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    يسعدني باألصالـــــــة عن نفســـــي وبالنيابــــــــة عن إخوانـــــــي أعضــــــــاء مجـــلس اإلدارة أن أضع 
بين أيديكم التقرير السنوي " لشركــــة بيت االستثمار الخليجي" للعام 2021. 

بدايًة، بالرغم من استمرار التحديات االقتصادية، نجحت "شركة بيت االستثمار الخليجي"، بفضل 
الله بتحقيق أفضل أداء مالي في العام الماضي وتحولت من الخسارة في عام الجائحة 2020 
الهادفة  االستراتيجية  الشركة ورؤيتها  ربح ونمو قوي يعكس جودة أصول واستثمارات  إلى 

التي تستهدف الفرص عالية الجودة واقتناء األصول التشغيلية المدرة.

إن العام الماضي 2021 يعتبر امتدادًا لعام أزمة "كورونا"، لكن تعافي الشركة السريع وتحقيق 
نمو مالي بنسبة 2990% لم يكن وليد صدفة بل نتاج جهد مميز وعمل دؤوب وقراءة متأنية 
للفرص وتحوط حصيف من المخاطر وهيكلة مستمرة ودائمة لالستثمارات وتعاون وتوافق بين 
ممكنة  نتائج  أفضل  تحقيق  وهو  واحد  هدف  على  التنفيذي  والجهاز  اإلدارة  مجلس 

للمساهمين.

عام التأسيس والبناء...

الستراتيجية  والتأسيس  البناء  بداية  تعتبر   2021 العام  نتائج  إن  الكرام:  المساهمين  األخوة 
التأكيد حاليًا على أن  طويلة األجل، حيث حققنا فيها أهداف وتطلعات المساهمين ويمكن 
النجاح  مسيرة  استكمال  من  تمكنها  صلبة  أرضية  على  تقف  الخليجي  االستثمار  بيت  شركة 
محفظة  وتملك  الديون،  من  وخالي  ومتين  قوي  مالي  مركز  على  ترتكز  فالشركة  والتفوق، 

متنوعة من األصول الممتازة سواء داخل أو خارج دولة الكويت.

كما تملك الشركة قدرة وكفاءة عالية على تنفيذ استحواذات جديدة بخيارات متعددة سواء 
باالعتماد على السيولة الداخلية، أو إمكانية الحصول على تمويل من القنوات المصرفية التي 
دائمًا ما ترحب بشركتنا، وهذا الترحيب محل اعتزاز وتقدير بالنسبة لنا كونه يعكس ثقة المصارف 

في الشركة حاليًا ومستقبًال.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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السيولة  النفط وتدفق  ارتفاعات أسعار  المتفائلة واستمرار  االقتصادية  المؤشرات  وفي ضوء 
األجنبية على السوق المالي الكويتي نتطلع إلى تسجيل المزيد من اإلنجازات واقتناص المزيد 
أن  كما  فيها،  نتواجد  التي  األسواق  تشهدها  التي  الرواج  حالة  من  واالستفادة  الفرص  من 
الشركة تدرس وتقيم العديد من الفرص المتاحة السيما التي تتوافق مع رؤيتنا واستراتيجيتنا 

القائمة على تملك أصول مدرة في محيط منطقتنا الخليجية. 
 

أولوياتنا المستقبلية:

ومقبولة  مرضية  مستدامة  نمو  معدالت  تحقيق  على  المحافظة  تعالي  الله  بعون  نستهدف 
للمساهمين وتعزيز مكانة الشركة على النطاق المحلي والخليجي والوصول إلى تأهيل بعض 
الخليجية،  األسواق  في  أو  المحلي  السوق  في  إلدراجها  المجموعة  ضمن  الناجحة  الشركات 
ومواصلة بناء محفظة متنوعة في القطاع الصناعي التشغيلي المنتج والمدر للدخل، وهو ما 
يمثل أحد المرتكزات األساسية الستراتيجية الشركة طويلة األجل، حيث سيكون الذراع األهم 
في هذا القطاع هو شركة أفكار القابضة، والتي تعتبر درة استثمارات "الخليجي" الواعدة، ويقع 
تحت مظلتها مصنعين هما مصنع شركة األغذية الخفيفة، ومصنع الشركة الوطنية للمنتجات 

الورقية.
    

البيانات الماليـــــــــــــــــــــة: 

حققت شركــــــــة بيت االستثمار الخليجي فـــــــي العام 2021 أرباحا صافية بلغت 6,003,379 دينار 
كويتي بواقع 14.77 فلسا للسهم الواحد مقارنة مع خسارة مقدارها (207,702) دينار كويتي 

في العام 2020 بواقع (0.51) فلس للسهم الواحد.
  

مع  مقارنة  كويتي  دينار   42,126,773  ،2021 للعام  المســـــاهمين  حقــــــوق  إجمــــــــــالي  وبلغ 
35,811,441 دينار كويتي للعام 2020 بنسبة نمو بلغت %17.63.

     
كما بلغ إجمالي الموجودات للعام 2021، 52,258,939 دينار كويتي مقارنة مع 45,405,763 دينار 

كويتي للعام 2020 بنسبة نمو بلغت %15.09.
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ختامًا: 

في الختام يسعدني أن أرفع باسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة 
عهــــــده  وولــــي  الصـــــــباح  الجابـــــــر  األحمــــــــد  نـــــــــواف  الشيــــــخ  البـــــالد  أميــــــــر  السمو  صاحب 
يديم  أن  وتعالى  سبحانه  المولى  سائلين  الصباح  الجابر  األحمد  مشعل  الشيخ  سمو  األميــــــــن 

نعمة األمن واألمان على كويتنا الغالية وأن يحفظها من كل مكروه. 

ما  وعلى  اإلدارة  لمجلس  أولوها  التي  الثقة  على  الكرام  مساهمينا  إلى  موصول  والشكر 
يوفرونه من دعم ومؤازرة، وبدورنا نجدد العهد بمضاعفة الجهود للحفاظ على المكتسبات التي 

تم تحقيقها وتنمية وتعزيز حقوق مساهمي شركــــــة بيت االستثمار الخليجي. 

على  المنبثقة  اللجان  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلخواني  بالشكر  أتقدم  أن  يفوتني  وال 
جهودهم وعطائهم ودعمهم للشركة وكذلك أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء هيئة الفتوى 
للجهاز  التقدير  خالص  اإلدارة  مجلس  ويسجل  المباركة،  جهودهم  على  الشرعية  والرقابة 
إنجازات في عام صعب تشغيليًا، وكافة موظفي  تم تحقيقه من  ما  للشركة على  التنفيذي 

الشركة الذين لم ولن يدخروا وسعًا وال جهدًا في العمل المخلص لتحقيق أهداف الشركة.

على  الرقابية  الجهات  وكافة  الكويت  وبورصة  المال  أسواق  هيئة  إلى  موصول  والشكر 
جهودهم الدؤوبة والمستمرة في تطوير وترقية السوق وتسهيل أعمال القطاع الخاص وتعزيز 

ثقة المستثمرين األجانب.
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تقرير الحوكمة

تاريخ االنتخابالمؤهل العلمي والخبرة العمليةتصنيف العضواالسم
أو التعيين

شركة بيت اإلستثمار الخليجي
تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنهية 

في 31 ديسمبر 2021

أوًال: إطار العمل:
تابع "الخليجي" خالل العام 2021 خطواته نحو تفعيل قواعد الحوكمة، سعيًا منه إلى تعزيز مستوى 
الشفافية والنزاهة في عمليات الشركة، كما تم إجراء مراجعة شاملة لممارسات قواعد الحوكمة 
المتبعة (حسب ما تقتضيه هيئة أسواق المال)، وحصل "الخليجي" على موافقة هيئة أسواق المال 
علي نموذج الحوكمة لعام 2021، في 06 يوليو 2021. هذا وقد تم إعداد هذا التقرير، وسيتم نشره 

بحيث تتوفر نسخة منه على موقع الشركة اإللكتروني.
ثانيًا: دليل االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

إن هيكل مجلس اإلدارة يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمهام والمسؤوليات المناطة 
-  بناء على قرار الجمعية العمومية  به، وقد بدأ مجلس اإلدارة دورته الحالية - لمدة ثالث سنوات 
عضوين  منهم  تنفيذيين  غير  أعضاء  خمسة  من  ويتكون   ،2021 مايو   24 في  المنعقدة  العادية 
لنشاط  المناسبة  والمهارات  والخبرات  بالمؤهالت  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  يتمتع  مستقلين. 

الشركة، وذلك على النحو التالي:

9 يونيو 2021عبدالعزيز أسعد السند 
رئيس مجلس اإلدارة 

(غير تنفيذي)

المؤهالت العلمية:
- ليسانس في الشريعة اإلسالمية من جامعة الكويت.

- ماجستير في الشريعة والقانون.

الخبرات العملية:
- صاحب مكتب سند لالستشارات القانونية.

مساهمة  شركات  في  إدارة  مجلس  عضو  ويشغل  شغل   -
مدرجة بشركة بورصة الكويت لألوراق المالية.

- دراسة واتمام صفقات استثمارية لشركات مساهمة.
- خبرة بمجال االستحواذات واالندماجات وهيكلة الشركات 

المتعثرة.

9 يونيو 2021على محمد االنبعي

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة 

(عضو مستقل وغير 
تنفيذي)

المؤهالت العلمية:
- بكالوريوس هندسة ميكانيكية – جامعة الكويت – 1991

الخبرات العملية:
- مهندس في شركة                 2003-1999

التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  تدريب  هيئة  عضو   -
والتدريب من 2003 – وحتى تاريخه

التعاونية  وحولي  الروضة  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس   -
2012 - 2009

������



www.gih.com.kw��

التقرير السنوي 2021

تاريخ االنتخابالمؤهل العلمي والخبرة العمليةتصنيف العضواالسم
أو التعيين

24 مايو 2021عبدالوهاب اسعد السند
عضو مجلس اإلدارة  

(غير تنفيذي)

المؤهالت العلمية:
- ليسانس اآلداب - کلية اآلداب جامعة الکويت

- ماجستير إدارة األعمال /الجامعة الخليجية /مملكة البحرين

الخبرات العملية:
-  شغل ويشغل عضوية مجلس إدارة في شركات مساهمة 
وشركات  المالية  لألوراق  الكويت  بورصة  بشركة  مدرجة 

أخرى غير مدرجة.

24 مايو 2021خالد وليد العودة
عضو مجلس اإلدارة  

(غير تنفيذي)

المؤهالت العلمية:
- بكالوريوس تسويق كلية العلوم اإلدارية – جامعة الكويت

الخبرات العملية:
 –  2011  – أيار  شركة   – العامة  والعالقات  التسويق  مدير   -

2015
 –  2015  – أبجد  شركة   – العام  والمدير  مؤسس  شريك   -

وحتى تاريخه

24 مايو 2021ياسر عبدالعزيز جمعة
أمين سر مجلس 

اإلدارة 

المؤهالت العلمية:
- حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة األعمال

الخبرات العملية:
- نائب الرئيس التنفيذي (حاليًا)

- رئيس حسابات - بشركة سدافكو
- مدير ادارتي الرقابة المالية والعمليات سابقا 

- مدير إدارتي االلتزام والمخاطر

9 يونيو 2021محمد خالد الحمد

عضو مجلس اإلدارة 
(عضو مستقل وغير 

تنفيذي) 

المؤهالت العلمية:
- جامعة الكويت كلية العلوم االدارية تخصص التمويل

الخبرات العملية:
- عمله الحالي - رجل أعمال

- عمله السابق - أسس و عمل في أكثر من قطاع تجاري، 
منها: القطاع الصناعي و الخدمي و المواد االنشائية

تقرير الحوكمة
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� يحضر
ا�جتماع

اجتماع رقم

(1-18/ 2021)(2-19/ 2021)(3-20/ 2021)(4-21/ 2021)(5-22/ 2021)(1-1/ 2021)(2-2/ 2021)(3-3/ 2021)

اجتماع رقماجتماع رقماجتماع رقماجتماع رقماجتماع رقماجتماع رقماجتماع رقم

المنعقد بتاريخ اسم العضو

4 مارس

2021

18 مارس

2021

29 مارس

2021

25 ابريل

2021

11 مايو

2021

9 يونيو

2021
12 أغسطس

2021

14  نوفمبر

2021

المنعقد بتاريخالمنعقد بتاريخالمنعقد بتاريخالمنعقد بتاريخالمنعقد بتاريخالمنعقد بتاريخالمنعقد بتاريخ

عدد

االجتماعات

التي تم

حضورها

� يحضر
ا�جتماع

8

7

8

8

7

تقرير الحوكمة

نبذة عن اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021:
يخصص أعضاء مجلس اإلدارة الوقت الكافي لالضطالع بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم، حيث 
اجتمع أعضاء المجلس ثمانية اجتماعات بدعوة من الرئيس، حضرها أعضاء مجلس اإلدارة وذلك على 

النحو التالي
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تقرير الحوكمة

إدارة  مجلس  اجتماعات  محاضر  وحفظ  والتنسيق  التسجيل  متطلبات  تطبيق  كيفية  عن  موجز 

الشركة:

والمعلومات  بالوثائق  ومعززة  محددة  بموضوعات  األعمال  بجدول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تزويد  يتم   

العزيز  ياسر عبد   / السيد  أيام عمل على األقل من موعد اإلجتماع. ويشغل  الالزمة، وذلك قبل ثالثة 

جمعة – وهو نائب الرئيس التنفيذي – منصب أمين سر مجلس اإلدارة بناءًا على قرار مجلس اإلدارة 

وتقارير  االجتماعات  محاضر  وحفظ  وتنسيق  بتسجيل  للقيام  وذلك   ،2021 يونيو   09 في  المؤرخ 

المجلس، والتأكد من اتباع األعضاء لإلجراءات التي أقرها المجلس، وتأمين حسن إيصال المعلومة 

بين األعضاء وبين أصحاب المصالح تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة.

القاعدة الثانية : التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

يلتزم مجلس اإلدارة بالمهام والمسؤوليات المنوطة به وفقًا لمتطلبات حوكمة الشركات حيث قام 

ويقوم بما يلي: اعتماد خطة عمل الشركة، مراجعة واعتماد جميع أدلة السياسات وإجراءات العمل 

المرحلية  المالية  البيانات  اعتماد  التنفيذية،  لإلدارة  تفويضها  تم  التي  الصالحيات  ومصفوفة 

فيها  والتصرف  األصول  وتملك  الرأسمالية  النفقات  على  اإلشراف  التقديرية،  والميزانية  والسنوية 

ودراسة هيكل رأسمال الشركة الحالي، االطالع على تقرير أداء االستثمارات والتقرير اإلداري وتقرير 

التدفقات النقدية، عمل خطة لتعاقب الموظفين، اعتماد خطة استمرارية األعمال، التأكد من مدى 

اللجان  اللجان المختصة المنبثقة عنه، دراسة هيكل  التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات، تشكيل 

الداخلية  الرقابة  أنظمة  وكفاية  فعالية  من  التأكد  بها،  الخاصة  األداء  مؤشرات  واعتماد  الداخلية، 

المعمول بها، والخاصة باألنظمة المالية والمحاسبية والشرعية وأنظمة قياس وإدارة المخاطر، إعداد 

العمومية،  الجمعيات  لعقد  والدعوة  الداخلي،  التدقيق  أداء  تقييم  السنوي وتقرير  الحوكمة  تقرير 

اإلطالع على تقرير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيره من التقارير.

بشكل  والبيانات  المعلومات  على  الحصول  إدارتها  مجلس  ألعضاء  تتيح  آلية  بإعداد  الشركة  تقوم 

دقيق وفي الوقت المناسب، وذلك بالعمل على تطوير البنية األساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات 

الخاصة بالتقارير، للتأكد من أن كافة التقارير التي يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة 

ويتم تقديمها ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب قبل اتخاذ أي قرار.

يلتزم الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفقًا 

لمتطلبات حوكمة الشركات. 
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القاعدة الثالثة : اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

أقر مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم (1-2021/1) المنعقد في 09 يونيو 2021 تشكيل لجان منبثقة 

عنه تتمتع باإلستقاللية، وذلك على النحو التالي:

أوًال: لجنة الترشيحات والمكافآت:

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  لعضوية  الكفاءة  ذوي  من  أشخاص  اختيار  هو  الرئيسي  اللجنة  دور  إن 

التوصية  تقدم  كما  المقترحة،  الترشيحات  كافة  بشأن  اإلدارة  مجلس  إلى  والتوصية  التنفيذية، 

لمجلس اإلدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

تتألف لجنة الترشيحات من ثالثة أعضاء منهم عضو مستقل ولمدة ثالث سنوات من تاريخ انتخاب 

المجلس  ، على النحو التالي:

انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت:

 اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2021م مرتين. 

تقرير المكافآت السنوي لعام 2021 م:

أوًال:  مجلس اإلدارة:

لم يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة للمجلس عن عام 2021.

ثاتيًا: مكافآت لجان المجلس:

أقر المجلس صرف مكافأة ألعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بواقع خمسة آالف دينار كويتي 

لكل عضو، بقيمة إجمالية قدرها خمسة وعشرون ألف دينار كويتي.

ثانيًا: اإلدارة التنفيذية:

أقر مجلس اإلدارة صرف مكافأة استثنائية خاصة لموظفي الشركة بقيمة مائة وأربعون ألف دينار 

كويتي لعام 2021.

ثالثًا: أمين سر مجلس اإلدارة:

اقر مجلس اإلدارة صرف مبلغ ألفان دينار كويتي مكافأة أمين سر مجلس اإلدارة عن عام 2021.

تقرير الحوكمة

السيد/ عبدالعزيز أسعد السنــد

السيد/ علـي مـحـمـد االنبعـي

السيد/ خـالــد وليــــد الـعـودة

عضو غير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة
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تقرير الحوكمة

القاعدة الرابعة : ضمان نزاهة التقارير المالية

ثانيًا : لجنة التدقيق:
التقارير  ونزاهة  سالمة  من  والتأكد  التدقيق  أمور  جميع  على  اإلشراف  هو  الرئيسي  اللجنة  دور  إن 

المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. 
تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء منهم عضوين مستقلين، وتتمتع اللجنة باالستقاللية التامة. ال 
يوجد تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة، مدة اللجنة ثالث سنوات من تاريخ 

انتخاب المجلس.  
وأعضاء لجنة التدقيق هم:

أربعة  الداخلي  المدقق  وحضر   2021 عام  خالل  اجتماعات  ستة  التدقيق  لجنة  اجتماعات  عدد  بلغ 
اجتماعات منها، كما عقدت اللجنة اجتماعات ربع سنوية مع مراقب الحسابات الخارجي.

إنجازات لجنة التدقيق:
قامت لجنة التدقيق بإنجاز المهام التالية: 

•االطالع على جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة. 
 31 في  المنتهية  المالية  للسنة  الخارجي  الحسابات  مراقب  باختيار  اإلدارة  مجلس  إلى  •التوصية 

ديسمبر 2021. 
•االجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي ودراسة مالحظاته على البيانات المالية.

•مراجعة وإقرار خطة عمل التدقيق الداخلي. 
اإلجراءات  جميع  باتخاذ  التنفيذية  اإلدارة  وتكليف  الداخلي،  المدقق  تقرير  نتائج  على  •اإلطالع 

التصحيحية الالزمة. 
•االطالع على خطة عمل المدقق الشرعي الداخلي. 

•االطالع على جميع تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.
•اختيار مكتب استشاري إلعداد تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

•االطالع على تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
•اختيار مكتب استشاري لتقديم خدمات الفاتكا ومعايير اإلبالغ المشترك.

•اعداد تقرير لجنة التدقيق الموجه لمساهمي الخليجي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
•تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي.

•اإلطالع على خطة استمرارية األعمال.

السيد/ عبدالوهاب أسعد السنــد

السيد/ علـي مـحـمـد االنبعـي

السيد/ محمد خالد الحمد

عضو غير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة
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مراقب الحسابات الخارجي للشركة:
وافقت الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 24 مايو 2021 على إعادة تعيين السيد أنور يوسف 
� Grant مراقب حسابات الشركة الخارجي لعام 2021م. ornton القطامي من مكتب القطامي والعيبان
إن مراقب الحسابات الخارجي مسجل بسجل خاص لدى هيئة أسواق المال، وهو مستقل عن الشركة 
العامة، ويتم تالوة  الجمعية  اجتماعات  إلى  الخارجي  الحسابات  يتم دعوة مراقب  إدارتها،  ومجلس 
آرائه مع  التقرير المعد من قبله على المساهمين، كما يسمح لمراقب الحسابات الخارجي بمناقشة 

لجنة التدقيق قبل رفع البيانات المالية المرحلية والسنوية إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.
يقوم الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الرقابة المالية بالتعهد لمجلس اإلدارة كتابيًا بأن التقارير المالية 
الدورية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وتستعرض كافة الجوانب المالية للشركة، ومعدة 
وفق معايير المحاسبة الدولية، كما يقدم مجلس اإلدارة تعهدًا بسالمة ودقة البيانات المالية التي 

يتم موافاة مراقب الحسابات بها ضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي للمساهمين لعام 2021م.

القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

ثالثًا: لجنة إدارة المخاطر:
في  والمساهمة  المخاطر،  بإدارة  المتعلقة  األمور  جميع  على  اإلشراف  هو  الرئيسي  اللجنة  دور  إن 

وضع السياسات واللوائح إلدارة المخاطر بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر.
تتألف لجنة المخاطر من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين. منهم عضو مستقل، وذلك على النحو التالي:

مدة اللجنة ثالث سنوات من تاريخ انتخاب المجلس. كما بلغ عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر أربعة 
اجتماعات خالل العام 2021.

قامت الشركة بتأسيس إدارة مستقلة للمخاطر تتبع لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة 
بشكل  وتعمل  الالزمة،  المهنية  والكفاءات  بالمؤهالت  تتمتع  التنظيمي،  للهيكل  وفقًا  مباشرة 

أساسي على قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.

إنجازات لجنة المخاطر:
بعد  التقارير  برفع  ، وأوصت  المخاطر  الربع سنوية إلدارة  الدورية  التقارير  اللجنة على كافة  اطلعت   •

مراجعتها إلى مجلس اإلدارة لمناقشتها.
• التأكد من استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.

• التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة.

السيد/ عبدالوهاب أسعد السنــد

السيد/ خـالــد وليــــد الـعـودة

السيد/ محمد خالد الحمد

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

تقرير الحوكمة
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أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
قامت الشركة بإنشاء وحدة للتدقيق الداخلي في الشركة تتمتع باالستقاللية الفنية التامة، وتتبع 
على  بناءًا  مباشرة،  اإلدارة  مجلس  قبل  من  التدقيق  لوحدة  مدير  تعيين  تم  مباشرة،  التدقيق  لجنة 
الداخلية  الرقابة  وتقييم ألنظمة  مراجعة  تقرير  بتقديم  التدقيق  تقوم وحدة  التدقيق،  لجنة  ترشيح 

المطبقة بالشركة.
كما تحرص الشركة على تطبيق مباديء الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة، المتمثلة في:

• الفصل التام في المهام
• الفحص والرقابة المزدوجة 

• التوقيع المزدوج
• التحديد السليم للصالحيات والمسؤوليات

وذلك حفاظًا على سالمة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب.
��������������قامت الشركة بتعيين مكتب استشاري (مستقل) إلعداد تقرير نظم الرقابة الداخلية�����
بناًء على تعليمات هيئة أسواق المال  المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021،   عن السنة  �،�� �����

بهذا الخصوص، وتم تزويد الهيئة بالتقرير بتاريخ 17 مارس 2022.

القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
بما  الشركة  في  األخالقية  والقيم  المفاهيم  ترسخ  التي  والمحددات  المعايير  اإلدارة  مجلس  وضع 
يتوافق مع متطلبات جميع الجهات الرسمية، وتسعى اإلدارة التنفيذية إلى تنفيذ أهداف الشركة 
وتحديث  بمراجعة  "الخليجي"  قام   . العمل  ميثاق  ضمن  وتضمينها  والمحددات  المعايير  تلك  وفق 
الجهات  متطلبات  مع  يتوافق  بما  معها  والتعامل  معالجتها  وأساليب  المصالح  تعارض  سياسة 

الرسمية.

القاعدة السابعة : اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
وآليات  أساليب  تضمنت  بحيث  والشفافية،  لإلفصاح  وسياسات  نظم  بوضع  اإلدارة  مجلس  قام 
اإلفصاح عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية في الوقت المناسب لكافة األطراف وأصحاب 
واإلدارة  اإلدارة  أعضاء مجلس  الواجب على  والبيانات  المعلومات  تمييز، كما تضمنت  المصالح دون 
أسواق  هيئة  قبل  من  المطلوب  السجل  إلعداد  بها  االلتزام  إدارة  وتزويد  عنها،  اإلفصاح  التنفيذية 

المال. 
المال  أسواق  هيئة  لتعليمات  وفقًا  الجوهرية  المعلومات  عن  اإلفصاح  بتعليمات  "الخليجي"  يلتزم 

الصادرة في نوفمبر 2015م. 
فئات  لكافة  األساسية  والمعلومات  البيانات  عن  باإلفصاح  الخليجي  قام  2021م  العام  خالل 
الوقت  وفي  دوري  بشكل  المناسبة  اإلفصاح  وسائل  خالل  من  وذلك  والمستثمرين،  المساهمين 
المناسب، ومنها على سبيل المثال: التقارير المالية السنوية والمرحلية، أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، اسم مراقب الحسابات ........الخ، كما قامت الشركة بتوفير 

المعلومات الواجب اإلفصاح عنها - وفق قواعد الحوكمة - على الموقع اإللكتروني للشركة.

تقرير الحوكمة
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إتاحة  يتوفر لدى الشركة وحدة تنظم شؤون المساهمين تتمتع باإلستقاللية، وهي مسئولة عن 

وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة للمساهمين، وذلك من خالل وسائل اإلفصاح المتعارف 

عليها.

تضع الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ويتاح لجميع مساهمي 

الشركة االطالع عليه. 

لمساعدة  للشركة  اإللكتروني  الموقع  على  وذلك  الشركات،  بحوكمة  خاص  قسم  انشاء  تم 

المساهمين على تقييم أداء الشركة.

القاعدة الثامنة : إحترام حقوق المساهمين

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016، والالئحة التنفيذية، كما 

واإلجراءات  الداخلية  اللوائح  بتحديث  "الخليجي"  قام  عليه  وبناًءا  الحوكمة،  قواعد  الهيئة  أصدرت 

والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة، وبما ال يتعارض مع 

القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

يتمتع جميع مساهمي "الخليجي" بجميع الحقوق التالية:

• قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجالت الشركة.

• التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/ أو تحويلها.

• الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح.

• الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.

• الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية 

بشكل منتظم وميسر.

• المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.

• انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

• مراقبة أداء الشركة بشكل عام، وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.

الكويتية  الشركة  تتولى  لذا  المالية،  لألوراق  الكويت  بورصة  بشركة  مدرجة  شركة  "الخليجي"  إن 

للمقاصة مسؤولية حفظ سجالت المساهمين، و"للخليجي" حق اإلطالع وطلب المعلومات الخاصة 

بالمساهمين.

ومناقشة  العامة،  الجمعية  اجتماعات  في  الفعالة  المشاركة  للمساهمين  الخليجي"   " يتيح 

الموضوعات المدرجة على جدول األعمال، وللمساهمين حق التصويت على قرارات الجمعية العامة، 

كما يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بحقوق التصويت لكافة المساهمين بشكل دائم ومستمر.

تقرير الحوكمة
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قامت الشركة بتوجيه دعوة إلى المساهمين خالل عام 2021م لحضور اجتماع الجمعية العمومية 

متضمن   ،2021 مايو   24 بتاريخ  المنعقد   2020 ديسمبر  في31  المنتهية  المالية  السنة  عن  العادية 

الموقع  انعقاد االجتماع، عن طريق اإلعالن مرتين في الصحف، وعلى  جدول األعمال وزمان ومكان 

االلكتروني لشركة بورصة الكويت وعلى الموقع اإللكتروني للشركة.

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

المصالح  أصحاب  حقوق  حماية  تكفل  التي  والسياسات  النظم  وتحديث  بمراجعة  "الخليجي"  قام 

التجارية  الشركات  قانون  و  العمل،  قانون  مثل  الشأن،  بهذا  الصادرة  والتعليمات  القواعد  لتتضمن 

والئحته التنفيذية وتعليمات هيئة أسواق المال... إلخ، مع مراعاة العقود المبرمة بين الطرفين وأية 

تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح.

أصحاب المصالح:

المصالح،  أصحاب  مع  التواصل  بغرض  االلكتروني  موقعها  على  إصدارات  بعدة  الشركة  إدارة  تقوم 

المالية  البيانات  اإلصدارات:  تلك  ومن  الشركة،  قرارات  متابعة  في  المشاركة  على  وتشجيعهم 

المرحلية والسنوية ، كافة اإلفصاحات، تقرير الحوكمة، ونبذة عن أغراض الشركة وعن مجلس إدارتها 

واستراتيجية الشركة.

كما تتولى إدارة العالقات العامة الرد على استفسارات أصحاب المصالح وتزويدهم بكافة المعلومات 

والتقارير المطلوبة.

القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين األداء

لغرض تطبيق قاعدة تعزيز وتحسين األداء قام "الخليجي" بما يلي:

1- إعداد نظم وآليات لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ومساهمة كل عضو من أعضاء 

المجلس في مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بشكل دوري، على أساس مؤشرات قياس األداء 

الموضوعية وغيرها من المؤشرات.

2- إعداد نظم التقارير الداخلية المتكاملة التي تساعد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 

اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين وخلق قيم مؤسسية لدى 

العاملين في الشركة.

آلية تدريب أعضاء مجلس اإلدارة:

تم تخصيص ميزانية تقديرية لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة، كما قامت الشركة خالل عام 2021 بعقد 

اإلدارة  أعضاء مجلس  للسادة  االرهاب  وتمويل  االموال  تدريبية متخصصة في مكافحة غسل  دورة 

واإلدارة التنفيذية.

تقرير الحوكمة
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القاعدة الحادية عشر : أهمية المسؤولية االجتماعية

تنتهج شركة بيت االستثمار الخليجي "الخليجي" سياسة واضحة تعنى بالمسؤولية االجتماعية وفقًا 

لمبدأ االستدامة، وتنفذ من خاللها العديد من المبادرات والبرامج على مدار العام، وفق خطة تعمل 

االقتصادية  التنمية  في  للمشاركة  عام،  كل  بداية  المختلفة  إداراتها  وعبر  الشركة  وضعها  على 

واالجتماعية المستدامة التي تتكامـل مـع أهـداف المجتمع.

مواهبه  وترسيخ  الكويتي،  الشباب  مستقبل  بناء  على  وحرصها  الشركة  مسؤولية  من  وانطالقا 

فئة  احتضان  في  اإلسهام  خالل  من  وذلك  إمكانياتها  به  تسمح  ما  بقدر  المشاركة  تأتي  وطاقاته 

من  المزيد  ليحققوا  معلوماتيًا  تمكينهم  في  والمساهمة  وقدراتهم،  أنشطتهم  ودعم  الشباب، 

اإلنجازات على جميع األصعدة، ولكي يساهموا في مسيرة النجاح والعطاء ورفعة وبناء مستقبل 

الكويت عن طريق دعم الكفاءات واستقطاب المتميزين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل ليصبحوا قياديو 

المستقبل.

تعزيز  نحو  الموجهة  األنشطة  إلى تحديد مجموعة من  الخليجي  االستثمار  بيت  كما تسعى شركة 

الرياضية وتنمية المجتمع والنهوض بمستوى  بعض المنافع االجتماعية، عن طريق رعاية األنشطة 

طريق  عن  بالكويت  الدولية  الدامة  بطولة  برعاية  الشركة  قامت  حيث  الهادفة.  الشعبية  األلعاب 

الموروث  وإحياء  المحلية،  الثقافة  لتعزيز مفهوم  الدعم  ويأتي هذا  األول،  الرعيل  ديوانية  منظمي 

الشعبي األصيل لنشره لدى شريحة كبيرة من المجتمع، السيما الشباب.

تقرير الحوكمة
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تقرير لجنة التدقيق

_____________

عبدالوهاب أسعد السند

  رئيس لجنة التدقيق

الكويت في 03 أبريل 2022

المحترمين السادة/ مساهمي شركة بيت االستثمار الخليجي   

تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
تحية طيبة وبعد ،،

إن وجود لجنة للتدقيق بالشركة يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وأن 

بموجب  مهامها  بتنفيذ  التدقيق  لجنة  تقوم  حيث  اإلدارة،  مجلس  بفاعلية  مباشرًة  ترتبط  اللجنة  فاعلية 

الصالحيات والمسؤوليات المنوطة بها من مجلس اإلدارة، فيما يتعلق باإلشراف على التقارير المالية للشركة، 

والمبادئ المحاسبية، والتدقيق الداخلي والخارجي، واألمور المختصة بالرقابة الداخلية، إلى جانب التنسيق 

مع مراقب الحسابات الخارجي للشركة.

المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومنها على  المالية  السنة  بها خالل  المنوطة  المهام  بأداء  اللجنة  قامت 

سبيل المثال، ال الحصر، ما يلي:

• االطالع على جميع البيانات المالية المرحلية والسنوية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.

• التوصية إلى مجلس اإلدارة باختيار مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

• االجتماع الدوري مع مراقب الحسابات الخارجي ودراسة مالحظاته بشأن البيانات المالية.

• مراجعة وإقرار خطة عمل التدقيق الداخلي.

التصحيحية  اإلجراءات  جميع  باتخاذ  التنفيذية  اإلدارة  وتكليف  الداخلي،  المدقق  تقرير  نتائج  على  اإلطالع   •

الالزمة.

• اإلطالع على خطة عمل المدقق الشرعي الداخلي.

• اإلطالع على جميع تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.

.(ICR) اختيار مكتب استشاري إلعداد تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية •

• اإلطالع على تقرير مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .

.(CRS) ومعايير اإلبالغ المشترك FATCA)) اختيار مكتب استشاري لتقديم خدمات الفاتكا •

• اعداد تقرير لجنة التدقيق الموجه لمساهمي "الخليجي" عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

• تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي.

• اإلطالع على خطة استمرارية األعمال.

وفي الختام، نود أن ننوه نحن أعضاء لجنة التدقيق أننا نضع نصب أعيننا القيام بالمهام الموكله إلينا على 

أكمل وجه.
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الشركات التابعة الزميلة
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Country : Sultanate of Oman

Incorporation : March 2008

Capital  : OMR 16.1 million

Sector  : Real Estate

Country : State of Kuwait

Incorporation : April 2006

Capital  : KD 15.5 million

Sector  : Industrial & Services
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��������

 

Country : United Arab Emirates

Incorporation : May 2006

Capital  : AED 223 million

Sector  : Real Estate

�����������

Country : Kingdom of Bahrain

Incorporation : June 2002

Capital  : USD 114.6 million

Sector  : Investment
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تقرير لجنة التدقيق

البيانات المالية المجمعة

وتقرير مراقب الحسابات المستقل

شركة بيت االستثمار الخليجي - ش.م.ك.ع والشركات التابعة لها

الكويت 31 ديسمبر 2021
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تقرير مراقب الحسابات المستقل

بيان األرباح أو الخسائر المجمع

المحتويات

بيان األباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر المجمع

بيان المركز المالي المجمع

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

بيان التدفقات النقدية المجمع

ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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البيانات المالية المجمعةالبيانات المالية المجمعة
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البيانات المالية المجمعة
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البيانات المالية المجمعة
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تم بحمد الله
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