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أعضاء
مجلس اإلدارة





أعضاء مجلس اإلدارة

السيد / هيثم سليمان الخالد
عضو مجلس اإلدارة

حاصل على بكالوريوس - هندسة كهربائية. 	

27 ســنة فــي مجــال االتصــاالت المنتقلــة، منهــا  	 لديــه خبــرة أكثــر مــن 
13 ســنة فــي وظائــف تنفيذيــة و13 ســنة فــي وظائــف اإلدارة الوســطى 

الرئيســية. 

شــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مجلــس اإلدارة لعــدد مــن  	
الشــركات طــوال فتــرة تجــاوزت 11 ســنة.

السيد / جيرار سنابيان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حاصل على ماجستير إدارة األعمال. 	

لديــه خبــرة أكثــر مــن 33 ســنة كمســؤول عــن جميــع أنشــطة االســتثمار  	
والعمليــات والشــؤون الماليــة، منهــا 20 ســنة بمنصــب رئيــس تنفيــذي 

ورئيــس تنفيــذي بالوكالــة فــي عــدد مــن الشــركات االســتثمارية.

السيد / سمير عبدالمحسن الغربللي
رئيس مجلس اإلدارة

حاصل على ماجستير إدارة األعمال. 	

لديــه خبــرة 40 ســنة فــي الوظائــف اإلشــرافية فــي عــدد مــن الشــركات  	
االســتثمارية.

الــى بنــك  	 عضــو مجلــس اإلدارة ســابقًا لعــدد مــن الشــركات باإلضافــة 
إســالمي. اســتثمار 
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السيد / عبدالعزيز محمد عبدالرزاق العنجري
عضو مجلس اإلدارة

حاصل على بكالوريوس - هندسة مدنية. 	

لديه خبرة أكثر من 18 سنة. 	

قــد شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام منــذ عــام 2009  	
وهــو عضــو مجلــس إدارة لعــدد مــن الشــركات.

السيد / محمد توفيق أحمد سلطان
عضو مجلس اإلدارة

حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال. 	

ــر العــام  	 ــب المدي ــر مــن 15 ســنوات. ويشــغل منصــب نائ ــرة أكث ــه خب لدي
لشــركة مجموعــة تــاول العالميــة ومنصــب عضــو مجلــس اإلدارة لعــدد 

مــن الشــركات.

حاصلة على ماجستير إدارة أعمال. 	

لديهــا خبــرة أكثــر مــن 13 ســنة، منهــا 8 ســنوات فــي مجــال الخزينــة  	
واالســتثمار.

السيدة/ نور توفيق  العبدرزاق
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

حاصل على بكالوريوس في التمويل  	

لديه 10 سنوات خبرة  في إدارة األعمال  	

مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة كابيتل انترناشينال ونايت كابيتل  	

عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة تاول العالمية  	

السيد/ محمد عبدالرحمن الفارس
عضو مجلس اإلدارة

السيدة / زينب الفيلكاوي
عضو مجلس اإلدارة

حاصلة على بكالوريوس محاسبة. 	

لديها خبرة اكثر من 10 سنوات، تشغل حاليًا منصب رئيس قسم  	
عمليات االستثمارات المالية في األمانة العامة لألوقاف. 
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الشيخ / د. عبدالعزيز خليفة القصار

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الشيخ / د. عصام خلف العنزي

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

الشيخ / د. علي إبراهيم الراشد

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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CWM ،علي عبدالمحسن الفليج
نائب الرئيس التنفيذي - إدارة الثروات

يتمتــع الســيد علــي الفليــج بخبــرة كبيــرة فــي األســواق المحليــة والعربيــة 
فــي  قياديــة كثيــرة  عامــًا شــغل خاللهــا مناصــب   20 إلــى حوالــي  تصــل 
شــركات اســتثمارية أبرزهــا بيــت االســتثمار العالمــي »غلوبــل« وبنــك الخليــج. 
الشــركات  مــن  مجموعــة  فــي  إدارة  مجلــس  عضــو  منصــب  شــغل  كمــا 
والصناديــق االســتثمارية فــي الكويــت والســعودية. ويقــود علــي الفليــج فــي 
شــركة رســاميل لالســتثمار إدارة خدمــة العمــالء باإلضافــة إلــى إشــرافه علــى 
إدارة الثــروات المعنيــة بخدمــة أصحــاب المــالءة الماليــة العاليــة. كمــا يتمتــع 
الفليــج بخبــرة وكفــاءة فــي األســواق اإلقليميــة إلــى جانــب خبرتــه الكبيــرة 
فــي الســوق المحلــي ، وقــد  أكمــل دراســته فــي جامعــة ليــدز فــي المملكــة 
المتحــدة ، وهــو مديــر ثــروات معتمــد مــن األكاديميــة األمريكيــة للخدمــات 
الماليــة. وقــد أمضــى مــا يقــرب مــن 15 ســنة فــي إدارة الثــروات مســؤوال عــن 
العمــالء مــن فئــة الشــركات والمؤسســات فــي الكويــت والســعودية. كمــا 
تولــي منصــب الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة لشــركة بيــت االســتثمار العالمــي 

- الســعودية. 

اإلدارة التنفيذية
CFA  ،دخيل عبداهلل الدخيل

الرئيس التنفيذي

يتمتــع الســيد الدخيــل بخبــرة كبيــرة ومعرفــة واســعة بقطــاع االســتثمارات 
الملكيــة  فــي   2004 عــام  أوائــل  فــي  المهنيــة  بــدأ حياتــه  البديلــة. وقــد 
الخاصــة بشــركة االســتثمارات الصناعيــة والماليــة فــي الكويــت، كما اكتســب 
خبــرة علــى مــدار الســنين فــي مجــال االســتثمارات العقاريــة محليــًا وفــي 
منطقــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ودوليــًا. وقــد نجــح فــي اســتكمال 
العديــد مــن الصفقــات العقاريــة عبــر قطاعــات مختلفــة تجــاوزت قيمتهــا 
500 مليــون دوالر أمريكــي. كان الســيد الدخيــل أحــد األعضــاء التنفيذييــن 

المؤسســين فــي شــركة ديمــة كابيتــال وذلــك بعدمــا كان قــد عمــل لفتــرة 
ــرام العديــد مــن صفقــات  فــي شــركة األمــان لالســتثمار حيــث تمكــن مــن إب
الملكيــة الخاصــة. وعلــى وجــه الخصــوص ، صنــدوق الفايــز للملكيــة الخاصــة، 
ــذي يســتثمر فــي عــدد مــن األســواق اآلســيوية بقيمــة 100 مليــون دوالر.  ال
ــة  يحمــل الســيد دخيــل شــهادة فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة والي
بنســلفانيا كمــا حصــل علــى شــهادة المحلــل المالــي المعتمــد فــي عــام 

.2008
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محمد طارق الثاقب
نائب رئيس أول - االستثمارات البديلة - العقارات الدولية

ــو ألكثــر مــن 15 عامــًا فــي أســواق  الســيد/ محمــد الثاقــب يتمتــع بخبــرة ترب
العقــارات الكويتيــة والخليجيــة والعالميــة وإدارة أصــول تزيــد عــن مليــار دوالر 
أمريكــي، بــدًءا مــن تطويــر االســتثمارات وهيــاكل الصناديــق / المحافــظ ، 
ــى تنفيــذ اســتراتيجيات التخــارج  ــة إل واالســتحواذ علــى االســتثمارات العقاري
فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حصولــه  بعــد  االســتثمارات.  لجميــع  مــن 
التمويــل والمؤسســات الماليــة مــن جامعــة الكويــت، بــدأ الســيد/ الثاقــب 
ــل الكويتــي )بيتــك( فــي عــام 2006 فــي  ــه المهنيــة فــي بيــت التموي حيات
العقاريــة  بيتــك  شــركة  إلــى  ذلــك  بعــد  وانتقــل  الدوليــة  العقــارات  إدارة 
إلدارة االســتثمار العقــاري . وفــي عــام 2015 ، انضــم الســيد/ الثاقــب إلــى 
شــركة بيتــك كابيتــال لالســتثمار لتولــي إدارة االســتثمار العقــاري وكذلــك 
الصناديــق والمحافــظ. شــغل الســيد/ الثاقــب العديــد مــن المناصــب فــي 
فــي شــركات عقاريــة واســتثمارية مثــل شــركة  واللجــان  اإلدارات  مجالــس 
ــا يشــغل  أبيــار قطــر للتطويــر العقــاري ومجموعــة عــارف االســتثمارية. وحالًي
الســيد/ الثاقــب منصــب مديــر قســم العقــارات الدوليــة فــي شــركة رســاميل 

لالســتثمار.

عبد المحسن الغربللي
نائب الرئيس - إدارة األصول

التحــق الســيد/ عبــد المحســن الغربللــي بشــركة رســاميل وعمــل عضــًوا 
فــي فريــق العمــل األولــي إلنشــاء اإلدارة المســئولة عــن إدارة األصــول فــي 
عــن  المســؤول  المحفظــة  مديــر  منصــب  الغربللــي  شــغل   .2015 عــام 
االســتراتيجيات المحليــة والخليجيــة داخــل اإلدارة. أيضــا يشــكل الغربللــي 
جــزًءا مــن الفريــق الــذي يديــر عمليــات األســهم العالميــة والمحلــل الرئيســي 
فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة علــى مســتوى العالــم. شــغل الغربللــي ســابًقا 
منصــب مديــر محفظــة فــي شــركة ديمــه كابيتــال فــي الفتــرة مــن 2012 
إلــى 2015. وقــد تــدرج الغربللــي فــي المناصــب بــدًءا مــن محلــل إلــى مديــر 
محفظــة، وكان مســؤوالً عــن االختيــارات خــارج المؤشــر التــي أثبتــت أنهــا 

تضيــف تفوًقــا لالســتثمارات. 
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تقرير
مجلس اإلدارة





السيد / سمير عبدالمحسن الغربللي
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

يطيـب لـي أصالـة عـن نفسـي ونيابـة عـن أعضـاء مجلـس اإلدارة فـي شـركة رسـاميل لالسـتثمار أن نرحـب بكـم 
أجمـل ترحيـب فـي االجتمـاع السـنوي العـادي للجمعيـة العموميـة، واضعيـن بيـن أيديكـم التقريـر السـنوي عـن 
السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 مـارس 2022 والـذي يتضمـن تقريـر مجلـس اإلدارة، وأبـرز تطـورات العمـل فـي 
الشـركة، وأحـدث نشـاطاتها، وتقريـر هيئـة الفتـوى والرقابة الشـرعية، وتقرير مراقبي حسـابات الشـركة الخارجي، 

باإلضافـة إلـى نظـرة عامـة حـول أبـرز التطـورات االقتصاديـة العالميـة واإلقليميـة والمحليـة.

األحداث العالمية في عام 2021

شـهدت سـنتنا الماليـة المنتهيـة فـي 31 مـارس 2022 الكثيـر مـن التطـورات واألحـداث علـى مختلـف األصعـدة 
الماليـة واالقتصاديـة والسياسـية وهـي تطـورات كانـت متفاوتـة إلى حـدٍّ كبير فيما بينها من ناحيـة التأثير لدرجة 
يمكـن فيـه القـول إن هـذه السـنة كانـت مكّونـة مـن جزأيـن. عرفنـا خـالل الجـزء األول مـن هـذه السـنة الماليـة 
تباطـؤ انتشـار فيـروس كورونـا وهـو األمـر الـذي رفـع مسـتوى التفـاؤل بإمكانية اتخـاذ الحكومات فـي مختلف دول 
العـام قـرارات بإعـادة فتـح األنشـطة االقتصاديـة. أدت هـذه التطـورات إلـى انتشـار شـعور إي جابـي نسـبي عنـد 
المسـتثمرين مـا دفـع بمؤشـرات األسـهم العالميـة إلـى االرتفـاع خـالل عـام 2021 وتؤكـد األرقـام أن عـام 2021 كان 
عامـًا ممتـازًا بالنسـبة لقطـاع األسـهم مـع ارتفـاع مؤشـر S&P 500 بنسـبة وصلـت إلـى حوالـي %21 خـالل الفتـرة 
الممتـدة بيـن األول مـن شـهر أبريـل وحتـى نهايـة شـهر ديسـمبر 2021. إال أن هـذه البيئـة تغّيـرت بشـكل جـذري 
بحلـول عـام 2022 مـع ارتفـاع معـدالت التضخـم بشـكل كبيـر مـن جهـة وتباطؤ النمـو االقتصادي مـن جهة ثانية. 
في هذا الوقت بدأت أسـواق األسـهم بالتراجع بشـكل دراماتيكي. ومع نهاية شـهر مارس من العام 2022 كان 
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مؤشـر S&P 500 قـد تراجـع بنسـبة %5 وقـد تراجعـت األسـواق بشـكل كبيـر جـدا وقـت إعـداد هـذه الرسـالة في 
شـهر يونيـو مـع مسـتوى غيـر مسـبوق مـن التقلبـات. 

باإلمـكان القـول أن التقّلبـات فـي أسـواق األسـهم وبدايـة ظهـور بـوادر ركـود اقتصـادي كانـت قـد بـدأت قبـل فتـرة 
ال بـأس بهـا مـن شـهر ينايـر 2022 وإن مظاهـر الضعـف بـدأت بالظهـور علـى العديـد مـن القطاعـات فـي أسـواق 
األسـهم منـذ منتصـف عـام 2021 حيـث بـدأت أسـهم النمـو تسـجل أداء ضعيفـًا فـي وقـت مبكـر، حيـث بـدأت 

أسـعار األسـهم تسـعير توقعـات رفـع معـدالت الفائـدة مـن قبـل مجلـس االحتياطـي الفدرالـي األمريكـي. 

عانـت األسـواق فـي هـذه الفتـرة مـن ضعـف، إال أن أسـهم شـركات التكنولوجيـا الضخمـة )ميتـا، أمـازون، نتفلكـس 
وألفابت( وفرت لألسـواق بعض المكاسـب على األقل حتى نهاية عام 2021 عندما بدأت هي األخرى في تسـعير 

القادم مـن تطورات.

ومن الجدير بالذكر انه لم يقتصر دور برنامج التيسـير الكّمي من البنوك المركزية وعلى راسـها البنك الفدرالي 
األمريكـي علـى تغذيـة أسـواق األسـهم فحسـب، بـل أدى أيضـًا إلـى تغذيـة أسـواق السـندات خـالل العقـد السـابق. 
كان العائـد علـى سـندات الخزانـة األمريكيـة ألجـل عاميـن يعطـي، عنـد أدنـى مسـتوياته، عائـدًا قـدره 15 نقطـة 
أسـاس فقـط. أمـا العائـد علـى سـندات الخزانـة ألجـل 10 سـنوات فقـد وصـل إلـى %1.5 فـي منتصـف عـام 2021. 
وعليـه، إن وصـف السـندات السـيادية، إن لـم يكـن سـوق االئتمـان بأكملـه، بأنهـا كانـت مرتفعـة الثمـن فـي عـام 
2021 هـو أقـل مـن الواقـع. وعلـى غـرار أسـواق األسـهم، فقـد بـدأت األمـور بالتغيـر بشـكل كبيـر مـع دخولنـا عـام 

2022. وفـي وقـت كتابـة هـذا التقريـر كان العائـد علـى سـندات الخزانـة األمريكيـة ألجـل عاميـن قـد ارتفـع إلـى 

%3.3. يعكـس هـذا االرتفـاع الظـروف الماليـة الصعبـة للغايـة والتوقعـات بحاجـة االحتياطـي الفدرالـي األمريكـي 

إلـى رفـع أسـعار الفائـدة بشـكل متسـارع.

أمـا فـي المنطقـة فـإن البيئـة كانـت مختلفـة تمامـًا، حيـث واصلت األسـواق المحليـة واإلقليميـة ازدهارها مـع ارتفاع 
األنشـطة  فتـح  إعـادة  قـوي ومتزايـد بسـبب  الطلـب  بينمـا  واإلنتـاج  العـرض  تقلـص  علـى خلفيـة  النفـط  أسـعار 
االقتصادية على مسـتوى العالم. باإلضافة إلى ذلك فإن مسـتويات العرض انخفضت بشـكل أكبر بسـبب الحظر 
الـذي فرضتـه الواليـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي علـى النفـط الروسـي. لقـد أدى ذلـك كلـه إلـى تحقيـق أسـواق 
األسـهم فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي أداء قويـًا حيـث عملـت حكومـات دول المجلـس علـى إعـادة بنـاء 
احتياطاتهـا وحسـاباتها الجاريـة بفضـل األسـعار المرتفعـة للنفـط الـذي أدى إلـى عـودة الفائض إلـى ميزانيات دول 

المجلـس بعـد سـنوات مـن العجـز والتقشـف.

إننـا نتوقـع أن يـؤدي هـذا الفائـض إلـى زيـادة اإلنفـاق الرأسـمالي مـن قبـل دول المنطقـة خـالل السـنوات المقبلـة، 
خصوصـًا أن الحكومـات تواصـل جهودهـا، بدراجـات متفاوتـه، فـي سـبيل تنويـع االقتصـاد وعـدم االعتمـاد حصـرًا 
علـى القطـاع النفطـي. لقـد شـهدنا خـالل السـنة الماليـة الماضيـة تسـجيل جميـع أسـواق دول مجلـس التعـاون 
فـي   FTSE ADX %36. كان مؤشـر  بنسـبة  عائـد  المؤشـرات مجّمعـة  تحقيـق  مـع  عوائـد مضاعفـة  الخليجـي 
أبوظبـي أكبـر الرابحيـن مـع مكاسـب بنسـبة %68، بينمـا كان مؤشـر بورصـة البحريـن األقل ارتفاعًا وذلك بنسـبة 
%13. وكان سـعر برميل خام برنت قد ارتفع خالل نفس الفترة بنحو %69.5. أما مؤشـر السـوق األول في بورصة 

الكويـت فقـد حقـق مكاسـب بنسـبة %44 علـى مـدار السـنة الماليـة، مواصـاًل األداء القـوي الـذي حققـه فـي العـام 
السـابق مـع انتعـاش الوضـع االقتصـادي وإعـادة فتـح األنشـطة.
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تفـوق أداء جميـع اسـتراتيجياتنا إلدارة المحافـظ والصناديـق علـى معاييرهـا والمجموعـات الدولية المشـابهة منذ 
بداية العام وحتى تاريخه، وتتمتع هذه االستراتيجيات بموقع جيد بالنسبة للبيئة الحالية. تشتمل استراتيجيتنا 
متعـددة األصـول مجموعـة مـن األسـهم )النمـو( والصكوك )الدخـل( والذهب )الحماية من التضخـم( ونعتقد أنها 
مثاليـة لهـذه البيئـة التـي يرتفـع فيهـا حجـم التقلبـات عبـر فئـات األصـول المختلفـة. تعتبـر اسـتراتيجية الدخـل 
الخاصـة بنـا مثاليـة أيضـًا، حيـث توفـر عائـدًا إجماليـا يبلـغ حوالـي %5، والتـي يمكـن توزيعهـا علـى العمـالء علـى 
أسـاس نصـف سـنوي وتوفـر تنوعـًا ممتـازًا عبـر األسـواق والقطاعـات وهـي دفاعيـة نسـبيًا. باإلضافـة إلـى ذلـك، 
االحتياطـي  ويتوقـف مجلـس  مرتفـع  التـي يسـيطر عليهـا مسـتوى تضخـم  الفتـرة  تنقضـي هـذه  أن  وبمجـرد 
الفدرالـي األمريكـي عـن رفـع الفائـدة، فإنـه مـن المفتـرض أن تحقـق اسـتراتيجية التكنولوجيـا المغايـرة أداء جيـد 

للغاية.

التطلعات المستقبلية

يبـدو المسـتقبل علـى المـدى القريـب متقلبـًا مـع وجـود الكثيـر مـن الريـاح المعاكسـة. كانـت رؤيتنـا األساسـية 
تقـوم علـى نظريـة أن النمـو االقتصـادي فـي النصـف الثانـي مـن العـام 2022 سـيكون أضعـف مـن المتوقـع وأن 
الركـود النهائـي سـيحدث فـي عـام 2024. نخشـى اآلن أن نظرتنـا الحـذرة تلـك، علـى تحفظنـا، كانـت مفرطـة 
فـي التفـاؤل. عنـد األخـذ بعيـن االعتبـار االنهيـار الهائـل فـي بيانـات ثقـة المسـتهلكين األمريكيـة التـي شـهدناها 
مؤخـرًا، والتـي تراجعـت إلـى مسـتويات عـام 2008، إلـى جانـب بيانـات التضخـم التـي جـاءت أعلـى مـن المتوقـع 
وهبـوط آخـر فـي مؤشـر ECRI الرئيسـي، فإننـا نخشـى انحـدار االقتصـاد العالمـي وبسـرعة نحـو تباطـؤ أسـرع مما 

توقعنـا. هـذا كلـه كان قبـل أن يبـدأ االحتياطـي الفيدرالـي بالفعـل فـي تشـديد سياسـاته النقديـة.

ومـن الجديـر بالذكـر أننـا لـم نالحـظ حتـى اآلن ضعـف فـي بيانـات التوظيـف أو التصنيـع، إال أن أي تطـور فـي هـذه 
البيانـات عـادة مـا يكـون متأخـرًا، حيـث تبـدأ عمليـات التسـريح خـالل فتـرة الركـود وليـس فـي بدايتـه.

تتركـز مخاوفنـا فـي هـذه المرحلـة علـى مسـألتين، أولهمـا تتمحور حول مـا إذا كان االحتياطـي الفدرالي األمريكي 
سيسـتمر علـى تشـديد سياسـاته الماليـة مـع اقتـراب التباطـؤ االقتصـادي، وهـو ما سـيزيد األمور سـوءًا. وثانيهما 
إلـى ذلـك بعـض  تتعلـق بمـا يمكـن القيـام بـه لدعـم االقتصـاد إذا كان بالفعـل يعانـي مـن ضعـف كمـا تشـير 

البيانات.

ممـا ال شـك فيـه أن األسـابيع واألشـهر المقبلـة سـوف تتكفـل باإلجابـة عـن السـؤال األول. إننـا نعتقـد أن مجلـس 
االحتياطي الفدرالي األمريكي سـوف يعمل على رفع أسـعار الفائدة خالل األشـهر القليلة المقبلة وذلك من أجل 
إيجـاد مسـاحة لخفـض معـدالت الفائـدة مجـددًا مـع تراجع مسـتوى النشـاط االقتصادي في النصـف الثاني من عام 
2023. السـيناريو األساسـي المعتمـد لـدى الشـركة منـذ بدايـة 2022 يفتـرض أن مؤشـرات التضخـم واالقتصـاد 

سـوف تتباطـأ فـي النصـف الثانـي مـن العـام 2022 ممـا سـتخفض الضغـط علـى الفدرالـي األمريكـي للتشـديد 
اإلضافي. 

بالنسـبة للمسـألة الثانيـة، فإنـه حتـى لـو تـم رفـع الفائـدة إلـى نسـبة %2 أو %3 فـإن ضعـف االقتصـاد، كمـا تشـير 
المنـاورة  األمريكـي فـي موقـف صعـب ألن مسـاحة  الفدرالـي  المسـتهلكين، سـيكون  بيانـات  إلـى ذلـك بعـض 
المتاحـة أمامـه سـتكون ضيقـة ولـن يكـون قـادرًا علـى خفض الفائـدة إذا تراجعـت البيانات االقتصاديـة كما نتوقع، 
وسـيتعين عليـه تنفيـذ برنامـج ضخـم لشـراء السـندات فـي وقـت الحـق مـن العـام الحالـي وحتـى عـام 2023. 
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إن مسـتوى تشـديد السياسـات فـي األسـواق الماليـة وصـل بالفعـل إلـى مسـتويات مرتفعـة، ويجـد االحتياطـي 
الفدرالي األمريكي نفسـه اآلن محاصرًا. إذا قام بتشـديد سياسـاته فإن الركود القادم سـيكون أسـوأ، وإذا اعتمد 
أسـلوب عـام 2018 بتوفيـر السـيولة وإعـادة برنامـج التيسـير الكّمـي فـإن األوضاع ستسـتقر. ذلك يعنـي أن اليوم 

المحتـوم يتـم تأجيلـه فقـط وسـيكون التضخـم أعلـى مـن ذلـك بكثيـر لفتـرة أطـول.

توقعاتنـا األساسـية هـي أن السـوق لـم يصـل بعـد إلـى أدنـى مسـتوى وأن إمكانيـة التراجـع بدرجـة أكبـر مـا تـزال 
قائمـة، علـى األقـل حتـى يتـم تسـجيل تراجـع فـي بيانـات التضخـم وعندهـا قـد يتمكـن الفدرالـي األمريكـي مـن 
وقـف تشـديد سياسـاته وسـينطبق هـذا علـى معظـم األسـواق بخـالف الصيـن، والتـي ربمـا تكـون قـد وصلت إلى 
أدنى مسـتوياتها بالفعل ولديها مجال كبير لالرتفاع، خاصة إذا بدأت الحكومة باعتماد برامج التحفيز الضرورية.

التطلعات المستقبلية لشركة رساميل

بالنظـر إلـى األحـداث والتطـورات العالميـة السـائدة، مـن ارتفـاع التضخـم وأسـعار الفائـدة، إلـى تصحيـح أسـواق 
األسـهم العالمية واألحداث الجيوسياسـية، فإن بحث المسـتثمرين عن المالذات اآلمنة يسـتمر من خالل االسـتثمار 
فـي المنتجـات ذات السـيولة والموجـه نحـو الشـركات والحكومـات ذات التصنيف العالي ولديهـا ميزانيات دفاعية 
كالواليـات  المتقدمـة  األسـواق  فـي  العقاريـة  الفـرص  فـي  االسـتثمار  المرتقبـة وكذلـك  االزمـة  اجتيـاز  علـى  قـادرة 

المتحـدة والمملكـة المتحـدة وأوروبـا والقطاعـات المدعومـة بطلـب عالـي.

رأس  علـى  المتحـدة  والمملكـة  المتحـدة  الواليـات  فـي  العقاريـة  االسـتثمارات  تجـاه  المسـتثمرين  بقيـت مشـاعر 
األولويـات. يحتـاج المسـتثمرون إلـى توخي الحذر بشـأن التسـعير فـي بعض القطاعات بسـبب الطبيعة الدفاعية 
لهـا. تـرى شـركة رسـاميل أن المسـتثمرين بحاجـة إلـى تغييـر اسـتراتيجياتهم لتشـمل التطويـر العقـاري حيـث أن 
هنـاك صفقـات يجـب اسـتغاللها فـي مجـال التطويـر فـي قطـاع دفاعـي مثـل القطـاع السـكني، كمـا أدرك أربـاب 
العمـل والموظفـون علـى حـد سـواء فـي مختلـف أنحـاء العالـم ضـرورة التواجـد بشـكل فعلي في مكاتـب العمل 
لتعزيز اإلنتاجية والكفاءة. على الرغم من تأثر قطاع المكاتب بشـكل سـلبي نتيجة انتشـار وباء فيروس كورونا 

إال أن هـذا القطـاع بـدأ بالتعافـي تدريجيـًا.

نحـن شـديدو اإليمـان فـي قطـاع النمـو وخصوصـا المصاحبـة للتكنولوجيـا المغايـرة اال ان ارتفـاع أسـعار الفائـدة 
خـالل الفتـرة القادمـة سـيغير مـن نظـرة المسـتثمرين نحـو تقييمـات النمـو وال يعنـي ذلـك ابتعادنـا عـن اسـهم 
النمـو لكـن نتوجـه لهـذا النـوع مـن االسـتثمارات بحـذر واقتنـاص الفـرص حيـث تبـدو أسـعار بعضهـا مناسـبة جـدا 

وتاريخيـة.

وأخيـرا، نعتقـد باننـا وجدنـا ضالتنـا مـن خـالل االسـتثمار فـي المشـاريع التكنولوجية الناشـئة في الكويـت تحديدا 
والمنطقـة عمومـًا حيـث أن الحاجـة لتطويـر هـذا القطـاع باتت ملحـة ولدينا فجوة كبيرة بانتظـار تغطيتها مقارنة 

بـدول العالـم المتقـدم مـن خـالل الدعـم المادي والمعنوي وسـن التشـريعات الموائمة. 

لقـد أدت جائحـة كورونـا إلـى تغييـر فـي بيئـة االسـتثمار في الكويت حيث تنـازل الكثير من المسـتثمرين وأصحاب 
األعمـال عـن مسـؤولياتهم إلـى أوالدهـم وارتئـوا التركيـز علـى أنشـطة أخـرى وأصبـح القـرار بيـد جيـل الشـباب 
وأننـا مؤمنـون بـأن اإلدارة الشـابة التـي تقلـدت إدارة الشـركة مؤخـرًا هـي مـن أنسـب واكفـأ اإلدارات القـادرة علـى 

االسـتجابة الحتياجـات الجيـل الجديـد مـن متخـذي القـرار والرجـوع إلـى الربحيـة إن شـاء اهلل. 
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تقرير أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022

شـهد أداء الشـركة تحسـنًا ملحوظـًا خـالل السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 مـارس 2022، حيـث تحسـنت إيـرادات 
الشـركة مـن أتعـاب اإلدارة لتصـل إلـى 696 ألـف دينـار كويتـي بالمقارنـة مـع 631 ألـف دينـار كويتـي فـي العـام 
الماضـي. أمـا إيـرادات االسـتثمار فقـد بلغـت 267 ألـف دينـار كويتـي بالمقارنـة مـع 487 ألـف دينـار كويتـي للسـنة 

السابقة.

وسـجلت إيـرادات التأجيـر أيضـا ارتفاعـًا بفضـل عـودة إيـرادات اإليجار من الوحـدات المملوكة للشـركة في برج هاجر 
ابتـداء مـن الربـع الثالـث. وقـد بلغـت إيـرادات التأجيـر 354 ألـف دينـار كويتـي بالمقارنـة مـع 172 ألـف دينـار كويتـي 

فـي العـام الماضي.

باإلضافـة إلـى ذلـك شـهد تقييـم العقـارات المملوكـة فـي دبـي تحسـنًا ملحوظـًا. وقـد أدى ذلـك إلـى تسـجيل ربـح 
صـاف مـن التغيـر فـي القيمـة العادلـة لمجمـل العقـارات بقيمـة 36 ألـف دينـار كويتـي. وقـد بلغت خسـائر انخفاض 
قيمـة عقـار هاجـر 231 ألـف دينـار كويتـي بالمقارنـة مـع خسـارة صافيـة بقيمـة 399 ألـف دينـار كويتـي فـي السـنة 
السـابقة. وبالتالـي فـإن إجمالـي إيـرادات الشـركة بلغـت 1.5 مليـون دينـار كويتـي بالمقارنـة مـع 944 ألـف دينـار 

كويتـي فـي السـنة السـابقة.

اسـتنادًا إلـى ذلـك، تكّبـدت الشـركة صافـي خسـارة بحـدود 941 ألـف دينـار كويتـي عـن السـنة الماليـة المنتهيـة 
فـي 31 مـارس 2022 بالمقارنـة مـع خسـارة بقيمـة 1.49 مليـون دينـار كويتـي للسـنة السـابقة. تجـدر اإلشـارة إلـى 
أن هـذه الخسـائر تشـمل 475 ألـف دينـار كويتـي تمثـل مخصصـات متعلقـة بديـون مشـكوك فـي تحصيلهـا، 
باإلضافـة إلـى 465 ألـف دينـار كويتـي خسـائر تشـغيلية. وانخفضـت موجـودات الشـركة لتصـل إلـى إجمالـي 12.6 
مليـون دينـار كويتـي بالمقارنـة مـع 15.2 مليـون دينـار كويتـي فـي العـام السـابق. كمـا انخفضـت االلتزامـات لتبلـغ 
2.5 مليـون دينـار كويتـي بالمقارنـة مـع 4.1 مليـون دينـار كويتـي فـي العـام السـابق وذلـك بفضـل انتظـام سـداد 

الشـركة اللتزاماتهـا التمويليـة.

10.1 مليـون دينـار كويتـي  أمـا بالنسـبة لحقـوق الملكيـة الخاصـة بمسـاهمي الشـركة األم فقـد بلغـت حوالـي 
بالمقارنـة مـع 11.1 مليـون دينـار كويتـي فـي العام السـابق ويرجع ذلك إلى صافي خسـارة السـنة الحالية المنتهية 

فـي 31 مـارس 2022 مـع أخـذ فـي االعتبـار االنخفـاض فـي القيمـة العادلـة لبعـض اسـتثمارات الشـركة.  
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تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير
هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية





تقرير هيئة الرقابة الشرعية
06/رمضان/1443

2022/04/07
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه...

إلى مساهمي شركة رساميل لالستثمار

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

لقــد راقبنــا المبــادئ المســتخدمة والعقــود المتعلقــة بالمعامــالت والتطبيقــات التــي طرحتهــا الشــركة خــالل 
الفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م، ومــدى التــزام المؤسســة بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية وكذلــك 

بالفتــاوى والقــرارات واإلرشــادات المحــددة التــي تــم إصدارهــا مــن قبلنــا. 

تقــع مســئولية التأكــد مــن أن المؤسســة تعمــل وفقــًا ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية علــى اإلدارة، أمــا 
مســئوليتنا فتنحصــر فــي إبــداء رأي مســتقل بنــاء علــى مراقبتنــا لعمليــات المؤسســة، وفــي إعــداد تقريــر لكــم. 

لقــد قمنــا بمراقبتنــا التــي اشــتملت علــى فحــص التوثيــق واإلجــراءات المتبعــة مــن المؤسســة علــى أســاس اختبــار 
كل نــوع مــن أنــواع العمليــات. 

لقــد قمنــا بتخطيــط وتنفيــذ مراقبتنــا مــن أجــل الحصــول علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات التــي اعتبرناهــا 
ضروريــة لتزويدنــا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكيــد معقــول بــأن الشــركة لــم تخالف أحكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية. 

وفي رأينا:

- أن العقــود والعمليــات والمعامــالت التــي أبرمتهــا الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022م، التــي 
اطلعنــا عليهــا تمــت وفقــًا ألحــكام ومبادئ الشــريعة اإلســالمية. 

نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

التوقيعالصفةاالسم

رئيس هيئة الرقابة الشرعيةالشيخ / د. عبد العزيز القصار

عضو هيئة الرقابة الشرعيةالشيخ / د. عصام العنزي

عضو هيئة الرقابة الشرعيةالشيخ / د. علي الراشد
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 م21/04/2022التاريخ:  
 
 

 المحترمون                                                   لالستثمار        رساميلشركة  /السادة
 
 

  م2022/ 31/03 - 01/04/2021 ةالمالي  ةللفتر يالخارج  يالموضوع: تقرير التدقيق الشرع
 

 وبركاته هللا  ةرحموالسالم عليكم 

 

للتأكد   شركةال  قوم على أعمالتن شركة التدقيق الشرعي الخارجي إالموقع معكم ف  رتباطااللى عقد  إ  فقا  و

 . الشرعيةالرقابة هيئة  عن  ةالفتاوى الصادروالقرارات ب وألتزامها بالمعايير المعتمدة امن 

 ة التدقيق على العمليات التنفيذيت  ن إجراءاإف  ةوفعالي ة لجعل عملية التدقيق الشرعي الخارجي أكثر كفاءو

لى نظام ممارسة مهنة إر التدقيق الشرعي لشركتنا واستنادا   يلمعاي   للمؤسسات المالية اإلسالمية تتم وفقا  

عمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول لموافقة العمليات أخطيط وتنفيذ  لتالمراجعة التي تتطلب قيامنا با

 هيئة الرقابة الشرعية. قرارات ل وأسالمية للمعايير المعتمدة للمؤسسات المالية اإل ة التنفيذي

 

 الممثل القانوني والمدقق الشرعي            
 ضاري ليث العتيقي          

  

تقرير التدقيق الشرعي الخارجي
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 نطاق العمل:

  قود والمعامالت طبقا  في تنفيذ الع  رسرررراميل لالسررررتثمار  شررررركةلتزام  انطاق العمل يتحدد من مدى  نإف
 ة.الشرعي الرقابة ةلقرارات هيئ

 
 : شركةمسؤولية ال

 من قبل اإلدارة. ألحكام الشرعية اإلسالمية    طبقا    المعتمدة جميع أعمالها لتزام بتنفيذ  اال   شركةال  مسؤولية تقع  
 

 مسؤولية التدقيق الشرعي الخارجي:
 وجميع أعمالها وأنشطتها    شركةإن مسؤوليتنا تنحصر في إبداء رأي مستقل في مدى مطابقة معامالت ال

 .لشركةالشرعية ل الرقابة قرارات هيئة لألحكام الشريعة اإلسالمية وفقا  
 

 مهام التدقيق الشرعي الخارجي: 
 لقد قمنا بالتخطيط ألعمال التدقيق الشرعي الخارجي ولتحقيق العمل المطلوب قمنا باآلتي:  

 التدقيق.مجاالت  فحص -
 .طبقا لنوع المجال شامل(/   )العينةوضع سياسة أسلوب التدقيق  -
 على تعامالت األوراق المالية التي تم فحصها. االطالع -
 . نجازهاإالجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعامالت التي تم فحصها ومراحل  -
 .  الشرعية(قرارات هيئة الرقابة  المعتمدة، )المعايير القواعد المرجعية لتلك التعامالت  -
 سواء في التعامالت المالية أو تنفيذها.  – وجدت  إن –وضع الحلول الشرعية للمخالفات  -
 لذلك.ة دالمع والنماذج ولا جدالالزيارات الميدانية والمراسالت وغيرها وفق  -
 إجراءات التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعماله الواردة في التقرير.  -
 على التقرير الشرعي الداخلي.  االطالع -
 المعتمدة. على العقود والعمليات  االطالع -
 . لتواصلالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن إجراء العمليات بجميع طرق ا -
 . توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني -

 
 
 
 

تقرير التدقيق الشرعي الخارجي
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 له إجراء التعامالت التي تم فحصها ومراحل إنجازها: المرخص الجهات المسؤولة في الشخص 

 .المحافظ والصناديق إدارة  -
 إدارة االستثمارات البديلة. -
 .الماليةاإلدارة  -

 
  عليهامجاالت تم التدقيق 

   :  علىوالمراجعة  باالطالعلقد قمنا 
 تقرير التدقيق الشرعي الداخلي.  -
 ومرفقاتها.  البيانات المالية  -
 . الحسابات المفتوحة لدى البنوك -
 األنشطة المستثمر بها.  -
 . تعامالت األوراق المالية -
 األرباح. توزيعات و -
 ( 15)  العقود المنفذةعدد  -
 ( 194المنفذة خالل الفترة وعددها ) للتداولالعمليات المالية  -
 
بو  قمنا  إداركما  مع  خالل  شركةال  ةالتواصل  الميدانية  تاريخ  في    ةالمذكورة  الفتر  والزيارات 

 . ( 2) وعددها  21/04/2022و   2021/ 12/ 19
التي  تم  و واإلقرارات  التفسيرات  على  بمدى  الحصول  معقول  تأكيد  إلعطاء  تكفي  بأدلة   لتزامازودتنا 

نعتقد والتي    شركةللبقرارات هيئة الرقابة الشرعية  األوراق المالية  تعامالت  نشطتها وأو  شركةالمعامالت  
 . ينا أ توفر أساسا مناسباٌ إلبداء ر هابأن أعمال التدقيق التي قمنا ب

 
 : النهائي رأيال

كانت ها  علي  واالطالعالتي تم فحصها  المالية  والعمليات    لمعامالتا  نإالتدقيق فبناء  على نتائج أعمال  
 متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتلك األعمال.  
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تقرير
لجنة التدقيق





في إطار تطبيق قواعد الحوكمة السليمة في شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م.، قام مجلس اإلدارة بتشكيل 
الصلة بشكل فعال  ذات  تأدية مهامه  تمكينه من  بغرض  التدقيق  لجنة  منبثقة عنه تسمى  لجنة مستقلة 
وعلى وجه الخصوص مراجعة واإلشراف على حسابات الشركة وبياناتها المالية والتأكد من سالمتها ونزاهتها 

وكذلك التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

ومهامها  وصالحياتها  عملها  مدة  يوضح  اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمد  ميثاق  وفق  اللجنة  هذه  وتعمل 
ومسئولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، وذلك وفقًا لما يلي:

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها
2021/08/29 ومدتها 3 سنوات

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام
7 اجتماعات

تشكيل اللجنة
السيدة/ نور توفيق العبدالرزاق  .1

عضو غير تنفيذي - رئيس اللجنة
السيد / عبد العزيز محمد العنجري  .2

عضو مستقل
السيد / محمد توفيق أحمد سلطان  .3

عضو غير تنفيذي
السيدة / زينب أحمد الفيلكاوي   .4

عضو غير تنفيذي
السيد / محمد عبد الرحمن الفارس      .5

عضو غير تنفيذي

المهام والمسؤوليات الرئيسية لّلجنة
الضوابط الداخلية:

النظر في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة، بما في ذلك أمن وضوابط تكنولوجيا المعلومات.  .1
التأكد من تنفيذ مبادئ السيطرة المزدوجة في الشركة.  .2

فهم نطاق مراجعة المدققين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين للرقابة الداخلية على التقارير المالية   .3
والحصول على النتائج والتوصيات الهامة، مع ردود اإلدارة.

مراجعة تقرير الرقابة الداخلية المقدم سنويًا من قبل مكتب تدقيق مستقل بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة   .4
الداخلية.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.  .5
تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة   .6

في هذا الشأن.

تقرير لجنة التدقيق لشركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م.
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022
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مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.  .7
8.  التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.

التدقيق الداخلي:

اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال   .1
والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.  .2
مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء مالحظاتها عليها.  .3

بشأن  الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  قد  أنه  من  والتأكد  الداخلي،  التدقيق  تقارير  نتائج  مراجعة   .4
المالحظات الواردة في التقارير.

التدقيق الخارجي: 

لمجلس  بشأنها  والتوصية  الرأي  وإبداء  اإلدارة،  على مجلس  قبل عرضها  الدورية  المالية  البيانات  مراجعة   .1
اإلدارة، وذلك بهدف ضمان نزاهة وشفافية التقارير المالية.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم،   .2
ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.

عدا  الشركة  إلى  خدمات  بتقديم  قيامهم  عدم  من  والتأكد  الخارجيين،  الحسابات  مراقبي  أعمال  متابعة   .3
الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.

دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.  .4

االمتثال:

مراجعة فاعلية نظام مراقبة االمتثال القانوني واللوائح ونتائج تحقيق اإلدارة ومتابعتها )بما في ذلك اإلجراءات   .1
التأديبية( في أي حالة من عدم االمتثال.

مراجعة سنوية للتأكد من عدم وجود أي تعارضات أو معامالت مع أطراف ذات عالقة بالموظفين الرئيسيين   .2
ومعامالتهم التجارية واالستثمارية الهامة.

أبرز إنجازات اللجنة خالل العام
مراجعة البيانات والتقارير المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية 	 

بشأنها.
المناقشة والموافقة على تقارير التدقيق الداخلي.	 
التأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي.	 
تنفيذ 	  في  فاعليتها  مدى  من  التحقق  أجل  من  الشركة  في  الداخلي  التدقيق  إدارة  على  الفني  اإلشراف 

األعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
أنظمة 	  ومراجعة  بتقييم  مستقل  تدقيق  مكتب  قبل  من  سنويًا  المقدم  الداخلية  الرقابة  تقرير  مراجعة 

الرقابة الداخلية.
إعداد التقرير السنوي للجنة التدقيق.	 
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الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للشركة.	 
المناقشة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي.	 
الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الداخلي.	 
التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	 
التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.	 
تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي	 
تقييم لجنة التدقيق.	 

باالستقاللية عن طريق  تتمتع  للشركة  التنظيمي  الهيكل  الداخلي في  للتدقيق  إدارة  الشركة  لدى  ويتوافر 
فضاًل  عملها.  ألداء  المؤهلة  البشرية  الكوادر  لها  ويتوافر  اإلدارة،  لمجلس  وبالتبعية  التدقيق  للجنة  تبعيتها 
عن ذلك، تعتمد الشركة في عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه 
الرقابة  نظم  وتقييم  مراجعة  على  بالعمل  الخارجية  الجهة  مع  بالتنسيق  الداخلي  المدقق  ويقوم  المهام. 
الداخلية المطبقة في الشركة وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وخطط التدقيق المعتمدة 

من قبل لجنة التدقيق، وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على لجنة التدقيق.

وتعتمد الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل 
إعداد واعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى تحديد الصالحيات والمسؤوليات 
المرفوعة  التقارير  خالل  من  الداخلية  الرقابة  أنظمة  متابعة  على  اإلدارة  مجلس  ويعمل  المهام.  في  والفصل 
من اللجان والوظائف الرقابية في الشركة. فضاًل عن ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم 
ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن، ويتم موافاة هيئة أسواق المال بهذا التقرير بشكل 
سنوي. فضاًل عن ذلك، يتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير. كما أنه يتم 
تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بمراجعة وتقييم أداء إدارة التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث 

سنوات، على أن يتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

وقد عقدت اللجنة اجتماعات دورية مع مراقب الحسابات الخارجي، باإلضافة إلى اجتماعات مع المدقق الداخلي 
للشركة. كما يحق للمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع اللجنة التنفيذية حين تقتضي 

ضرورة العمل ذلك دون حضور اإلدارة التنفيذية.

ونود أن ننوه إلى عدم وجود أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

واهلل ولي التوفيق،

نور توفيق العبدالرزاق 
رئيس لجنة التدقيق

تقرير لجنة التدقيق لشركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م.
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022
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تقرير
الحوكمة





القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة، وذلك على النحو اآلتي:

تصنيف االسم
تاريخ االنتخاب / المؤهل العلمي والخبرة العمليةالعضو

تعيين أمين السر

السيد / جيرار 
سنابيان

رئيس مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

حاصل على ماجستير إدارة األعمال.	 

33 سنة كمسؤول عن جميع 	  من  أكثر  خبرة  لديه 
المالية،  والشؤون  والعمليات  االستثمار  أنشطة 
ورئيس  تنفيذي  رئيس  بمنصب  سنة   20 منها 
تنفيذي بالوكالة في عدد من الشركات االستثمارية.

29 أغسطس 
2021

السيد / سمير عبد 
المحسن الغربللي
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس 
التنفيذي

تنفيذي

حاصل على ماجستير إدارة األعمال. 	 

لديه خبرة 40 سنة في الوظائف اإلشرافية في عدد 	 
من الشركات االستثمارية 

عضو مجلس اإلدارة سابقًا لعدد من الشركات.	 

29 أغسطس 
2021

السيد / هيثم 
سليمان الخالد

عضو مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية.	 

االتصاالت 	  مجال  في  سنة   27 من  أكثر  خبرة  لديه 
و13  تنفيذية  وظائف  في  سنة   14 منها  المنتقلة، 

سنة في وظائف اإلدارة الوسطى الرئيسية. 

شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس 	 
 16 تجاوزت  فترة  طوال  الشركات  من  لعدد  اإلدارة 

سنة.

29 أغسطس 
2021

السيد / محمد 
توفيق أحمد سلطان

عضو مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال.	 

منصب 	  ويشغل  سنة.   15 من  أكثر  خبرة  لديه 
العالمية  تاول  مجموعة  لشركة  العام  المدير  نائب 

ومنصب عضو مجلس اإلدارة لعدد من الشركات. 

29 أغسطس 
2021

السيد / عبد العزيز 
محمد العنجري

عضو مجلس اإلدارة
مستقل

حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية. 	 

لديه خبرة أكثر من 18 سنة. 	 

قد شغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام 	 
منذ عام 2009 وهو عضو مجلس اإلدارة لعدد من 

الشركات.

29 أغسطس 
2021
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تصنيف االسم
تاريخ االنتخاب / المؤهل العلمي والخبرة العمليةالعضو

تعيين أمين السر

السيدة  /  زينب 
أحمد الفيلكاوي

عضو مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

العلوم 	  في  محاسبة  بكالوريوس  على  حاصلة 
اإلدارية. 

حاليًا 	  تشغل  سنوات،   10 من  اكثر  خبرة  لديها 
المالية  االستثمارات  عمليات  قسم  رئيس  منصب 

في األمانة العامة لألوقاف. 

24 نوفمبر 2021

السيدة  / نور توفيق 
سالم العبد الرزاق
عضو مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

حاصلة على ماجستير إدارة أعمال. 	 

8 سنوات في 	  13 سنة، منها  لديها خبرة أكثر من 
مجال الخزينة واالستثمار. 

29 أغسطس 
2021

السيد / محمد 
عبدالرحمن الفارس
عضو مجلس اإلدارة

غير 
تنفيذي

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال )تمويل(.	 

10 سنوات، وهو مالك ورئيس 	  لديه خبرة أكثر من 
مجلس إدارة شركة نات كابيتال القابضة.  

باإلضافة إلى أنه مستشار لمجلس إدارة شركة تاول 	 
العالمية القابضة منذ يونيو 2016. 

24 نوفمبر 2021

السيد / دخيل عبد 
اهلل الدخيل

)أمين سر مجلس 
اإلدارة(

أمين 
السر

حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة صناعية، 	 
.)CFA( وشهادة محلل مالي معتمد

االستثمار 	  مجال  في  سنة   15 من  أكثر  خبرة  لديه 
في  سنوات   8 من  أكثر  منها  اإلسالمي،  والتمويل 

وظائف تنفيذية. 

لشركة 	  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  شغل 
مالية طوال فترة تجاوزت 6 سنوات.

29 أغسطس 
2021
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نبذة عن اجتماعات مجلس اإلدارة، وذلك من خالل البيان التالي:

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية كما في 31 مارس 2022 )السنة المالية 2022-2021(
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الدكتور / فهد محمد فهد الراشد
)رئيس مجلس اإلدارة(

)من 2021/04/01 إلى 2021/08/29(
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5

السيد / جيرار سنابيان
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

)من 2021/04/01 إلى 2021/08/29(
)رئيس مجلس اإلدارة(  

)من 2021/08/29 إلى 2022/03/31(

10

السيد / سمير عبد المحسن 
الغربللي

)عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي(
)من 2021/04/01 إلى 2021/08/29( 

)نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي(

)من 2021/08/29 إلى 2022/03/31(

10

السيد / هيثم سليمان الخالد
)عضو مجلس اإلدارة(

10

السيد / عبد العزيز محمد العنجري
)عضو مجلس اإلدارة(

9

السيد / محمد توفيق أحمد سلطان
)عضو مجلس اإلدارة(

10
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السيدة / حنان يوسف علي يوسف
)عضو مجلس اإلدارة( 

)من 2021/04/01 إلى 2021/08/29(
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السيدة / زينب أحمد الفيلكاوي
عضو مجلس اإلدارة(

)من 2021/11/24 إلى اآلن(
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السيدة / نور توفيق سالم العبد 
الرزاق

عضو مجلس اإلدارة
10

السيد / محمد عبدالرحمن الفارس
)عضو مجلس اإلدارة(

)من 2021/11/24 إلى اآلن(
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*  يتم تأشير بعالمة )( في حال حضور عضو مجلس اإلدارة االجتماع.

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة:

يتولى أمين سر مجلس اإلدارة مهام تدوين محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والتي تتضمن المناقشات والمداوالت 
التي تمت خالل االجتماعات والقرارات التي تم اتخاذها وأية تحفظات )إن وجدت(، ويتم توقيع هذه المحاضر منه 

ومن جميع األعضاء الحاضرين.

االجتماعات  التي عقدت فيها  للسنة  بأرقام متسلسلة  االجتماعات  يتوافر سجل خاص تدون فيه محاضر  كما 
ومبينًا به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته بحيث يسهل الرجوع إلى تلك المحاضر.

ويتم حفظ محاضر االجتماعات والسجالت والتقارير وغيرها من المستندات التي ترفع من المجلس وإليه لدى 
أمين السر.
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من  والتأكد  المجلس،  أقرها  التي  لإلجراءات  المجلس  أعضاء  إتباع  من  التأكد  على  السر  أمين  يعمل  كذلك 
الطارئة،  االجتماعات  مراعاة  االجتماع مع  األقل من  أيام عمل على  ثالثة  المجلس قبل  اجتماعات  تبليغ مواعيد 
باإلضافة إلى التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى محاضر االجتماعات 
والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة؛ فضاًل عن القيام تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة بتأمين حسن 

إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشركة.

إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط االستقاللية، ومرفق نسخة اإلقرار مع التقرير:

تم توافر ضوابط االستقاللية للعضو المستقل ومرفق إقرار استقاللية مع التقرير. 

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

ومهام  صالحيات  تحديد  ويتم  الشركة،  إلدارة  الالزمة  والصالحيات  السلطات  جميع  اإلدارة  مجلس  يتولى 
ومسئوليات مجلس اإلدارة في النظام األساسي للشركة وفي ميثاق العمل المعتمد من قبل المجلس، مع 

مراعاة اختصاصات الجمعية العامة للشركة. ومن أبرز هذه المهام والمسؤوليات ما يلي:
اعتماد استراتيجية الشركة وأهدافها وخطط العمل والميزانيات التقديرية.	 
اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.	 
اعتماد المواثيق واللوائح والسياسات الداخلية.	 
وضع واعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف عليه ويشمل ذلك إعداد تقرير الحوكمة السنوي.	 
تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه.	 
تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.	 
الرقابة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية.	 
التأكد بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية.	 

وباإلضافة إلى التزامات مجلس اإلدارة، يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوالً عن تمثيل الشركة أمام الغير، وعن 
حسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء المجلس على المعلومات 
الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب، وتشجيع العالقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى المسؤوليات األخرى.

كذلك يتم تحديد مهام ومسئوليات اإلدارة التنفيذية في السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. ومن أبرز 
هذه المهام والمسؤوليات ما يلي:

تنفيذ االستراتيجية والخطط السنوية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	 
تنفيذ كافة السياسات الداخلية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	 
المسئولية الكاملة عن األداء العام للشركة ونتائج أعمالها.	 
وضع نظم الرقابة الداخلية والتأكد من كفاية وفاعلية تلك النظم.	 
إعداد التقارير الدورية حول أنشطة الشركة وعرضها على مجلس اإلدارة.	 

شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022 40

تقرير الحوكمة  
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022



كذلك يقوم مجلس اإلدارة بتحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، مع مراعاة تحقيق التوازن 
في السلطات والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بحيث ال يوجد انفراد أي من األطراف 

بالسلطات المطلقة وذلك لتسهيل عملية المسائلة.

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام:

مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة.	 
متابعة أعمال اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.	 
عقد اجتماع الجمعية العامة العادية.	 
إعداد تقرير مجلس اإلدارة للشركة.	 
إعداد تقرير الحوكمة للشركة.	 
االطالع على تقارير هيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	 
التوصية للمساهمين من خالل الجمعية العامة للشركة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة 	 

بناًء على توصية لجنة التدقيق.
التوصية للمساهمين من خالل الجمعية العامة للشركة بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة.	 
التوصية للمساهمين من خالل الجمعية العامة للشركة بتعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة 	 

بناًء على توصية لجنة التدقيق.
أعضاء مجلس 	  وتقييم كل عضو من  اإلدارة ككل،  لمجلس  السنوي  التقييم  على  والموافقة  المناقشة 

اإلدارة، وكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة، وتقييم أداء المديرين التنفيذيين.
الرقابة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من إتباع السياسات واللوائح المعتمدة.	 
متابعة األداء وآخر التطورات الخاصة بالشركة والشركات التابعة والزميلة.	 
المتابعة الدورية آلخر تطورات الخاصة بأصول الشركة.	 
االطالع على ميزانية مصروفات وإيرادات الشركة.	 
االطالع على تقارير اإلدارة عن الوضع المالي للشركة.	 
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.	 
االطالع على تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمعد من مراقب حسابات مستقل.	 
متابعة استمرارية األعمال وخطة الطوارئ للشركة.	 
المناقشة والموافقة على تقارير المخاطر النصف سنوي المعدة من إدارة المخاطر والمرفوعة من لجنة إدارة 	 

المخاطر.
المناقشة والموافقة على تقارير مكافحة غسل األموال.	 
بضوابط 	  لاللتزام  الحسابات  مراقب  وتقرير  المدقق  المال  رأس  كفاية  تقرير  على  والموافقة  المناقشة 

وتعليمات كفاية رأس المال.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية:

في إطار تطبيق قواعد الحوكمة السليمة في الشركة، قام مجلس اإلدارة بتشكيل أربع لجان مستقلة، منبثقة 
عنه بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال ولتقوم باإلشراف على تطبيقات الحوكمة بمحاورها المختلفة، 
وصالحياتها  عملها  مدة  توضح  والتي  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المعتمدة  المواثيق  وفق  اللجان  هذه  وتعمل 

ومهامها ومسئولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها، وذلك وفقًا لما يلي: -
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لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ تشكيل اللجنة 
2021/08/29 ومدتها 3 سنواتومدتها

عدد االجتماعات التي 
5 اجتماعاتعقدتها اللجنة خالل العام

تشكيل اللجنة

السيد / جيرار سنابيان  .1
رئيس مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة

السيد / هيثم سليمان الخالد  .2
عضو غير تنفيذي 

السيد / عبد العزيز محمد العنجري  .3
عضو مستقل 

المهام والمسؤوليات 
الرئيسية لّلجنة

مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد األفراد المؤهلين للعمل في المجلس ولجانه.  .1

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .2

تطوير سياسات وكيفيات/شروط التعويضات والمكافآت للشركة.  .3

تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين.  .4

وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .5

اإلدارة  وأعضاء  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بتعويضات  التوصية   .6
التنفيذية وفقًا لتوجيهات مجلس اإلدارة.

اإلشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للشركة، بما في ذلك تحليل ردود الفعل،   .7
إن وجدت، من المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين في الشركة.

وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء   .8
المستقلين.

التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة مستقلون في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم.  .9

التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل.  .10

إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة   .11
واإلدارة التنفيذية.

أبرز إنجازات اللجنة خالل 
العام

التأكد من استقاللية عضو مجلس اإلدارة المستقل.	 

تقييم سنوي لمجلس اإلدارة ككل، وتقييم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، 	 
وكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة، وتقييم أداء المديرين التنفيذيين.

االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.	 

إعداد تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 2022-03-31.	 
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لجنة التدقيق

تاريخ تشكيل اللجنة 
2021/08/29 ومدتها 3 سنوات.ومدتها

عدد االجتماعات التي 
7 اجتماعاتعقدتها اللجنة خالل العام

تشكيل اللجنة

السيدة/ نور توفيق العبدالرزاق  .1
عضو غير تنفيذي - رئيس اللجنة

السيد / عبد العزيز محمد العنجري  .2
عضو مستقل

السيد / محمد توفيق أحمد سلطان  .3
عضو غير تنفيذي

السيدة / زينب أحمد الفيلكاوي   .4
عضو غير تنفيذي

السيد / محمد عبد الرحمن الفارس   .5
عضو غير تنفيذي

المهام والمسؤوليات 
الرئيسية لّلجنة

الضوابط الداخلية:

وضوابط  أمن  ذلك  في  بما  بالشركة،  الداخلية  الرقابة  أنظمة  فاعلية  في  النظر   .1
تكنولوجيا المعلومات.

التأكد من تنفيذ مبادئ السيطرة المزدوجة في الشركة.  .2
الخارجيين للرقابة  الداخليين ومراقبي الحسابات  فهم نطاق مراجعة المدققين   .3
الداخلية على التقارير المالية والحصول على النتائج والتوصيات الهامة، مع ردود 

اإلدارة.
مستقل  تدقيق  مكتب  قبل  من  سنويًا  المقدم  الداخلية  الرقابة  تقرير  مراجعة   .4

بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.
اإلدارة في  الرأي والتوصية لمجلس  المتبعة وإبداء  المحاسبية  دراسة السياسات   .5

شأنها.
تقرير  الشركة وإعداد  المطبقة داخل  الداخلية  الرقابة  أنظمة  تقييم مدى كفاية   .6

يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة   .7

بشأنها.
8.  التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.

التدقيق الداخلي:

اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى   .1
فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة   .2
التدقيق الداخلي.

مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء مالحظاتها   .3
عليها.

اإلجراءات  اتخاذ  تم  قد  أنه  من  والتأكد  الداخلي،  التدقيق  تقارير  نتائج  مراجعة   .4
التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة في التقارير.
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لجنة التدقيق

المهام والمسؤوليات 
الرئيسية لّلجنة

التدقيق الخارجي: 

الرأي  وإبداء  اإلدارة،  مجلس  على  عرضها  قبل  الدورية  المالية  البيانات  مراجعة   .1
التقارير  وشفافية  نزاهة  ضمان  بهدف  وذلك  اإلدارة،  لمجلس  بشأنها  والتوصية 

المالية.
الخارجيين  الحسابات  مراقبي  تعيين  وإعادة  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  التوصية   .2
من  التأكد  بالتعيين  التوصية  عند  ويراعى  أتعابهم،  وتحديد  تغييرهم  أو 

استقالليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.
بتقديم  قيامهم  عدم  من  والتأكد  الخارجيين،  الحسابات  مراقبي  أعمال  متابعة   .3

خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
للشركة  المالية  القوائم  على  الخارجيين  الحسابات  مراقبي  مالحظات  دراسة   .4

ومتابعة ما تم في شأنها.

االمتثال:

اإلدارة  تحقيق  ونتائج  واللوائح  القانوني  االمتثال  مراقبة  نظام  فاعلية  مراجعة   .1
ومتابعتها )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية( في أي حالة من عدم االمتثال.

ذات  أطراف  مع  معامالت  أو  تعارضات  أي  وجود  عدم  من  للتأكد  سنوية  مراجعة   .2
عالقة بالموظفين الرئيسيين ومعامالتهم التجارية واالستثمارية الهامة.

أبرز إنجازات اللجنة خالل 
العام

مراجعة البيانات والتقارير المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة 	 
وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

المناقشة والموافقة على تقارير التدقيق الداخلي.	 

التأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة 	 
في تقارير التدقيق الداخلي.

اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى 	 
فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

مستقل 	  تدقيق  مكتب  قبل  من  سنويًا  المقدم  الداخلية  الرقابة  تقرير  مراجعة 
بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.

إعداد التقرير السنوي للجنة التدقيق.	 

الموافقة على خطة التدقيق الداخلي للشركة.	 

االطالع على تقرير المدقق الشرعي الخارجي.	 

الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الداخلي.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	 

التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.	 

تقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي	 

تقييم لجنة التدقيق.	 
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لجنة إدارة المخاطر

تاريخ تشكيل اللجنة 
2021/08/29 ومدتها 3 سنواتومدتها

عدد االجتماعات التي 
5 اجتماعاتعقدتها اللجنة خالل العام

تشكيل اللجنة

السيدة/ نور توفيق العبدالرزاق  .1
عضو غير تنفيذي - رئيس اللجنة

السيد / عبد العزيز محمد العنجري  .2
عضو مستقل

السيد / محمد توفيق أحمد سلطان  .3
عضو غير تنفيذي

السيدة / زينب أحمد الفيلكاوي   .4
عضو غير تنفيذي

السيد / محمد عبد الرحمن الفارس      .5
عضو غير تنفيذي

المهام والمسؤوليات 
الرئيسية لّلجنة

إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس   .1
مع  تتناسب  وأنها  والسياسات،  االستراتيجيات  هذه  تنفيذ  من  والتأكد  اإلدارة، 

طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  .2

قد  التي  المختلفة  المخاطر  أنواع  ومتابعة  وقياس  تحديد  وآليات  نظم  تقييم   .3
تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

في  المقبول  المخاطر  مستوى  وتقييم  تحديد  على  اإلدارة  مجلس  مساعدة   .4
بعد  المخاطر  من  المستوى  لهذا  الشركة  تجاوز  عدم  من  والتأكد  الشركة، 

اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

مراجعة وتقييم كفاية سيولة الشركة ومركزها المالي.  .5

مراجعة برامج إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات بالشركة.  .6

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده   .7
من قبل مجلس اإلدارة.

عنها  ينجم  التي  األنشطة  عن  المخاطر  إدارة  موظفي  استقاللية  من  التأكد   .8
تعرض الشركة للمخاطر.

التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة   .9
بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.

إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم   .10
هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.

مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق المرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة   .11
المخاطر في الشركة.
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لجنة إدارة المخاطر

أبرز إنجازات اللجنة خالل 
العام

تقييم أداء لجنة إدارة المخاطر عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022.	 

الموافقة على تقرير المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.	 

الموافقة على تقرير المخاطر عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.	 

االطالع على تقارير المخاطر الدورية ورفعها إلى مجلس اإلدارة ومن ثم إلى هيئة 	 
أسواق المال بصورة نصف سنوية.

اللجنة التنفيذية

تاريخ تشكيل اللجنة 
2021/08/29 ومدتها 3 سنوات.ومدتها

عدد االجتماعات التي 
7 اجتماعاتعقدتها اللجنة خالل العام

تشكيل اللجنة

السيد / جيرار سنابيان  .1
رئيس مجلس اإلدارة - رئيس اللجنة

السيد / سمير عبد المحسن الغربللي  .2
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد / محمد توفيق سلطان  .3
عضو مجلس اإلدارة 

السيد / هيثم سليمان الخالد  .4
عضو مجلس اإلدارة

المهام والمسؤوليات 
الرئيسية لّلجنة

مراجعة وتقديم المشورة بشأن المسائل الجوهرية قبل تقديمها إلى مجلس   .1
اإلدارة.

الموافقة على عمليات اإلقراض وااللتزامات واالستثمارات.  .2
االطالع على عروض االستثمار وإبداء الرأي.  .3

مراجعة وتوصية لمجلس اإلدارة بالميزانية السنوية للشركة المعدلة والمقترحة   .4
من قبل اإلدارة التنفيذية.

المراجعة والتوصية لموافقة مجلس اإلدارة على خطة تعاقب الرئيس التنفيذي   .5
التي تقدمها اإلدارة التنفيذية.

رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة في موعد أقصاه اجتماع المجلس التالي بخصوص   .6
جميع القرارات واإلجراءات التي اتخذتها اللجنة.

التأكد من أن سياسات وإجراءات الشركة يتم اتباعها وتعديلها وتنفيذها على   .7
نحو مالئم.

القانونية  السلطات  قبل  من  واللوائح  والقواعد  بالقوانين  االلتزام  من  التأكد   .8
المختلفة ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

مراجعة أدائها وميثاقها لضمان أنها تعمل أقصى قدر من الفعالية وتوصية بأي   .9
تعديالت تراها ضرورية لمجلس اإلدارة للموافقة عليها.

التعامل مع األمور األخرى التي يحيلها إليها مجلس اإلدارة.  .10
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اللجنة التنفيذية

أبرز إنجازات اللجنة خالل 
العام

توقعات التدفق النقدي للشركة للعام 2022-2021	 

مناقشة شاملة للشركة وخطة بقية العام وتعديل الميزانية وفقًا لذلك.	 

نتائج أعمال الشركة.	 

مناقشة ميزانية التقديرية للشركة	 

المتابعة الدورية للتطورات الخاصة بالشركة والشركات التابعة والزميلة.	 

المتابعة الدورية آلخر التطورات الخاصة بأصول الشركة. 	 

المناقشة الستراتيجية الشركة.	 

االطالع على ميزانية مصروفات وإيرادات الشركة للسنة المالية 2022-2021	 

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات 
والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:

تعمل اإلدارة التنفيذية على توفير المعلومات والبيانات والمستندات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب 
لجميع أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمكنهم من االضطالع، والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية. كما 

تحرص على التأكد من أن كافة التقارير الدورية وغير الدورية يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة.

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

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس اإلدارة عقب اختياره من الجمعية العامة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا لمتطلبات هيئة 
أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله. ويتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة من قبل مجلس 
اإلدارة لمنح المكافآت تتضمن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت 

التي يتم منحها للموظفين بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

يوصي المجلس بمكافأة اللجان والمجلس إلى الجمعية العمومية السنوية.	 

يتم إتاحة تقرير المكافآت في اجتماع الجمعية العمومية العادية، وتالوته من قبل رئيس مجلس اإلدارة من 	 
ضمن تقرير الحوكمة.

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

وفقًا لسياسة منح المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، فإن المكافآت السنوية مرتبطة بأداء الشركة 
خالل العام، مع مراعاة ما يلي:

يتم األخذ باالعتبار المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك عند تحديد مكافآت رئيس وأعضاء 	 
مجلس اإلدارة والموظفين.
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المتغيرة )مكافآت سنوية 	  المكافآت  الثابتة وشريحة  المكافآت  إلى: شريحة  اإلدارة  تنقسم مكافآت مجلس 
ومكافآت اللجان(

تأمينات 	  الحياة،  وتأمين  صحي  تأمين  )الراتب،  الثابتة  المكافآت  شريحة  إلى:  الموظفين  مكافآت  تنقسم 
السنوي  األداء  بتقييم  )وترتبط  المتغيرة  المكافآت  وشريحة  سيارة(،  موقف  بدل  سفر،  تذاكر  اجتماعية، 

للموظف والمكافآت السنوية(.

تفصيل المكافآت والمنافع والمزايا الممنوحة إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

مجلس اإلدارة:   •

لم يتم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام.

المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة 

إجمالي 
عدد 

االعضاء

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعةالمكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

المكافآت والمزايا الثابتة
)دينار كويتي(

المكافآت والمزايا 
المتغيرة

)دينار كويتي(

المكافآت والمزايا الثابتة
)دينار كويتي(

المكافآت والمزايا 
المتغيرة

)دينار كويتي(

 مكافأة تأمين صحي
تأمين صحي مكافأة لجانسنوية

الرواتب 
الشهرية 
)اإلجمالية 

خالل العام( 

 مكافأة 
مكافأة لجانسنوية

8-------

اإلدارة التنفيذية:   •

بلغت المكافآت الممنوحة إلى الرئيس التنفيذي وثالثة من أعضاء اإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من 
الشركة مضافًا إليهم المدير المالي ما مجموعه -/411,224 د.ك. )فقط أربعمائة وإحدى عشر ألفًا ومئتان وأربعة 

وعشرون دينار كويتي ال غير( وذلك على النحو التالي:
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القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية 
المعدة:

بتاريخ  المنعقد   2023-2022 لسنة   2 رقم  اإلدارة  مجلس  اجتماع  خالل  للشركة  التنفيذية  اإلدارة  قامت 
السنة  للشركة خالل  المعدة  المالية  التقارير  ونزاهة  بسالمة  كتابيًا  اإلدارة  لمجلس  بالتعهد   2022/06/08
التقارير تم  الشركة، وبأن هذه  الصلة بنشاط  التقارير ذات  2022/03/31 وكذلك كافة  المنتهية في  المالية 
عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما 
أنه تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال. وبناًء على ذلك، يتعهد 
المعدة  المالية  البيانات  المساهمين على سالمة ونزاهة   / للسادة  السنوي ويؤكد  التقرير  اإلدارة في  مجلس 
للشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 وكذلك كافة التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة، وبأن 
هذه التقارير تم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج 

تشغيلية، كما أنه تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:

الذكر في  النحو سالف  المال وعلى  التدقيق وفقًا لمتطلبات هيئة أسواق  اإلدارة بتشكيل لجنة  قام مجلس 
البنود أعاله.

في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة، يتم تضمين بيان يفصل 
ويوضح التوصيات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها:

ال يوجد.

التأكيد على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:

يتم ترشيح مراقب الحسابات الخارجي للشركة بناًء على توصية من لجنة التدقيق إلى مجلس اإلدارة، وذلك بعد 
التأكد من كونه مستقاًل عن الشركة ومجلس إدارتها وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال 
المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو االستقاللية، على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين 
بتعيين  السنوي  اجتماعها  في  العادية  العامة  الجمعية  وتقوم  المال.  أسواق  هيئة  لدى  الخاص  السجل  في 
الخارجي بحضور  الحسابات  مراقب  اإلدارة. ويقوم  اقتراح مجلس  بناًء على  للشركة  الخارجي  الحسابات  مراقب 

اجتماعات الجمعية العامة وتالوة التقرير المعد من قبله على المساهمين.
 

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر:

تبعيتها  طريق  عن  باالستقاللية  تتمتع  للشركة  التنظيمي  الهيكل  في  المخاطر  إدارة  الشركة  لدى  يتوافر 
المباشرة للجنة إدارة المخاطر، ويتوافر لها الكوادر البشرية المؤهلة ألداء عملها، وتقوم هذه اإلدارة بالعمل على 
تحديد وقياس ومتابعة والحد من كافة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وفقًا للسياسات المعتمدة 

من قبل مجلس اإلدارة، وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على لجنة إدارة المخاطر.
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وفقًا لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر 
في البنود أعاله.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

تعتمد الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل 
إعداد واعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى تحديد الصالحيات والمسؤوليات 
المرفوعة  التقارير  خالل  من  الداخلية  الرقابة  أنظمة  متابعة  على  اإلدارة  مجلس  ويعمل  المهام.  في  والفصل 
من اللجان والوظائف الرقابية في الشركة. فضاًل عن ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم 
ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن، ويتم موافاة هيئة أسواق المال بهذا التقرير بشكل 

سنوي. فضاًل عن ذلك، يتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:

طريق  عن  باالستقاللية  تتمتع  للشركة  التنظيمي  الهيكل  في  الداخلي  التدقيق  إدارة  الشركة  لدى  يتوافر 
فضاًل  عملها.  ألداء  المؤهلة  البشرية  الكوادر  لها  ويتوافر  اإلدارة،  لمجلس  وبالتبعية  التدقيق  للجنة  تبعيتها 
عن ذلك، تعتمد الشركة في عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه 
الرقابة  نظم  وتقييم  مراجعة  على  بالعمل  الخارجية  الجهة  مع  بالتنسيق  الداخلي  المدقق  ويقوم  المهام. 
الداخلية المطبقة في الشركة وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وخطط التدقيق المعتمدة 

من قبل لجنة التدقيق، وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على لجنة التدقيق.

وباإلضافة إلى ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل )بخالف مكتب التدقيق المكلف للقيام بتقييم ومراجعة 
ويتم  سنوات،  ثالث  كل  دوري  بشكل  وذلك  الداخلي  التدقيق  أداء  وتقييم  بمراجعة  الداخلية(  الرقابة  أنظمة 

موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية:

يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يشتمل على المعايير والمحددات التي ترسخ 
المفاهيم والقيم والمبادئ األخالقية للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين.

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح:

يتوافر لدى الشركة سياسة بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تشتمل على 
أمثلة لحاالت تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها وذلك بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية.

51شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022



القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص 
اإلفصاح:

يتوافــر لــدى الشــركة سياســة لإلفصــاح والشــفافية تجــاه المســاهمين والمســتثمرين المحتمليــن وغيرهــم مــن 
أصحــاب المصالــح معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وتتوافــق مــع األحــكام الــواردة فــي قانــون هيئــة أســواق المــال 
والئحتــه التنفيذيــة وتعليمــات الهيئــة وأفضــل الممارســات المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن، ويتــم مراجعتهــا 

بشــكل دوري.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

ــة، يحتــوي علــى المعلومــات  تحتفــظ الشــركة بســجل خــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي
والبيانــات المطلــوب اإلفصــاح عنهــا وفقــًا لمتطلبــات القوانيــن والتعليمــات وسياســات الشــركة فــي هــذا الشــأن، 
ويتــم تحديثــه بشــكل دوري. ويكــون هــذا الســجل متاحــًا لــذوي الشــأن لالطــالع عليــه خــالل ســاعات العمــل 

ــادة للشــركة. المعت

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:

تم إنشاء وحدة تنظيم شئون المستثمرين بالشركة تتمتع باالستقاللية المناسبة، وهي مسئولة عن توفير 
المعلومات والبيانات والتقارير الالزمة للمساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب المصالح في 

الوقت المناسب ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.

نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، واالعتماد عليها بشكل كبير في 
عمليات اإلفصاح:

تحرص الشركة على االعتماد على تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين المحتملين 
لحوكمة  للشركة  اإللكتروني  الموقع  إنشاء قسم خاص على  المصالح وذلك عن طريق  أصحاب  وغيرهم من 

الشركة يتم من خالله عرض المعلومات والبيانات التي تساعدهم.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة 
والمساواة بين كافة المساهمين:

المساهمين  جميع  ممارسة  يضمن  ما  الداخلية  وإجراءاتها  وسياساتها  للشركة  األساسي  النظام  يتضمن 
المعمول  القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات  العدالة والمساواة وبما ال يتعارض مع  لحقوقهم بما يحقق 
بها. كذلك تحرص الشركة على معاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون أي تمييز. ومن أبرز الحقوق العامة 

للمساهمين:

التصرف في األسهم من تسجيل للملكية، وقيدها ونقلها وتحويلها.	 

الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح.	 

الحصول على النصيب المقرر من موجودات الشركة في حالة التصفية.	 

شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022 52

تقرير الحوكمة  
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022



الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة في الوقت المناسب.	 

المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قرارتها.	 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.	 

مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص.	 

أداء 	  إخفاقهم في  المسؤولية، وذلك في حال  التنفيذية ورفع دعوى  اإلدارة واإلدارة  مسائلة أعضاء مجلس 
المهام المناطة بهم.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة 
للبيانات الخاصة بالمساهمين:

لدى  المساهمين  سجل  حفظ  يتم  للمقاصة،  الكويتية  الشركة  وبين  الشركة  بين  الموقعة  لالتفاقية  وفقًا 
السجل  الشركة بنسخة من هذا  بالمساهمين، كما تحتفظ  الخاصة  والبيانات  المعلومات  المقاصة تقيد فيه 
ويتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة فيه وفقًا ألقصى درجات الحماية والسرية. ويكون هذا السجل 

متاحًا لذوي الشأن لالطالع عليه خالل ساعات العمل المعتادة للشركة.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات 
الشركة:

فيها  والمشاركة  للشركة  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور  على  المساهمين  تشجيع  على  الشركة  تعمل 
والتصويت على قراراتها، حيث تقوم الشركة باإلعالن واإلفصاح عن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة متضمنًا 
واآلليات  الوسائل  خالل  ومن  المقررة  المواعيد  خالل  وذلك  االجتماع،  انعقاد  ومكان  وزمان  األعمال  جدول  ذلك 
المحددة. كما تتيح الشركة للمساهمين قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة بوقت كاف للحصول على المعلومات 
والبيانات المرتبطة ببنود جدول األعمال. كذلك تتيح الشركة للمساهمين توكيل غيرهم في حضور اجتماع 
الجمعية العامة والتصويت على قراراتها وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. 

وال تقوم الشركة بفرض أية رسوم مقابل حضور المساهمين الجتماعات الجمعية العامة.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

سياسة  الشركة  إدارة  مجلس  اعتمد  وقد  بها،  واالعتراف  المصالح  أصحاب  حقوق  حماية  على  الشركة  تحرص 
بحقوق  واالعتراف  الحماية  تكفل  التي  واإلجراءات  القواعد  على  المصالح تشتمل  أصحاب  بحماية حقوق  خاصة 
أصحاب المصالح وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم، وذلك وفقًا للقوانين ذات 
العالقة المعمول بها في دولة الكويت مثل قانون الشركات وقانون العمل. هذا باإلضافة إلى العقود المبرمة 

بين الشركة وأصحاب المصالح وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاههم.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

نشاطها  متابعة  في  المشاركة  على  وحثهم  المصالح  أصحاب  إسهامات  من  االستفادة  على  الشركة  تحرص 
بما يتفق مع تحقيق مصالحها، حيث تعمل الشركة على توفير المعلومات والبيانات والتقارير الالزمة ألصحاب 
المصالح في الوقت المناسب ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة، 
وذلك عن طريق وحدة شئون المستثمرين على النحو سالف الذكر. كما تتيح ألصحاب المصالح إبالغ مجلس 
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المناسبة  والحماية  السرية  توفير  مع  الشركة،  قبل  من  إليها  يتعرضون  سليمة  غير  ممارسات  أي  عن  اإلدارة 
لألطراف التي تقوم باإلبالغ بحسن النية عن تلك الممارسات.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء

موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

يتم توفير برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الجدد حول أنشطة الشركة، ويشمل ذلك 
المالية  التنظيمي والتقرير السنوي والبيانات  تزويدهم بالنظام األساسي للشركة واستراتيجيتها والهيكل 
ومواثيق عمل المجلس واللجان والسياسات المعتمدة فضاًل عن أية معلومات، أو بيانات أو تقارير أو مستندات 
واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المناسبة  التدريبية  للبرامج  خطة  واعتماد  إعداد  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  أخرى. 

التنفيذية بشأن ما يستجد من تطورات في المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية:

يتم إجراء تقييم سنوي ذاتي لمجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه 
واإلدارة التنفيذية، وذلك وفق مجموعة من مؤشرات األداء الموضوعية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، ويتم 
عرض هذا التقييم على مجلس اإلدارة للمناقشة وتبني التوصيات الالزمة في هذا الخصوص والتي تستهدف 

في النهاية تعزيز قدرات المجلس وأعضاؤه واإلدارة التنفيذية في كافة المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.

نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية )Value Creation( لدى العاملين في الشركة، 
وذلك من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء:

العاملين في الشركة وذلك من  )Value Creation( لدى  القيم المؤسسية  يحرص مجلس اإلدارة على خلق 
خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء وااللتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات ذات 

الصلة؛ بما يساهم في تحفيز العاملين على العمل المستمر للحفاظ على السالمة المالية للشركة.

التقارير  مالية، ويتم تحديث  مالية وغير  إنجازه من مؤشرات  تم  ما  الدورية خالل  التقارير  بإعداد  الشركة  تقوم 
بآخر المعلومات والمستجدات. حيث إن ذلك يساعد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل 

منهجي وسليم. من ثم تحقيق أهداف المساهمين.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع: 

التي  باألهداف  الشركة  أهداف  ربط  إلى  تهدف  االجتماعية  المسئولية  سياسة  الشركة  إدارة  مجلس  اعتمد 
يسعى المجتمع لتحقيقها مع مراعاة الجوانب االجتماعية واالقتصادية للمجتمع من ناحية فرص العمل ودعم 

المشروعات وتوفير برامج توعوية والمبادرات الخيرية والنواحي الصحية وحماية البيئة وغير ذلك. 

شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022 54

تقرير الحوكمة  
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022



نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال 
العمل االجتماعي:

قامت الشركة بوضع مجموعة من البرامج التي تضمن استمرارية تنفيذ سياسة المسؤولية االجتماعية، حيث 
تعمل الشركة على المساهمة في األنشطة االجتماعية واالقتصادية بشكل مستمر من خالل وضع خطة سنوية 

بكافة المساهمات والفعاليات واإلشراف على تنفيذها.

خطة  وضمن  المعرفة  ونقل  التعليم  بأهمية  وإيمانها  الشبابية  الطاقات  بتدريب  الشركة  اهتمام  إطار  وفي 
رساميل االستراتيجية بنشر الثقافة االستثمارية وزيادة الوعي المالي لدى األفراد، قامت شركة رساميل لالستثمار 
وبالتعاون مع  نادي االقتصاد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا؛ بعقد ندوة توعوية لطلبة جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا عن االستثمار وصناعة الثروة، وتم مشاركة أهم الخبرات المستفادة في عالم االستثمار 
واإلجابة عن أسئلة الطلبة في هذا الجانب، حيث حاضر فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة رساميل السيد/ 
الفليج. حيث تطرق  الثروات السيد/ علي عبدالمحسن  التنفيذي إلدارة  الرئيس  دخيل عبداهلل الدخيل ونائب 

المتحدثون إلى أسس االستثمار السليم واالدخار وأبرز األخطاء الشائعة في مجال المال واالستثمار.

سمير عبدالمحسن الغربللي
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مراقب 
الحسابات المستقل





إلى السادة / مساهمي شركة رساميل لالستثمار - ش.م.ك. )مقفلة( المحترمين
دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة رســاميل لالســتثمار - ش.م.ك. )مقفلة( )»الشــركة األم«( وشــركاتها 
التابعــة )»المجموعــة«(، والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 مــارس 2022 والبيانــات المجمعــة 
لألربــاح أو الخســائر، األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر، التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص 

السياســات المحاســبية الهامــة.

برأينــا، إن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، المركــز المالــي 
المجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 مــارس 2022، وعــن أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

أساس إبداء الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤوليتنا بموجــب هــذه المعاييــر مبينــة بمزيــد 
مــن التفصيــل فــي الجــزء الخــاص بمســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة المــدرج 
بهــذا التقريــر. إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــا لميثــاق األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين المهنييــن الصــادر 
عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر األخالقيــات المهنيــة للمحاســبين ووفقــا للمتطلبــات األخالقيــة المتعلقــة بتدقيقنا 
للبيانــات الماليــة المجمعــة فــي دولــة الكويــت، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى لهــذه المتطلبــات. 

باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا تعتبــر كافيــة ومالئمــة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.

أمر آخر

تــم تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة رســاميل لالســتثمار - ش.م.ك. )مقفلــة( للســنة الماليــة المنتهيــة 
ــا غيــر متحفــظ حــول تلــك البيانــات الماليــة  فــي 31 مــارس 2021 مــن قبــل مراقــب حســابات آخــر والــذي أبــدى رأي

المجمعــة بتاريــخ 29 يونيــو 2021. 

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة تكــون خاليــة 

مــن األخطــاء الماديــة بســبب الغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، تتولــى اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي 
ــدأ  ــك، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام مب ــان مســتمر واإلفصــاح، حيثمــا انطبــق ذل النشــاط ككي
االســتمرارية المحاســبي مــا لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتهــا أو عندمــا ال يكــون لديهــا بديــال 

واقعيــا ســوى القيــام بذلــك.

يتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة بالمجموعة.

تقرير مراقب الحسابات المستقل 
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن 
األخطــاء الماديــة، ســواء بســبب الغــش أو الخطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر مراقــب حســابات يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد 
المعقــول يعتبــر درجــة عاليــة مــن التأكيــد، لكنــه ليــس ضمانــا علــى أن التدقيــق المنفــذ وفقــا لمعاييــر التدقيــق 
ــة وجــوده. يمكــن أن تنتــج األخطــاء مــن الغــش أو الخطــأ ويتــم  الدوليــة ســيظِهر دائمــا الخطــأ المــادي فــي حال
اعتبارهــا ماديــة، بشــكل فــردي أو مجمعــة، إذا كان متوقعــا أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة لمســتخدميها 

والتــي يتــم اتخاذهــا بنــاء علــى هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة. 
 

كجــزء مــن التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، اتخذنــا أحكامــا مهنيــة وحافظنــا علــى الحيطــة المهنيــة 
خــالل أعمــال التدقيــق. كمــا قمنــا بمــا يلــي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، 	 
ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 
لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم 
اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ، حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التضليل 

أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس 	 
بهدف إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

واإلفصاحات 	  المحاسبية  التقديرات  المستخدمة ومدى معقولية  المحاسبية  السياسات  تقييم مدى مالئمة 
ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة.

أدلة 	  إلى  استنادا  والقيام،  المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  ألساس  اإلدارة  استخدام  مالئمة  مدى  إلى  التوصل 
التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك شك مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن 
أن يثير شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة 
التوصل إلى وجود شك مادي، يتوجب علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مراقب الحسابات إلى اإليضاحات ذات 
الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. إن استنتاجاتنا تستند 
الرغم من ذلك، قد تتسبب  تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على  التي حصلنا عليها حتى  التدقيق  أدلة  إلى 

األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات 	 
المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة على نحو  البيانات  وتقييم ما إذا كانت 

يحقق العرض العادل.

داخل 	  التجارية  األنشطة  أو  للمجموعة  المالية  المعلومات  حول  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  الحصول 
المنشأة إلبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. نحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية 

التدقيق وتنفيذها للمجموعة. ونتحمل المسؤولية عن رأي التدقيق فقط.

إننــا نتواصــل مــع المســؤولون عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق 
وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الجوهريــة بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي أدوات الرقابــة الداخليــة التــي 

ــاء أعمــال التدقيــق. يتــم تحديدهــا أثن

كمــا قمنــا بتزويــد المســؤولين عــن الحوكمــة بما يفيد التزامنــا بمتطلبات أخالقية المهنة المتعلقة باالســتقاللية، 
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وتزويدهــم بكافــة ارتباطاتنــا واألمــور األخــرى التــي قــد تشــير إلــى وجــود شــكوك فــي اســتقالليتنا، أو حيثمــا 
وجــدت، والحمايــة منهــا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى

برأينــا، أن الشــركة األم تمســك ســجالت محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة 
فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يخــص البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي دفاتــر 
الشــركة األم. كذلــك فقــد حصلنــا علــى المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، وأن 
البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه 
التنفيذيــة وتعديالتهمــا، وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم وتعديالتهمــا، وأن الجــرد قــد أجــري 
وفقــا لألصــول المرعيــة، وفــي حــدود المعلومــات التــي توافــرت لدينــا لــم تقــع خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 مــارس 2022 مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا أو لعقــد 
التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم وتعديالتهمــا، علــى وجــه يؤثــر ماديــا علــى وجــه كان مــن الممكــن أن 
ــي، باســتثناء تملــك الشــركة األم بشــكل مباشــر عقــارات  ــًا علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا المال ــر مادي يؤث
ــف النظــام األساســي  ــار كويتــي( بمــا يخال ــار كويتــي )2020: 1,722,094 دين ــغ 1,741,892 دين اســتثمارية بمبل

للشــركة األم.

برأينــا كذلــك، أنــه مــن خــالل تدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022، 
لــم يــرد إلــى علمنــا وجــود أيــة مخالفــات ماديــة ألحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 1968 والتعديــالت الالحقــة لــه فــي 
شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات المتعلقــة بــه. وبرأينــا كذلــك، لــم 
ــة أســواق المــال وتنظيــم  ــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن هيئ ــة للقان ــة مخالفــات مادي ــا وجــود أي ــى علمن ــرد إل ي
األوراق الماليــة والئحتــه التنفيذيــة والتعديــالت الالحقــة عليهمــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 

2022 علــى وجــه كان مــن الممكــن أن يؤثــر ماديــًا علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا المالــي. 

قيس محمد النصف
مراقب حسابات ترخيص رقم 38 فئة »أ« 

BDO النصف وشركاه

الكويت في : 8 يونيو 2022

تقرير مراقب الحسابات المستقل 
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20222021

دينار كويتيدينار كويتيإيضاح
الموجودات:

829,505 673,574نقد في الصندوق ولدى البنوك

979,614 51,003,351مدينو تمويل إسالمي

2,854,605 6560,203أرصدة مدينة أخرى

1,546,921 71,706,533موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

2,858,843 82,569,845موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

5,943,079 95,979,995عقارات استثمارية

80,804 44,444ممتلكات ومعدات

140,954 80,108موجودات حق االستخدام

15,234,325 12,618,053مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات:

2,586,341 10988,116دائنو تمويل إسالمي

149,933 1188,451التزامات تأجير

434,706 12452,034أرصدة دائنة أخرى

969,666 131,000,618مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4,140,646 2,529,219مجموع المطلوبات

حقوق الملكية:
18,026,680 1418,026,680رأس المال 

12,761 1512,761احتياطي إجباري

7,510 7,510احتياطي خيار أسهم

)499,545( )580,755(احتياطي القيمة العادلة

53,968 57,969احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

)6,514,013( )7,440,701(خسائر متراكمة

11,087,361 10,083,464حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

6,318 5,370الحصص غير المسيطرة

11,093,679 10,088,834مجموع حقوق الملكية

12,618,05315,234,325مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

سمير عبدالمحسن الغربللي
رئيس مجلس اإلدارة

دخيل عبداهلل الدخيل
الرئيس التنفيذي

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 مارس 2022

إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 68 إلى 106 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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20222021

دينار كويتيدينار كويتيإيضاح

اإليرادات:

631,424 696,421أتعاب إدارة واستشارات

487,117 17267,666صافي ربح االستثمارات

172,534 354,129إيرادات إيجارات

)399,462( 936,916التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

41,695 58,130إيرادات تمويل إسالمي

3,576 -ربح من بيع ممتلكات ومعدات

)2,611( -خسارة من بيع استثمار في شركات زميلة

830 170إيرادات عوائد

135,6269,091إيرادات أخرى

1,549,058944,194

المصاريف:

)1,837,698()1,903,660(18مصاريف عمومية وإدارية

)124,686( )132,110(حوافز موظفين

)59,933()143,999(مصاريف إدارة وصيانة عقارات

)220,081()180,385(19صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)3,557()25,332(ديون معدومة

)188,344( )105,390(تكاليف تمويل إسالمي

)2,490,876()2,434,299(

)1,490,105( )941,818(صافي خسارة السنة

العائدة إلى:

)1,484,581( )940,903(مساهمي الشركة األم

)5,524( )915(الحصص غير المسيطرة

)1,490,105( )941,818(صافي خسارة السنة

إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 68 إلى 106 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022
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إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 68 إلى 106 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

)1,490,105()941,818(صافي خسارة السنة

بنود الخسارة الشاملة األخرى:

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقًا إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع:

)10,772(3,968فروقات تحويل عملة أجنبية من ترجمة عمليات أجنبية

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)257,790()66,995(الشامل اآلخر

)268,562()63,027(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

)1,758,667()1,004,845(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

العائدة إلى:

)1,753,143( )1,003,897(مساهمي الشركة األم

)5,524( )948(الحصص غير المسيطرة

)1,758,667()1,004,845(مجموع الخسارة الشاملة للسنة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

)1,490,105()941,818(صافي خسارة السنة

تسويات:

)487,117()267,666(صافي ربح االستثمارات

399,462)36,916(التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

)41,695()58,130(إيرادات تمويل إسالمي

)3,576(-ربح من بيع ممتلكات ومعدات

2,611-خسارة من بيع استثمار في شركات زميلة

)830()170(إيرادات عوائد

)53,514(-منحة حكومية

-)28,545(مخصص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة

129,868114,962االستهالك 

9,24231,222صافي خسائر تحويل عمالت أجنبية

7,6609,320تكاليف تمويل - التزامات تأجير

180,385220,081صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

25,3323,557ديون معدومة

105,390188,344تكاليف تمويل إسالمي

238,254390,614مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)637,114()716,664(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)835,827(654,742أرصدة مدينة أخرى

11,72193,709أرصدة دائنة أخرى

)1,458,782(29,349النقد الناتج من / )المستخدم في( العمليات

53,514-منحة حكومية مستلمة

65,29738,551إيرادات تمويل إسالمي مستلمة

)5,634()178,757(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)1,372,351()84,111(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 68 إلى 106 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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20222021

دينار كويتيدينار كويتي

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

)1,555,079()386,874(المدفوع لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

326,130861,059المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)756,164()860,276(المدفوع لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,696,0551,650,969المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

591,930-المحصل من بيع استثمار في شركات زميلة

)8,529()14,458(المدفوع لشراء ممتلكات ومعدات

170830إيرادات عوائد مستلمة

161,032214,995إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

-25,057المحصل من استرداد رأس مال شركة تابعة

)2,150,352(-المدفوع لتأسيس شركة زميلة

)1,150,341(1,946,836صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

-)229,902(مدينو تمويل إسالمي

)2,341,670()3,510,157(سداد دائنو تمويل إسالمي

1,918,8042,127,350المحصل من دائنو تمويل اسالمي

)68,952()85,427(التزامات تأجير مدفوعة

)199,024()111,974(تكاليف تمويل مدفوعة

)482,296()2,018,656(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)3,004,988()155,931(صافي النقص في نقد في الصندوق ولدى البنوك

829,5053,834,493نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

673,574829,505نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة في الصفحات من 68 إلى 106 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

67شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022



1.   التأسيس والنشاط

إن شــركة رســاميل لالســتثمار - ش.م.ك. )مقفلــة( )»الشــركة األم«(، هــي شــركة مســاهمة مقفلــة تــم تأسيســها 
بتاريــخ 4 ينايــر 2006، وتخضــع الشــركة األم لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي كشــركة اســتثمار وتمويــل كمــا تخضــع 

إلشــراف هيئــة أســواق المــال الكويتيــة. 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم مما يلي:
ــة 	  ــواع االســتثمارات فــي مختلــف المجــاالت والمســاهمة فــي تأســيس الشــركات داخــل دول القيــام بجميــع أن

الكويــت وخارجهــا.

إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة.	 

تداول األوراق المالية المحلية والدولية.	 

القيــام بعمليــات التمويــل والوســاطة لالســتثمار فــي مختلــف القطاعــات داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا بمــا 	 
يتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الســمحة.

تقديم وإعداد الدراسات لالستشارات الفنية واالقتصادية والتقييمية. 	 

تتــم جميــع أنشــطة المجموعــة وفقــا لتعاليــم الشــريعة اإلســالمية الســمحة طبقــا لمــا تعتمــده هيئــة الفتــوى 
والرقابــة الشــرعية للشــركة األم.

يقــع مقــر الشــركة األم فــي المكاتــب رقــم 5 و 6، الــدور الثالــث، ســوق الصفــاة، القبلــة، مدينــة الكويــت، ص.ب 
4915، الصفــاة 13050، دولــة الكويــت.

تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة األم بتاريــخ 8 يونيــو 2022. 
وهــي خاضعــة للموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم. إن الجمعيــة العامــة 

الســنوية لمســاهمي الشــركة األم لديهــا صالحيــة تعديــل تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بعــد إصدارهــا.

2.     تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

أ (   معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من 1 يناير 2021

إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة مماثلــة لتلــك السياســات المطبقــة 
فــي الســنة الســابقة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021 باســتثناء التغيــرات الناتجــة عــن تطبيــق بعــض المعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة والســارية مــن 1 أبريــل 2021. كمــا بــدأ ســريان عــدد مــن التعديــالت 

األخــرى مــن تاريــخ 1 أبريــل 2021 ولكــن ليــس لهــا تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.

امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كورونا )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 28 مايــو 2020، امتيــازات اإليجــار المتعلقــة بجائحــة كورونــا - 
تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( عقــود اإليجــار. تمنــح التعديــالت إعفــاء للمســتأجرين 
مــن تطبيــق إرشــاد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( بشــأن محاســبة تعديــل عقــد اإليجــار بالنســبة 
ــا. لكونهــا وســيلة عمليــة، يجــوز للمســتأجر أن يختــار  المتيــازات اإليجــار الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لجائحــة كورون
عــدم تحديــد امتيــاز اإليجــار المتعلــق بجائحــة كورونــا الممنــوح مــن المؤجــر علــى أنــه يمثــل تعديــل لعقــد اإليجــار. 
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يقــوم المســتأجر الــذي يتخــذ هــذا القــرار باحتســاب أي تغييــر فــي مدفوعــات التأجيــر الناتجــة عــن امتيــاز اإليجــار 
المتعلــق بجائحــة كورونــا بنفــس الطريقــة التــي يحتســب بهــا أي تغييــر وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

ــاًل علــى عقــد اإليجــار.  ــم يمثــل التغييــر تعدي رقــم )16( إذا ل

كان مــن المقــرر أن يســري التعديــل حتــى 30 يونيــو 2021، ولكــن نظــرًا الســتمرار تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا، 
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 31 مــارس 2021 بتمديــد فتــرة تطبيــق الوســيلة العمليــة حتــى 30 

يونيــو 2022. 

يسري التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 أبريل 2021.

اإلصــالح القياســي لمعــدل الفائــدة - المرحلــة 2: تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( ومعيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم )39( والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم )7( و)4( و)16(

توفــر التعديــالت ســبل إعفــاء مؤقتــة تعالــج تأثيــرات البيانــات الماليــة عندمــا يتــم اســتبدال معــدل الفائــدة الســائد 
بيــن البنــوك بمعــدل فائــدة بديــل خالــي تقريًبــا مــن المخاطــر. تتضمــن التعديــالت الوســائل العمليــة التاليــة: 

وســيلة عمليــة تتطلــب أن يتــم معاملــة التغيــرات التعاقديــة أو التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة التــي 	 
يتطلبهــا اإلصــالح بشــكل مباشــر علــى أنهــا تغيــرات فــي معــدل الفائــدة المتغيــر تعــادل الحركــة علــى 

الســعر الســوق للفائــدة.

الســماح بالتغييــرات التــي تتطلــب إصــالح معــدل الفائــدة الســائد بيــن البنــوك أن يتم إجراؤها علــى تصنيفات 	 
التحــوط ووثائــق التحــوط بــدون قطع عالقــة التحوط.

توفيــر إعفــاء مؤقــت للشــركات مــن االضطــرار لتلبيــة المتطلبــات المحــددة بشــكل منفصــل عندمــا يتــم 	 
تصنيــف أداة معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر علــى أنهــا تحــوط لمكــون المخاطــر.

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 
 

ب (   معايير وتعديالت صادرة لكنها غير سارية بعد 

تــم إصــدار المعاييــر الجديــدة والمعدلــة التاليــة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة لكنهــا غيــر ســارية 
بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل المجموعــة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17(: عقود التأمين

ــر 2023، ويحــل محــل المعيــار  ســوف يســري هــذا المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يناي
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )4(: عقــود التأميــن. ينطبــق المعيــار الجديــد علــى كافــة أنــواع عقــود التأميــن، بغــض 
النظــر عــن نــوع المنشــآت المصــدرة لهــا، كمــا ينطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات الماليــة ذات خصائــص 

المشــاركة االختياريــة. إن جوهــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17( هــو النمــوذج العــام، مضافــًا إليــه:
تطبيق خاص للعقود ذات خصائص المشاركة االختيارية المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(.	 

أسلوب مبسط )طريقة التخصيص المتميز( بشكل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة.	 

يســمح بالتطبيــق المبكــر شــريطة أن تطبــق المجموعــة أيضــًا المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم )9( ورقــم 
)15( فــي أو قبــل التاريــخ الــذي طبقــت فيــه المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )17( للمــرة األولــى.

ال يتوقع أن يكون لهذا المعيار أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: تصنيف المطلوبات كمطلوبات متداولة أو غير متداولة

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي ينايــر 2020 تعديــالت علــى الفقــرات مــن 69 إلــى 76 مــن معيــار 
أو غيــر متداولــة. توضــح  المطلوبــات كمتداولــة  يحــدد متطلبــات تصنيــف  الــذي   )1( رقــم  الدولــي  المحاســبة 

ــا يلــي: ــالت م التعدي
المقصود بالحق في تأجيل السداد.	 

وجوب توافر حق التأجيل في نهاية فترة التقرير.	 

أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة منشأة ما لحقها في التأجيل.	 

أنــه فقــط إذا كان هنــاك مشــتق ضمنــي فــي التــزام قابــل للتحويــل يمثــل بحــد ذاتــه أداة حقــوق ملكيــة فــإن 	 
شــروط االلتــزام لــن تؤثــر علــى تصنيفــه.

تســري التعديــالت علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023 ويجــب تطبيقهــا بأثــر 
رجعــي. تقــوم المجموعــة حاليــًا بتقييــم تأثيــر التعديــالت علــى الممارســة الحاليــة ومــا إذا كانــت اتفاقيــات القــروض 

القائمــة بحاجــة إلــى إعــادة التفــاوض بشــأنها.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3(: مراجع إطار المفاهيم

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
)3( »عمليــات دمــج األعمــال« - مراجــع إطــار المفاهيــم. إن الغــرض مــن التعديــالت هــو أن يحــل مرجــع إطــار المفاهيم 
إلعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الصــادر فــي 1989 محــل مرجــع إطــار مفاهيــم التقاريــر الماليــة الصــادر فــي مــارس 
ــوارد  ــه. وقــد أضــاف المجلــس اســتثناء مــن مبــدأ التحقــق ال 2018 دون إدخــال تغييــرات جوهريــة علــى متطلبات
بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )3( وذلــك لتجنــب إصــدار أربــاح وخســائر اليــوم الثانــي المحتمــل التــي تنشــأ 
فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات والمطلوبــات المحتملــة التــي ســتندرج تحــت نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
)37( أو تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم )21( - »الضرائــب إذا تــم تكبدهــا بشــكل 

منفصــل«.

وفــي الوقــت ذاتــه، قــرر المجلــس توضيــح اإلرشــادات الحاليــة الــواردة فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم )3( 
بخصــوص الموجــودات المحتملــة التــي لــن تتأثــر باســتبدال مرجــع إطــار إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة.

تسري التعديالت على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022 وُتطبق بأثر مستقبلي. 

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16(: الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات: المتحصــالت قبــل الغــرض 
المحــدد لهــا

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 معيــار الممتلكات والمنشــآت والمعــدات - المتحصالت 
قبــل الغــرض المحــدد لهــا والــذي يحظــر علــى المنشــآت أن تخصــم مــن تكلفــة بنــد الممتلــكات والمنشــآت 
والمعــدات أي متحصــالت مــن بيــع بنــود منتجــة أثنــاء وضــع األصــل فــي الموقــع والحالــة الالزمــة لــه ليتــم تشــغيله 
بالطريقــة التــي حددتهــا اإلدارة. وبــدالً عــن ذلــك تقــوم المنشــأة بإثبــات المتحصــالت مــن بيــع هــذه البنــود وتكاليف 

إنتاجهــا فــي الربــح أو الخســارة.

تســري التعديــالت علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 ويجــب تطبيقهــا بأثــر 
رجعــي علــى الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات المتاحــة لالســتخدام فــي أو بعــد بدايــة أقــرب فتــرة معروضــة عنــد 

قيــام المنشــأة بتطبيــق التعديــل للمــرة األولــى.
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ال يتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )37(: العقود المثقلة بااللتزامات - تكلفة الوفاء بالعقد
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )37( 
حــدد فيهــا التكاليــف الواجــب علــى منشــأة إدراجهــا عنــد تقييــم مــا إذا كان عقــد مــا مثقــاًل بااللتزامــات أو أنــه ينتــج 

عنــه خســارة.

تطبــق التعديــالت »نهــج التكاليــف المرتبطــة بشــكل مباشــر«. إن التكاليــف المرتبطــة مباشــرة بعقــد تزويــد ســلع 
وخدمــات تتضمــن كاًل مــن التكاليــف اإلضافيــة وتخصيــص التكاليــف المرتبطــة بأنشــطة العقــد مباشــرة. كمــا 
أن التكاليــف العموميــة واإلداريــة ال ترتبــط مباشــرة بالعقــد ويتــم اســتبعادها مــا لــم تكــن محملــة صراحــة علــى 

الطــرف المقابــل بموجــب العقــد.

تســري التعديــالت لفتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022. ســوف تطبــق هــذه التعديــالت 
علــى العقــود التــي لــم تفــي فيهــا بجميــع التزاماتهــا فــي بدايــة فتــرة التقريــر الســنوي التــي طبقــت فيهــا 

ــى. ــالت للمــرة األول التعدي

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2020-2018

فيما يلي ملخص لتعديالت دورة التحسينات السنوية 2020-2018:

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )1( تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة - الشــركة التابعــة 
كأول مــن يطبــق

يســمح التعديــل للشــركة التابعــة التــي تقــرر تطبيــق الفقــرة د16 )أ( مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )1( 
أن تقــوم بقيــاس الفروقــات المتراكمــة لتحويــل العملــة باســتخدام المبالــغ المقدمــة مــن الشــركة األم بنــاء علــى 
تاريــخ انتقــال الشــركة األم للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. كمــا ُيطبــق هــذا التعديــل علــى أي شــركة زميلــة أو 

شــركة محاصــة تقــرر تطبيــق الفقــرة د16 )أ( مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )1(.

يســري التعديــل علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 مــع الســماح بالتطبيــق 
المبكــر.

ال يتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة. 

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( - األدوات الماليــة - الرســوم وفــق اختبــار »بنســبة %10 إللغــاء االعتــراف 
بالمطلوبــات الماليــة

يوضــح التعديــل الرســوم التــي ُتدرجهــا المنشــأة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت شــروط االلتــزام المالــي الجديــد أو 
المعــدل تختلــف عــن شــروط االلتــزام المالــي األصلــي اختالًفــا جوهرًيــا. هــذه الرســوم ال تتضمــن إال مــا تــم دفعــه أو 
ــا مــن المقتــرض أو المقــرض  اســتالمه بيــن المقتــرض والمقــرض ومنهــا الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة مــن أًي
نيابــة عــن اآلخــر. ُتطبــق المنشــأة التعديــل علــى المطلوبــات الماليــة المعدلــة أو المســتبدلة فــي أو بعــد بدايــة 

فتــرة التقريــر الســنوي التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق التعديــل للمــرة األولــى.

يســري التعديــل علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 مــع الســماح بالتطبيــق 
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المبكــر. ســوف ُتطبــق المجموعــة التعديــالت علــى المطلوبــات الماليــة المعدلــة أو المســتبدلة فــي أو بعــد بدايــة 
فتــرة التقريــر الســنوي التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق التعديــل للمــرة األولــى.

ال يتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( »عقود اإليجار«: حوافز اإليجار

يلغــي التعديــل توضيــح الدفعــات المســددة مــن المســتأجر فيمــا يتعلــق بالتحســينات علــى العيــن المؤجــرة فــي 
المثــال التوضيحــي رقــم 13 المرفــق بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16(. وهــذا مــن شــأنه أن يزيــل اللبــس 

المحتمــل حــول معالجــة حوافــز اإليجــار عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16(. 

ال يتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )8(

ــي رقــم )8(  ــار المحاســبة الدول ــالت علــى معي ــر 2021 تعدي ــر المحاســبة الدوليــة فــي فبراي أصــدر مجلــس معايي
أورد فيهــا تعريفــًا »للتقديــرات المحاســبية«. توضــح التعديــالت الفــرق بيــن التغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 
والتغييــرات فــي السياســات المحاســبية وتصحيــح األخطــاء. كمــا توضــح كيفيــة اســتخدام المنشــآت ألســاليب 

ومدخــالت القيــاس لوضــع تقديــرات محاســبية.

تســري التعديــالت علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023 وُتطبــق علــى التغييــرات 
ــة تلــك الفتــرة.  ــرات المحاســبية التــي تقــع فــي أو بعــد بداي فــي السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقدي

ُيســمح بالتطبيــق المبكــر طالمــا أنــه قــد تــم اإلفصــاح عــن هــذا األمــر.

ال يتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية - تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( وبيــان ممارســة المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )2(

ــي رقــم )1(  ــار المحاســبة الدول ــالت علــى معي ــر 2021، تعدي ــر المحاســبة الدوليــة فــي فبراي أصــدر مجلــس معايي
وبيــان ممارســة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )2( إصــدار األحــكام حــول الماديــة والتــي أورد فيهــا إرشــادات 
وأمثلــة لمســاعدة المنشــآت علــى تطبيــق أحــكام الماديــة علــى اإلفصاحــات عــن السياســة المحاســبية. تهــدف 
التعديــالت إلــى مســاعدة المنشــآت عنــد تقديــم إفصاحــات عــن السياســات المحاســبية األكثــر جــدوى عــن طريــق 
عــن سياســاتها  اإلفصــاح  بشــرط  »المهمــة«  المحاســبية  عــن سياســاتها  المنشــآت  إفصــاح  شــرط  اســتبدال 
المحاســبية »الماديــة« وإضافــة إرشــاد حــول كيفيــة تطبيــق المنشــآت لمفهــوم الماديــة عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن 

اإلفصاحــات عــن السياســات المحاســبية.

تطبــق التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 
2023 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. نظــرًا لكــون التعديــالت علــى بيــان الممارســة رقــم )2( تقــدم إرشــادًا غيــر 
ملــزم بشــأن تطبيــق تعريــف الماديــة علــى معلومــات السياســة المحاســبية، فــإن تاريــخ ســريان هــذه التعديــالت 

ليــس ضروريــًا.

تقــوم المجموعــة حاليــًا بتقييــم تأثيــر التعديــالت لتحديــد تأثيرهــا علــى اإلفصاحــات عــن السياســات المحاســبية 
للمجموعــة.
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3.   السياسات المحاسبية المهمة

3.1   بيان االلتزام

تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة للمجموعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن 
ــة الكويــت لمؤسســات الخدمــات الماليــة التــي تخضــع  مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة وأنظمــة حكومــة دول
لرقابــة بنـــك الكويــت المركــزي وهيئــة أســواق المــال. وتتطلــب هــذه اللوائــح تطبيــق كافــة المعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة باســتثناء متطلبــات القيــاس واإلفصــاح فيمــا 
الماليــة. إن  الماليــة رقــم )9(: األدوات  يتعلــق بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر 
مخصصــات خســائر االئتمــان علــى التســهيالت االئتمانيــة هــي أعلــى مــن خســائر االئتمــان طبقــا للمعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم )9( والمحــددة طبقــا لقواعــد بنــك الكويــت المركــزي والمخصصــات طبقــا لقواعــد بنــك 
الكويــت المركــزي الخاصــة بتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة و آليــة حســاب مخصصاتهــا، كمــا هــو مبيــن فــي 
السياســة المحاســبية النخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة. وتتلخــص السياســات المحاســبية الهامــة فيمــا يلــي :

3.2   أساس اإلعداد

تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي وهــو عملــة التشــغيل والعــرض للمجموعــة وقــد تــم 
إعدادهــا علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة، فيمــا عــدا الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 
أو الخســائر، الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والعقــارات االســتثمارية والتــي 

يتــم إدراجهــا بالقيمــة العادلــة.

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب اســتخدام بعــض التقديــرات 
المحاســبية المهمــة. كمــا يتطلــب مــن إدارة المجموعــة اتخــاذ األحــكام فــي تطبيــق السياســات المحاســبية 
للمجموعــة. يتضمــن إيضــاح 4 األحــكام والتقديــرات المهمــة التــي تــم اتخاذهــا في إعــداد البيانات الماليــة المجمعة 

وتأثيرهــا.

إن السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة مبينــة أدنــاه. تــم 
تطبيــق هــذه السياســات علــى أســاس مماثــل لــكل الســنوات المعروضــة مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.
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3.3   أسس التجميع

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة األم التاليــة وشــركاتها التابعــة )المشــار إليهــا 
بالمجموعــة(:

النشاط الرئيسيبلد التأسيسنسبة الملكيةإسم الشركة التابعة

20222021

%%

9999شركة رساميل للهيكلة والتجارة العامة - ذ.م.م. 
االمارات العربية 

تجارة عامةالمتحدة

9999بيت رساميل لالستثمار المحدود
االمارات العربية 

المتحدة
خدمات استشارية 
وأعمال استثمارية

استثمارات عقاريةدولة الكويت9999شركة رساميل الدولية العقارية - ش.م.ك.م.

شركة يسرها لشراء وبيع األسهم والسندات 
واألراضي والعقارات - ذ.م.م.

دولة الكويت7070
تجارة عامة 

واستثمارات 
عقارية

جزر الكايمان9090شركة بريليانت ستارتس
تجارة عامة 

واستثمارات 
عقارية

استثمارات عقاريةجيرزي99.999.9شركة بلو آش مانجر ليميتد

99.999.9شركة بلو آش االستشارية - ذ.م.م.
الواليات المتحدة 

استثمارات عقاريةاألمريكية

استثمارات عقاريةجزر الكايمان-99.9شركة بوند هل مانجر ليميتد )أ(

-99.9شركة بوند هل االستشارية )أ(
الواليات المتحدة 

استثمارات عقاريةاألمريكية

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022، اســتحوذت الشــركة األم علــى حصــة ملكيــة فــي شــركة بونــد  )أ ( 
هيــل مانجــر ليمتــد وشــركة بونــد هيــل االستشــارية وذلــك لتقديــم خدمــات اإلدارة لعقــار اســتثماري مــدر 

للدخــل.

إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم:
ذات سلطة على الشركة المستثمر فيها.	 

قابلة للتعرض للخسارة، أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.	 

لديها القدرة على استخدام سلطتها في التأثير على عوائد الشركة المستثمر فيها.	 

تقــوم الشــركة األم بإعــادة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا أشــارت الحقائــق والظــروف 
بأنــه هنــاك تغييــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة المبينــة أعــاله.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022



عنــد تملــك المجموعــة لنســبة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت بالشــركة المســتثمر فيهــا، فانــه يكــون لديهــا 
الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت لهــا كافيــة إلعطائهــا القــدرة العمليــة 
علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر فيهــا مــن جانبهــا. تأخــذ الشــركة األم جميــع الحقائــق 
ــة حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا  والظــروف ذات الصلــة بعيــن االعتبــار فــي تقييــم مــدى كفاي

إلعطــاء الســلطة عليهــا، بمــا فــي ذلــك:
حقوق تصويت المجموعة نسبة إلى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين.	 

حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة األم، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى.	 

الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.	 

أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى مــدى القــدرة الماليــة للشــركة األم علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة 	 
عنــد اتخــاذ القــرارات، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي االجتماعــــات السابقـــة للمســاهمين.

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ بــدء الســيطرة الفعليــة وحتــى 
ــرادات والمصاريــف للشــركة التابعــة التــي تــم شــراءها أو  ــدا، يتــم إدراج اإلي ــخ زوال الســيطرة الفعليــة.  تحدي تاري
اســتبعادها خــالل الســنة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع مــن تاريــخ حصــول الشــركة األم علــى الســيطرة 
وحتــى تاريــخ زوال ســيطرة الشــركة األم علــى الشــركة التابـــعة. عنــد التجميــع، يتــم اســتبعاد جميــع األرصــدة 
والمعامــالت المتبادلــة بيــن الشــركات بالكامــل، بمــا فيهــا األربــاح المتبادلــة والخســائر واألربــاح غيــر المحققــة.  يتــم 
إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة باســتخدام سياســات محاســبية موحــدة للمعامــالت المتماثلــة ولألحــداث األخــرى 

التــي تتــم فــي ظــروف متشــابهة.

يتــم إظهــار الحصــص غيــر المســيطرة مــن صافــي موجــودات الشــركات التابعــة المجمعــة فــي بنــد مســتقل مــن 
حقــوق ملكيــة المجموعــة.  األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر المتعلقــة بمســاهمي 
الشــركة األم والحصــص غيــر المســيطرة حتــى إن نتــج عــن ذلــك قيــد عجــز فــي رصيــد الحصــص غيــر المســيطرة. 

تقــاس الحصــص غيــر المســيطرة إمــا بالقيمــة العادلــة، أو بحصتهــا النســبية مــن الموجــودات والمطلوبــات 
المحــددة للشــركة المشــتراة، وذلــك علــى أســاس كل عمليــة علــى حــده.

يتــم المحاســبة عــن التغيــر فــي حصــة الملكيــة لشــركة تابعــة مــع عــدم التغيــر فــي الســيطرة كمعاملــة ضمــن 
حقــوق الملكيــة. يتــم تعديــل المبالــغ الدفتريــة لحصــص ملكيــة المجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة لتعكــس 
التغيــرات للحصــص المتعلقــة بهــا فــي الشــركات التابعــة. إن أيــة فروقــات بيــن الرصيــد المعــدل للحصــص غيــر 
المســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع أو المحصــل يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة في حقوق المـــلكية الخاصة 

بمــالك الشــركة األم. إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تقــوم باآلتــي:
استبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة.	 

استبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.	 

استبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.	 

إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم.	 

إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.	 

إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر.	 

إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح أو 	 
الخســائر أواألربــاح المرحلــة طبقــا لمــا يلــزم لهــذه البنــود.
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3.4   عرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع

تتطلــب طبيعــة نشــاط المجموعــة، كونها منشــأة مؤسســة ألغــراض االســتثمار تصنيف الموجــودات والمطلوبات 
فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع وفقــًا لســيولتها فــي ترتيــب تنازلــي، حيــث تعتقــد اإلدارة أن هــذا العــرض يقــدم 
معلومــات ذات صلــة وموثوقيــة أكثــر بأنشــطة المجموعــة. إن هــذه الطريقــة فــي عــرض الموجــودات والمطلوبــات 
تتطلــب تقديــم معلومــات أخــرى حــول تواريــخ اســتحقاق كافــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي اإليضاحــات 
حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. تقــدم المجموعــة هــذه المعلومــات بنــاء علــى طــول مــدة التعاقــد المتبقيــة كمــا 

فــي تاريــخ البيانــات الماليــة.

تتضمــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة بصفــة رئيســية نقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك، مدينــو تمويــل 
إســالمي، أرصــدة مدينــة أخــرى، موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر وموجــودات ماليــة 

ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. بالقيمــة العادل

تتضمــن المطلوبــات الماليــة للمجموعــة بصفــة رئيســية أرصــدة دائنــة أخــرى، التزامــات تأجيــر ودائنــو تمويــل 
إســالمي.

يتــم عــرض المبالــغ المتوقــع تحصيلهــا للموجــودات أو دفعهــا فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات بالحــد األدنــى فــي 
اإليضاحــات كموجــودات ومطلوبــات مســتحقة خــالل ســنة مــن تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة.

3.5   ممتلكات ومعدات

ــك  ــكات والمعــدات ســعر الشــراء وأي تكاليــف مباشــرة مرتبطــة بإيصــال تل ــة للممتل تتضمــن التكلفــة المبدئي
الموجــودات إلــى موقــع التشــغيل وجعلهــا جاهــزة للتشــغيل. يتــم عــادة إدراج المصاريــف المتكبدة بعد تشــغيل 
الممتلــكات والمعــدات، مثــل اإلصالحــات والصيانــة والفحــص فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع فــي الفتــرة التــي 
يتــم تكبــد هــذه المصاريــف فيهــا. فــي الحــاالت التــي يظهــر فيهــا بوضــوح أن المصاريــف قــد أدت إلــى زيــادة فــي 
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتوقــع الحصــول عليهــا مــن اســتخدام إحــدى الممتلــكات والمعــدات إلــى حــد 
ــف كتكلفــة إضافيــة علــى الممتلــكات  ــه يتــم رســملة هــذه المصاري ــار األداء المحــدد أساســا، فإن أعلــى مــن معي

والمعــدات.

تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. عنــد بيـــع 
ــح أو  ــدرج أي رب أو إنهــاء خدمــة الموجــودات، يتــم اســتبعاد تكلفتهــا واســتهالكها المتراكــم مــن الحســابات وي
خســارة ناتجــة عــن اســتبعادها فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات 
والمعــدات لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو تغيــرات الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال 
تكــون قابلــة لالســترداد. فــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة القابلــة 
لالســترداد المقــدرة، يتــم تخفيــض الموجــودات إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد والتــي تمثــل القيمــة العادلــة 

ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى.
يتــم احتســاب االســتهالك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة لبنــود الممتلــكات 

والمعــدات. 

يتــم إلغــاء االعتــراف ببنــود الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتبعادها أو عنــد انتفــاء وجــود منفعــة اقتصاديــة 
متوقعــة مــن االســتعمال المســتمر لتلــك الموجــودات. 
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3.6   عقارات استثمارية

تتضمــن العقــارات االســتثمارية العقــارات القائمــة والعقــارات قيــد اإلنشــاء أو إعــادة التطويــر والمحتفــظ بهــا 
لغــرض اكتســاب اإليجــارات أو ارتفــاع القيمــة الســوقية أو كالهمــا. تــدرج العقــارات االســتثمارية مبدئيــا بالتكلفــة 
والتــي تشــمل ســعر الشــراء وتكـــاليف العمليــات المرتبطــة بهــا. الحقــا للتســجيل المبدئــي، يتــم إدراج العقــارات 
االســتثمارية بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ نهايــة الفتــرة الماليــة. يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع فــي الفتــرة التــي حــدث 

بهــا التغيــر.

يتــم رســملة المصاريــف الالحقــة إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل فقــط عندمــا يكــون مــن المتوقــع تدفــق المنافــع 
االقتصاديــة المســتقبلية الناتجــة مــن المصاريــف إلــى الشــركة. وأن التكلفــة يمكــن قياســها بصــورة موثوقــة. يتــم 
تســجيل جميــع تكاليــف اإلصالحــات والصيانــة األخــرى كمصاريــف عنــد تكبدهــا. عنــد اســتبدال جــزء مــن العقــار 

االســتثماري، يتــم إلغــاء اعتــراف القيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل.

إن العقارات قيد التطوير تم إدراجها بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القيمة.

يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عنــد اســتبعادها أو ســحبها نهائيــا مــن االســتخدام وال يوجــد أيــة 
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية متوقعــة مــن االســتبعاد. ويتــم احتســاب األربــاح أو الخســائر الناتجــة عـــن اســتبعاد 

ــاء خدمـــة العقــار االســتثماري فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. أو إنهـ

ــة شــغل  ــدل علــى نهاي ــر فــي اســتخدام العقــار ي ــى العقــار االســتثماري فقــط عنــد حــدوث تغي ــل إل يتــم التحوي
المالــك لــه، أو بدايــة تأجيــره تشــغيليا لطــرف آخــر، أو إتمــام البنــاء أو التطويــر. ويتــم التحويــل مــن عقــار اســتثماري 

فقــط عنــد حــدوث تغيــر فــي االســتخدام يــدل عليــه بدايــة شــغل المالــك لــه، أو بدايــة تطويــره بغــرض بيعــه.

فــي حــال تحــول عقــار مســتخدم مــن قبــل المالــك إلــى عقــار اســتثماري، تقــوم الشــركة بالمحاســبة عــن ذلــك العقار 
طبقــا للسياســة المحاســبية المتبعــة للممتلــكات والعقــارات والمعــدات حتــى تاريــخ تحول وتغيير االســتخدام.

3.7   األدوات المالية

تقــوم المجموعــة بتصنيــف أدواتهــا الماليــة كموجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة. يتــم إدراج الموجــودات الماليــة 
والمطلوبــات الماليــة عندمــا تكــون المجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لتلــك األدوات. 

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة كمطلوبــات أو حقــوق ملكيــة وفقــا لطبيعــة الترتيبــات التعاقديــة. إن الفوائــد 
والتوزيعــات واألربــاح والخســائر التــي تتعلــق بــاألداة الماليــة المصنفــة كمطلوبــات تــدرج كمصــروف أو إيــراد. إن 
التوزيعــات علــى حاملــي األدوات الماليــة المصنفــة كحقــوق ملكيــة يتــم تحميلهــا مباشــرة علــى حقــوق الملكيــة. 

إن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع تتضمن نقد فــي الصندوق 
ولــدى البنــوك، مدينــو تمويــل إســالمي، أرصــدة مدينــة أخــرى، موجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 
أو الخســائر، موجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر، دائنــو تمويــل إســالمي، التزامــات 

تأجيــر وأرصــدة دائنــة أخــرى.
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الموجودات المالية:

التحقق والقياس المبدئي وإلغاء االعتراف

لتحديــد فئــة تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة، يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 تقييــم كافــة 
الموجودات المالية، باســتثناء أدوات حقوق الملكية والمشــتقات، اســتنادا إلى نموذج األعمال الخاص بالمجموعة 

بــإدارة موجــودات المجموعــة وكذلــك خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لتلــك األدوات مجتمعيــن.

تحــدد المجموعــة نمــوذج أعمالهــا وفــق مســتوى يعكــس أفضــل وســيلة إلدارة المجموعــة لموجوداتهــا الماليــة 
لتحقيــق أهدافهــا، وتحقيــق التدفقــات النقديــة التعاقديــة. وهــذا ســواء كان هــدف المجموعــة الوحيــد هــو تحصيل 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن الموجــودات أو تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وكذلك التدفقــات النقدية 
مــن بيــع الموجــودات معــا. وإذا لــم تنطبــق أي مــن هاتيــن الحالتيــن )كأن يتــم االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة 
ألغــراض المتاجــرة(، فــإن الموجــودات الماليــة تصنــف كجــزء مــن نمــوذج أعمــال البيــع وتقــاس بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل األربــاح أو الخســائر. ال يتــم تقييــم نمــوذج أعمــال المجموعــة لــكل أداة علــى حــدة، ولكــن علــى مســتوى أعلــى 

مــن المحفظــة ككل.

يتــم إثبــات المشــتريات والمبيعــات لتلــك الموجــودات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة، التاريخ الذي تتعهد فيــه المجموعة 
بشــراء أو بيــع الموجــودات. يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــد تكاليــف المعاملــة لــكل 

الموجــودات الماليــة التــي لــم تــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

يتــم إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن 
الموجــودات الماليــة، أو عندمــا تحــول المجموعــة حقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة، 

وذلــك فــي أحــدى الحالتيــن التاليتيــن:
إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية الموجودات المالية من قبل المجموعة، أو  )أ ( 

عندمــا ال يتــم تحويــل جميــع المخاطــر والعوائــد للموجــودات الماليــة أو االحتفــاظ بهــا، ولكــن تــم تحويــل  )ب ( 
ــا تحتفــظ المجموعــة بالســيطرة، فيجــب عليهــا االســتمرار فــي  ــة. عندم الســيطرة علــى الموجــودات المالي

إدراج الموجــودات الماليــة بحــدود نســبة مشــاركتها فيهــا.

تصنيف الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية في البيانات المالية عند التحقق المبدئي إلى الفئات التالية:
أدوات دين بالتكلفة المطفأة	 

أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	 

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	 

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.	 

القياس الالحق

أدوات دين بالتكلفة المطفأة

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة عندمــا تســتوفي كال مــن الشــرطين التالييــن وأال يكــون 
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مصنفــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر المجمــع:
محتفظ به في إطار نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و	 

ينتــج عــن شــروطه التعاقديــة، فــي تواريــخ معينــة، تدفقــات نقديــة تعتبــر فقــط مدفوعــات ألصــل الديــن 	 
وفائــدة علــى أصــل الديــن القائــم.

إن أدوات الديــن التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة تقــاس الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد 
الفعلــي المعدلــة بخســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر فــي بيان األرباح أو الخســائر 

المجمــع عنــد إلغــاء االعتــراف باألصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه.

تتضمــن الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة أرصــدة مدينــة أخــرى، نقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك ومدينــو 
تمويــل إســالمي. 

مدينون تجاريون

ــر وحــدات أو خدمــات منجــزة ضمــن  ــع، تأجي ــع بضائ ــغ مســتحقة مــن عمــالء عــن بي ــون مبال يمثــل مدينــون تجاري
ــة وتقــاس فيمــا بعــد بالتكلفــة المطفــأة  النشــاط االعتيــادي، ويتــم االعتــراف مبدئيــا بالمدينيــن بالقيمــة العادل

ــدة الفعلــي ناقصــا مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة. باســتخدام طريقــة معــدل الفائ

إن األرصدة المدينة التي ال يتم تصنيفها ضمن أي من البنود الواردة أعاله ُتصنف كـ »أرصدة مدينة أخرى«.

نقد في الصندوق ولدى البنوك

يتضمــن نقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك نقــد فــي الصنــدوق ونقــد لــدى البنــوك. والــذي يتعــرض لمخاطــر غيــر 
ماديــة مــن حيــث التغيــرات فــي القيمــة.

مدينو تمويل إسالمي

يتمثــل مدينــو تمويــل إســالمي فــي اتفاقيــة تقــوم بموجبهــا المجموعــة، بموجــب اتفاقيــة تمويــل إســالمي، 
ــد. إن الوكيــل ملــزم  ــذي يســتثمرها وفقــا لشــروط محــددة مقابــل عائ ــى عميــل وال بتقديــم مبلــغ مــن المــال إل

بإعــادة المبلــغ فــي حالــة التعثــر، اإلهمــال أو مخالفــة أي شــرط مــن شــروط وأحــكام الوكالــة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تصنــف المجموعــة الموجــودات الماليــة كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا كان قــد تــم شــراؤها أو إصدارهــا 
بصــورة رئيســية لتحقيــق ربــح قصيــر األجــل مــن خــالل أنشــطة المتاجــرة أو تشــكل جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة 
تــدار معــًا، ويوجــد دليــل علــى نمــوذج حديــث مــن تحقيــق أربــاح قصيــرة األجــل. تســجل الموجــودات المحتفــظ بهــا 

لغــرض المتاجــرة وتقــاس فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالقيمــة العادلــة.

يــدرج أربــاح أو خســائر التغيــر فــي القيمــة العادلــة، أربــاح أو خســائر الناتجــة مــن البيــع، إيــرادات الفوائــد وتوزيعــات 
األربــاح فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع وفقــًا لشــروط العقــد أو عندمــا يثبــت الحــق فــي اســتالم مبلــغ األربــاح.

أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عنــد التحقــق المبدئــي، يجــوز للمجموعــة أن تقــرر تصنيــف بعــض مــن أدوات الملكيــة دون الرجــوع فــي ذلــك 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تتوافــق مــع تعريــف حقــوق الملكيــة بموجــب معيــار 

79شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022



المحاســبة الدولــي 32 األدوات الماليــة: العــرض، وال يحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة. يتحــدد ذلــك التصنيــف لــكل 
أداة علــى حــدة.

إن األربــاح والخســائر الناتجــة مــن أدوات الملكيــة ال يعــاد تصنيفهــا إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. يتــم 
االعتــراف بتوزيعــات األربــاح فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع عنــد ثبــوت الحــق فــي تلــك التوزيعــات، إال عندمــا 
تســتفيد المجموعــة مــن تلــك المحصــالت كاســترداد جــزء مــن تكلفــة األداة، وفــي هــذه الحالــة تســجل تلــك األربــاح 
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر لتقييــم  فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. ال تخضــع أدوات الملكيــة بالقيمــة العادل
انخفــاض القيمــة. وعنــد االســتبعاد، يعــاد تصنيــف األربــاح أو الخســائر مــن التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة 

إلــى األربــاح المرحلــة فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع. 

تمثــل الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر اســتثمارات حقــوق ملكيــة غيــر 
مســعرة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تعتــرف المجموعــة بمخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكافــة أدوات الديــن غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. 

يعتمــد نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة بموجــب العقــد 
وكافــة التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة تســلمها. عندئــذ يتــم خصــم النقــص علــى نحــو تقريبــي 
لمعــدل الفائــدة الفعليــة األصليــة لألصــل. تتضمــن التدفقــات النقديــة المســتقبلية تدفقــات نقديــة مــن بيــع 

الضمــان المحتفــظ بــه أو التحســينات االئتمانيــة األخــرى التــي تعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.

ــار واحتســاب  ــة األخــرى، قامــت المجموعــة بتطبيــق األســلوب المبســط الخــاص بالمعي بالنســبة لألرصــدة المدين
خســائر االئتمــان المتوقعــة بنــاًء علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي. بنــاًء عليــه، 
ال تقــوم المجموعــة بمتابعــة التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة غيــر أنهــا تقــوم باالعتــراف بمخصــص الخســارة 
اســتناًدا إلــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي. أنشــأت المجموعــة 
مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى الســجل الســابق لخســائر االئتمــان، ومعدلــة بالعوامــل المســتقبلية المحــددة 
للمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة. يتــم تقســيم االنكشــافات للمخاطــر علــى أســاس الخصائــص االئتمانيــة العامــة 

مثــل درجــة مخاطــر االئتمــان وقطــاع األعمــال.
 

بالنســبة لمدينــو التمويــل اإلســالمي تطبــق المجموعــة األســلوب المســتقبلي حيــث لــم يعــد االعتــراف بالخســائر 
االئتمانيــة يعتمــد علــى تحديــد المجموعــة فــي البدايــة لحــدث خســائر االئتمــان. وبــدالً مــن ذلــك، تأخــذ المجموعــة 
فــي االعتبــار نطــاق أكبــر مــن المعلومــات عنــد تقييــم مخاطــر االئتمــان وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بمــا 
ــر علــى القــدرة  ــة والممكــن إثباتهــا والتــي تؤث فــي ذلــك األحــداث الماضيــة، الظــروف الحاليــة، التوقعــات المعقول

المتوقعــة علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة الديــن.

لتطبيــق األســلوب المســتقبلي، تطبــق المجموعــة تقييــم مــن ثــالث مراحــل لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
كمــا يلي:

المرحلــة األولــى - األدوات الماليــة التــي لــم تتراجــع قيمتهــا بصــورة كبيــرة بالنســبة لجودتهــا االئتمانيــة منــذ 	 
االعتــراف المبدئــي أو المصنفــة ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة.
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المرحلــة الثانيــة )عــدم انخفــاض قيمــة االئتمــان( - األدوات الماليــة التــي تراجعــت قيمتهــا بصــورة كبيــرة مــن 	 
حيــث جودتهــا االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي ومخاطرهــا االئتمانيــة غيــر منخفضــة.

المرحلــة الثالثــة )انخفــاض قيمــة االئتمــان( - الموجــودات الماليــة التــي لهــا دليــل موضوعــي علــى انخفــاض 	 
القيمــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة والمحــدد أن قيمتهــا قــد انخفضــت عندمــا يكــون لحــدث أو أكثــر أثــر ســلبي 

علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.

يتــم االعتــراف بـــ »الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لفتــرة 12 شــهرا« للمرحلــة األولــى مع االعتــراف بـ »الخســائر االئتمانية 
المتوقعــة علــى مــدى أعمــار االئتمــان للموجــودات المالية« للمرحلــة الثانية.

ــر االحتمــال المرجــح لخســائر االئتمــان علــى مــدى  ــق تقدي يتحــدد قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــن طري
العمــر المتوقــع لــألداة الماليــة. يتــم خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للموجــودات الماليــة والتــي تــم قياســها 

بالتكلفــة المطفــأة مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات، وتحمــل علــى بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. 

مخصص خسائر االئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي
يتــم مطالبــة المجموعــة باحتســاب خســائر االئتمــان لمدينــو التمويــل اإلســالمي وفقــا للتعليمــات الصــادرة عــن 
بنــك الكويــت المركــزي بشــأن تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب المخصصــات. يتــم تصنيــف التســهيالت 
االئتمانيــة كمتأخــرة الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم فــي تاريــخ ســدادها المتعاقد عليــه أو في حالة زيادة التســهيل 
االئتمانــي عــن الحــدود المعتمــدة مســبقا. ويتــم تصنيــف التســهيل االئتمانــي كمتأخر الســداد ومنخفــض القيمة 
عندمــا يكــون مبلــغ الربــح أو القســط األساســي متأخــر الســداد لمــدة تزيــد عــن 90 يــوم وكذلــك فــي حالــة زيــادة 
القيمــة الدفتريــة عــن قيمتهــا التقديريــة الممكــن اســتردادها. يتــم إدارة ورقابــة التســهيالت متأخــرة الســداد 
ولكــن غيــر منخفضــة القيمــة والتســهيالت متأخــرة الســداد ومنخفضــة القيمــة كتســهيالت غيــر منتظمــة ويتــم 

تصنيفهــا إلــى أربعــة فئــات تســتخدم لتحديــد المخصصــات: 

المخصصات المحددة المعيارالفئة

-غير منتظمة لمدة تزيد عن 90 يومقيد المراقبة

%20غير منتظمة لمدة تتراوح بين 91 - 180 يومشبه قياسية

%50غير منتظمة لمدة تتراوح بين 181 - 365 يوممشكوك في تحصيلها

%100غير منتظمة لمدة تزيد عن 365 يوممعدومة

قــد تقــوم المجموعــة أيضــا بــإدراج التســهيل االئتمانــي ضمــن إحــدى الفئــات المذكــورة أعــاله اســتنادا إلــى أحــكام 
اإلدارة بشــأن الظــروف الماليــة أو الظــروف غيــر الماليــة للعميــل. 

إضافــة إلــى المخصصــات المحــددة، يتــم احتســاب نســبة %1 كحــد أدنــى مــن المخصصــات العامــة للتســهيالت 
ــك لكافــة التســهيالت االئتمانيــة القائمــة. ــة وذل ــة ونســبة %0.5 للتســهيالت غيــر النقدي النقدي

المطلوبات المالية:
يتــم إدراج كافــة المطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة، فــي حالــة خصــم تكاليــف المعامــالت التــي تتعلــق 
مباشــرة بالقــروض والســلف والدائنــون. يتــم قيــاس كافــة المطلوبــات الماليــة الحقــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

األربــاح أو الخســائر أو بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
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أرصدة دائنة أخرى

إن الدائنــون التجاريــون عبــارة عــن التزامــات بالســداد عــن البضائــع أو الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي 
الســياق المعتــاد للعمــل مــن مورديــن. يتــم إثبــات األرصــدة التجاريــة الدائنــة مبدئيــا بالقيمــة العادلة ويتم قياســها 
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. ويتــم تصنيف األرصــدة الدائنة كمطلوبــات متداولة 
إذا اســتحقت الســداد خــالل ســنة أو أقــل )أو خــالل الــدورة التشــغيلية الطبيعيــة للعمــل إن كان أزيــد مــن ذلــك(. 

وإن لــم يكــن، فيتــم عرضهــا كمطلوبــات غيــر متداولــة.

دائنو تمويل إسالمي:

يتمثــل دائنــو تمويــل إســالمي فــي المبلــغ المســتحق علــى أســاس الدفــع المؤجــل لبنــود تــم شــراؤها وفقــا 
التفاقيــات عقــود التمويــل. يــدرج رصيــد دائنــو تمويــل إســالمي بإجمالــي المبلــغ الدائــن، بعــد خصــم تكاليــف 
التمويــل المتعلقــة بالفتــرات المســتقبلية. يتــم إطفــاء تكاليــف التمويــل المســتقبلية عنــد اســتحقاها علــى 

أســاس نســبي زمنــي باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

ــا يتــم  ــات. عندم ــل المطلوب ــزام مقاب ــا يتــم إلغــاء أو انتهــاء االلت ــة عندم ــات المالي ــراف بالمطلوب يتــم إلغــاء االعت
ــا أو تعديــل شــروط  ــات الماليــة الحاليــة بأخــرى مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهري اســتبدال المطلوب
المطلوبــات الماليــة الحاليــة بشــكل جوهــري. يتــم معاملــة التبديــل أو التغييــر كإلغــاء اعتــراف ألصــل االلتــزام 
ــاح أو الخســائر المجمــع. وإدراج التــزام جديــد، ويتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان األرب

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

يتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم إدراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فقــط 
إذا كان هنــاك حــق قانونــي واجــب النفــاذ حاليــا لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وهنــاك نيــة للتســوية علــى أســاس 

الصافــي أو لتحقيــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي وقــت واحــد.

3.8   انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقــوم المجموعــة بتاريــخ المركــز المالــي المجمــع بمراجعــة للقيــم الدفتريــة لموجوداتــه غيــر الماليــة لتحديــد مــا إذا 
كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة هــذه الموجــودات. فــإذا مــا وجــد مثــل ذلــك الدليــل، يتــم تقديــر 
المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل حتــى يمكــن تحديــد مقــدار خســارة االنخفــاض فــي القيمــة )إن وجــدت(. وإذا لــم 
يمكــن تقديــر القيمــة المســتردة لألصــل الفــردي، تقــدر المجموعــة القيمــة المســتردة للوحــدة المولــدة للنقــد التــي 
ينتمــي إليهــا األصــل. وعندمــا يمكــن تحديــد أســس معقولــة ومتســقة للتوزيــع فــإن موجــودات المجموعــة يتــم 
توزيعهــا أيضــا علــى وحــدات إنتــاج النقــد الفرديــة أو بخــالف ذلــك يتــم توزيعهــا علــى أصغــر شــركة مــن وحــدات 

إنتــاج النقــد التــي مــن الممكــن أن تحــدد لهــا أســس معقولــة ومتســقة للتوزيــع.

إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة األعلــى بيــن القيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع وقيمــة االســتخدام، 
وعنــد تقديــر قيمــة االســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لقيمتهــا الحاليــة باســتخدام ســعر 
خصــم يعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المحــددة باألصــل الــذي لــم يتــم 

ــه.  ــة المســتقبلية ل ــرات التدفقــات النقدي تعديــل تقدي
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فــي حالــة تقديــر القيمــة المســتردة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( بأقــل مــن القيمــة الدفتريــة لــه، يتــم تخفيــض 
القيمــة الدفتريــة لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( إلــى مقــدار القيمــة المســتردة لــه. يتــم إدراج خســائر االنخفــاض فــي 

القيمــة حــاال فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

فــي حالــة تــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة الحقــًا، يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( إلــى 
مبلــغ التقديــر المعــدل لقيمتــه المســتردة بحيــث أال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة الزائــدة تلــك القيمــة الدفتريــة التــي 
كان ســيتم تحديدهــا فــي حــال إلغــاء االعتــراف بــأي خســارة نتيجــة انخفــاض قيمــة األصــل )وحــدة توليــد النقــد( فــي 

الســنوات الســابقة. يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة حــاال فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

3.9   حقوق الملكية واالحتياطيات

يمثل رأس المال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها.

يتمثــل االحتياطــي اإلجبــاري فــي المبالــغ المحتفــظ بهــا مــن أربــاح الســنة والتــي تــم احتجازهــا فــي تلــك الحســابات 
بموجــب المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم وقانــون الشــركات 

رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة. 

تتضمن الخسائر المتراكمة الخسائر الحالية للسنة والخسائر المتراكمة من السنوات السابقة.
 

3.10   توزيعات أرباح على المساهمين

تقــوم المجموعــة باالعتــراف بتوزيعــات األربــاح النقديــة وغير النقدية لمســاهمي الشــركة األم كمطلوبــات عند إقرار 
تلــك التوزيعــات نهائيــا، وعندمــا ال يعــود قــرار تلــك التوزيعــات خاضعــا إلرادة المجموعــة. يتــم إقــرار تلــك التوزيعــات 
عنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم، حيــث يتــم االعتــراف بقيمــة 

تلــك التوزيعــات بحقــوق الملكيــة.

عنــد القيــام بتلــك التوزيعــات غيــر النقديــة، فــإن الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لذلــك االلتــزام والقيمــة الدفتريــة 
ــاح أو الخســائر المجمــع. للموجــودات الموزعــة يتــم إدراجهــا فــي بيــان األرب

يتــم اإلفصــاح عــن توزيعــات األربــاح التــي تــم إقرارهــا بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة كأحــداث الحقــة لتاريــخ 
بيــان المركــز المالــي المجمــع.

3.11   عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر

تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد تأجيــر أو يتضمــن تأجيــر، فــي تاريــخ بدايــة العقــد. تعتــرف المجموعــة 
بموجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات التأجيــر المقابلــة فيمــا يتعلــق بجميــع ترتيبــات التأجيــر التــي تكــون فيهــا 

الطــرف المســتأجر.

موجودات حق االستخدام
تعتــرف المجموعــة بموجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بدايــة عقد التأجيــر )أي التاريخ الذي تصبــح به الموجودات 
محــل العقــد متاحــا لالســتخدام(. وتقــاس موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقصــا أي اســتهالك متراكــم 
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وخســائر انخفــاض القيمــة المعدلــة ألي عمليــات إعــادة قيــاس لمطلوبــات عقــد التأجيــر. تتضمــن تكلفــة موجــودات 
حــق االســتخدام قيمــة مطلوبــات عقــد التأجيــر المعتــرف بهــا والتكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة ودفعــات 
ــم تتأكــد  ــز إيجــار مســتلمة. إذا ل ــر ناقصــا أي حواف ــة عقــد التأجي ــخ بداي ــر المســددة فــي أو قبــل تاري عقــد التأجي
المجموعــة بصــورة معقولــة مــن حصولهــا علــى ملكيــة الموجــودات المســتأجرة فــي نهايــة مــدة عقــد التأجيــر، 
يتــم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام المعتــرف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت خــالل العمــر اإلنتاجــي 
المقــدر للموجــودات أو مــدة عقــد اإليجــار، أيهمــا أقــرب. تتعــرض موجــودات حــق االســتخدام لالنخفــاض فــي القيمــة.

مطلوبات عقد التأجير
تعتــرف المجموعــة فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر بمطلوبــات عقــد التأجيــر ويتــم قياســها بالقيمــة الحاليــة لدفعات 
عقــد التأجيــر المقــرر ســدادها خــالل فتــرة عقــد التأجيــر. وتتضمــن دفعــات عقــد التأجيــر الدفعــات الثابتــة )تشــمل 
دفعــات ثابتــة فــي جوهرهــا( ناقصــا أي حوافــز تأجيــر مســتحقة ودفعــات عقــد التأجيــر المتغيــرة تعتمــد علــى 
مؤشــر أو ســعر وكذلــك المبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة. كمــا تشــتمل دفعــات عقــد 
التأجيــر علــى ســعر ممارســة خيــار الشــراء إذا كانــت المجموعــة متأكــدة مــن ممارســة هــذا الخيــار بصــورة معقولــة 
ودفعــات الغرامــات إلنهــاء عقــد التأجيــر إذا كانــت مــدة عقــد التأجيــر تعكــس ممارســة المجموعــة خيــار إنهــاء عقــد 
التأجيــر. يتــم االعتــراف بدفعــات عقــد التأجيــر المتغيــرة والتــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو ســعر كمصــروف فــي 

الفتــرة التــي تقــع فيــه األحــداث أو الظــروف التــي تســتدعي ســداد الدفعــات. 

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات عقــد التأجيــر، تســتخدم المجموعــة ســعر االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ 
بدايــة عقــد التأجيــر، إذا كان ســعر الفائــدة المتضمــن فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بشــكل فــوري. بعــد 
تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر، يتــم زيــادة قيمــة مطلوبــات عقــد التأجيــر لتعكــس نمــو الربــح، بينمــا يتــم تخفيضهــا 
مقابــل دفعــات عقــد اإليجــار المســددة. إضافــة إلــى ذلــك، يعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات عقــد التأجيــر إذا 
طــرأ تعديــل أو تغييــر فــي مــدة عقــد التأجيــر أو تغييــر فــي مضمــون دفعــات عقــد التأجيــر الثابتــة أو تغييــر فــي 

التقييــم الــذي يتــم إجــراؤه لتحديــد مــا إذا كان ســيتم شــراء الموجــودات محــل العقــد.

عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة
تطبــق المجموعــة إعفــاء االعتــراف الخــاص بعقــود التأجيــر قصيــرة األجــل علــى عقــود تأجيــر ممتلكاتهــا ومعداتهــا 
)أي عقــود التأجيــر التــي تبلــغ مدتهــا 12 شــهرا أو أقــل مــن تاريــخ بدايــة العقــد وال تحتــوي علــى خيــار شــراء(. 
كمــا تطبــق أيضــا إعفــاء االعتــراف الخاصــة بعقــود تأجيــر موجوداتهــا ذات القيمــة المنخفضــة علــى عقــود تأجيــر 
المعــدات المكتبيــة التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. يتــم االعتــراف بدفعــات عقــد التأجيــر علــى عقــود التأجيــر 
قصيــرة األجــل وعقــود تأجيــر الموجــودات ذات القيمــة منخفضــة كمصــروف علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت 

خــالل مــدة التأجيــر. 

3.12   تكاليف االقتراض

وهــي  المؤهلــة،  الموجــودات  إنتــاج  أو  إنشــاء  أو  بحيــازة  مباشــرة  المرتبطــة  االقتــراض  تكاليــف  إضافــة  يتــم 
الموجــودات التــي تحتــاج وقتــًا طويــاًل لتجهيزهــا لتصبــح صالحــة الســتخدامها للغــرض المحــدد لهــا، إلــى تكلفــة 
هــذه الموجــودات حتــى ذلــك الوقــت الــذي تصبــح فيــه الموجــودات جاهــزة تمامــًا الســتخدامها للغــرض المحــدد لها 
أو بيعهــا. وتطــرح إيــرادات االســتثمار المحققــة مــن االســتثمار المؤقــت لالقتراضــات المحــددة ريثمــا يتــم صرفهــا 

علــى الموجــودات المؤهلــة مــن تكاليــف االقتــراض المؤهلــة للرســملة.

يتم تحميل كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
تتضمن تكاليف االقتراض الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها منشأة ما فيما يتعلق باقتراض األموال.
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3.13   مخصصات

يتــم االعتــراف بالمخصــص فقــط عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام قانونــي حالــي أو محتمــل، نتيجــة لحــدث 
ســابق يكــون مــن المرجــع أن يتطلــب ذلــك تدفقــا صــادرًا للمــوارد االقتصاديــة لتســوية االلتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء 
تقديــر موثـــوق لمبلــغ االلتــزام. ويتــم مراجعــة المخصصــات فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة وتعديلهــا إلظهــار أفضــل 
تقديــر حالــي. وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود ماديــا، فيجــب أن يكــون المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص 
هــو القيمــة الحاليــة للمصاريــف المتوقعــة لتسويـــــة االلتــزام. ال يتــم إدراج المخصصــات للخســائر التشــغيلية 

المســتقبلية.

3.14   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

ــرات الخدمــة المتراكمــة للموظفيــن  ــاء علــى فت ــة الخدمــة للموظفيــن بن ــأة نهاي يتــم احتســاب مخصــص مكاف
بتاريــخ المركــز المالــي المجمــع وفقــا ألحــكام قانــون العمــل الكويتــي للقطــاع األهلــي. ويمثــل هــذا االلتــزام غيــر 
الممــول المبلــغ المســتحق لــكل موظــف فــي حالــة إنهــاء خدماتــه بتاريــخ نهايــة فتــرة التقريــر وهــو يقــارب القيمــة 

الحاليــة للمديونيــة النهائيــة.

3.15   التأمينات االجتماعية

للتأمينــات  العامــة  المؤسســة  إلــى  بتقديــم مســاهمات  المجموعــة  تقــوم  الكويتييــن  للموظفيــن  بالنســبة 
ــغ االلتزامــات هــذه  ــزام المجموعــة علــى مبال ــات الموظفيــن الشــهرية. يقتصــر الت االجتماعيــة كنســبة مــن مرتب

والتــي تــدرج كمصــروف عنــد تحقــق شــروط االســتحقاق مــن قبــل الموظفيــن المعنييــن.

3.16   العمالت األجنبية

تقيــد المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بالدينــار الكويتــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ هــذه 
المعامــالت. ويتــم إعــادة تحويــل الموجـــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة بتاريــخ نهايــة الفتــرة الماليــة 
إلــى الدينــار الكويتــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بذلــك التاريــخ. أمــا البنــود غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة 
المدرجــة بالقيمــة العادلــة فيتــم إعــادة تحويلهــا وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد قيمتهــا العادلــة. 

إن البنــود غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة المدرجــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة ال يعــاد تحويلهــا.

تــدرج فــروق التحويــل الناتجــة مــن تســويات البنــود النقديــة أو مــن إعــادة تحويــل البنــود النقديــة فــي بيــان األربــاح 
أو الخســائر المجمــع للســنة. تــدرج فــروق التحويــل الناتجــة مــن ترجمــة البنــود النقديــة بالقيمــة العادلــة فــي بيــان 
ــم  ــة التــي ت ــر النقدي ــاح أو الخســائر المجمــع للســنة باســتثناء الفــروق الناتجــة عــن إعــادة ترجمــة البنــود غي األرب
االعتــراف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع المتعلقــة بهــا مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. 
بالنســبة لهــذه البنــود غيــر النقديــة فــإن أي مكــون ترجمــة عملــة لذلــك األربــاح أو الخســائر يتــم إدراجــه أيضــا 

مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

يتــم إثبــات الموجــودات والمطلوبــات للعمليــات األجنبيــة للمجموعــة بالدينــار الكويتــي باســتخدام أســعار الصــرف 
الســائدة بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. يتــم ترجمــة بنــود اإليــرادات والمصروفــات إلــى عملة العــرض للمجموعة 

بمتوســط ســعر الصــرف علــى مــدى فتــرة البيانــات الماليــة المجمعــة. 

يتــم إثبــات فروقــات الصــرف ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وإدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة ضمــن احتياطــي ترجمــة 
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عملــة أجنبيــة. عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة يتــم إعــادة تصنيــف الفروقــات المتراكمــة لترجمــة العملــة األجنبيــة 
ــاح أو الخســائر  ــاح أو الخســائر المجمــع وتثبــت كجــزء مــن األرب ــان األرب ــى بي ــة إل المعتــرف بهــا فــي حقــوق الملكي
عنــد االســتبعاد. تــم التعامــل مــع الشــهرة والتعديــالت بالقيمــة العادلــة، الناتجــة عــن امتــالك منشــأة أجنبيــة 

ــى الدينــار الكويتــي بســعر اإلقفــال. ــات للمجموعــة األجنبيــة يتــم ترجمتهــا إل كموجــودات ومطلوب

3.17   األحداث المحتملة

ــم يكــن هنالــك  ــات الماليــة المجمعــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا ل ــات المحتملــة فــي البيان ال يتــم إدراج المطلوب
ــة. احتمــال تحقيــق تدفــق خســائر اقتصادي

ال يتــم إثبــات الموجــودات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة لكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا عنــد احتمــال حــدوث 
تدفقــا نقديــا للمنافــع االقتصاديــة كنتيجــة ألحــداث ســبق وقوعهــا فــي الماضــي.

3.18   تحقق اإليرادات

يتــم قيــاس اإليــرادات اســتنادا إلــى المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة اســتحقاقه فــي عقــد مبــرم مــع عميــل 
ويســتثني المبالــغ المحصلــة نيابــة عــن الغيــر. تعتــرف المجموعــة باإليــرادات عندمــا تقــوم بنقــل الســيطرة علــى 

منتــج أو خدمــة للعميــل.

تتبع المجموعة نموذج من 5 خطوات:
تحديد العقد مع العميل. 	 

تحديد التزامات األداء. 	 

تحديد سعر المعاملة. 	 

توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء. 	 

االعتراف باإليرادات عندما / حسبما يتم استيفاء التزامات األداء. 	 

يتــم توزيــع إجمالــي ســعر المعاملــة علــى كل التــزام مــن التزامــات األداء المحــددة بموجــب العقــد علــى أســاس 
أســعار البيــع لــكل بنــد. يســتبعد ســعر المعاملــة للعقــد أي مبالــغ محصلــة نيابــة عــن الغيــر.

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 مــن المنشــآت ممارســة أحــكام، مــع األخــذ فــي االعتبــار كافــة الحقائــق 
والظــروف ذات الصلــة عنــد تطبيــق كل خطــوة مــن خطــوات النمــوذج علــى العقــود مــع عمالئهــا. كمــا يحــدد 
المعيــار طريقــة المحاســبة عــن التكاليــف اإلضافيــة للحصــول علــى العقــد والتكاليــف المرتبطــة مباشــرة بتنفيــذ 

العقــد. كمــا يتطلــب المعيــار إفصاحــات شــاملة.

يتــم االعتــراف باإليــرادات إمــا فــي وقــت محــدد أو علــى مــدى فتــرة مــن الوقــت، عندمــا )أو كلمــا( تقــوم المجموعــة 
باســتيفاء التزامــات األداء عــن طريــق نقــل البضاعــة أو تأديــة الخدمــات المتفــق عليهــا لعمالئهــا.

وتقــوم المجموعــة بنقــل الســيطرة علــى البضاعــة أو الخدمــات علــى مــدى فتــرة مــن الوقــت )وليــس فــي وقــت 
محــدد( وذلــك عنــد اســتيفاء أي مــن المعاييــر التاليــة:

أن يتلقــى العميــل المنافــع التــي تقدمهــا أداء المنشــأة ويســتهلكها فــي الوقــت نفســه حالمــا قامــت 	 
بــاألداء. المنشــأة 

شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022 86

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022



أداء المجموعــة ينشــئ أو يحســن األصــل )علــى ســبيل المثــال، األعمــال قيــد التنفيــذ( الــذي يســيطر عليــه 	 
العميــل عنــد تشــييد األصــل أو تحســينه.

أداء المجموعــة ال ينشــئ أي أصــل لــه اســتخدام بديــل للمنشــأة، وللمنشــأة حــق واجــب النفــاذ فــي الدفعــات 	 
مقابــل األداء المكتمــل حتــى تاريخــه.

تنقــل الســيطرة فــي وقــت محــدد إذا لــم تتحقــق أي مــن المعاييــر الالزمــة لنقــل البضاعــة أو الخدمــة علــى مــدى 
فتــرة مــن الوقــت. تأخــذ المجموعــة العوامــل التاليــة فــي االعتبــار ســواء تــم تحويــل الســيطرة علــى الموجــودات أم 

لــم يتــم:
أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.	 

أن يكون للعميل حق قانوني في األصل.	 

أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لألصل.	 

أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل.	 

أن يقبل العميل األصل.	 

تتمثل إيرادات المجموعة فيما يلي:

أتعاب إدارة واستشارات

تمثــل أتعــاب اإلدارة واالستشــارات فــي األتعــاب المكتســبة مــن تقديــم خدمــات علــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة 
وتســتحق علــى تلــك الفتــرة وتتضمــن أتعــاب اإلدارة.

إيرادات اإليجارات

يتم تحقيق إيرادات اإليجارات،عند استحقاقها، على أساس نسبي زمني.

أرباح بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تقــاس أربــاح بيــع الموجــودات الماليــة بالفــرق بيــن المتحصــل مــن البيــع والقيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي تاريــخ 

البيــع، ويتــم إدراجهــا فــي تاريــخ البيــع.

إيرادات بيع عقارات

يتــم االعتــراف بإيــرادات بيــع العقــارات علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق الكامــل، وذلــك عندمــا تتوفــر جميــع الشــروط 
التالية:

عند اكتمال عملية البيع وتوقيع العقود.	 

عندمــا يكــون اســتثمار المشــتري )قيمــة البيــع( كافيــا لبيــان التزامــه بدفــع قيمــة العقــار كمــا فــي تاريــخ 	 
الماليــة. البيانــات 

أال تنخفض مرتبة الذمم المدينة للمجموعة عن البيع مستقبال.	 

أن تكون المجموعة قد قامت بنقل السيطرة للمشتري.	 

إذا كانــت األعمــال الالزمــة إلكمــال العقــار يمكــن قياســها وقيدهــا علــى أســاس االســتحقاق بصــورة ســهلة، أو 	 
إذا كانــت تلــك األعمــال غيــر جوهريــة بالنســبة للقيمــة اإلجماليــة للعقــد. 
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إيرادات العوائد

تحتسب إيرادات العوائد على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب العائد الفعلي.

إيرادات توزيعات أرباح

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في تحصيلها.

اإليرادات والمصاريف األخرى

يتم إثبات اإليرادات والمصاريف األخرى على أساس االستحقاق.
 

3.19   حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتــم احتســاب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بواقــع %1 مــن الربــح الخــاص بمســاهمي الشــركة 
ــزكاة وبعــد اســتبعاد حصــة الشــركة األم  ــت للتقــدم العلمــي وحصــة ال األم قبــل خصــم حصــة مؤسســة الكوي
ــاح الشــركات المســاهمة الكويتيــة التابعــة والمحــول إلــى االحتياطــي اإلجبــاري. لــم يتــم احتســاب حصــة  مــن أرب
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي للســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022 لعــدم وجــود ربــح يخضــع الحتســاب 

ــت للتقــدم العلمــي علــى أساســه.  حصــة مؤسســة الكوي

3.20   حصة الزكاة

يتــم احتســاب الــزكاة بواقــع %1 مــن الربــح الخــاص بمســاهمي الشــركة األم قبــل خصــم حصــة مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي وحصــة الــزكاة، وبعــد اســتبعاد حصــة الشــركة األم فــي أربــاح الشــركات المســاهمة الكويتيــة 
التابعــة وكذلــك حصــة الــزكاة المدفوعــة مــن الشــركات المســاهمة الكويتيــة التابعــة وذلــك طبقــا للقانــون رقــم 
46 لســنة 2006 والقــرار الــوزاري رقــم 58 لســنة 2007 والقواعــد التنفيذيــة المنفــذة لــه. لــم يتــم احتســاب حصــة 

الــزكاة للســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022 لعــدم وجــود ربــح مالــي تحتســب الــزكاة علــى أساســه.

4.   األحكام المحاسبية المهمة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبينــة فــي إيضــاح 3، يجــب أن تتخــذ اإلدارة أحــكام وتقديــرات 
وافتراضــات بشــأن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات والتــي ال تتضــح بســهولة مــن خــالل مصــادر أخــرى. 
تلــك التقديــرات واالفتراضــات المصاحبــة لهــا تســتند إلــى عامــل الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى ذات صلــة، وقــد 

تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الرئيســية بشــكل مســتمر. يتــم إثبــات مراجعــة التقديــرات المحاســبية 
فــي الفتــرة التــي تتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات إذا كانــت المراجعــة تؤثــر فقــط علــى هــذه الفتــرة، أو فــي فتــرة 
المراجعــة أو الفتــرات المســتقبلية إذا كانــت المراجعــة تؤثــر علــى كل مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية.

األحكام المحاسبية المهمة

قامــت اإلدارة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، بأخــذ األحــكام التاليــة، والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر 
علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة:
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تصنيف األدوات المالية

عنــد اقتنــاء األصــل المالــي، تقــرر المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تصنيفــه »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو 
الخســائر« أو »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر« أو »بالتكلفــة المطفــأة«. يتطلــب المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة 9 تقييــم كافــة الموجــودات الماليــة - باســتثناء أدوات الملكيــة والمشــتقات - اســتنادا إلــى 
نمــوذج أعمــال المجموعــة المســتخدم فــي إدارة الموجــودات وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــألداه. تتبــع 
المجموعــة الدليــل اإلرشــادي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 حــول تصنيــف موجوداتهــا الماليــة كمــا هــو مبيــن 

فــي إيضــاح رقــم 3.

تحقق اإليرادات

تثبــت اإليــرادات عــادة إلــى الدرجــة التــي مــن المحتمــل عندهــا أن تتدفــق المزايــا االقتصاديــة إلــي المجموعــة والتــي 
يمكــن قيــاس اإليــرادات عندهــا بشــكل موثــوق. إن تحديــد مــا إذا كانــت ضوابــط تحقــق اإليــرادات علــى النحــو 
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر المالــي 15 والسياســة المحاســبية لإليــرادات الــواردة فــي إيضــاح 3.18 قــد تمــت 

تلبيتهــا أم ال يتطلــب أحكامــا هامــة.

اعتبارات الموكل مقابل الوكيل

تبــرم المجموعــة عقــودا لبيــع بضائــع وتقديــم خدمــات لعمالئهــا بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة 
الحصــول عليــه مقابــل تقديــم بضائــع أو تأديــة خدمــات. حــددت المجموعــة كونهــا المــوكل فــي جميــع عقودهــا 

المبرمــة مــع العمــالء. 
تســيطر المجموعــة علــى البضائــع أو الخدمــات المتفــق عليهــا قبــل نقــل المجموعــة البضائــع أو الخدمــات إلــى 	 

العميل.

آخــر للقيــام باســتيفاء 	  التزامــات األداء بنفســها وال تقــوم بإســنادها لطــرف  تقــوم المجموعــة باســتيفاء 
التزامــات األداء الخاصــة بهــا فــي عقودهــا المبرمــة مــع العمــالء.

المطلوبات المحتملة

إن المطلوبــات المحتملــة هــي التزامــات محتملــة تنشــأ عــن أحــداث ماضيــة يتأكــد وجودهــا فقــط بوقــوع أو عــدم 
وقــوع أحــداث مســتقبلية ال تدخــل بالكامــل ضمــن ســيطرة إدارة المجموعــة. تســجل المجموعــة مخصصــات 
للمطلوبــات المحتملــة عنــد اعتبــار أن الخســارة منهــا محتملــة وأنــه يمكــن قياســها بشــكل موثــوق فيــه. عنــد 
تحديــد مــا إذا كان يجــب إدراج هــذه المخصصــات والمبالــغ ذات الصلــة أم ال، ينبغــي ممارســة أحــكام هامــة صــادرة 
عــن اإلدارة. تســتخدم المجموعــة المبــادئ والمعاييــر المقــررة فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وأفضــل 

الممارســات الســائدة فــي القطــاع الــذي تعمــل فيــه عنــد اتخــاذ مثــل هــذه األحــكام.
 

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

إن تحديــد قابليــة االســترداد للمبلــغ المســتحق مــن العمــالء والعوامــل المحــددة الحتســاب االنخفــاض فــي قيمــة 
المدينيــن تتضمــن آراء هامــة.

عقود التأجير

تشمل األراء الهامة المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16(، من بين أمور أخرى، ما يلي:
تحديد ما إذا كان العقد )أو جزء من العقد( يتضمن عقد تأجير. 	 

تحديد ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاء سُيمارس. 	 
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تصنيف اتفاقيات التأجير )عندما تكون المنشأة مؤجرًا(. 	 

تحديد ما إذا كانت المدفوعات المتغيرة ثابتة في جوهرها. 	 

تحديد ما إذا كانت هناك عقود تأجير متعددة في الترتيب. 	 

تحديد أسعار البيع للعناصر المؤجرة وغير المؤجرة. 	 

التقديرات غير المؤكدة

إن االفتراضــات المســتقبلية والمصــادر الرئيســية للتقديــرات غيــر المؤكــدة بتاريــخ المركــز المالــي المجمــع، والتــي 
لهــا خطــر جوهــري يتســبب فــي تســويات ماديــة لحســابات الموجــودات والمطلوبــات بالبيانــات الماليــة المجمعــة 

للســنة التاليــة قــد تــم شــرحها فيمــا يلــي:

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقــوم إدارة المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت توجــد أي إشــارة علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة. تتحــدد 
القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل علــى أســاس طريقــة القيمــة التشــغيلية لألصــل. وبصفــة خاصــة يجــب عمــل 
تقديــر مــن قبــل اإلدارة بالنســبة لتحديــد مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى 
المخصصــات المطلوبــة. إن تلــك التقديــرات ضروريــة اســتنادًا إلــى عــدة عوامــل تتطلــب درجــات مختلفــة مــن 
الحكــم وظــروف عــدم التأكــد وبالتالــي فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات ممــا ينتــج عنــه تغييــرات 

علــى تلــك المخصصــات.

العمر اإلنتاجي للموجودات غير المالية

تراجــع المجموعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر الــذي يتــم بموجبه اســتهالك الموجودات غير الماليــة وإطفاء الموجودات 
غيــر الملموســة. إن إدارة المجموعــة علــى قناعــة بــأن تقديــرات العمر اإلنتاجي لهــذه الموجودات مالئم.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المدينة األخرى ومدينو تمويل إسالمي

تســتخدم المجموعــة جــدول مخصــص الحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألرصــدة المدينــة األخــرى ومدينــو 
تمويــل إســالمي. تســتند معــدالت المخصــص إلــى فتــرة انقضــاء االســتحقاق بالنســبة لفئــات قطاعــات العمــالء 
ــوع الخدمــات والعميــل والنــوع(.  ــة ون ــة )أي حســب المنطقــة الجغرافي المختلفــة التــي لهــا أنمــاط خســارة مماثل

يســتند جــدول المخصــص بشــكل مبدئــي إلــى المعــدالت التاريخيــة الملحوظــة للتعثــر لــدى المجموعــة. 

تقوم المجموعة بتقويم الجدول لتعديل الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية بالمعلومات المستقبلية. 

يتــم إجــراء تقديــر جوهــري لتقييــم الترابــط بيــن المعــدالت التاريخيــة الملحوظــة للتعثــر والخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة. كذلــك قــد ال تكــون الخبــرة التاريخيــة للخســائر االئتمانيــة الخاصــة بالمجموعــة بمثابــة مؤشــر إلــى 

التعثــر الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل.

تقييم العقارات االستثمارية 

تقــوم المجموعــة بقيــد عقاراتــه االســتثمارية بالقيمــة العادلــة حيــث يتــم اإلعتــراف بالتغيــرات فـــى القيمــة العادلــة 
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع. 
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تم استخدام ثالث طرق أساسية لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:

طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة، والتــي يتــم فيهــا اســتخدام المبالــغ المتواليــة للتدفقــات النقديــة   .1
المســتقبلية المتوقعــة لألصــل اســتنادا إلــى العقــود والشــروط اإليجاريــة القائمــة وخصمهــا للقيمــة الحاليــة 

باســتخدام معــدل خصــم يعكــس المخاطــر المتعلقــة بهــذا األصــل.
رســملة الدخــل، والتــي يتــم بهــا تقديــر قيمــة العقــار اســتنادًا إلــى الدخــل الناتــج منــه، حيــث يتــم احتســاب هــذه   .2
ــد المتوقــع مــن العقــار  القيمــة علــى أســاس صافــي الدخــل التشــغيلي للعقــار مقســومًا علــى معــدل العائ

طبقــا لمعطيــات الســوق، والــذي يعــرف بمعــدل الرســملة.
تحاليــل المقارنــة، والتــي تعتمــد علــى تقديــرات تتــم مــن قبــل مقيــم عقــاري مســتقل عــن طريــق الرجــوع إلــى   .3
صفقــات فعليــة حديثــة تمــت بيــن أطــراف أخــرى لعقــارات مشــابهة مــن حيــث الموقــع والحالــة مــع االســتناد إلــى 

معــارف وخبــرات ذلــك المقيــم العقــاري المســتقل. 

عقود التأجير

إن العناصــر الرئيســية لتقديــرات عــدم التأكــد فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )16( تتضمــن مــا 
يلــي:
تقدير مدة عقد التأجير. 	 

تحديد سعر الخصم المناسب لمدفوعات التأجير. 	 

تقييم ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته. 	 

 
5.   مدينو تمويل إسالمي

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

1,854,0441,599,998مجمل المبلغ 

)179,451()211,606(ناقصا: إيرادات مؤجلة

1,642,4381,420,547

)440,933()639,087(ناقصا: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة )أ(

1,003,351979,614

يتــراوح معــدل العائــد الفعلــي علــى مدينــو تمويــل إســالمي بمتوســط معــدل ربــح %6 )31 مــارس 2021: 5%( 
ســنويا.
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إن الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة خالل السنة هي كما يلي: أ - 

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

440,933219,852الرصيد في بداية السنة

480,069221,081مخصص مدينو تمويل إسالمي محمل خالل السنة

-)281,071(رد مخصص مدينو تمويل إسالمي خالل السنة

-)844(المستخدم خالل السنة

639,087440,933الرصيد في نهاية السنة

6.   أرصدة مدينة أخرى

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

132,02537,426إيرادات مستحقة

700,000-أرصدة مستحقة من بيع شركة تابعة )أ(

183,67376,946مصاريف ودفعات مقدمة وتأمينات مستردة

298,6242,112,965أخرى

)72,732()54,119(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

560,2032,854,605

خــالل الســنة الحاليــة تــم تحصيــل الرصيــد المســتحق مــن بيــع شــركة تابعــة بمبلــغ 700,000 دينــار كويتــي،  أ - 
وعليــه تــم رد المخصــص المســجل فــي الســنوات الســابقة بمبلــغ 72,732 دينــار كويتــي وتســجيله فــي بيــان 

األربــاح أو الخســائر المجمــع.

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022، قامــت المجموعــة بتســجيل مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة 
بمبلــغ 54,119 دينــار كويتــي.

شركة رساميل لالستثمار ش.م.ك.م. )مقفلة( وشركاتها التابعة - التقريـــر الســـنوي 2022 92

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2022



7.   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

1,706,5331,546,921أوراق مالية مسعرة

1,706,5331,546,921

 
إن الحركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر خالل السنة هي كما يلي:

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

1,546,921580,779الرصيد في بداية السنة

386,8741,555,079إضافات

)746,474()315,649(استبعادات

88,387157,537التغير بالقيمة العادلة

1,706,5331,546,921الرصيد في نهاية السنة

8.   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

2,569,8452,858,843أوراق مالية غير مسعرة

2,569,8452,858,843
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9.  عقارات استثمارية

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

5,943,0796,342,541الرصيد في بداية السنة 

)399,462(36,916التغير في القيمة العادلة

5,979,9955,943,079الرصيد في نهاية السنة

يتم تصنيف العقارات االستثمارية كما يلي: 

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

40,09639,907عقارات قيد التطوير

5,939,8995,903,172عقارات مكتملة

5,979,9955,943,079

2,854,054 دينــار كويتــي )2021: 1,722,094 دينــار  إن بعــض العقــارات االســتثمارية بقيمــة دفتريــة مبلــغ 
كويتــي( مرهونــة مقابــل دائنــو تمويــل إســالمي )إيضــاح 10(.

إن العقــارات قيــد التطويــر تــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقصــا انخفــاض القيمــة حيــث ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة 
بصــورة موثــوق منهــا.

تــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مــن قبــل مقيميــن مســتقلين ومعتمديــن مــن ذوي 
الخبــرة والكفــاءة المهنيــة باســتخدام أســس وأســاليب التقييــم المتعــارف عليهــا.
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ــة للعقــارات االســتثمارية، قــام المقيــم باســتخدام أســس التقييــم الموضحــة فــي  ــر القيمــة العادل ألغــراض تقدي
البيــان التالــي:

2022

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثاني
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

5,872,865107,1305,979,995عقارات استثمارية

5,872,865107,1305,979,995

2021

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثاني
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

5,834,867108,2125,943,079عقارات استثمارية

5,834,867108,2125,943,079

 

10.   دائنو تمويل إسالمي

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

1,298,3872,851,205مجمل المبلغ

)264,864()310,271(ناقصا: تكاليف تمويل مؤجلة

988,1162,586,341

إن دائنــو تمويــل إســالمي تحمــل متوســط معــدل تكلفــة بنســبة 3.99% )2021: %6.75( ســنويا، وتســتحق 
الســداد علــى أقســاط متســاوية بمبلــغ 92,021 درهــم إماراتــي )ممــا يعــادل: 7,61دينــار كويتــي( ويســتحق آخــر 

ــو 2036. قســط الســداد فــي 30 ماي

إن أرصــدة دائنــو التمويــل اإلســالمي بمبلــغ 1,298,387 دينــار كويتــي )2021: 1,294,450 دينــار كويتــي( مكفولة 
بضمانــات بعــض العقــارات االســتثمارية بمبلــغ 2,854,054 دينــار كويتــي )2021: 1,722,094 دينــار كويتــي( 

)إيضــاح 9(.
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11.   التزامات تأجير

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

91,936160,152التزامات تأجير

)10,219()3,485(تكاليف التمويل المستقبلي غير المطفأة

88,451149,933

12.   أرصدة دائنة أخرى

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

140,615147,911مصاريف مستحقة

251,918217,964إجازات موظفين مستحقة

23,1059,434إيجارات مستلمة مقدما

14,81727,558تأمينات مستردة

21,57931,839أخرى

452,034434,706

13.   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

969,666584,686الرصيد في بداية السنة

238,254390,614المحمل خالل السنة

)5,634()178,757(المدفوع خالل السنة

-)28,545(مخصص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له ضرورة

1,000,618969,666الرصيد في نهاية السنة
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14.   رأس المال

حــدد رأس مــال الشــركة األم المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل بمبلــغ 18,026,680 دينــار كويتــي موزعــا 
علــى 180,266,800 ســهم بقيمــة اســمية 100 فلــس للســهم الواحــد وجميــع األســهم نقديــة.

 
15.   احتياطي إجباري

وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم، يتــم تحويــل %10 مــن ربــح الســنة قبــل حصــة 
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وحصــة الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطي اإلجبــاري. ويجوز 
للشــركة األم إيقــاف هــذا التحويــل عندمــا يتجــاوز رصيــد االحتياطــي %50 مــن رأس المــال. إن توزيــع االحتياطــي 
اإلجبــاري مقيــد بالمبلــغ المطلــوب لتوزيــع أربــاح تصــل إلــى %5 علــى رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال 
ــاري نظــرا لوجــود  ــى االحتياطــي اإلجب ــل إل ــم يتــم التحوي ــة بمثــل هــذه التوزيعــات. ل ــاح المرحل تســمح فيهــا األرب

صافــي خســارة خــالل الســنة. 

16.    احتياطي اختياري

وفقــا لمتطلبــات النظــام األساســي للشــركة األم، يتــم تحويــل %10 مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي وحصــة الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى حســاب االحتياطــي االختيــاري، ويجــوز إيقــاف 
هــذا التحويــل بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة للمســاهمين بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة. لــم يتــم التحويــل إلــى 

االحتياطــي االختيــاري نظــرا لوجــود صافــي خســارة خــالل الســنة.

17.   صافي ربح االستثمارات

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

88,387157,537

أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

10,481114,585

168,798214,995إيرادات توزيعات أرباح

267,666487,117
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18.   مصاريف عمومية وإدارية

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

1,377,9651,391,608تكاليف موظفين

8,10211,980إيجارات

129,868114,962استهالك 

122,593133,821أتعاب قانونية ومهنية

7,6609,320تكاليف تمويل - التزامات تأجير

257,472176,007أخرى

1,903,6601,837,698

19.   صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لمدينو تمويل إسالمي
480,069221,081)إيضاح 5(

رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لمدينو تمويل إسالمي 
-)281,071()إيضاح 5(

-54,119مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ألرصدة مدينة أخرى )إيضاح 6(

)1,000()72,732(رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ألرصدة مدينة أخرى )إيضاح 6(

180,385220,081

 
20.   اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة

قامــت المجموعــة بالدخــول فــي معامــالت متنوعــة مــع أطــراف ذات صلــة كالمســاهمين، أفــراد اإلدارة العليــا وبعض 
األطــراف ذات الصلــة األخــرى. إن األســعار وشــروط الدفــع المتعلقــة بهــذه المعامــالت يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل 

إدارة المجموعــة. إن األرصــدة والمعامــالت الهامــة التــي تمــت مــع أطــراف ذات صلــة هــي كمــا يلــي:
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المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع:

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

257298أتعاب إدارة واستشارات

أفراد اإلدارة العليا: 

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

396,182291,904رواتب ومزايا قصيرة األجل

100,853194,003مكافأة نهاية الخدمة

497,035485,907

21.   إدارة المخاطر المالية 

إدارة مخاطر رأس المال

إن هــدف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال هــو المحافظــة علــى قــدرة المجموعــة فــي االســتمرار فــي النشــاط 
ككيــان مســتمر وذلــك حتــى تتمكــن مــن توفيــر العوائــد للمســاهمين ومنافــع ألصحــاب المصالــح اآلخريــن. تحــدد 
المجموعــة مبلــغ رأس المــال تناســبيًا مــع المخاطــر. تديــر المجموعــة رأس المــال ويتــم إجــراء التعديــالت عليــه فــي 

ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة وفــي خصائــص الموجــودات ذات العالقــة. 

وللمحافظــة علــى أو لتعديــل الهيــكل المثالــي للمــوارد الماليــة، يمكــن للمجموعــة تنظيــم التوزيعــات النقديــة 
المدفوعــة للمســاهمين، تخفيــض رأس المـــال المدفــوع، إصــدار أســـهم جديــدة، بيــع بعــض الموجــودات لتخفيــض 

الديــون، الحصـــول علــى قــروض جديــدة. 

تقــوم المجموعــة بمراقبــة رأس المــال بنــاء علــى نســبة الديــن إلــى رأس المــال، يتــم احتســاب هــذه النســبة 
بصافــي الديــون مقســومًا علــى رأس المــال، يتــم احتســاب صافــي الديــون كإجمالــي االقتــراض ناقصــًا نقــد فــي 
الصنــدوق ولــدى البنــوك. ويتــم احتســاب إجمالــي رأس المــال كحقــوق الملكيــة والتــي تظهــر فــي المركــز المالــي 

المجمــع مضافــًا إليهــا صافــي الديــون.
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لغرض إدارة مخاطر رأس المال، يتكون إجمالي رأس المال مما يلي:

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

988,1162,586,341دائنو تمويل إسالمي

)829,505()673,574(ناقصًا: نقد في الصندوق ولدى البنوك

314,5421,756,836صافي الدين

10,083,46411,087,361حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

10,398,00612,844,197مجموع رأس المال 

13.68%3.03%نسبة الدين إلى رأس المال 

مخاطر معدل الربح

إن األدوات الماليــة تتعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة نتيجــة التغيــرات فــي مســتويات العائــد لموجوداتهــا 
ومطلوباتهــا الماليــة التــي تحمــل معــدالت عائــد متغيــرة. ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدالت الربــح حيــث أن 

موجــودات ومطلوبــات المجموعــة تحمــل معــدالت ربــح بمعــدالت ثابتــة. 

المخاطر االئتمانية

إن المخاطــر االئتمانيــة هــي مخاطــر احتمــال عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة الماليــة علــى الوفــاء بالتــزام تعاقــدي 
مســببا خســارة ماليــة للطــرف اآلخــر. إن الموجــودات الماليــة التــي قــد تعــرض المجموعــة للمخاطــر االئتمانيــة 
تتكــون بشــكل أساســي مــن نقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك، أرصــدة مدينــة أخــرى ومدينــو تمويــل إســالمي. 
تــم عــرض األرصــدة المدينــة األخــرى ومدينــو تمويــل إســالمي بالصافــي بعــد خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

أرصدة مدينة أخرى

تطبــق المجموعــة النمــوذج المبســط الــوارد بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 لتحقــق الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة لكافــة المدينــون التجاريــون حيــث أن هــذه البنــود ليــس لهــا عامــل تمويــل 
ــى  ــى أســاس جمعــي عل ــون عل ــم تقييــم المدينــون التجاري ــد قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة، ت جوهــري. عن
ــخ االســتحقاق. ــرة انقضــاء تاري ــى خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة وفت ــم تصنيفهــا اســتناًدا إل ــي وت التوال

يتــم شــطب المدينــون التجاريــون عندمــا ال يكــون هنــاك توقــع معقــول الســتردادها. إن التعثــر فــي الســداد خــالل 
ــل للســداد - مــن بيــن أمــور أخــرى  ــورة وعــدم التمكــن مــن إجــراء ترتيــب بدي ــخ الفات ــارا مــن تاري ــا اعتب 365 يوم
- مــع الشــركة يعــد مؤشــرا علــى وجــود توقــع غيــر معقــول لالســترداد، وبالتالــي يعتبــر كانخفــاض فــي القيمــة 

االئتمانيــة.

نقد وأرصدة لدى البنوك

إن النقــد لــدى البنــوك الخــاص بالمجموعــة والــذي يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة يعتبــر منخفــض المخاطــر، 
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ويحتســب مخصــص الخســائر علــى أســاس الخســائر المتوقعــة لفتــرة 12 شــهرًا. إن النقــد لــدى البنــك لــدى 
المجموعــة مــودع لــدى مؤسســات ماليــة ذات ســمعة ائتمانيــة جيــدة وليــس لديهــا تاريــخ ســابق مــن التعثــر. 
اســتنادا إلــى تقييــم اإلدارة، فــإن أثــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتــج عــن هــذه الموجــودات الماليــة غيــر 

جوهــري بالنســبة للمجموعــة نظــًرا ألن مخاطــر التعثــر قــد ازدادت بشــكل جوهــري منــذ االعتــراف المبدئــي.

إن الحــد األقصــى لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان الناتــج عــن تخلــف أو عــدم ســداد الطــرف المقابــل محــدود 
بالقيمــة الدفتريــة للنقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك، مدينــو تمويــل إســالمي وأرصــدة مدينــة أخــرى. 

تمثــل القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة الحــد األقصــى لخطــر االنكشــاف للمخاطــر االئتمانيــة. إن أقصــى صافــي 
تعــرض للمخاطــر االئتمانيــة لفئــة الموجــودات بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة كمــا يلــي:

الحد األقصى للتعرض للمخاطر

20222021

دينار كويتيدينار كويتي

بيان المركز المالي

673,574829,505نقد في الصندوق ولدى البنوك

1,003,351979,614مدينو تمويل إسالمي

560,2032,854,605أرصدة مدينة أخرى

2,237,1284,663,724

مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي الصعوبــات التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا المجموعــة للحصــول علــى األمــوال لتلبيــة 
االلتزامــات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. وإلدارة هــذه المخاطــر، تقــوم المجموعــة بتقييــم القــدرة الماليــة لعمالئهــا، 
مــع تخطيــط التدفقــات النقديــة المتوقعــة للمجموعــة وإدارتهــا مــن خــالل المحافظــة علــى احتياطــات نقديــة 
ــة ســجالت اســتحقاقات الموجــودات  كافيــة والحفــاظ علــى خطــوط ائتمانيــة صالحــة ومتاحــة مــع البنــوك ومقارن

ــات الماليــة. والمطلوب
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إن الجدول التالي يبين تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات للمجموعة: 

المجموعأكثر من سنةخالل سنة31 مارس 2022

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

الموجودات:

 673,574- 673,574نقد في الصندوق ولدى البنوك

 534,895468,4561,003,351مدينو تمويل إسالمي

 46,419560,203 513,784أرصدة مدينة أخرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 1,706,533- 1,706,533األرباح أو الخسائر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 2,569,845 2,569,845-الدخل الشامل اآلخر

 5,979,995 5,979,995-عقارات استثمارية

 44,444 44,444-ممتلكات ومعدات

 80,108 64,59915,509موجودات حق االستخدام

 3,493,3859,124,66812,618,053مجموع الموجودات

المطلوبات:

 52,357935,759988,116دائنو تمويل إسالمي

 88,451 65,82522,626التزامات تأجير

 186,308265,726452,034أرصدة دائنة أخرى

 1,000,618 1,000,618-مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 304,4902,224,7292,529,219مجموع المطلوبات
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المجموعأكثر من سنةخالل سنة31 مارس 2021

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

الموجودات:

829,505-829,505نقد في الصندوق ولدى البنوك

145,304834,310979,614مدينو تمويل إسالمي

2,032,780821,8252,854,605أرصدة مدينة أخرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
1,546,921-1,546,921األرباح أو الخسائر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
2,858,8432,858,843-الدخل الشامل اآلخر

5,943,0795,943,079-عقارات استثمارية

80,80480,804-ممتلكات ومعدات

62,70378,251140,954موجودات حق االستخدام

4,617,21310,617,11215,234,325مجموع الموجودات

المطلوبات:

1,673,353912,9882,586,341دائنو تمويل إسالمي

62,21987,714149,933التزامات تأجير

191,673243,033434,706أرصدة دائنة أخرى

969,666969,666-مخصص مكافأة نهاية الخدمة

1,927,2452,213,4014,140,646مجموع المطلوبات

مخاطر العملة األجنبية

ــة  ــألداة المالي ــة المســتقبلية ل ــة أو التدفقــات النقدي ــب القيمــة العادل ــة هــي مخاطــر تقل ــة األجنبي مخاطــر العمل
ــة والناتجــة  ــة األجنبي ــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العمل ــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبي بســبب التغي
عــن المعامــالت التــي تتــم بعمــالت غيــر الدينــار الكويتــي. وللمجموعــة تخفيــض خطــر تعرضهــا لتغيــرات أســعار 
صــرف العمــالت األجنبيــة مــن خــالل اســتخدامها لمشــتقات األدوات الماليــة. تحــرص المجموعــة علــى إبقــاء صافــي 
ــول، وذلــك مــن خــالل التعامــل بعمــالت ال تتغيــر بشــكل  التعــرض لمخاطــر العملــة األجنبيــة فــي مســتوى معقـ

جوهــري مقابــل الدينــار الكويتــي.
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يظهــر الجــدول التالــي حساســية التغيــر المحتمــل المعقــول فــي أســعار صــرف العملــة األجنبيــة الرئيســية 
الكويتــي. الدينــار  المجموعــة مقابــل  المســتخدمة مــن قبــل 

20222021

الزيادة / 
)النقص( 

مقابل الدينار 
الكويتي

التأثير على 
األرباح أو 
الخسائر 

التأثير 
على الدخل 

الشامل 
اآلخر 

  الزيادة / 
)النقص( 

مقابل الدينار 
الكويتي

التأثير على 
بيان األرباح 
أو الخسائر 

المجمع

التأثير 
على الدخل 

الشامل 
اآلخر 

دينار كويتيدينار كويتي%دينار كويتيدينار كويتي%

+ 43,783+ 69,178+ %5+ 32,793+ 7,340+ %5جنيه استرليني

+ 28,447+ 186,418+ %5+ 40,408+ 69,571+ %5دوالر أمريكي

-+ 31,793+ %5-+ 368,692+ %5ريال سعودي

+ 11,377+ 4,809+ %5+ 12,253+ 7,091+ %5دينار بحريني

-+ 5,735+ %5-+ 5,234+ %5ريال قطري

+ 70,644+ 263,515+ %5+ 57,781+ 179,160+ %5درهم إماراتي

-+ 47,968+ %5-+ 1+ %5دوالر كندي

22.   قياس القيمة العادلة

تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات الماليــة كالموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر 
وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ نهايــة الفتــرة 

الماليــة.

تمثــل القيمــة العادلــة المبلــغ الممكــن اســتالمه مــن بيــع األصــل أو الممكــن دفعــه لســداد االلتــزام مــن خــالل 
عمليــة تجاريــة بحتــة بيــن أطــراف الســوق كمــا فــي تاريــخ القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضيــة 

ــة: ــزام بإحــدى الطــرق التالي ــع األصــل أو ســداد االلت ــة بي إتمــام عملي
في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام.	 

في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام.	 

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها أو اإلفصــاح عنهــا بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات 
الماليــة مــن خــالل مســتوى قيــاس متسلســل اســتنادا إلــى أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى قيــاس 

القيمــة العادلــة ككل كمــا يلــي:
المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة.	 

المســتوى الثانــي: ويشــمل أســس التقييــم التــي يكــون فيهــا أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى 	 
قيــاس القيمــة العادلــة متاحــا إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

المســتوى الثالــث: ويشــمل أســس التقييــم التــي يكــون فيهــا أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى 	 
قيــاس القيمــة العادلــة غيــر متــاح. 
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يبيــن الجــدول التالــي تحليــل الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة طبقــا لمســتوى القيــاس المتسلســل 
للقيمــة العادلــة:

المجموعالمستوى 3المستوى 311 مارس 2022

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
1,706,533-1,706,533األرباح أو الخسائر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
2,569,8452,569,845-الدخل الشامل اآلخر

1,706,5332,569,8454,276,378المجموع

المجموعالمستوى 3المستوى 311 مارس 2021

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
1,546,921-1,546,921األرباح أو الخسائر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
2,858,8432,858,843-الدخل الشامل اآلخر

1,546,9212,858,8434,405,764المجموع

 

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس دوري، 
تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت هنــاك تحويــالت قــد تمــت لهــم بيــن مســتويات القيــاس المتسلســل وذلــك عــن 
طريــق إعــادة تقديــر أســاس التصنيــف اســتنادا إلــى أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى قيــاس القيمــة 

ــة ككل فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة. العادل

كمــا فــي 31 مــارس، فــإن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة. لقــد قــدرت إدارة المجموعــة أن 
القيمــة العادلــة لموجوداتهــا ومطلوباتهــا الماليــة، فيمــا عــدا المســتثناة، تقــارب قيمتهــا الدفتريــة بشــكل كبيــر 

نظــرا لقصــر فتــرة اســتحقاق هــذه األدوات الماليــة.

لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثاني والثالث خالل السنة. 
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23.   الجمعية العامة للمساهمين وتوزيعات األرباح

اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة األم فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 8 يونيــو 2022 بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة وعــدم 
صــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2022. ويخضــع هــذا االقتــراح 

ــة العامــة لمســاهمي الشــركة األم.  لموافقــة الجمعي

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم المنعقــدة بتاريــخ 29 أغســطس 2021 علــى 
البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021، وكذلــك وافقــت علــى عــدم توزيــع أربــاح نقديــة أو صــرف 

مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021.

24.   موجودات بصفة األمانة

تقــوم المجموعــة بــإدارة محافــظ نيابــة عــن العمــالء ولــم يتــم إدراجهــا فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع. قــدر 
إجمالــي قيمــة الموجــودات المحتفــظ بهــا بصفــة األمانــة مــن قبــل المجموعــة كمــا فــي 31 مــارس 2022 بمبلــغ 
ــة  ــار كويتــي(. تتضمــن الموجــودات بصفــة األمان ــار كويتــي )31 مــارس 2021: 21,916,005 دين 17,476,071 دين

مبلــغ 69,240 دينــار كويتــي )31 مــارس 2021: 77,838 دينــار كويتــي( يتعلــق بأطــراف ذات صلــة.

25.   أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة للســنة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2021 لتتماشــى مــع تصنيــف أرقــام 
ــة. ــر علــى صافــي خســارة الســنة أو حقــوق الملكي ــب أي تأثي ــة إعــادة التبوي ــم ينتــج عــن عملي ــة. ل الســنة الحالي
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