجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح واخلســائر.
تُعرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم.
مبدأ االستمرارية
كان لدى أعضاء مجلس اإلدارة ،عند اعتماد البيانات املالية ،توقع معقول بأن املجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في عملياتها
التشــغيلية فــي املســتقبل املنظــور .وبالتالــي ،واصلــوا تطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي عنــد إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

	.2

2املعايير اجلديدة واملعدلة سارية املفعول للسنة احلالية
سارية املفعول للسنة احلالية
إن السياســات احملاســبية املســتخدمة فــي إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة متفقــة مــع تلــك املســتخدمة فــي الســنة الســابقة
باســتثناء املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة التاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة خــال الســنة:
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر

2021

إصــاح معــدل الفائــدة املعيــاري – املرحلــة  :2تعديــات
علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9ومعيــار احملاســبة
الدولــي  39واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  7واملعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة  4واملعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة 16

تتيــح هــذه التعديــات للمنشــآت أن تســجل آثــار االنتقــال مــن معــدالت الفائــدة
املعياريــة مثــل معــدالت الفائــدة املعروضــة بــن البنــوك (آيبــور) إلــى معــدالت الفائــدة
املعياريــة البديلــة دون أن ينتــج عــن ذلــك أي تأثيــرات محاســبية ال توفــر معلومــات
مفيــدة ملســتخدمي البيانــات املاليــة.
تؤثــر التعديــات علــى العديــد مــن املنشــآت وخاصــة تلــك التــي لديهــا موجــودات ماليــة
أو مطلوبــات ماليــة أو التزامــات إيجــار تخضــع إلصــاح معــدل الفائــدة املعيــاري وتلــك
التــي تطبــق متطلبــات محاســبة التحــوط الــواردة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
 9أو معيــار احملاســبة الدولــي  39علــى عالقــات التحــوط التــي تتأثــر باإلصــاح.
•تُطبق التعديالت على جميع املنشآت وليست اختيارية.
•تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر ،2021
مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.

إعفــاءات اإليجــار املتعلقــة بجائحــة كوفيــد  19 -ملــا بعــد فــي مايــو  ،2020أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة ("املجلــس") تعديـ ًا علــى
تاريــخ  30يونيــو ( - 2021املعيــار الدولــي للتقاريــر املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  16يعفــي املســتأجر مــن تقييــم مــا إذا كان إعفــاء
املاليــة )16
ويطبــق علــى
اإليجــار املتعلــق بجائحــة كوفيــد  19 -يعتبــر تعدي ـ ًا لعقــد اإليجــارُ ،
إعفــاءات اإليجــار التــي يؤثــر فيهــا أي تخفيــض فــي دفعــات اإليجــار فقــط علــى
الدفعــات املســتحقة فــي األســاس فــي أو قبــل  30يونيــو  .2021وفــي مــارس ،2021
أصــدر املجلــس متديـ ًـدا لســريان الوســيلة العمليــة املطبقــة علــى إعفــاءات اإليجــار
التــي يؤثــر فيهــا أي تخفيــض فــي دفعــات اإليجــار علــى الدفعــات املســتحقة فــي
األســاس فــي أو قبــل  30يونيــو  2022شــريطة اســتيفاء الشــروط األخــرى لتطبيــق
الوســيلة العمليــة .وهــذا هــو التغييــر الوحيــد الــذي ُأجــري علــى الوســيلة العمليــة.
•تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1أبريــل ،2021
مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.

لم ينشأ عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر مادي في البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
معايير صادرة لكنها غير سارية املفعول بعد
كمــا فــي تاريــخ التصريــح بهــذه البيانــات املاليــة املجمعــة ،لــم تطبــق املجموعــة املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التاليــة اجلديــدة
واملعدلــة الصــادرة ولكنهــا غيــر ســارية املفعــول بعــد:
واملعدلة سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة
ّ
املعيار الدولي للتقارير املالية  17عقود التأمني
تُرجــئ التعديــات تاريــخ التطبيــق املبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة ( 17مبــا فــي ذلــك التعديــات) إلــى فتــرات التقريــر الســنوية التــي
تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2023
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 1

تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة
تُطبــق التعديــات بأثــر رجعــي علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو
بعــد  1ينايــر  ،2023مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.

تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  3إطــار تســري التعديــات التــي ُأجريــت علــى عمليــات اندمــاج األعمــال التــي
يكــون لهــا تاريــخ اســتحواذ فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة الســنوية األولــى
املفاهيــم كمرجــع
التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2022
ُيســمح بالتطبيــق املبكــر إذا طبقــت املنشــأة كافــة املراجــع األخــرى
احملدثــة (املنشــورة مــع إطــار املفاهيــم احملــدث) فــي نفــس الوقــت أو قبلــه.
تعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي  16املمتلــكات تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر
واآلالت واملعــدات  -عائــدات مــا قبــل االســتخدام املزمــع  ،2022مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.
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تعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي  37العقــود املتوقــع تســري التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر
 ،2022مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.
خســارتها  -تكلفــة الوفــاء بالعقــد
التحســينات الســنوية علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة " 1تطبيــق املعاييــر
املاليــة دورة 2020-2018
الدوليــة للتقاريــر املاليــة ألول مــرة" واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
" 9األدوات املاليــة" واملعيــار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة " 16عقــود
اإليجــار" ومعيــار احملاســبة الدولــي " 41الزراعــة"
يســري التعديــل علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر
 ،2022مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 4

متديــد اإلعفــاء املؤقــت مــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة .9
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2023

تعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي  1وبيــان املمارســة اإلفصاح عن السياسات احملاسبية
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2023
 2للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 8

تعريف التقديرات احملاسبية
يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2023

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه املعاييــر والتفســيرات والتعديــات اجلديــدة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة فيمــا يتعلــق بفتــرة التطبيــق
املبدئــي وأن تطبيــق هــذه املعاييــر والتفســيرات والتعديــات اجلديــدة لــن يؤثــر ماد ًيــا فــي البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة فــي
فتــرة التطبيــق املبدئــي.
	.3

2اندماج األعمال
إن اندمــاج األعمــال هــو جتميــع أعمــال منفصلــة فــي كيــان واحــد نتيجــة حصــول منشــأة واحــدة وهــو املشــتري علــى الســيطرة علــى
واحــد أو أكثــر مــن األعمــال األخــرى .يتــم اســتخدام طريقــة االقتنــاء احملاســبية الحتســاب عمليــات اندمــاج األعمــال .يتــم قيــاس
مبلــغ الشــراء املدفــوع لالقتنــاء بالقيمــة العادلــة للموجــودات واألســهم املصــدرة واملطلوبــات املتكبــدة أو تلــك التــي يتــم حتملهــا فــي
تاريــخ العمليــة .إن املبلــغ احملــول يتضمــن القيمــة العادلــة ألي موجــودات أو مطلوبــات ناجتــة مــن ترتيــب شــراء محتمــل .يتــم حتميــل
التكاليــف التــي تتعلــق بعمليــة االقتنــاء كمصاريــف عنــد تكبدهــا .يتــم مبدئيـ ًا قيــاس املوجــودات املقتنــاة احملــددة واملطلوبــات وكذلــك
املطلوبــات احملتملــة التــي يتــم افتــراض حتملهــا فــي عمليــة اندمــاج األعمــال (صافــي املوجــودات املقتنــاة فــي عمليــة اندمــاج األعمــال)
بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االقتنــاء .يتــم إدراج احلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركة التابعــة املقتنــاة بنســبة حصــة احلصــص غيــر
املســيطرة فــي صافــي موجــودات الشــركة املقتنــاة.
عنــد تنفيــذ عمليــة اندمــاج األعمــال علــى مراحــل ،يتــم إعــادة قيــاس احلصــص اململوكــة ســابق ًا فــي الشــركة املقتنــاة بالقيمــة العادلــة
فــي تاريــخ االقتنــاء ويتــم إدراج األربــاح أو اخلســائر الناجتــة فــي بيــان الدخــل املجمــع .يتــم حتديــد القيمــة العادلــة حلصــص ملكيــة
الشــركة املقتنــاة فــي تاريــخ االقتنــاء باســتخدام وســائل تقييــم مــع األخــذ فــي االعتبــار نتيجــة املعامــات احلديثــة ملوجــودات مماثلــة
فــي نفــس الصناعــة ونفــس القطــاع اجلغرافــي.
تعتــرف املجموعــة بشــكل منفصــل باملطلوبــات احملتملــة املتكبــدة مــن عمليــة اندمــاج األعمــال إذا كانــت التزام ـ ًا قائم ـ ًا مــن أحــداث
وقعــت باملاضــي ومــن املمكــن تقديــر قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه.
إن التعويــض املســتلم مــن البائــع فــي عمليــة اندمــاج األعمــال نتيجــة حــدث طــارئ أو شــكوك تتعلــق بأصــل أو التــزام محــدد (بالكامــل
أو جــزء منــه) مــدرج فــي تاريــخ االقتنــاء بقيمتــه العادلــة وقــت االقتنــاء يتــم إدراجــه كأصــل تعويــض فــي تاريــخ االقتنــاء بقيمتــه العادلــة
وقــت االقتنــاء.
تســتخدم املجموعــة قيــم مؤقتــة للمحاســبة املبدئيــة عــن عمليــة اندمــاج األعمــال وتقــوم بتســجيل أي تعديــل علــى هــذه القيــم املؤقتــة
خــال فتــرة القيــاس وهــي اثنــا عشــر شــهر ًا مــن تاريــخ االقتنــاء.

	.4

2التجميع
تقــوم املجموعــة بتجميــع البيانــات املاليــة للشــركة األم والشــركات التابعــة (املنشــآت التــي تســيطر عليهــا) واملنشــآت ا ُملسـ َ
ـيطر عليهــا
مــن قبــل شــركاتها التابعــة.

غيتهاوس كابيتال | التقرير السنوي | 2021

41

شركة غيتهاوس كابيتال لالستشارات االقتصادية والمالية ش.م.ك.م .وشركاتها التابعة  -الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر

2021

تسيطر املجموعة على الشركة املستثمر بها فقط في حالة:
•الســيطرة علــى الشــركة املســتثمر بهــا (علــى ســبيل املثــال :احلقــوق القائمــة التــي تتيــح لهــا قدرتهــا احلاليــة علــى توجيــه أنشــطة
الشــركة املســتثمر بهــا)؛
•التعرض للتغير في العوائد أو امتالك حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة املستثمر بها؛
•قدرة املجموعة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر بها للتأثير على عائداتها.
إذا كان لــدى املجموعــة حقــوق تصويــت أقــل مــن األغلبيــة التصويتيــة أو حقــوق مماثلــة أخــرى فــي الشــركة املســتثمر بهــا ،تراعــي
املجموعــة كافــة احلقائــق والظــروف عنــد تقييــم مــا إذا لهــا ســيطرة علــى الشــركة املســتثمر بهــا ،مبــا فــي ذلــك:
•الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر بها.
•احلقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
•حقوق تصويت املجموعة وحقوق التصويت احملتملة.
يتــم إدراج البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس كل بيــان علــى حــدة مــن تاريــخ نقــل الســيطرة
إلــى املجموعــة وحتــى تاريــخ توقــف الســيطرة.
يتــم إظهــار احلصــص غيــر املســيطرة فــي الشــركة املقتنــاة بنســبة حصــة احلصــص غيــر املســيطرة فــي املبالــغ املدرجــة لصافــي املوجــودات
احملــددة للشــركة املقتنــاة فــي تاريــخ االقتنــاء وبحصــة احلصــص غيــر املســيطرة مــن التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة مــن تاريــخ االندمــاج.
إن مجمــوع الدخــل الشــامل يتــم توزيعــه علــى احلصــص غيــر املســيطرة حتــى لــو نتــج عــن ذلــك رصيــد عجــز لــدى احلصــص غيــر
املســيطرة .إن التغيــرات فــي حصــص ملكيــة املجموعــة فــي الشــركة التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــد الســيطرة يتــم احملاســبة عنهــا
كمعامــات حقــوق امللكيــة .يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة للحصــص املســيطرة وغيــر املســيطرة وذلــك لتعكــس التغيــرات فــي حصتهــا فــي
الشــركة التابعــة ويتــم إدراج أي فــرق بــن القيمــة التــي مت فيهــا تعديــل احلصــص غيــر املســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ املدفــوع أو
املســتلم مباشــرة فــي حقــوق امللكيــة وتكــون متاحــة ملســاهمي الشــركة األم .يتــم إظهــار احلصــص غيــر املســيطرة فــي بنــد مســتقل فــي
بيــان املركــز املالــي املجمــع وبيــان الدخــل املجمــع .يتــم تصنيــف احلصــص غيــر املســيطرة كمطلوبــات ماليــة إلــى احلــد الــذي يكــون فيــه
هنــاك التــزام يتوجــب ســداد نقــدي أو تســليم موجــودات ماليــة أخــرى لتســوية احلصــص غيــر املســيطرة.
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة باســتخدام سياســات محاســبية موحــدة للمعامــات املتشــابهة واألحــداث األخــرى التــي تتــم فــي
ـاء علــى آخــر بيانــات ماليــة مدققــة للشــركات التابعــة .يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد األرصــدة واملعامــات واإليــرادات
نفــس الظــروف بنـ ً
ً
واملصاريــف والتوزيعــات املتبادلــة بالكامــل بــن شــركات املجموعــة .يتــم أيض ـا اســتبعاد األربــاح واخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة مــن
املعامــات املتبادلــة بــن شــركات املجموعــة واملدرجــة فــي املوجــودات بالكامــل .يتــم تســجيل اخلســائر املتكبــدة مــا بــن شــركات املجموعــة،
والتــي متثــل مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة ،فــي البيانــات املاليــة املجمعــة.
فــي حــال فقــدت الشــركة األم الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،يتــم حــذف موجــودات (مبــا فيهــا الشــهرة) ومطلوبــات الشــركة التابعــة
بقيمهــا الدفتريــة فــي تاريــخ فقــدان تلــك الســيطرة وكذلــك يتــم حــذف احلصــص غيــر املســيطرة ذات الصلــة .يتــم إدراج أي اســتثمار
محتفــظ بــه بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ فقــد الســيطرة .يتــم حتويــل أيــة فــروق ناجتــة مــع املبالــغ التــي ســبق االعتــراف بهــا مباشــر ًة
فــي حقــوق امللكيــة إلــى بيــان الدخــل املجمــع.
	.5

2األدوات املالية

االعتراف وعدم االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية

يتــم االعتــراف باألصــل أو االلتــزام املالــي عندمــا تصبــح املجموعــة طرفـ ًا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة .يتــم قيــاس كافــة املوجــودات
واملطلوبــات املاليــة مبدئيـ ًا بالقيمــة العادلــةُ .تضــاف تكاليــف املعاملــة املتعلقــة مباشــرة باالســتحواذ أو اإلصــدار باســتثناء تلــك األدوات
املاليــة املصنفــة ك ـ "بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر".
ال يتــم االعتــراف باألصــل املالــي (كلي ـ ًا أو جزئي ـ ًا) عندمــا تنتهــي احلقــوق التعاقديــة فــي اســتالم التدفقــات النقديــة الناجتــة عــن
األصــل املالــي أو عندمــا تقــوم املجموعــة فعليـ ًا بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع امللكيــة ولــم تعــد حتتفــظ بســيطرتها .فــي حــال حافظــت
املجموعــة علــى ســيطرتها ،فإنهــا تســتمر فــي االعتــراف باألصــل املالــي طــوال مــدة ســيطرتها.
ال يتــم االعتــراف بااللتــزام املالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام احملــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه .عنــد
اســتبدال التــزام مالــي قائــم بالتــزام آخــر مــن نفــس ا ُملقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل جوهــري أو أن شــروط االلتــزام القائــم قــد مت
تعديلهــا بصــورة ماديــة ،يتــم معاجلــة مثــل هــذا االســتبدال أو التعديــل كاســتبعاد لاللتــزام األصلــي واالعتــراف بااللتــزام اجلديــد .إذا
لــم يكــن التعديــل جوهريـ ًا ،يتــم االعتــراف بالفــرق بــن ( )1القيمــة الدفتريــة لاللتــزام قبــل التعديــل و( )2القيمــة احلاليــة للتدفقــات
النقديــة بعــد التعديــل فــي بيــان الدخــل املجمــع كربــح أو خســارة نتيجــة التعديــل ضمــن األربــاح واخلســائر األخــرى.
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يتــم االعتــراف بكافــة عمليــات الشــراء والبيــع التــي تتــم بالشــروط املعتــادة للموجــودات املاليــة باســتخدام طريقــة تاريــخ التســوية
احملاســبية .يتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة بــن تاريــخ املتاجــرة وتاريــخ التســوية فــي بيــان الدخــل والدخــل الشــامل
اآلخــر املجمــع طبق ـ ًا للسياســة احملاســبية املطبقــة علــى األداة املاليــة ذات الصلــة .إن عمليــات الشــراء والبيــع التــي تتــم بالشــروط
املعتــادة هــي عمليــات شــراء أو بيــع موجــودات ماليــة تتطلــب تســليم املوجــودات خــال فتــرة زمنيــة يتــم حتديدهــا عامــة وفقـ ًا للقوانــن
أو األعــراف املتعامــل بهــا فــي الســوق.
تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية
يســتند تقييــم املوجــودات املاليــة إلــى مجموعــة مــن منــاذج أعمــال املنشــأة إلدارة املوجــودات وخصائــص التدفقــات النقديــة
التعاقدية لألدوات.

تقييم منوذج األعمال

حتــدد املجموعــة منــوذج أعمالهــا عنــد املســتوى الــذي يعكــس علــى النحــو األفضــل كيفيــة إدارة مجموعــات مــن املوجــودات املاليــة
لتحقيــق هدفهــا مــن األعمــال .وذلــك ســواء كان هــدف املجموعــة هــو فقــط حتصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن املوجــودات أو
حتصيــل كل مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة والتدفقــات النقديــة الناجتــة مــن بيــع املوجــودات .إذا لــم ينطبــق أي مــن كالهمــا (علــى
ســبيل املثــال املوجــودات املاليــة احملتفــظ بهــا ألغــراض املتاجــرة) ،عندئــذ يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة كجــزء مــن منــوذج أعمــال
"البيــع" ويتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر) .يســتند منــوذج أعمــال املجموعــة إلــى عوامــل ملحوظــة مثــل:
•طريقــة تقييــم أداء منــوذج األعمــال واملوجــودات املاليــة احملتفــظ بهــا ضمــن هــذا النمــوذج ورفــع تقاريــر عنهــا ملوظفــي اإلدارة
العليــا باملنشــأة؛
•املخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء منــوذج األعمــال (واملوجــودات املاليــة احملتفــظ بهــا ضمــن منــوذج األعمــال) وباألخــص طريقــة إدارة
تلــك املخاطر؛
•طريقــة مكافــأة مــدراء األعمــال (علــى ســبيل املثــال ،مــا إذا كانــت املكافــأة تســتند إلــى القيمــة العادلــة للموجــودات املــدارة أو إلــى
التدفقــات النقديــة التعاقديــة احملصلــة).
كما أن معدل التكرار املتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها يعتبر من اجلوانب املهمة للتقييم الذي جتريه املجموعة.

تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة متثــل دفعــات مــن املبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط (اختبــار حتقــق دفعــات مــن املبلــغ
األصلــي والفائــدة فقــط)
إذا اســتهدف منــوذج األعمــال االحتفــاظ باملوجــودات لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو حتصيــل التدفقــات النقديــة
التعاقديــة والبيــع ،تقــوم املجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لــأدوات املاليــة متثــل دفعــات مــن املبلــغ األصلــي والفائــدة
فقــط اخلاصــة باختبــار حتقــق دفعــات مــن املبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط.
ألغــراض هــذا االختبــارُ ،يعــرف "أصــل املبلــغ" علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل املالــي عنــد االعتــراف املبدئــي وقــد يتغيــر خــال عمــر
األصــل املالــي (علــى ســبيل املثــال عنــد وجــود دفعــات مســددة مــن املبلــغ األصلــي أو إطفــاء القســط  /اخلصــم).
إن العناصــر األكثــر أهميــة للفائــدة فــي أي ترتيــب إقــراض أساســي تتمثــل فــي مراعــاة القيمــة الزمنيــة لألمــوال ومخاطــر االئتمــان،
بخــاف مخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى وهامــش الربــح .والختبــار حتقــق دفعــات مــن املبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط ،تطبــق
املجموعــة أحــكام ،وتراعــي العوامــل ذات الصلــة مثــل العملــة املقــوم بهــا األصــل املالــي واملــدة احملــدد عنهــا معــدل الفائــدة.
تصنف املجموعة موجوداتها املالية عند االعتراف املبدئي ضمن الفئات التالية:
•املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
•استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
•استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة
يتم قياس األصل املالي بالتكلفة املطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية:
•أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن منوذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
•أن ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة ،والتــي تتمثــل فــي دفعــات مــن املبلــغ األصلــي
والفائــدة فقــط علــى املبلــغ األصلــي القائــم.
إن النقــد واألرصــدة البنكيــة واألرصــدة املدينــة املصنفــة بطبيعتهــا كموجــودات ماليــة يتــم تصنيفهــا كموجــودات ماليــة مدرجــة
بالتكلفــة املطفــأة.
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استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
تقــوم املجموعــة بتصنيــف املوجــودات املاليــة كمحتفــظ بهــا بغــرض املتاجــرة عنــد شــرائها أو إصدارهــا بصــورة رئيســية لغــرض حتقيــق
أربــاح علــى املــدى القريــب مــن خــال أنشــطة املتاجــرة أو عندمــا تشــكل جــزء ًا مــن محفظــة أدوات ماليــة مــدارة ،فــي حالــة توافــر دليــل
علــى وجــود منــط حديــث لتحقــق أربــاح علــى املــدى القريــب .إضافــة إلــى ذلــك ،قــد تلجــأ املجموعــة عنــد االعتــراف املبدئــي إلــى القيــام
علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء بتصنيــف األصــل املالــي الــذي ال يســتوفي متطلبــات القيــاس بالتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كأصــل مالــي مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يســتبعد
أو يحــد بصــورة ملحوظــة مــن أي تبايــن محاســبي قــد ينشــأ بخــاف ذلــك .يدخــل ضمــن هــذا التصنيــف بعــض أســهم حقــوق امللكيــة
التــي مت االســتحواذ عليهــا بشــكل رئيســي لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء علــى املــدى القريــب.

استثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عنــد االعتــراف املبدئــي ،قــد تختــار املجموعــة تصنيــف بعــض اســتثماراتها فــي األســهم علــى نحــو غيــر قابــل لإللغــاء كأدوات حقــوق
ملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق امللكيــة طبقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي 32
األدوات املاليــة :العــرض وال يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض املتاجــرة .يتــم حتديــد مثــل هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.
إن أدوات حقــوق امللكيــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم قياســها الحقــا بالقيمــة العادلــة .ال يعــاد
إدراج األربــاح واخلســائر الناجتــة مــن أدوات حقــوق امللكيــة إلــى بيــان الدخــل املجمــع .ويتــم االعتــراف بالتوزيعــات فــي بيــان الدخــل
املجمــع ،عندمــا يثبــت احلــق فــي اســتالمها ،إال فــي حالــة اســتفادة املجموعــة مــن هــذه املتحصــات كاســترداد جلــزء مــن تكلفــة األداة،
وفــي هــذه احلالــة ،تــدرج األربــاح فــي بيــان الدخــل والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع .إن أدوات حقــوق امللكيــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة .وعنــد االســتبعاد ،يعــاد تصنيــف األربــاح أو اخلســائر املتراكمــة
مــن احتياطــي القيمــة العادلــة إلــى األربــاح املرحلــة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع.
انخفاض قيمة املوجودات املالية
تعترف املجموعة باخلسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.
يتــم قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة علــى األداة املاليــة بطريقــة تعكــس املبالــغ بشــكل غيــر متحيــز ومرجــح باالحتمــاالت والتــي
يتــم حتديدهــا مــن خــال تقييــم مجموعــة مــن النتائــج احملتملــة والقيمــة الزمنيــة لألمــوال واألحــداث الســابقة والظــروف احلاليــة
وتوقعــات الظــروف االقتصاديــة املســتقبلية .يطبــق منــوذج اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة علــى كافــة األدوات املاليــة باســتثناء االســتثمار
فــي أدوات حقــوق امللكيــة .ويتــم بانتظــام مراجعــة املنهجيــات واالفتراضــات مبــا فــي ذلــك توقعــات الظــروف االقتصاديــة املســتقبلية.

املنهج العام
لقيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مبوجــب املنهــج العــام ،تطــرأ تغيــرات علــى املوجــودات تــؤدي إلــى انتقالهــا بــن املراحــل الثالثــة
ـتنادا إلــى التغيــر فــي اجلــدارة االئتمانيــة منــذ االعتــراف املبدئــي.
التاليــة اسـ ً
تعترف املجموعة باخلسائر االئتمانية املتوقعة على النقد واألرصدة البنكية واألرصدة املدينة باستخدام املنهج العام.
تطبــق املجموعــة منهج ـ ًا مكون ـ ًا مــن ثــاث مراحــل لقيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة .وتنتقــل املوجــودات عبــر املراحــل الثالثــة
ـتنادا إلــى التغيــر فــي اجلــدارة االئتمانيــة منــذ االعتــراف املبدئــي .يتــم نقــل املوجــودات املاليــة ذات الزيــادة امللحوظــة فــي مخاطــر
اسـ ً
االئتمان منذ االعتراف املبدئي دون انخفاض جدارتها االئتمانية من املرحلة  1إلى املرحلة  2ويتم االعتراف باخلسائر االئتمانية
ـتنادا إلــى احتماليــة حــدوث تعثــر للطــرف املقابــل خــال عمــر األصــل .يتــم اعتبــار كافــة املوجــودات املاليــة األخــرى ضمــن
املتوقعــة اسـ ً
ـتنادا إلــى احتماليــة تعثــر العميــل
املرحلــة  1مــا لــم تنخفــض جدارتهــا االئتمانيــة ويتــم االعتــراف باخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة اسـ ً
ـهرا املقبلــة .يتــم اعتبــار املوجــودات املاليــة منخفضــة اجلــدارة االئتمانيــة عندمــا تؤثــر بشــكل ســلبي علــى التدفقــات
خــال ال ـ  12شـ ً
النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل املالــي.

املنهج املبسط
حتدد املجموعة اخلسائر االئتمانية املتوقعة على هذه البنود استناد ًا إلى التجارب السابقة للخسائر االئتمانية وفقً ا حلالة انقضاء
االســتحقاق اخلاصــة باملدينــن واملعدلــة حســب االقتضــاء كــي تعكــس الظــروف احلاليــة وتقديــرات الظــروف االقتصاديــة املســتقبلية.
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اخلسائر االئتمانية املتوقعة
إن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة هــي النــاجت املخصــوم مــن احتماليــة التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر ومعــدل اخلســارة عنــد
ـهرا (احتماليــة التعثــر
التعثــر .تتمثــل احتماليــة التعثــر فــي احتماليــة تعثــر املقتــرض فــي الوفــاء بالتزاماتــه املاليــة إمــا ملــدة  12شـ ً
ـهرا) أو خــال املــدة املتبقيــة مــن االلتــزام (احتماليــة التعثــر خــال مــدة االلتــزام) .تتمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر
ملــدة  12شـ ً
فــي قيمــة التعــرض املتوقعــة عنــد حــدوث تعثــر .حتــدد املجموعــة قيمــة التعــرض عنــد التعثــر مــن التعــرض احلالــي لــأدوات املاليــة
والتغيــرات احملتملــة علــى املبالــغ القائمــة املســموح بهــا مبوجــب العقــد مبــا فــي ذلــك اإلطفــاء .متثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر
لألصــل املالــي إجمالــي قيمتــه الدفتريــة .ميثــل معــدل اخلســارة عنــد التعثــر اخلســارة املتوقعــة املشــروطة بوقــوع حالــة تعثــر وقيمتهــا
املتوقعــة عنــد حدوثهــا والقيمــة الزمنيــة لألمــوال.

حالة التعثر
ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخليــة ،تعتبــر املجموعــة أن البنــود املوضحــة أدنــاه تشــكل "حالــة تعثــر" ،حيــث تشــير التجــارب
الســابقة إلــى أن املوجــودات املاليــة التــي تســتوفي أي مــن املعاييــر التاليــة تكــون غيــر قابلــة لالســترداد بشــكل عــام:
•في حالة اإلخالل بالتعهدات املالية من قبل املدين؛ أو
•إذا كانــت املعلومــات التــي مت إعدادهــا داخليـ ًا أو احلصــول عليهــا مــن املصــادر اخلارجيــة تشــير إلــى أنــه مــن غيــر املرجــح أن يقــوم
املديــن بدفــع املبالــغ املســتحقة كاملــة لدائنيــه مبــا فــي ذلــك املجموعــة (دون النظــر إلــى أي ضمانــات محتفــظ بهــا مــن قبــل
املجموعــة).
بغــض النظــر عــن التحليــل املوضــح أعــاه ،تــرى املجموعــة أن التعثــر يحــدث عندمــا ينقضــي أجــل اســتحقاق أي أصــل مالــي لفتــرة
تزيــد عــن  90يوم ـ ًا مــا لــم يكــن لــدى الشــركة أي معلومــات معقولــة ومؤيــدة تشــير إلــى وجــود معيــار تعثــر آخــر أكثــر مالءمــة.
ـتنادا إلــى التغيــرات املتوقعــة فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي فــي تقييمهــا ملــدى وقــوع زيــادة
تســتخدم املجموعــة املعلومــات املســتقبلية اسـ ً
ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان لــأداة منــذ االعتــراف املبدئــي وقيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.
املطلوبات املالية وحقوق امللكية

التصنيف كدين أو حقوق ملكية
يتــم تصنيــف أدوات الديــن وحقــوق امللكيــة كمطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة وفقً ــا جلوهــر الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــات االلتــزام
املالــي وأداة حقــوق امللكيــة.

أدوات حقوق امللكية
إن أداة حقــوق امللكيــة هــي أي عقــد يثبــت وجــود حصــة متبقيــة فــي موجــودات املنشــأة بعــد خصــم جميــع مطلوباتهــا .يتــم االعتــراف
بــأدوات حقــوق امللكيــة الصــادرة مــن قبــل الشــركة باملبالــغ احملصلــة بالصافــي مــن تكاليــف اإلصــدار املباشــرة.

مطلوبات مالية
مبدئيــا
يتــم تصنيــف جميــع املطلوبــات املاليــة كمقاســة بالتكلفــة املطفــأة .يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة
ً
بالقيمــة العادلــة ويتــم قياســها الحق ـ ًا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم االعتــراف مبصاريــف الفوائــد
وأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة فــي بيــان الدخــل املجمــع.
	.6

2قياس القيمة العادلة
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لنقــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بــن املشــاركني فــي الســوق
فــي تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام تتــم إمــا:
•في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛
•في حال غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر ربح ًا لألصل أو االلتزام؛ أو
•يجب أن يكون دخول املجموعة إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربح ًا متاح ًا.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها املشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو
االلتــزام ،علــى افتــراض أن املشــاركني فــي الســوق ســيتصرفون وفقـ ًا ملصلحتهــم االقتصاديــة.
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تســتخدم املجموعــة أســاليب التقييــم املالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر مــن أجلهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،والتــي تزيــد
مــن اســتخدام املدخــات امللحوظــة ذات الصلــة وتقلــل مــن اســتخدام املدخــات غيــر امللحوظــة.
يتــم تصنيــف كافــة املوجــودات واملطلوبــات ،التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات املاليــة املجمعــة ،ضمــن
تسلســل القيمــة العادلــة ،كمــا هــو مبــن أدنــاه ،اســتناد ًا إلــى مدخــات املســتوى األقــل التــي تكــون جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
املستوى 1-

تعتبر املدخالت هي األسعار املعلنة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة
والتييكوندخولهامتاح ًا للمنشأةكمافيتاريخالقياس؛

املستوى 2-

تعتبــر املدخــات ،بخــاف األســعار املعلنــة واملتضمنــة فــي املســتوى  ،1ملحوظــة لألصــل أو االلتــزام إمــا بشــكل
مباشر أو غير مباشر؛ و

املستوى 3-

تعتبر املدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام.

		

بالنســبة لــأدوات املاليــة املســعرة فــي ســوق نشــط ،يتــم حتديــد قيمتهــا العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار الســوق املعلنــة .يتــم اســتخدام
أســعار أوامــر الشــراء للموجــودات وأســعار العــروض للمطلوبــات .يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي صناديــق مشــتركة
ووحــدات اســتثمارية وأدوات اســتثمارية مماثلــة بنــاء علــى آخــر قيمــة صافيــة معلنــة لتلــك املوجــودات.
بالنســبة لــأدوات املاليــة غيــر املســعرة ،يتــم حتديــد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية لالســتثمارات املماثلــة أو باالعتمــاد
علــى التدفقــات النقديــة املخصومــة أو منــاذج التقييــم األخــرى املالئمــة أو باســتخدام األســعار املعلنــة مــن قبــل الوســطاء.
بالنســبة لــأدوات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة باســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة املســتقبلية
املخصومــة مبعــدل العائــد احلالــي الســائد فــي الســوق ألدوات ماليــة مماثلــة.
وبالنســبة لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق امللكيــة ،عنــد عــدم القــدرة علــى تقديــر القيمــة العادلــة بصــورة معقولــة ،يــدرج االســتثمار
بالتكلفــة ناقص ـ ًا االنخفــاض فــي القيمــة.
يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل غيــر مالــي بعــن االعتبــار قــدرة املشــارك فــي الســوق علــى حتقيــق املنافــع االقتصاديــة مــن خــال
أفضــل وأمثــل اســتخدام لألصــل أو ببيعــه ملشــارك آخــر فــي الســوق سيســتخدم األصــل أفضــل وأمثــل اســتخدام لــه.
وبالنســبة للموجــودات واملطلوبــات التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي البيانــات املاليــة املجمعــة علــى أســاس متكــرر ،حتــدد املجموعــة مــا
ـاء علــى أدنــى مســتوى
إذا كانــت االنتقــاالت قــد حدثــت بــن مســتويات التسلســل الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف (بنـ ً
للمدخــات اجلوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة ،حتــدد املجموعــة فئــات للموجــودات واملطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر األصــل
أو االلتــزام ومســتوى تسلســل القيمــة العادلــة علــى النحــو املوضــح أعــاه.
	.7

2أثاث ومعدات
يتم إدراج األثاث واملعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم واخلسائر املتراكمة نتيجة االنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات كما يلي:
 3سنوات
أثاث وتركيبات
 3سنوات
معدات مكتبية
 5سنوات
ديكورات
يتــم رســملة املصاريــف املتكبــدة الســتبدال جــزء مــن أحــد بنــود األثــاث واملعــدات التــي يتــم احملاســبة عنهــا بصــورة منفصلــة ويتــم
شــطب القيمــة الدفتريــة للجــزء املســتبدل .ويتــم رســملة املصاريــف الالحقــة األخــرى فقــط عندمــا حتقــق زيــادة املنافــع االقتصاديــة
املســتقبلية لبنــد األثــاث واملعــدات املتعلــق بهــا .وتســجل كافــة املصاريــف األخــرى فــي بيــان الدخــل املجمــع كمصــروف عنــد تكبدهــا.
ألغــراض تقديــر انخفــاض القيمــة ،يتــم جتميــع املوجــودات إلــى أدنــى مســتوى ميكــن عنــده حتديــد تدفقــات نقديــة بشــكل مســتقل.
يتــم مراجعــة القيمــة املتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك وتعديلهــا عنــد اللــزوم فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.
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2استثمارات عقارية
إن االســتثمارات العقاريــة هــي العقــارات التــي يتــم االحتفــاظ بهــا لغــرض حتقيــق إيــرادات تأجيــر أو لزيــادة قيمتهــا الرأســمالية أو
لــكال الغرضــن ،ولكــن ليــس لغــرض البيــع فــي إطــار النشــاط االعتيــادي لألعمــال أو االســتخدام ألغــراض إنتــاج أو توريــد البضائــع أو
اخلدمــات ألغــراض إداريــة.
يتــم قيــاس االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة عنــد االعتــراف املبدئــي والحق ـ ًا بالقيمــة العادلــة مــع إدراج أي تغيــر عليهــا فــي بيــان
الدخــل املجمــع ،تتضمــن التكلفــة النفقــات املتعلقــة مباشــرة بحيــازة االســتثمار العقــاري.
يتــم حتديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة مــن قبــل مق ّيمــن لديهــم مؤهــات مهنيــة معتــرف بهــا وخبــرة حديثــة فــي موقــع
وفئــة العقــار الــذي يتــم تقييمــه.
يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ناجتــة عــن بيــع االســتثمار العقــاري (محتســبة علــى أســاس الفــرق بــن صافــي احملصــل مــن البيــع
والقيمــة الدفتريــة للبنــد) فــي بيــان الدخــل املجمــع.
عنــد تغييــر اســتخدام عقــار معــن بحيــث يتــم تصنيفــه كممتلــكات ومعــدات ،فــإن القيمــة العادلــة لهــذا العقــار فــي تاريــخ إعــادة
التصنيــف متثــل تكلفتــه وذلــك ألغــراض احملاســبة الحق ـ ًا.
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2انخفاض قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة باستثناء الشهرة
كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،تراجــع املجموعــة القيــم الدفتريــة ملوجوداتهــا امللموســة وغيــر امللموســة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر
علــى أن تلــك املوجــودات قــد تعرضــت خلســارة نتيجــة االنخفــاض فــي القيمــة .فــي حــال وجــود مثــل هــذا املؤشــر ،يتــم تقديــر القيمــة
االســتردادية لألصــل مبقــدار خســارة انخفــاض القيمــة (إن وجــدت) .عندمــا ال ينتــج األصــل تدفقــات نقديــة مســتقلة عــن املوجــودات
األخــرى ،تقــدر املجموعــة القيمــة االســتردادية لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل .حينمــا ميكــن حتديــد أســاس معقــول
وثابــت للتوزيــع ،تــوزع املوجــودات املشــتركة أيضـ ًا علــى وحــدات فرديــة لتوليــد النقــد أو يتــم توزيعهــا علــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات
توليــد النقــد التــي ميكــن أن يحــدد لهــا أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع .يتــم اختبــار املوجــودات غيــر امللموســة ذات العمــر اإلنتاجــي غيــر
احملــدد ســنوي ًا علــى األقــل لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة وكلمــا كان هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة األصــل.
إن القيمــة االســتردادية هــي القيمــة العادلــة ناقصـ ًا تكاليــف البيــع أو قيمــة االســتخدام ،أيهمــا أعلــى .عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام،
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لقيمتهــا احلاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقديرات
الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر املتعلقــة باألصــل الــذي لــم يتــم تعديــل تقديــرات تدفقاتــه النقديــة املســتقبلية.
فــي حالــة تقديــر القيمــة االســتردادية لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة
لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) إلــى قيمتــه االســتردادية .يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل
املجمــع إال إذا مت إدراج األصــل ذي الصلــة مببلــغ إعــادة التقييــم ،وفــي هــذه احلالــة يتــم التعامــل مــع خســارة انخفــاض القيمــة
كانخفــاض نــاجت عــن إعــادة التقييــم.
فــي حالــة مت رد خســارة انخفــاض القيمــة الحقـ ًا ،يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) إلــى مقــدار التقديــر
املعــدل لقيمتــه االســتردادية بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي مت زيادتهــا القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن املمكــن حتديدهــا
فــي حــال عــدم االعتــراف بــأي خســارة نتيجــة انخفــاض قيمــة األصــل (أو وحــدة توليــد النقــد) فــي الســنوات الســابقة .يتــم االعتــراف
بــرد خســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع مباشــرة ،إال إذا مت إدراج األصــل ذي الصلــة مببلــغ إعــادة التقييــم ،وفــي هــذه
احلالــة يتــم التعامــل مــع رد خســارة انخفــاض القيمــة محاســبي ًا كزيــادة ناجتــة عــن إعــادة التقييــم.
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2استثمار في شركة زميلة
إن الشــركة الزميلــة هــي تلــك الشــركة التــي يكــون للمجموعــة تأثيــر جوهــري فيهــا وهــي ليســت شــركة تابعــة أو حصــص فــي مشــروع
مشــترك .إن التأثيــر اجلوهــري هــو القــدرة علــى املشــاركة فــي قــرارات السياســة التشــغيلية واملاليــة للشــركة املســتثمر بهــا ولكــن ليــس
لهــا ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات.
يتــم تضمــن نتائــج وموجــودات ومطلوبــات الشــركات الزميلــة فــي هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة
احملاســبية ،إال إذا كان االســتثمار مصنفـ ًا كمحتفــظ بــه للبيــع ،وفــي هــذه احلالــة تتــم احملاســبة عنــه وفقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة  5موجــودات غيــر متداولــة محتفــظ بهــا للبيــع وعمليــات متوقفــة .ووفق ـ ًا لطريقــة حقــوق امللكيــة ،يتــم إدراج االســتثمار فــي
شــركة زميلــة مبدئيـ ًا فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع بالتكلفــة ويتــم تعديلــه فيمــا بعــد إلدراج حصــة املجموعــة فــي األربــاح واخلســائر
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والدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة .عندمــا تكــون حصــة املجموعــة فــي خســائر شــركة زميلــة تتجــاوز حصتهــا فــي تلــك الشــركة
الزميلــة (والتــي تتضمــن أي حصــص طويلــة األجــل والتــي تشــكل جوهري ـ ًا جــزء مــن صافــي اســتثمارات املجموعــة فــي الشــركة
الزميلــة) ،تتوقــف املجموعــة عــن إدراج حصتهــا مــن اخلســائر اإلضافيــة .يتــم إدراج اخلســائر اإلضافيــة إلــى احلــد الــذي تتكبــد فيــه
املجموعــة التزامــات قانونيــة أو متوقعــة أو تكــون قــد قامــت بســداد أي مدفوعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة.
إن الزيــادة فــي تكلفــة االقتنــاء عــن حصــة املجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات احملــددة وااللتزامــات احملتملــة
للشــركة الزميلــة واملدرجــة فــي تاريــخ االقتنــاء كشــهرة ،يتــم إدراجهــا كشــهرة ويتــم تضمينهــا بالقيمــة الدفتريــة لالســتثمارات .إن أيــة
زيــادة فــي حصــة املجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات احملــددة وااللتزامــات احملتملــة عــن تكلفــة االقتنــاء بعــد
إعــادة التقييــم يتــم إدراجهــا مباشــرة فــي بيــان الدخــل املجمــع.
يتــم تطبيــق متطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي  36لتحديــد مــا إذا كان ضروريــا االعتــراف بــأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة فيمــا
يتعلــق باســتثمار املجموعــة فــي شــركة زميلــة .عندمــا يكــون ذلــك ضروريـ ًا ،يتــم اختبــار القيمــة الدفتريــة الكاملــة لالســتثمار (مبــا فــي
ذلــك الشــهرة) لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة وفقـ ًا ملعيــار احملاســبة الدولــي  36كأصــل واحــد مــن خــال مقارنــة قيمتــه االســتردادية
(القيمــة التشــغيلية والقيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع ،أيهمــا أعلــى) مــع قيمتــه الدفتريــة.
إن أي خســارة مدرجــة لالنخفــاض فــي القيمــة ال يتــم تخصيصهــا مقابــل أي أصــل مبــا فــي ذلــك الشــهرة التــي تشــكل جــزء ًا مــن القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار .يتــم االعتــراف بــأي رد خلســارة االنخفــاض فــي القيمــة وفقـ ًا ملعيــار احملاســبة الدولــي  36وذلــك مبقــدار الزيــادة
الالحقة في القيمة االســتردادية لالســتثمار.
تتوقــف املجموعــة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة بــدء ًا مــن تاريــخ عــدم اعتبــار االســتثمار كشــركة زميلــة .عندمــا حتتفــظ
املجموعــة بحصــة مســتبقاة فــي شــركة زميلــة ســابقة وتكــون احلصــة املســتبقاة عبــارة عــن أصــل مالــي ،تقــوم املجموعــة بقيــاس احلصــة
املســتبقاة بالقيمــة العادلــة فــي ذلــك التاريــخ ،وتعتبــر القيمــة العادلــة للحصــة املســتبقاة هــي قيمتهــا العادلــة عنــد االعتــراف املبدئــي
وفقـ ًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .9يتــم مراعــاة الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة فــي تاريــخ التوقــف عــن اســتخدام
طريقــة حقــوق امللكيــة والقيمــة العادلــة ألي حصــة مســتبقاة وأي متحصــات ناجتــة عــن بيــع جــزء مــن احلصــة فــي الشــركة الزميلــة
وذلــك عنــد حتديــد األربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــن بيــع الشــركة الزميلــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم املجموعــة باحملاســبة عــن كافــة
املبالــغ املعتــرف بهــا ســابقً ا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة الزميلــة وفــق نفــس األســاس الــذي كان سـ ُـيطلب
االســتناد إليــه إذا قامــت الشــركة الزميلــة ببيــع املوجــودات أو املطلوبــات ذات الصلــة بشــكل مباشــر .وبالتالــي ،إذا مت إعــادة تصنيــف
األربــاح أو اخلســائر املعتــرف بهــا ســابقً ا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن قبــل تلــك الشــركة الزميلــة إلــى بيــان الدخــل املجمــع عنــد بيــع
املوجــودات أو املطلوبــات ذات الصلــة ،تقــوم املجموعــة بإعــادة تصنيــف األربــاح أو اخلســائر مــن حقــوق امللكيــة إلــى بيــان الدخــل املجمــع
(كتســوية ناجتــة عــن إعــادة التصنيــف) عندمــا يتــم اســتبعاد الشــركة الزميلــة.
عنــد قيــام املجموعــة بتخفيــض حصــة ملكيتهــا فــي شــركة زميلــة مــع اســتمرارها فــي اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة ،تقــوم املجموعــة
بإعــادة تصنيــف نســبة الربــح أو اخلســارة املعتــرف بهــا ســابق ًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر واملتعلقــة بذلــك التخفيــض فــي حصــة امللكيــة
إلــى بيــان الدخــل املجمــع إذا كان يتوجــب إعــادة تصنيــف ذلــك الربــح أو اخلســارة إلــى بيــان الدخــل املجمــع عنــد بيــع املوجــودات أو
املطلوبــات ذات الصلــة.
عندمــا تتعامــل املجموعــة مــع شــركتها الزميلــة فــإن األربــاح واخلســائر الناجتــة مــن املعامــات مــع الشــركة الزميلــة يتــم إدراجهــا فــي
البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة فقــط فــي حــدود احلصــص فــي الشــركة الزميلــة التــي ال تتعلــق باملجموعــة.
.11

2النقد والنقد املعادل
ألغــراض بيــان التدفقــات النقديــة املجمــع ،يتكــون النقــد والنقــد املعــادل مــن األرصــدة البنكيــة والنقــد التــي ميكــن حتويلهــا بســهولة
ملبالــغ نقديــة محــددة ذات آجــال اســتحقاق أصليــة تصــل إلــى ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ االســتحواذ وتخضــع ملخاطــر غيــر جوهريــة
نتيجــة التغيــر فــي القيمــة.

	.12

2مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تلتــزم املجموعــة وفق ـ ًا لقانــون العمــل الكويتــي بســداد مبالــغ للموظفــن عنــد تــرك اخلدمــة وفق ـ ًا خلطــة منافــع محــددة .إن خطــة
املنافــع احملــددة غيــر ممولــة وتســتند إلــى االلتــزام النــاجت عــن إنهــاء خدمــات كافــة املوظفــن بصــورة غيــر طوعيــة فــي تاريــخ التقريــر.
يعتبــر هــذا األســاس تقديــر ًا موثوقـ ًا للقيمــة احلاليــة لهــذا االلتــزام.
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2االعتراف باإليرادات
يتــم االعتــراف باإليــرادات إلــى احلــد الــذي يكــون عنــده تدفــق املنافــع االقتصاديــة إلــى املجموعــة أمــر ًا محتمـ ًا وميكــن قيــاس مبلــغ
اإليــرادات بصــورة موثــوق فيهــا بصــرف النظــر عــن موعــد الســداد .يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل املســتلم أو املســتحق،
مــع األخــذ فــي االعتبــار شــروط الســداد احملــددة مبوجــب عقــد واســتبعاد الضرائــب والرســوم .كمــا يجــب اســتيفاء معاييــر االعتــراف
احملــددة التاليــة قبــل االعتــراف باإليــرادات:
•يتم االعتراف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن بيع استثمارات عند نقل املخاطر واملنافع إلى املشتري.
•يتم االعتراف بإيرادات التوزيعات عند ثبوت احلق في استالم املدفوعات.
•يتــم االعتــراف بإيــرادات إدارة األصــول وأتعــاب اإليــداع مبــرور الوقــت عندمــا تســتوفي املجموعــة التــزام األداء مــن خــال نقــل
اخلدمــات املوعــود بهــا إلــى العميــل.
•يتــم االعتــراف بإيــرادات أتعــاب االستشــارات عنــد نقطــة زمنيــة محــددة عندمــا تســتوفي املجموعــة التــزام األداء مــن خــال نقــل
اخلدمــات املوعــود بهــا إلــى العميــل.
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2العمالت األجنبية
يتــم تســجيل املعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ املعامــات .يتــم ترجمــة املوجــودات
واملطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة واملقومــة بالعمــات األجنبيــة القائمــة فــي نهايــة الســنة إلــى الدينــار الكويتــي باســتخدام أســعار
الصــرف الســائدة بتاريــخ التقريــر .وتــدرج أي أربــاح أو خســائر ناجتــة فــي بيــان الدخــل املجمــع.
إن فــروق ترجمــة البنــود غيــر النقديــة مثــل أســهم حقــوق امللكيــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم
إدراجهــا ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة فــي حقــوق امللكيــة.
يتــم ترجمــة بيانــات الدخــل والتدفقــات النقديــة للعمليــات األجنبيــة إلــى عملــة العــرض للمجموعــة وفق ـ ًا ملتوســط ســعر الصــرف
للســنة ويتــم ترجمــة بيانــات املراكــز املاليــة لهــذه العمليــات بســعر الصــرف الســائد فــي نهايــة الســنة يتــم إدراج فــروق صــرف العمــات
األجنبيــة التــي تنشــأ مــن ترجمــة صافــي االســتثمار فــي عمليــات أجنبيــة (متضمنـ ًا الشــهرة) فــي بيــان الدخــل الشــامل املجمــع .عنــد
بيــع عمليــة أجنبيــة ،يتــم االعتــراف ضمــن ربــح أو خســارة البيــع بتلــك الفــروق الناجتــة فــي بيــان الدخــل املجمــع.

	.15

2الضرائب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حتتســب املجموعــة حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة  %1مــن الربــح وفقـ ًا لقــرار مجلــس إدارة مؤسســة الكويــت للتقــدم
العلمــي والــذي ينــص علــى أنــه يجــب اســتثناء اجلــزء احملــول إلــى االحتياطــي القانونــي مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد مقــدار احلصــة.

الزكاة

يتــم احتســاب مخصــص للــزكاة بنســبة  %1مــن ربــح املجموعــة وفقـ ًا لقــرار وزارة املاليــة رقــم  2007/58والــذي أصبــح ســاري ًا اعتبــار ًا مــن
 10ديســمبر .2007

الضرائب على الشركات التابعة اخلارجية

يتــم احتســاب الضرائــب علــى الشــركات التابعــة اخلارجيــة اســتناد ًا إلــى معــدالت الضرائــب املطبقــة واملقــررة وطريقــة احملاســبة وفقـ ًا
للقوانــن والقواعــد والنظــم الســائدة فــي الــدول التــي تعمــل بهــا هــذه الشــركات التابعــة .ويتــم حتقــق ضرائــب الدخــل املســتحقة علــى
الربــح اخلاضــع للضريبــة (الضريبــة احلاليــة) كمصــروف فــي الســنة التــي تنشــأ فيهــا األربــاح وذلــك وفقـ ًا للقوانــن املاليــة الســارية فــي
الــدول التــي تعمــل بهــا املجموعــة.
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2موجودات ومطلوبات محتملة
ال يتــم االعتــراف باملوجــودات احملتملــة كموجــودات إال عندمــا يكــون حتقيقهــا مؤكــد ًا بصــورة كبيــرة .ال يتــم االعتــراف باملطلوبــات
احملتملــة ،بخــاف تلــك الناجتــة مــن اقتنــاء شــركات تابعــة ،كمطلوبــات إال عندمــا يكــون هنــاك احتمــال طلــب تدفــق مــوارد اقتصاديــة
خارجيــة ،نتيجــة أحــداث اقتصاديــة ســابقة ،لســداد التــزام قانونــي حالــي أو متوقــع وأن املبلــغ ميكــن تقديــره بدرجــة موثــوق فيهــا .يتــم
االعتــراف باملطلوبــات احملتملــة الناجتــة مــن اندمــاج األعمــال فقــط عندمــا ميكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه.
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2عقود اإليجار

عندما تكون املجموعة هي الطرف املستأجر
حتــدد املجموعــة عنــد بــدء العقــد مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار .تعتــرف املجموعــة بأصــل حــق
االســتخدام والتــزام عقــد اإليجــار فــي التاريــخ الــذي يكــون فيــه األصــل
متاحــا لالســتخدام مــن قبــل املجموعــة (تاريــخ بــدء العقــد).
ً
اعتبا ًرا من ذلك التاريخ ،تقيس املجموعة حق االستخدام بالتكلفة والتي تتكون من:
•قيمة القياس املبدئي اللتزام عقد اإليجار.
ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل
•أي دفعات عقد إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء مدة عقد اإليجار،
ً
•أي تكاليف مباشرة أولية؛ و
•تقديــر للتكاليــف التــي ســيتم تكبدهــا إلعــادة األصــل محــل العقــد إلــى احلالــة املطلوبــة وفق ـ ًا ألحــكام وشــروط عقــد اإليجــار
كنتيجــة الســتخدام األصــل محــل العقــد خــال فتــرة معينــة ،ويجــب االعتــراف بهــا علــى أنهــا جــزء مــن تكلفــة أصــل «حــق
االســتخدام» عندمــا تتكبــد املجموعــة االلتــزام بتلــك التكاليــف املتكبــدة فــي تاريــخ بــدء مــدة العقــد أو كنتيجــة الســتخدام
األصــل محــل العقــد خــال فتــرة معينــة.
فــي تاريــخ بــدء مــدة العقــد تقيــس املجموعــة التــزام عقــد اإليجــار بالقيمــة احلاليــة لدفعــات عقــد اإليجــار غيــر املســددة فــي ذلــك
التاريــخ .اعتبــا ًرا مــن ذلــك التاريــخ ،يتــم خصــم دفعــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ،إذا أمكــن
حتديــد هــذا املعــدل بســهولة .إذا كان ال ميكــن حتديــده بســهولة ،تســتخدم املجموعــة معــدل اقتراضهــا اإلضافــي.
تتكــون دفعــات عقــد اإليجــار املتضمنــة فــي قيــاس التــزام عقــد اإليجــار مــن الدفعــات التاليــة حلــق اســتخدام األصــل محــل العقــد خــال
مــدة عقــد اإليجــار والتــي لــم تســدد فــي تاريــخ بــدء مــدة العقــد:
ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل
•الدفعات الثابتة (مبا في ذلك دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها)،
ً
•دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل
•مبالغ يتوقع دفعها بواسطة املستأجر مبوجب ضمانات القيمة املتبقية
•سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان املستأجر متأكد ًا من ممارسة هذا اخليار بصورة معقولة ،و
•دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة املستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار
يتــم االعتــراف بالدفعــات املرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل واألصــول منخفضــة القيمــة علــى أســاس القســط الثابــت كمصــروف
ضمــن بيــان الدخــل املجمــع.
عنــد حتمــل املجموعــة التــزام مقابــل تكاليــف إزالــة األصــل املســتأجر أو رده إلــى املــكان الــذي يقــع فيــه أو إعــادة األصــل املعنــي
للحالــة املطلوبــة وفقً ــا لشــروط وأحــكام عقــد اإليجــار ،يتــم تكويــن مخصــص وقياســه وفقً ــا ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم  .37يتــم
إدراج التكاليــف فــي أصــل حــق االســتخدام ذي الصلــة بقــدر مــا تتعلــق التكاليــف بهــذا األصــل ،مــا لــم يتــم تكبــد تلــك التكاليــف
إلنتاج مخزون.

القياس الالحق
ناقصــا االســتهالك املتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي
بعــد تاريــخ بــدء مــدة العقــد ،تقيــس املجموعــة أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة
ً
القيمــة .يتــم احتســاب االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت خــال العمــر اإلنتاجــي لألصــل ومــدة عقــد اإليجــار ،أيهمــا أقــرب.
حتــدد املجموعــة مــا إذا كان أصــل حــق االســتخدام قــد تعــرض لالنخفــاض فــي القيمــة وتعتــرف بــأي خســارة ناجتــة عــن االنخفــاض
فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل املجمــع .يبــدأ االســتهالك عنــد تاريــخ بــدء مــدة عقــد اإليجــار.
بعــد تاريــخ بــدء مــدة العقــد ،تقيــس املجموعــة التــزام عقــد اإليجــار عــن طريــق زيــادة القيمــة الدفتريــة كــي تعكــس الفائــدة علــى التــزام
عقــد اإليجــار وتخفيــض القيمــة الدفتريــة لتعكــس دفعــات عقــد اإليجــار املســددة.
تعيد املجموعة قياس التزام عقد اإليجار (وتقوم بإجراء التسوية املالئمة على أصل حق االستخدام ذي الصلة) عند:
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•تغيــر مــدة عقــد اإليجــار أو عندمــا يكــون هنــاك حــدث مهــم أو يطــرأ تغييــر فــي الظــروف نتيجــة التغيــر فــي تقييــم ممارســة خيــار
الشــراء ،وفــي هــذه احلالــة يتــم إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار عــن طريــق خصــم دفعــات عقــد اإليجــار املعدلــة باســتخدام
معــدل اخلصــم املعــدل.
•تغيــر دفعــات عقــد اإليجــار بســبب التغيــرات التــي طــرأت علــى املؤشــر أو املعــدل أو الدفعــات املتوقعــة وفقً ــا للقيمــة املتبقيــة
املكفولــة ،وفــي هــذه احلــاالت يتــم إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار عــن طريــق خصــم دفعــات عقــد اإليجــار املعدلــة باســتخدام
معــدل خصــم غيــر متغيــر (مــا لــم يكــن تغيــر دفعــات عقــد اإليجــار بســبب التغيــر فــي معــدل الفائــدة العائــم ،وفــي هــذه احلالــة
يتــم اســتخدام معــدل اخلصــم املعــدل).
•تعديــل عقــد اإليجــار وعــدم احملاســبة عــن تعديــل عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل ،وفــي هــذه احلالــة يتــم إعــادة قيــاس التــزام
ـتنادا إلــى مــدة عقــد اإليجــار املعــدل عــن طريــق خصــم دفعــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل اخلصــم املعــدل
عقــد اإليجــار اسـ ً
فــي التاريــخ الفعلــي للتعديــل.
تــوزع كل دفعــة إيجــار بــن االلتــزام وتكلفــة التمويــل .يتــم حتميــل تكلفــة التمويــل علــى بيــان الدخــل املجمــع خــال مــدة عقــد اإليجــار
كــي تنتــج معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد املتبقــي مــن االلتــزام لــكل فتــرة .إن معــدل العائــد الــدوري الثابــت للفائــدة هــو معــدل
اخلصــم املســتخدم فــي القيــاس املبدئــي اللتــزام عقــد اإليجــار.
بالنســبة للعقــود التــي تنطــوي علــى مكــون إيجــاري مــع مكــون إيجــاري أو غيــر إيجــاري واحــد أو أكثــر ،يجــب علــى املجموعــة توزيــع
املقابل املالي في العقد على كل مكون إيجاري على أســاس الســعر التناســبي املســتقل للمكون اإليجاري ،والســعر املســتقل اإلجمالي
للمكونــات غيــر اإليجاريــة.
	.18

2األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة

األحكام
خــال عمليــة تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة بوضــع األحــكام التاليــة ،بصــرف النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن
تقديــرات ،والتــي تؤثــر بشــكل مــادي علــى املبالــغ املفصــح عنهــا فــي البيانــات املاليــة املجمعــة:

الزيادة امللحوظة في مخاطر االئتمان
كمــا هــو مبــن فــي إيضــاح  ،2.5يتــم تقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة كمخصــص مســاو للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة 12
شــهر ًا علــى موجــودات املرحلــة  ،1أو اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة خــال عمــر األداة علــى موجــودات املرحلتــن  2و .3ينتقــل األصــل
إلــى املرحلــة  2فــي حالــة ارتفــاع مخاطــره االئتمانيــة بشــكل ملحــوظ منــذ االعتــراف املبدئــي .عنــد تقديــر مــا إذا ارتفعــت املخاطــر
االئتمانيــة لألصــل بشــكل ملحــوظ ،تأخــذ املجموعــة املعلومــات املســتقبلية الكميــة والنوعيــة املعقولــة واملدعومــة فــي عــن االعتبــار.

منشآت مهيكلة
تســتعني الشــركة األم باألحــكام فــي حتديــد املنشــآت التــي تعتبــر كمنشــآت مهيكلــة .فــي حالــة إذا لــم تكــن حقــوق التصويــت أو احلقــوق
املماثلــة العامــل املهيمــن فــي حتديــد الشــركة التــي تســيطر علــى املنشــأة وكانــت حقــوق التصويــت تتعلــق باملهــام اإلداريــة فقــط
باإلضافــة إلــى اعتمــاد األنشــطة ذات الصلــة علــى أشــكال مــن الترتيبــات التعاقديــة ،حتــدد املجموعــة مثــل هــذه املنشــآت كمنشــآت
مهيكلــة .وبعــد حتديــد مــا إذا كانــت املنشــأة عبــارة عــن منشــأة مهيكلــة ،حتــدد الشــركة األم مــا إذا كانــت حتتــاج إلــى جتميــع هــذه املنشــأة
اســتناد ًا إلــى مبــادئ التجميــع الــواردة فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  .10حــددت إدارة الشــركة األم أنــه ليــس لديهــا أي منشــآت
مهيكلــة مجمعــة كمــا فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة.
تعتبــر الشــركة األم نفســها الراعــي لبعــض الشــركات ذات املســؤولية احملــدودة والتــي تعتبــر شــركات ذات أغــراض خاصــة ألنشــطة
إدارة املوجــودات لــدى الشــركة األم .تســتخدم هــذه الشــركات ذات األغــراض اخلاصــة لتحصيــل األمــوال مــن عمــاء املجموعــة علــى
أســاس مذكــرة طــرح املنتجــات بهــدف نهائــي يرمــي إلــى اســتثمارات فــي فئــات موجــودات محــددة كمــا هــو محــدد فــي مســتندات الطــرح
للشــركات ذات األغــراض اخلاصــة .تــدار هــذه الشــركات ذات األغــراض اخلاصــة علــى أســاس األمانــة مــن قبــل فــرق إدارة املوجــودات
لــدى الشــركة ونظــر ًا ألن الشــركة ال تقــوم بالســيطرة علــى هــذه الشــركات ذات األغــراض اخلاصــة كمــا فــي تاريــخ التقاريــر املاليــة طبقـ ًا
لتعريــف الســيطرة الــوارد فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  ،10ال يتــم جتميــع هــذه الشــركات ذات األغــراض اخلاصــة فــي البيانــات
املاليــة املجمعــة للمجموعــة .لــم تقــم الشــركة األم بتحويــل أي موجــودات إلــى هــذه الشــركات خــال الســنة.
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مت إدراج اســتثمار الشــركة األم فــي الوحــدات احملتفــظ بهــا فــي هــذه الشــركات ذات األغــراض اخلاصــة كاســتثمارات فــي أوراق ماليــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر مببلــغ  3,619,790دينــار كويتــي ( 5,813,291 :2020دينــار كويتــي).

تصنيف االستثمارات
ـاء علــى تقييــم منــوذج األعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ باملوجــودات مــن خاللــه،
تقــوم املجموعــة بتحديــد تصنيــف األدوات املاليــة بنـ ً
وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة لألصــل املالــي تتعلــق بدفعــات مــن املبلــغ األصلــي والفائــدة فقــط علــى أصــل املبلــغ القائــم.
يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح  2.5تصنيــف املوجــودات املاليــة للمزيــد مــن املعلومــات.

انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق امللكيــة ،تقــوم املجموعــة بتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري االعتــراف بــأي خســارة انخفــاض قيمــة
ـتنادا إلــى وجــود أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة
اســتثمار املجموعــة فــي الشــركات الزميلــة فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي اسـ ً
االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة.

تصنيف العقارات
حتدد اإلدارة عند حيازة عقار ما إذا كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة أو عقار قيد التطوير أو استثمار عقاري.
تصنــف املجموعــة العقــار كعقــار للمتاجــرة إذا مت اقتنــاؤه بصفــة أساســية بغــرض بيعــه ضمــن النشــاط االعتيــادي لألعمــال .وتصنــف
املجموعــة العقــار كاســتثمار عقــاري قيــد التطويــر إذا مت اقتنــاؤه بنيــة التطويــر ،وتصنــف العقــار كاســتثمار عقــاري لتحقيــق إيــرادات
مــن تأجيــره أو زيــادة قيمتــه أو الســتخدامات مســتقبلية غيــر محــددة.

عدم التأكد من التقديرات
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق باألســباب املســتقبلية واملصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ
التقاريــر املاليــة ،والتــي لهــا خطــر جوهــري يــؤدي إلــى إجــراء تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال
الســنة املاليــة الالحقــة:

تقييم استثمارات في أسهم غير مسعرة
يستند تقييم االستثمارات في األسهم غير املسعرة عاد ًة إلى أحد العوامل التالية:
•معامالت حديثة في السوق بشروط جتارية بحتة؛
•القيمة العادلة احلالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛ أو
•التدفقات النقدية املتوقعة مخصومة باملعدالت احلالية املطبقة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.
إن حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخلصم لالستثمارات في األسهم غير املسعرة يتطلب تقدير ًا جوهري ًا.

خصم دفعات عقد اإليجار
يتــم خصــم دفعــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمجموعــة .طبقــت اإلدارة األحــكام والتقديــرات لتحديــد
معــدل االقتــراض اإلضافــي عنــد بــدء مــدة عقــد اإليجــار.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقــوم املجموعــة بتقديــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى كافــة املوجــودات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن
خــال بيــان الدخــل املجمــع ،باســتثناء أدوات حقــوق امللكيــة .ينطــوي حتديــد اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى اســتخدام ملحــوظ
للبيانــات الداخليــة واخلارجيــة واالفتراضــات .يرجــى الرجــوع إلــى إيضــاح  2.5انخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة للمزيــد مــن املعلومــات.
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3.الشركات التابعة
اسم الشركة

بلد التأسيس

نسبة امللكية
2021

الشركات التابعة
شركة بلو بيالر لالستشارات ليميتد
شركة الداو القابضة
محتفظ بها من خالل شركة الداو القابضة
شــركة بيــت األوراق العامليــة ،الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،إنــك

جزر الكاميان
جزر الكاميان
الواليات املتحدة
األمريكية

األنشطة الرئيسية

2020

%100

%100

%100

%100

خدمات إدارة االستثمارات
أنشطة عقارية واستثمارية

%100

%100

أنشطة عقارية واستثمارية

4.أصول حق االستخدام
دينار كويتي
كما في  1يناير
ُيضاف :إضافات
ناقص ًا :استهالك
كما في  31ديسمبر

2021

2020

54,816

187,428

477,286

-

()114,993

()132,612

417,109

54,816

تســتأجر املجموعــة مســاحات مكتبيــة ملزاولــة عملياتهــا .ويتــم إبــرام عقــود اإليجــار فــي األصــل ملــدد ثابتــة تتــراوح مــن ســنة إلــى 3

ســنوات.

5.إيرادات استثمارات
دينار كويتي
2021

إيرادات توزيعات
(خســارة غيــر محققــة)  /ربــح غيــر محقــق مــن اســتثمارات فــي أوراق ماليــة بالقيمــة العادلة
()15,026
مــن خــال األربــاح واخلســائر (إيضاح )9
()15,814
خسارة غير محققة من استثمارات عقارية (إيضاح )6
387,270

356,430

2020
436,654
47,357
()100,064
383,947

6.استثمارات عقارية
دينار كويتي
كما في  1يناير
التغير في القيمة العادلة (إيضاح )5

2021

2020

350,177

450,241

()15,814

()100,064

334,363

350,177

تقــع االســتثمارات العقاريــة فــي ســلطنة عمــان وهــي مدرجــة بالقيمــة العادلــة .يســتند حتديــد القيمــة العادلــة للعقــار إلــى تقييــم
خارجــي صــادر مــن قبــل خبيــر تقييــم معتمــد مســتقل باســتخدام طريقــة الســوق املقارنــة.
ال تتضمن أغراض الشركة األم االستثمار في استثمارات عقارية.
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2021

ـاء علــى معامــات مقارنــة .وتعتمــد طريقــة املقارنــة الســوقية علــى
وفق ـ ًا لطريقــة املقارنــة الســوقية ،يتــم تقديــر القيمــة العادلــة بنـ ً
مبــدأ اإلحــال حيــث ال يقــوم املشــتري احملتمــل بســداد مبلــغ إضافــي مقابــل العقــار يزيــد عــن تكلفــة شــراء عقــار بديــل .وتتمثــل وحــدة
املقارنــة املطبقــة مــن قبــل املجموعــة فــي ســعر املتــر املربــع.
فيما يلي عرض املدخالت الرئيسية لتقييم االستثمار العقاري:
أساليب التقييم

املدخالت اجلوهرية غير امللحوظة

النطاق (املتوسط املرجح)

طريقة املقارنة السوقية

سعر املتر املربع

 20 – 4دينار كويتي

يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لالســتثمار باســتخدام طريقــة املقارنــة الســوقية املعدلــة وفق ـ ًا حلجــم األراضــي وموقعهــا ،وعليــه يتــم
تصنيفهــا ضمــن املســتوى  3مــن تسلســل مســتويات قيــاس القيمــة العادلــة (إيضــاح .)14
7.استثمار في شركة زميلة
فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة:
اسم الشركة

بلد التأسيس

محتفــظ بهــا مــن قبــل شــركة بيــت األوراق
العامليــة ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة
شــركة ويفــر بوينــت كابيتــال ادفايســرز ذ.م.م
(ويفــر بوينــت)

الواليات املتحدة
األمريكية

نسبة امللكية
2021

65%

األنشطة الرئيسية

2020

65%

استشارات عقارية

قامــت املجموعــة باحملاســبة عــن الشــركة الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة وفقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي  :28اســتثمار فــي
شــركات زميلــة وشــركات محاصــة؛ حيــث أن املجموعــة ال متــارس الســيطرة علــى شــركة ويفــر بوينــت وليــس لديهــا القــدرة علــى ممارســة
ســلطتها علــى ويفــر بوينــت للتأثيــر فــي عائداتهــا وبالتالــي ال متــارس الســيطرة علــى الشــركة الزميلــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة .10
فيما يلي احلركة على القيمة الدفترية للشركات الزميلة:
دينار كويتي
كما في  1يناير
حصة في النتائج
توزيعات مستلمة
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
انخفاض قيمة الشهرة

2021

2020

3,843,232

3,766,585

906,510

453,813

()353,412

()379,036

()9,726

1,870

()755,425

-

3,631,179

3,843,232

إن حصة النتائج هي بالصافي من توزيعات األولوية مببلغ ال شيء ( 130,312 :2020دينار كويتي).
يوضح اجلدول التالي معلومات مالية موجزة عن االستثمار في شركة ويفر بوينت:
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دينار كويتي
2021

املوجودات واملطلوبات:
مجموع املوجودات
مجموع املطلوبات
توزيعات األولوية
صافي املوجودات
اإليرادات
ربح السنة (بالصافي من توزيعات األولوية)
حصة في صافي موجودات شركة زميلة
الشهرة
القيمة الدفترية للحصة في شركة زميلة

2020

2,811,427

1,132,486

()1,084,227

()185,998

-

()130,312

1,727,200

816,176

3,399,571

1,958,067

1,455,758

698,173

1,059,929

507,482

2,571,250

3,335,750

3,631,179

3,843,232

اختبار انخفاض قيمة الشهرة
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2021قامــت اإلدارة باختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة املتعلقــة بشــركة ويفــر بوينــت ونتــج عــن ذلــك تســجيل
خســارة انخفــاض فــي القيمــة مببلــغ  755,425دينــار كويتــي ( :2020ال شــيء) .تــرى اإلدارة أنــه ال يوجــد أي دليــل موضوعــي علــى
الظــروف يشــير إلــى وجــود أي انخفــاض فــي القيمــة.
ـتنادا إلــى احتســاب قيمــة االســتخدام مــن خــال التدفقــات
مت حتديــد القيمــة االســتردادية لالســتثمار فــي شــركة ويفــر بوينــت اسـ ً
ـاء علــى املوازنــة املاليــة ملــدة خمــس ســنوات (مــن  2022إلــى  )2026واملعتمــدة مــن قبــل جلنــة إدارة شــركة ويفــر
النقديــة املتوقعــة بنـ ً
بوينــت .مت اســتخدام املعــدالت التاليــة:
معدل اخلصم
معدل النمو السنوي املركب واملتوقع لإليرادات
معدل النمو النهائي

2021

2020

%11.5

%10.0

%1.3

%3.70

%10

%1.00

معدل اخلصم
يعكــس معــدل اخلصــم تقييــم الســوق احلالــي للمخاطــر املرتبطــة بشــركة ويفــر بوينــت وهــي شــركة استشــارات عقاريــة فــي الواليــات
املتحــدة ومتخصصــة فــي تقــدمي خدمــات االستشــارات العقاريــة وفق ـ ًا للمبــادئ الشــرعية .مت تقديــر معــدل اخلصــم اســتناد ًا إلــى
املتوســط املرجــح لتكلفــة رأس املــال ملجــال االستشــارات االســتثمارية احملــدد علــى أســاس مــا قبــل الضريبــة .ومت تعديــل معــدل
اخلصــم بشــكل إضافــي لكــي يعكــس تقييــم الســوق ألي مخاطــر مرتبطــة بشــركة ويفــر بوينــت والتــي مت تعديــل التقديــرات املســتقبلية
للتدفقــات النقديــة لهــا بعــد حتديــد معــدل خصــم مالئــم نظــر ًا ألن الشــركة غيــر مدرجــة فــي أي ســوق رأســمال ثانــوي.

احلساسية بالنسبة للتغيرات في االفتراضات
تتمثــل خطــة العمــل االســتراتيجية لشــركة ويفــر بوينــت فــي تقــدمي استشــارات تتعلــق بهيكلــة العقــارات وإدارة املوجــودات العقاريــة.
تعتبــر عمليــة حســاب قيمــة االســتخدام لشــركة ويفــر بوينــت هــي األكثــر حساســية ملعــدل النمــو الســنوي املركــب واملتوقــع إليــرادات
شــركة ويفــر بوينــت ومعــدل اخلصــم.
حدث الحق
فــي مــارس  ،2022أبرمــت املجموعــة اتفاقيــة إعــادة شــراء أســهم مــع شــركة ويفــر بوينــت لبيــع اســتثماراتها مقابــل إجمالــي مبلــغ
شــراء نقــدي قــدره  14مليــون دوالر أمريكــي يســتحق الســداد علــى ســبعة أقســاط تنتهــي بحلــول  31مــارس  .2028إن القيمــة العادلــة
للمقابــل املــادي تقــارب القيمــة الدفتريــة لالســتثمار كمــا فــي  31ديســمبر  .2021كمــا أن املقابــل املــادي مرهــون بتعهــد مســاهمي
األقليــة نظيــر حصــة ملكيتهــم لصالــح املجموعــة.

غيتهاوس كابيتال | التقرير السنوي | 2021

55

شركة غيتهاوس كابيتال لالستشارات االقتصادية والمالية ش.م.ك.م .وشركاتها التابعة  -الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر

2021

8.استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
دينار كويتي

أسهم أجنبية غير مسعرة

2021

2020

3,619,790

5,813,291

خــال الســنة ،تكبــدت املجموعــة خســارة غيــر محققــة علــى أســهم غيــر مســعرة مببلــغ  155,000دينــار كويتــي
دينار كويتي).

(398,500 :2020

9.استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
دينار كويتي

أسهم أجنبية غير مسعرة

2021

2020

1,274,603

1,289,629

ميثــل هــذا البنــد اســتثمار فــي طــرف ذي صلــة (إيضــاح  .)12خــال الســنة ،كان لــدى املجموعــة خســارة غيــر محققــة علــى أســهم غيــر
مســعرة مببلــغ  15,026دينــار كويتــي ( :2020ربــح غيــر محقــق مببلــغ  47,357دينــار كويتــي) (إيضــاح .)5
	10.رأس املال واالحتياطيات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتوزيعات املقترحة
 .أرأس املال
يتكــون رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل مــن  100,000,000ســهم ( 100,000,000 :2020ســهم) قيمــة كل منهــا 100
فلــس ( 100 :2020فلــس) للســهم مدفوعــة بالكامــل نقــداً.

.باالحتياطي القانوني
وفقـ ًا لقانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم ،مت حتويــل نســبة  %10مــن ربــح الســنة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم قبــل
حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي القانونــي .يجــوز للمجموعــة أن تقــرر
وقــف هــذه التحويــات الســنوية عندمــا يعــادل االحتياطــي نســبة  %50مــن رأس املــال املدفــوع .إن االحتياطــي القانونــي غيــر متــاح
للتوزيــع باســتثناء بعــض احلــاالت املنصــوص عليهــا مبوجــب القانــون.
يقتصــر توزيــع االحتياطــي علــى املبلــغ املطلــوب لســداد توزيعــات بنســبة  %5مــن رأس املــال املدفــوع فــي الســنوات التــي ال تكفــي فيهــا
األربــاح املرحلــة لتأمــن هــذا احلــد.
 .جمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة البالغــة قيمتهــا  55,000دينــار كويتــي ( 35,000 :2020دينــار كويتــي) تتماشــى مــع متطلبــات اللوائــح
احملليــة وتخضــع ملوافقــة املســاهمني فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة الســنوي.
 .دتوزيعات أرباح
أوصــى مجلــس اإلدارة ،رهن ـ ًا مبوافقــة املســاهمني ،بتوزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع  10فلــس لــكل ســهم للمســاهمني املســجلني ،وذلــك
بعــد احلصــول علــى املوافقــات الالزمــة مــن اجلهــات الرقابيــة.
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	11.التزامات عقد إيجار
دينار كويتي
كما في  1يناير
ُيضاف :إضافات
أعباء متويل
دفعات عقد إيجار
كما في  31ديسمبر
مقسمة كما يلي:

2021

2020

52,128

187,300

477,286

-

9,342

6,188

()123,690

()141,360

415,066

52,128

دينار كويتي
متداولة
غير متداولة

2021

2020

56,805

52,128

358,261

-

415,066

52,128

ليس لدى املجموعة أي عقود إيجار تنطوي على دفعات عقد إيجار متغيرة غير متضمنة في قياس التزامات عقد اإليجار.
	12.معامالت مع أطراف ذات صلة
متثــل األطــراف ذات الصلــة الشــركة األم الرئيســية وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو ميارســون
عليهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر ًا ملموسـ ًا .تتــم املوافقــة علــى سياســات التســعير وشــروط هــذه املعامــات مــن قبــل إدارة الشــركة األم.
فيما يلي األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات الصلة املدرجة في البيانات املالية املجمعة:
دينار كويتي
2021

بيان املركز املالي املجمع:
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر (إيضاح )9
بيان الدخل املجمع:
إيرادات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية
مكافأة موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

1,274,603

2020
1,289,629

1,605

5,175

()24,168

()12,000

237,018

213,070

14,733

14,881

251,751

227,951
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	13.إدارة املخاطر
تكمــن املخاطــر فــي أنشــطة املجموعــة ولكــن يتــم إدارة هــذه املخاطــر بطريقــة التحديــد والقيــاس واملراقبــة املســتمرة وفق ـ ًا حلــدود
املخاطــر والضوابــط األخــرى .إن هــذه الطريقــة فــي إدارة املخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار املجموعــة فــي حتقيــق األربــاح ويتحمــل
كل فــرد باملجموعــة مســؤولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق باملســئوليات املنوطــة بهــم.
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق التــي تنقســم إلــى مخاطــر معــدالت األربــاح ومخاطــر
العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم .إن سياســة املجموعــة هــي مراقبــة تلــك املخاطــر املتعلقــة باألعمــال مــن خــال عمليــة
التخطيــط االســتراتيجي اخلاصــة باملجموعــة .لــم يتــم إجــراء أي تغييــرات فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات املتعلقــة بــإدارة
املخاطــر خــال الســنتني املنتهيتــن فــي  31ديســمبر  2021و 31ديســمبر .2020
مخاطر االئتمان
ً
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة املاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه مســببا خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر.
تتكــون املوجــودات املاليــة ،التــي مــن احملتمــل أن تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان ،بشــكل رئيســي مــن األرصــدة البنكيــة واألرصــدة
املدينــة األخــرى .مت إيــداع األرصــدة البنكيــة للمجموعــة لــدى بنــوك ومؤسســات ماليــة ذات جــدارة ائتمانيــة عاليــة .تســعى املجموعــة
للحــد مــن مخاطــر االئتمــان مــن خــال التعامــل مــع أطــراف مقابلــة يتمتعــون بجــدارة ائتمانيــة جيــدة واملراقبــة املنتظمــة ألرصدتهــا
املدينــة القائمــة.
إجمالي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان
يوضح اجلدول التالي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان بالنسبة لبنود بيان املركز املالي املجمع .إن احلد األقصى للتعرض
موضحــا باإلجمالــي قبــل أثــر تخفيــف املخاطــر مــن خــال اســتخدام معامــات مقاصــة رئيســية واتفاقيــات ضمــان (إن وجــدت).
 31ديسمبر 2021

املنهج

أرصدة مدينة
أرصدة بنكية

العام
العام

دينار كويتي

مجمل
القيمة
الدفترية
عند التعثر

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة

805,304

()13,984

791,320

3,812,739

-

3,812,739

1,227,666

4,618,043

()13,984

4,604,059

1,606,739

 31ديسمبر 2020

صافي
القيمة
الدفترية

صافي
القيمة
الدفترية

مجمل
القيمة
الدفترية
عند التعثر

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة

379,073

()6,132

372,941

-

1,227,666

()6,132

1,600,607

إن صافــي النقــص فــي مخصــص اخلســارة خــال الســنة ُيعــزى بشــكل رئيســي إلــى النقــص فــي مجمــل التعرضــات عنــد التعثــر .تقــوم
املجموعــة بشــطب الــذمم املدينــة عندمــا تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن املديــن يواجــه صعوبــات ماليــة شــديدة وال يوجــد دليــل
واقعــي علــى االســترداد.
عندمــا يتــم تســجيل األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة ،فــإن املبالــغ املوضحــة أعــاه متثــل التعرضــات احلاليــة ملخاطــر االئتمــان ولكــن
ليــس احلــد األقصــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان الــذي قــد ينشــأ فــي املســتقبل نتيجــة التغيــرات فــي القيــم.
ال تتعــرض املجموعــة ألي مخاطــر ائتمــان جوهريــة فيمــا يتعلــق بــأي طــرف مقابــل فــردي أو مجموعــة مــن األطــراف املقابلــة التــي لهــا
خصائــص مماثلــة .ليــس مــن سياســة املجموعــة احلصــول علــى ضمانــات مقابــل األرصــدة املدينــة.

مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة املجموعــة صعوبــة فــي الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة التــي يتــم تســويتها
مــن خــال تســليم النقــد أو املوجــودات املاليــة األخــرى .وإلدارة هــذه املخاطــر ،تقــوم املجموعــة بشــكل دوري بتقييــم املــاءة املاليــة
للعمــاء واالســتثمار فــي مرابحــات قصيــرة األجــل أو اســتثمارات أخــرى يســهل حتقيقهــا .وتتــم مراقبــة ســجل االســتحقاق مــن قبــل
اإلدارة للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة.
تستحق كافة املطلوبات املالية املترتبة على املجموعة خالل سنة واحدة من تاريخ بيان املركز املالي املجمع.

58

غيتهاوس كابيتال | التقرير السنوي | 2021

شركة غيتهاوس كابيتال لالستشارات االقتصادية والمالية ش.م.ك.م .وشركاتها التابعة  -الكويت

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر

2021

مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار
الســوق .تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالثــة أنــواع هــي مخاطــر العمــات ومخاطــر معــدالت الربــح ومخاطــر أســعار األســهم.

مخاطر معدالت الربح
تنشــأ مخاطــر معــدالت الربــح مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة املســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات
املاليــة .ال تتعــرض املجموعــة بصــورة جوهريــة ملخاطــر معــدالت الربــح نتيجــة عــدم تطابــق إعــادة حتديــد معــدالت الربــح للموجــودات
واملطلوبــات حيــث إن املجموعــة ال متتلــك موجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة إســامية جوهريــة حتمــل معــدالت أربــاح متغيــرة ميكــن
أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى ربــح املجموعــة.

مخاطر العمالت
إن مخاطــر العمــات هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار
صــرف العمــات األجنبيــة.
تراقــب املجموعــة املراكــز علــى أســاس مســتمر لضمــان احملافظــة علــى املراكــز ضمــن احلــدود املوضوعــة وإجــراء تقييــم مســتمر للمراكــز
القائمــة للمجموعــة واحلــركات احلاليــة واملتوقعــة فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة.
فيمــا يلــي التأثيــر علــى الربــح (نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات النقديــة) مــع االحتفــاظ بثبــات كافــة
املتغيــرات األخــرى كمــا فــي  31ديســمبر:
دينار كويتي
األثر على الربح
التغير بالنسبة املئوية ()-/+
العملة
دوالر أمريكي
جنيه إسترليني

2021

2020

%3

272,658

253,153

%3

3,374

4,867

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األدوات املاليــة نتيجــة للتغيــرات فــي األســعار الســوقية ســواء نتجــت هــذه التغيــرات
عــن عوامــل معينــة بالنســبة ألداة فرديــة أو جهتهــا املصــدرة أو العوامــل التــي تؤثــر علــى جميــع األدوات املتداولــة فــي الســوق .تديــر
املجموعــة مخاطــر أســعار األســهم مــن خــال تنويــع االســتثمارات بالنســبة للقطاعــات اجلغرافيــة وتركــز أنشــطة قطاعــات األعمــال.
لــدى املجموعــة أســهم غيــر مســعرة مدرجــة ضمــن فئــة القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر حيــث ال يظهــر تأثيــر
التغيــرات فــي أســعار األســهم إال فــي بيــان الدخــل الشــامل املجمــع عنــد بيــع املوجــودات املاليــة أو تقديــر االنخفــاض فــي القيمــة .ال
تتعــرض املجموعــة ألي مخاطــر أســعار األســهم األخــرى.

مخاطر املدفوعات مقدم ًا ًا

إن مخاطــر املدفوعــات مقدمـ ًا هــي مخاطــر تكبــد املجموعــة خســارة ماليــة بســبب قيــام عمالئهــا واألطــراف املقابلــة بالســداد أو طلــب
الســداد قبــل أو بعــد التاريــخ املتوقــع .ال تتعــرض املجموعــة ملخاطــر املدفوعــات مقدمـ ًا بصــورة جوهريــة.
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	14.قياس القيمة العادلة
يوضح اجلدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات لدى املجموعة.
القيمة العادلة
كما في

املوجودات املالية

 31ديسمبر  31ديسمبر

مستويات
تسلسل
القيمة
العادلة

أساليب التقييم
واملدخالت
الرئيسية

2021

2020

1,274,603

 1,289,629املستوى  3التقييم استناد ًا
إلى السعر املعدل
 /مضاعفات
القيمة الدفترية
 5,813,291املستوى  3أساس صافي
قيمة األصول

استثمارات في أوراق
مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو
اخلسارة
3,619,790
استثمارات في أوراق
مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
اآلخر
استثمارات عقارية
334,363
5,228,756

350,177
7,453,097

طريقة املقارنة
املستوى  3السوقية

مدخالت غير
ملحوظة هامة

عالقة املدخالت
غير امللحوظة
بالقيمة العادلة

القيمة الدفترية كلما زادت مخاطر
السوق ،انخفضت
املعدلة لسعر
القيمة العادلة
السوق
صافي قيمة
األصول

سعر املتر املربع

صافي قيمة
األصول

ال يوجد

يوضح اجلدول التالي مطابقة املبالغ االفتتاحية واخلتامية ملوجودات املستوى الثالث والتي مت إدراجها بالقيمة العادلة:
دينار كويتي
 1يناير

أرباح ( /خسائر)
مسجلة في بيان
الدخل املجمع

أرباح ( /خسائر)
مسجلة في
الدخل الشامل

صافي مشتريات
ومبيعات وتسويات

 31ديسمبر

املستوى 3
2021

7,453,097

()30,840

280,362

()2,473,863

5,228,756

2021

7,363,186

()52,707

()120,005

262,623

7,453,097

	15.إدارة مخاطر رأس املال
إن الهــدف الرئيســي للمجموعــة مــن إدارة رأس املــال هــو ضمــان احملافظــة علــى معــدالت رأس املــال اجليــدة لدعــم أعمالهــا وحتقيــق
أعلــى قيمــة للمســاهم .تقــوم املجموعــة بــإدارة هيــكل رأســمالها وإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة.
للمحافظــة علــى هيــكل رأس املــال أو تعديلــه ،قــد تقــوم املجموعــة بتعديــل قيمــة التوزيعــات املدفوعــة املســاهمني أو رد رأس املــال إلــى
املســاهمني أو إصــدار أســهم جديــدة أو االقتــراض مــن املؤسســات املاليــة اإلســامية.
لــم يتــم إجــراء أي تغييــرات فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات خــال الســنتني املنتهيتــن فــي  31ديســمبر  2021و 31ديســمبر
 .2020ويتــم حســاب إجمالــي رأس املــال كحقــوق ملكيــة ،كمــا هــو مبــن فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع ،مضاف ـ ًا إليــه صافــي الديــن.
ليــس لــدى املجموعــة أي قــروض خارجيــة.
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	16.األثر املترتب على وباء كوفيد 19

أدى تفشــي فيــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد  )19فــي مطلــع عــام  2020فــي معظــم البلــدان إلــى تعطــل األعمــال التجاريــة علــى نحــو
واســع النطــاق ،ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر ســلبي علــى األنشــطة االقتصاديــة .تراقــب املجموعــة باســتمرار األثــر الواقــع عليهــا ،كمــا
تتعــاون جن ًبــا إلــى جنــب مــع الهيئــات الرقابيــة احملليــة إلدارة التعطــل احملتمــل فــي األعمــال بســبب تفشــي وبــاء كوفيــد  .19بفضــل
زيــادة وتكثيــف حمــات التطعيــم ،شــهد مجــال األعمــال التجاريــة تعافيـ ًا ملحوظـ ًا خــال الســنة وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود حــاالت
عــدم تأكــد.
نظـ ًـرا لتفشــي وبــاء كوفيــد  ،19حتققــت املجموعــة مــن وجــود أي تســويات وتغيــرات فــي األحــكام والتقديــرات وإدارة املخاطــر يتعــن
أخذها في االعتبار واإلفصاح عنها في البيانات املالية املجمعة .فيما يلي االفتراضات الرئيســية حول مصادر التقديرات الرئيســية
املســتقبلية واألخــرى التــي قــد تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي إجــراء تســويات ماديــة علــى البيانــات املاليــة املجمعــة.

انخفاض قيمة املوجودات غير النقدية
حتققــت املجموعــة مــن وجــود أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة وأي حــاالت عــدم تأكــد جوهريــة فيمــا يتعلــق باألثــاث واملعــدات
وأصــول حــق االســتخدام ،وخلصــت إلــى أنــه ال يوجــد أي أثــر مــادي مترتــب علــى وبــاء كوفيــد .19

حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية
إن حــاالت عــدم التأكــد الناجمــة عــن وبــاء كوفيــد  19تطلبــت مــن املجموعــة إعــادة قيــاس املدخــات واالفتراضــات املســتخدمة لتحديــد
القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو اخلســارة وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر.
ـتنادا إلــى
حــددت املجموعــة أن القيمــة العادلــة ألســهم حقــوق امللكيــة واملســاهمات فــي حصــص املمتلــكات العقاريــة اخلاصــة بهــا اسـ ً
أحــدث معلومــات ســوقية متعلقــة باالســتثمارات ذات الصلــة ،واعترفــت باألربــاح واخلســائر غيــر احملققــة الناجتــة فــي هــذه البيانــات
املاليــة املجمعــة.

املطلوبات وااللتزامات احملتملة
قامــت املجموعــة بتقييــم األثــر املترتــب علــى تعطــل أي أنشــطة تشــغيلية ،مبــا فــي ذلــك أي حتديــات تعاقديــة وتغييــرات فــي األعمــال
والعالقــات التجاريــة بــن املجموعــة والعمــاء واملورديــن ،فضـ ًـا عــن اســتعراض الزيــادة احملتملــة فــي املطلوبــات وااللتزامــات احملتملــة،
ولــم ُيالحــظ وجــود أي مشــكالت.

مبدأ االستمرارية

أجــرت املجموعــة تقييم ـ ًا حــول قدرتهــا علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة احلاليــة وكافــة املعلومــات
املتاحــة حــول املخاطــر وحــاالت عــدم التأكــد املســتقبلية .مت إعــداد التوقعــات التــي تتنــاول األداء املســتقبلي للمجموعــة ورأس املــال
والســيولةُ .رغــم األثــر املتفاقــم لوبــاء كوفيــد  ،19إال أنــه فــي الوقــت الراهــن ،تشــير التوقعــات إلــى أن املجموعــة لديهــا مــوارد كافيــة
لالســتمرار فــي مزاولــة عملياتهــا التشــغيلية فضـ ًا عــن أن موقفهــا املتعلــق باالســتمرارية لــم يتأثــر إلــى حــد كبيــر ولــم يتغيــر .ونتيجــة
لذلــك ،فقــد ُأعــدت هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة مبــا يتوافــق مــع أســاس مبــدأ االســتمرارية.
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تقرير لجنة التدقيق الخاص بتقييم نظم الرقابة الداخلية
 31ديسمبر

2021

 .1املقدمة

متــارس الشــركة أنشــطتها مبوجــب قانــون الشــركات رقــم  1لســنة 2016م والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة ،وتخضــع إلشــراف
هيئــة أســواق املــال وفقً ــا للقــرار رقــم  72لســنة 2015م بشــأن إصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة 2010م بشــأن إنشــاء هيئــة
أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة وتعديالتــه.

 1.1األنشطة
متارس الشركة األنشطة التالية:
1.استشارات مالية وإدارية واقتصادية.
2.القيام بالدراسات والبحوث املالية واإلدارية واالقتصادية.
3.تنظيم املؤمترات والندوات وحلقات العمل املتخصصة.
4.عــرض أو بيــع أوراق ماليــة لصالــح مصدرهــا أو حليفــة أو احلصــول علــى أوراق ماليــة مــن املصــدر أو حليفــة بغــرض إعــادة
التســويق وذلــك بعــد موافقــة اجلهــات املختصــة.
5.متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح بها وفقا للقانون.
6.اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوفــرة لــدي الشــركة عــن طريــق اســتثمارها فــي محافــظ ماليــة تــدار مــن قبــل شــركات وجهــات
متخصصــة.
7.مستشار استثمار.
8.وكيل اكتتاب.
 1.2التنظيم
يتولــى مجلــس إدارة الشــركة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارتهــا ،وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة بتفويــض اإلدارة
التنفيذيــة وعلــى رأســها الرئيــس التنفيــذي ببعــض الصالحيــات والســلطات مبــا يتناســب مــع حجــم املســؤوليات املنوطــة بهــم .تتكــون
الشــركة مــن قطاعــن رئيســيني – قطــاع االســتثمار وقطــاع العمليــات ،وقــد بلــغ عــدد موظفــي الشــركة ( )30موظفً ــا كمــا فــي 31
ديســمبر 2021م.
 1.3مجلس اإلدارة
يشــارك مجلــس اإلدارة فــي وضــع اســتراتيجية وخطــط أعمــال الشــركة طويلــة األجــل ويقــوم باعتمادهــا ،واملوافقــة علــى أنظمــة
الرقابــة الداخليــة وضمــان فعاليتهــا ،بحيــث ال تقتصــر مســئولية مجلــس اإلدارة علــى اعتمــاد النمــاذج والسياســات واإلجــراءات
اخلاصــة بالتدقيــق فقــط ،بــل تتجــاوز إلــى أن متثــل أنظمــة الرقابــة ســلوك ًا عام ـ ًا داخــل الشــركة يقــوم عليــه أفرادهــا فــي مختلــف
اإلدارات ،وضمــان التــزام الشــركة باالســتراتيجية املعتمــدة ،والسياســات واإلجــراءات املعتمــدة وفقــا للقوانــن واللوائــح الصــادرة،
ويقــوم باإلشــراف علــى اإلدارة العليــا التــي تتولــى مســؤولية العمليــات اليوميــة للشــركة ،والتأكــد مــن إدارة جميــع املخاطــر
بشكل صحيح.
ويتحمــل مجلــس اإلدارة املســؤولية النهائيــة عــن عمليــات الشــركة وســامة مركزهــا املالــي ،واســتيفاء متطلبــات هيئــة أســواق املــال
بالكويــت ،وحمايــة مصالــح املســاهمني ،وحمايــة حقــوق الدائنــن ،واملســتثمرين ،والعمــاء واملوظفــن واألطــراف أصحــاب املصالــح
اآلخريــن ،وضمــان إدارة الشــركة بطريقــة حكيمــة ووفقــا للقوانــن واللوائــح والسياســات واإلجــراءات الداخليــة املعمــول بهــا.
عقــد مجلــس اإلدارة ( )9اجتماع ـ ًا خــال عــام  ،2021ويتألــف مــن خمســة أعضــاء مــن بينهــم رئيــس املجلــس كمــا فــي  31ديســمبر
2021م وهــم:
تصنيف العضوية
املنصب
االسم
السيد /فهد فيصل بودي
غير تنفيذي
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /عبدالعزيز سعود البدر
غير تنفيذي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد /محمد توفيق الطحاوي
غير تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
السيد /عبداهلل إبراهيم الغامن
مستقل
عضو مجلس اإلدارة
السيد /خالد عبداللطيف البعيجان
تنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
 4.11.4اإلدارة التنفيذية
فــوض مجلــس اإلدارة مســؤولية إدارة الشــركة وأدائهــا بصفــة عامــة ،مبــا فــي ذلــك جميــع العمليــات اليوميــة والشــؤون اإلداريــة
للشــركة ،إلــى الســيد /خالــد عبداللطيــف البعيجــان الرئيــس التنفيــذي للشــركة .وتشــمل املســؤوليات األساســية للرئيــس التنفيــذي،
علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،مــا يلــي:
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•وضع اخلطط االستراتيجية واملالية للشركة مع املجلس وتنفيذها ومراقبتها.
•رعاية ثقافة تشجع على الشفافية ،واألمانة ،والعمل اجلماعي واملسؤولية االجتماعية.
•ضمان التطوير والتنفيذ واملتابعة املستمرة إلدارة مخاطر الشركة وأطر الرقابة الداخلية.
•ضمان تزويد املجلس مبعلومات دقيقة وواضحة ذات صلة في الوقت املناسب لدعم اتخاذ قرارات فعالة من قبل املجلس.
•ضمان إحاطة مجلس اإلدارة علم ًا بجميع األمور التي تؤثر على الشركة.
•إدارة الشــركة وفقــا للسياســات وامليزانيــة واخلطــة املؤسســية ،واالســتراتيجية املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ،واتخــاذ القــرارات ،طبقـ ًا
للحــدود املنصــوص عليهــا فــي جــدول التفويــض بالصالحيــات.
•تعيني جهات مختصة خارجية للمساعدة في القيام بأعمال التدقيق الداخلي للتأكد من اتباع أفضل سبل التدقيق املهنية.

 .2معايير الفحص

لقــد أجرينــا الفحــص وفــق املعاييــر احملــددة فــي كتــاب "الرقابــة الداخليــة – اإلطــار املتكامــل» («اإلطــار») الصــادر عــن جلنــة املؤسســات
الراعيــة للجنــة تريــدواي (جلنــة  COSOأو كوســو بالعربيــة) .ووفقً ــا لإلطــار ،فــإن الرقابــة الداخليــة هــي« :عمليــة ينفذهــا مجلــس إدارة
املؤسســة ،واإلدارة العامــة ،وغيرهــم مــن طاقــم العمــل لتقــدمي تأكيــد يضمــن حتقيــق األهــداف املتعلقــة بالعمليــات ،والتقاريــر واالمتثــال".

 2.1فئات األهداف
ينص اإلطار على ثالث فئات من األهداف ،وهو ما مي َكن املؤسسات من التركيز على جوانب منفصلة من الرقابة الداخلية:
•أهداف العمليات – وتتعلق بفاعلية وكفاءة عمليات املؤسسة ،مبا في ذلك أهداف أداء العمليات واألداء املالي وحماية األصول
من اخلسائر.
•أهــداف التقاريــر – وتتعلــق بالتقاريــر املاليــة وغيــر املاليــة الداخليــة واخلارجيــة ،وقــد تشــمل املوثوقيــة وااللتــزام باملواعيــد املقــررة
والشــفافية وغيرهــا مــن الشــروط التــي تضعهــا الهيئــات التنظيميــة ،أو جهــات وضــع املعاييــر أو سياســات املؤسســة.
•أهداف االلتزام – تتعلق بااللتزام بالقوانني واللوائح التي تخضع لها املؤسسة.
 2.2عناصر ومبادئ الرقابة الداخلية
وقد اعتمد مجلس اإلدارة السياسات واإلجراءات العامة ألنظمة التدقيق الداخلي التي تغطي جميع أنشطة الشركة وإداراتها،
وحتدد استراتيجية العمل الرقابي للشركة واملسئوليات والواجبات واملهام ملوظفي الشركة ،وتقوم جلنة التدقيق التابعة ملجلس
اإلدارة على متابعة تنفيذ تلك السياسات واإلجراءات ،حيث عقدت اللجنة وبشكل منتظم اجتماعاتها الدورية إلدارة وقياس
فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ،وكذلك متت مناقشة املالحظات والتقارير املرفوعة إلى اللجنة وفق مسار رفع التقارير في
مستويات إدارات الشركة املختلفة ،وذلك من أجل حتقيق الرقابة املزدوجة.
كذلك عقدت اللجنة االجتماعات الدورية ناقشت فيها التقارير املتعلقة بأقسام الشركة املختلفة ،ومتت في تلك االجتماعات
مناقشة جميع املالحظات الرقابية الصادرة عن املدقق الداخلي ،ومراجعة املالحظات السابقة ومدى االستجابة مع تلك
املالحظات ،وذلك للتعرف على أوجه املخاطر والعقبات التي قد تتعرض لها الشركة ودرجة أهميتها ومحاولة تفادي تلك
املخاطر ،وكذلك التأكد من أن وظائف الرقابة ملختلف أقسام الشركة موضوعة بشكل صحيح ،باإلضافة إلى توافر الكفاءات
البشرية واألدوات الرقابية الالزمة واملالئمة لتحقيق رقابة داخلية فاعلة.
كما تقوم جلنة التدقيق باستعراض اخلطة املقترحة ألعمال التدقيق داخل الشركة ،وذلك من أجل احلفاظ على دورية انعقاد
اللجنة وفق جدول أعمال ومواعيد محددة مسبق ًا.
ووفق ًا ملتطلبات هيئة أسواق املال اتخذت اللجنة اخلطوات الضرورية لتنفيذ التعليمات اجلديدة حلوكمة الشركات ،وشملت
حتديث إجراءات التدقيق القائمة وإعداد السجالت اخلاصة بتسجيل محاضر اللجنة وقراراتها وجداول أعمالها ،كذلك مت
التعاقد مع مكتب تدقيق خارجي مستقل من أجل إبداء الرأي وإعداد تقرير مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية  ICRللسنة
املنتهية في  31ديسمبر .2021
ويلتزم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بتقدمي تعهدات كتابية واضحة بصحة ونزاهة البيانات املالية السنوية والتقارير
املالية ذات الصلة بنشاط الشركة ،وأنها تشمل كافة اجلوانب املالية للشركة ونتائجها التشغيلية ،كما أنه يتم إعدادها وفق
املعايير الدولية للتقارير املالية.
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وفي النهاية ترى جلنة التدقيق أن أعمال املتابعة واإلشراف التي قامت بها ،وإجراءات املراجعة على تقارير املدققني وعلى أنظمة
الضبط والرقابة الداخلية املطبقة ،تشير إلى أن شركة غيتهاوس كابيتال لالستشارات االقتصادية واملالية تتمتع ببيئة رقابية
مالئمة ألنشطتها ،وال تقف عائقا في حتقيق أهدافها وأن الشركة متارس تقدما في فعالية نظام الرصد واالمتثال للقوانني
واللوائح الصادرة عن اجلهات الرقابية.
وتؤدي جلنة التدقيق دورها في املراجعة واإلشراف على تقارير املدققني اخلارجيني بشأن البيانات املالية الربع سنوية والسنوية
للشركة وذلك قبل عرضها على مجلس اإلدارة  -واالجتماع باملدققني في حال تطلب األمر ذلك  -وذلك من أجل التأكد من
سالمة البيانات املالية للشركة ،واستقاللية ونزاهة املدقق اخلارجي والذي يظل رأيه مستق ًال ويكون مرفق ًا ضمن محتويات
التقرير السنوي للشركة.
وينص اإلطار على خمسة عناصر للرقابة الداخلية وسبعة عشر مبد ًأ متثل املفاهيم اجلوهرية واملعايير املرتبطة بهذه العناصر،
وهي كما يلي:
 .1بيئة الرقابة
أساســا لتنفيــذ الرقابــة الداخليــة فــي مختلــف أنحــاء املؤسســة .ويحــدد
هــي مجموعــة مــن املعاييــر والعمليــات والهيــاكل التــي توفــر
ً
مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا أهميــة الرقابــة الداخليــة ومعاييــر الســلوك املتوقــع علــى املســتويات العليــا مــن املؤسســة.
توجد خمسة مبادئ تتعلق ببيئة الرقابة ،وهي:
التزاما بالنزاهة والقيم األخالقية.
1.أن تبدي املؤسسة
ً
2.أن يبدي مجلس اإلدارة استقالله عن اإلدارة ويشرف على تطوير وأداء الرقابة الداخلية.
سعيا لتحقيق األهداف.
3.أن حتدد اإلدارة – حتت إشراف مجلس اإلدارة – الهياكل والصالحيات واملسؤوليات املناسبة ً
التزاما بجذب موظفني أكفاء وتطويرهم واحملافظة عليهم مبا يتفق مع أهدافها.
4.أن تبدي املؤسسة
ً
سعيا لتحقيق أهدافها.
5.أن حتاسب املؤسسة املوظفني على مسؤولياتهم املتعلقة بالرقابة الداخلية ً
 .2تقييم املخاطر
ينطــوي تقييــم املخاطــر علــى عمليــة ديناميكيــة ومتكــررة تتمثــل فــي حتديــد املخاطــر التــي تهــدد حتقيــق أهــداف املؤسســة وحتليلهــا،
أساســا لتحديــد الطريقــة التــي ينبغــي بهــا إدارة هــذه املخاطــر .وتــدرس اإلدارة التغيــرات احملتملــة فــي البيئــة اخلارجيــة وداخــل
ومتثــل
ً
منــوذج األعمــال اخلــاص بهــا والتــي ميكــن أن حتــد مــن قدرتهــا علــى حتقيــق أهدافهــا.
توجد أربعة مبادئ تتعلق بتقييم املخاطر وهي:
1.أن حتدد املؤسسة األهداف بدرجة كافية من الوضوح ليكون حتديد وتقييم املخاطر التي تتعلق باألهداف ممكنًا.
2.أن حتــدد املؤسســة املخاطــر التــي تهــدد حتقيــق أهدافهــا فــي مختلــف أنحائهــا ،وحتلــل هــذه املخاطــر كأســاس لتحديــد الطريقــة
التــي ينبغــي بهــا إدارة هــذه املخاطــر.
3.أن تراعي املؤسسة احتماالت الفساد اإلداري عند تقييم املخاطر التي تهدد حتقيق األهداف.
4.أن حتدد املؤسسة وتق َيم التغيرات التي يحتمل أن تؤثر بدرجة كبيرة في نظام الرقابة الداخلية.
 .3أنشطة الرقابة
هــي اإلجــراءات التــي حتددهــا السياســات واإلجــراءات للمســاعدة فــي ضمــان تنفيــذ توجيهــات اإلدارة للحــد مــن املخاطــر التــي تهــدد
حتقيق األهداف .ويتم تنفيذ أنشــطة الرقابة على كافة مســتويات املؤسســة في مراحل مختلفة داخل العمليات وفي بيئة التقنية.
ويوجد ثالثة مبادئ تتعلق بأنشطة الرقابة وهي:
1.أن تختار املؤسسة وتطور أنشطة رقابة تسهم في احلد من املخاطر التي تهدد حتقيق األهداف إلى درجة مقبولة.
2.أن تختار املؤسسة أنشطة رقابة عامة على التقنيات وتطورها لدعم حتقيق أهدافها.
3.أن تقوم املؤسسة بنشر أنشطة الرقابة من خالل سياسات حتدد التوقعات وإجراءات تنفيذ هذه السياسات.
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 .4املعلومات والتواصل
دعمــا لتحقيــق أهدافهــا ،ويحــدث التواصــل علــى
املعلومــات ضروريــة لتنفيــذ املؤسســة ملســؤولياتها املتعلقــة بالرقابــة الداخليــة ً
املســتويني الداخلــي واخلارجــي ويوفــر للمؤسســة املعلومــات التــي حتتاجهــا لتنفيــذ الضوابــط اليوميــة .والتواصــل ميكّ ــن املوظفــن
مــن فهــم مســؤوليات الرقابــة الداخليــة وأهميتهــا لتحقيــق األهــداف.
ويوجد ثالثة مبادئ تتعلق باملعلومات والتواصل ،وهي:
1.أن حتصل املؤسسة على أو تقوم بإنشاء واستخدام معلومات مفيدة لدعم عمل الرقابة الداخلية.
داخليــا ،مبــا فــي ذلــك أهــداف الرقابــة الداخليــة واملســؤوليات املتعلقــة بهــا والالزمــة لدعــم
2.أن تقــوم املؤسســة بتحويــل املعلومــات
ً
عمــل الرقابــة الداخليــة.
3.أن تقوم املؤسسة بالتواصل مع األطراف اخلارجية بخصوص األمور التي تؤثر في عمل الرقابة الداخلية.
 .5أنشطة املتابعة
معــا للتأكــد مــن وجــود وعمــل كل عنصــر مــن العناصــر اخلمســة للرقابــة
تســتخدم التقييمــات املســتمرة أو املنفصلــة أو كليهمــا ً
الداخليــة ،ويشــمل ذلــك تطبيــق املبــادئ التــي يحتــوي عليهــا كل عنصــر .ويتــم تقييــم النتائــج واإلبــاغ عــن أوجــه القصــور فــي وقــت
مناســب مــع إبــاغ اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة باملســائل اخلطيــرة.
ويوجد مبدآن يتعلقان بأنشطة املتابعة ،وهما:
1.أن تختار املؤسسة تقييمات مستمرة و/أو منفصلة وتطورها وتؤديها للتأكد من وجود وعمل عناصر الرقابة الداخلية.
2.أن تق ّيــم املؤسســة أوجــه قصــور الرقابــة الداخليــة وتقــوم بإبــاغ هــذه األوجــه فــي الوقــت املناســب لألطــراف املســؤولة عــن اتخــاذ
اإلجــراءات التصحيحيــة ،مبــا فــي ذلــك اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة ،حســبما يناســب.
 2.3أوجه القصور في الرقابة الداخلية
ً
أوجهــا
إن اإلطــار يقــر بأنــه وإن كان أي نظــام فعــال للرقابــة الداخليــة يوفــر توكيـ ًـدا معقــول بتحقيــق أهــداف املؤسســة ،فإنــه يتضمــن
ً
فطريــة للقصــور ،إذ حتــى نظــام الرقابــة الداخليــة الفعــال ميكــن أن يفشــل ،وقــد تنتــج أوجــه القصــور املذكــورة ممــا يلــي:
•مالءمة األهداف التي مت حتديدها كشرط مسبق للرقابة الداخلية.
ً
ومعرضا لالنحياز.
•حقيقة أن تقدير البشر عند صنع القرارات قد يكون خاطئًا
•حاالت التعطل التي ميكن أن حتدث بسبب اإلخفاق البشري عبر أخطاء غير مقصودة.
•قدرة اإلدارة على تخطي الرقابة الداخلية.
•قدرة اإلدارة واملوظفني اآلخرين و/أو األطراف اخلارجية األخرى على التحايل على الضوابط عبر تواطؤ ما.
•أحداث خارجية ال سلطان للمؤسسة عليها.
أوجه القصور املذكورة تســتبعد حصول مجلس اإلدارة واإلدارة على تأكيد مطلق بتحقيق أهداف املؤسســة ،أي أن الرقابة الداخلية
توفــر تأكيـ ًـدا معقـ ً
ـول ولكنــه ليس مطلقً ا.

 .3نتائج التقييم

بنــاء علــى التقييــم الــذي قامــت بــه جلنــة التدقيــق علــى أنظمــة الرقابــة الداخليــة املطبقــة بالشــركة مبــا يشــمل مراجعتهــا لتقاريــر التدقيــق
الداخلــي املتعلقــة بأنظمــة الرقابــة الداخليــة خــال العــام  ،لــم تلحــظ اللجنــة أيــة اســتثناءات مــن شــأنها التأثيــر بشــكل جوهــري علــى
حتقيــق أهــداف الشــركة ،كمــا أن أنظمــة الرقابــة الداخليــة املطبقــة تعمــل بشــكل فعــال ،هــذا ونــود التأكيــد بــأن تقييــم أنظمــة الرقابــة
الداخليــة ال يضمــن اكتشــاف كل املخالفــات وحــاالت عــدم املطابقــة ويجــب أن ينظــر إليــه كوســيلة مســاعدة مــن أجــل إدارة أفضــل كمــا أنــه
ليــس بديـ ًا عــن املســئوليات املناطــة عــادة بــاإلدارة فــي الرقابــة والتقييــم.
وبســبب نواحــي القصــور فــي أي نظــام للرقابــة الداخليــة ،قــد حتــدث أخطــاء ومخالفــات ال يتــم اكتشــافها .كذلــك يجــب أخــذ جانــب
احليطــة واحلــذر عنــد تطبيــق نتائــج التقييــم احلالــي مســتقب ًال حيــث أن هنــاك مخاطــر مــن أن تصبــح اإلجــراءات غيــر كافيــة بســبب تغيــر
األوضــاع أو ألن درجــة االلتــزام باإلجــراءات قــد تتراجــع.

محمد توفيق الطحاوي

عبدالعزيز سعود البدر

عبداهلل إبراهيم الغامن

اسم رئيس اللجنة

اسم عضو اللجنة

اسم عضو اللجنة
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