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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد وعلى آله
وصحبه أما بعد،،،
أخواتي وإخواني الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،
يطيب لي ويسعدني أن ألتقي بكم مجدداً وأرحب بكم أجمل
ترحيب في هذا اللقاء الذي اعتدنا أن نجتمع فيه كل عام
ألتشرف بالحديث إليكم بالنيابة عن مجلس اإلدارة لنطلعكم
على ملخص أعمال العام الماضي وما تحقق من إنجازات جادة
لتطوير العمل ،معتمدين بعد اهلل سبحانه وتعالى على ثقتكم
ودعمكم ،وآم ً
ال بأن يكون ما حققناه في العام الماضي من
أعمال حافزاً مستقبلي ًا نبني عليه آمالنا ،ونستثمر فيه خبراتنا
في مجال األعمال والوساطة المالية.

السيد  /فيصل يوسف المشاري
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

األخوات واإلخوة الكرام
ذكرنا العام الماضي بأننا متفائلون بمستقبل أفضل من خالل
بعض المؤشرات اإليجابية التي تحيط بعالم المال واألعمال
في الكويت ودول الخليج بسبب تعافي أسعار النفط بشكل
مقبول والتوقعات اإليجابية بأسعار أفضل على مستوى العالم،
بعدما عانت منطقتنا والكثير من الدول من التداعيات بسبب
تدني أسعار النفط في السنوات الماضية ،ومن المتوقع تماسك
اسعار النفط وتسجيلها مستويات مقبولة فوق ال  50دوالر
للبرميل خالل عام  2019مما يقلل من مخاوف المستثمرين
ويدعم التدفق النقدي في السوق المالي الكويتي.
وعلى الرغم من هذا االستقرار في أسعار النفط وتماسك سعر
البرميل عند  60دوالر ،إال أن التوقعات بإنخفاض العجز لعام
 2018-2019يعطي األسواق الكثير من اإليجابية واالستقرار
والطمأنينة ،وهو ما ينعكس على عمل شركات الوساطة
المالية التي تتأثر بشكل مباشر بالواقع االقتصادي وإنعكاس
النشاط المالي في األسواق التي تعمل بها.
ما تحاول حكومة دولة الكويت القيام به كحزمة من
اإلصالحات من شأنها تحقيق االستدامة المالية على المدى
القريب إلى المتوسط ،لتشمل العديد من اإلصالحات الهيكلية
إلنعاش فكرة التنوع االقتصادي ،والتقليل من اإلعتماد على
قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل ،هذه التحركات تزيد من
توقعاتنا اإليجابية الخاصة بمؤشرات تحسن الحالة االقتصادية
العامة للدولة.
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وبالمقابل ،فإننا ال نفرط بالتفاؤل بشكل مبالغ فيه حيث أننا نراقب استمرار تذبذب أسعار
النفط الذي قد يفرض المزيد من الضغط على األوضاع المالية ومن المحتمل أن يدفع
الحكومة إلى القيام بمزيد من عمليات الخفض في اإلنفاق مما يؤجل خطة االنفاق الرأسمالي
للدولة.

األخوات واإلخوة الكرام
إن الدول التستطيع أن تحافظ على مستوى اقتصادي معين وهي تتأثر بما حولها إقليمي ًا
وعالمي ًا وخاصة إذا كان اقتصادها مرتبط بسلع عالمية مثل النفط كما هو الحال في دولة
الكويت ودول مجلس التعاون ،لذلك فإن استقرار الوضع العالمي ينعكس بشكل مباشر
وسريع على الحركة االقتصادية في هذه الدول.
الوضع السياسي الداخلي يلعب دوراً كبيراً في حركة األعمال ونتمنى أن تتحسن األوضاع
السياسية المحلية وتصل سلطات الدولة إلى نوع من التناغم والتنسيق للوصول إلى
تشريعات اقتصادية فاعلة تدفع عجلة االقتصاد وحركة المال واألعمال.

األخوات واإلخوة الحضور الكرام
يطيب لي اليوم بالنيابة عن مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية أن أقدم لكم
التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في  31/12/2018آملين من المولى عز
وجل أن يكون العام  2018منعطفا نحو األداء الجيد في بورصة الكويت لألوراق المالية حيث
أن شركات الوساطة المالية مرت بأزمات مالية بعضها مازال موجوداً ،خاصة أن طبيعة
عملها تعتمد على نشاط االستثمار وحركة البورصة.

أخواتي وإخواني
إسمحوا لي أن أذكر لكم ما تم القيام به خالل العام الماضي :
 عملنا على استيفاء متطلبات الحوكمة وفق ًا لتعليمات هيئة أسواق المال. تطوير البنية التحتية الخاصة بإدارة نظم المعلومات والقدرة على تجهيز و/أو تحديثأجهزة التوجيه والتحويل وربطها مع عدة شركات مزوده لخدمة (إنترنت و إنترانت) لتجنب
انقطاع خدمة التداول عن العمالء في بورصة الكويت لألوراق المالية وضمان استمرار
العمل ،كما عملت على تحديث جدار الحماية التابعة للمقر الرئيسي وفروعها ،باإلضافة إلى
تحديث وربط الخوادم ببعضها البعض وتوفير أجهزة تخزين جديدة ( )Offsiteوتغيير أجهزة
التسجيل المرئي مع إضافة خط ألياف ضوئية إلى أصول الشركة مما يزيد من جودة رقابة
الشركة والقدرة على استيفاء تعليمات الجهات الرقابية.
 االنتهاء من توقيع إتفاقية نظام الضمان المالي لتسوية اخفاقات العمالء -سوق خارجالمنصة -حسب متطلبات الشركة الكويتية للمقاصة.
 تطبيق خدمة التداول خارج المنصة ( )OTCمن خالل تسجيل الشركة في نظام التداوللألوراق المالية غير المدرجة لدى شركة بورصة الكويت لألوراق المالية.
 -تعاقد الشركة مع شركة الموازي وذلك لتوفير خدمة التداول اإللكتروني لعمليات التداول
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خارج المنصة ( ،)OTCواعتبار الشركة من أوائل الشركات المبادرة لتوفير هذه الخدمة.
 قامت الشركة بتطبيق المرحلة االنتقالية الثانية وتطوراتها في بوصة الكويت لألوراقالمالية.
 متابعة تجهيز الشركة للمرحلة االنتقالية الثالثة وتطوراتها في بورصة الكويت لألوراقالمالية والتي سيتم تطبيقها في عام .2019
 شاركت الشركة من خالل مسؤوليتها االجتماعية في فعاليات لمهرجانات ومعارضتسويقية ،ساهمت في تطوير ثقافة العمل في القطاع الخاص وذلك إليماننا بأهمية
المسؤولية تجاه المجتمع.

الحضور الكريم
إن أداء أي شركة وساطة مالية يتأثر بشكل مباشر بالمناخ العام لالقتصاد ،ونحن في شركة
كي آي سي للوساطة المالية نحرص على إحاطة المساهمين بالبيانات والمعلومات الخاصة
بنشاط الشركة واستراتيجيتها ،وعليه نقدم لكم بيان ًا بما تحقق على مستوى النتائج
المالية للشركة للعام المالي المنتهي في  31/12/2018وذلك كالتالي:
التفاصيل

( 2018د.ك)

( 2017د.ك)

نسبة االرتفاع  /االنخفاض

اإليرادات

702,583

599,081

% 17

المصاريف

631,650

673,142

%6

صافي الربح  /الخسارة

70,933

()74,061

%196

حيث أن:
نسبة اإليرادات من رأس المال لسنة .4% :2018
نسبة المصاريف من رأس المال لسنة .3% :2018

كما يسرنا أن نتلو عليكم ما جاء في تقرير حوكمة الشركات متضمن ًا تقرير لجنة
الترشيحات والمكافآت الخاص بمكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقرير لجنة
التدقيق.
وأخيراً ،ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واإلمتنان لإلخوة المساهمين على الثقة
الكبيرة ،ونعدهم بأننا سنبذل كل جهد ممكن وتحقيق نتائج وعوائد ربحية جيدة تعود على
المساهمين جميع ًا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
فيصل يوسف المشاري
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير حوكمة الشركات
القاعدة األولى( :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة)
يتمتع مجلس إدارة الشركة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة وكذلك المهام والمسؤوليات المناط بها،
وتم مراعاة عند تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي تنوع الخبرات العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة ألعضاء
مجلس إدارة الشركة:
االسم

السيد/
فيصل يوسف ثنيان المشاري
ممثل عن الشركة الكويتية
لالستثمار

السيد/
عبداهلل غازي الجسار
ممثل عن البنك األهلي
الكويتي

تصنيف العضو

(تنفيذي/غير تنفيذي/

المؤهل العلمي والخبرة العملية

مستقل) ،أمين سر

رئيس مجلس اإلدارة
( غير تنفيذي)

نائب رئيس مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

تاريخ االنتخاب/

تعيين أمين السر

 حاصل على بكالوريوس سنة  1997من جامعة الكويت،بتخصص التمويل.
 موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد المدير العامفي قطاع االستثمار المباشر وتمويل المؤسسات حتى تاريخه.
  شغل عضوية رئيس مجلس اإلدارة لشركة الفنار لالستثمارخالل عام .2007
 شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية إلعادة التأمين 2013إلى .2015
 شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدماتالمالية .2008
 يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطةالمالية للفترة من  2016حتى تاريخه.

23-11-2016

 حاصل على بكالوريوس علوم إدارية سنة  2006من جامعةالخليج للعلوم والتكنولوجيا بتخصص إدارة نظم المعلومات.
 موظف لدى البنك األهلي الكويتي كمدير أول للخدماتالمصرفية للشركات حتى تاريخه.
 العمل لدى البنك التجاري الكويتي كمسؤول حسابات للفترة من 2006إلى .2010
 شغل عضوية مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية للفترة من 2011إلى .2012
 شغل عضوية مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية كنائبلرئيس مجلس اإلدارة للفترة من  2012إلى .2013
 شغل عضوية مجلس إدارة أهلي كابيتال لالستثمار للفترة من 2/2014إلى .5/2014
 شغل عضوية مجلس إدارة أهلي كابيتال لالستثمار كنائبلرئيس مجلس اإلدارة للفترة من  2014إلى .2016
 شغل عضوية مجلس إدارة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياكنائب رئيس رابطة طلبة الجامعة للفترة من  2004إلى .2005
 يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة كي آي سيللوساطة المالية للفترة من  2016حتى تاريخه.

23-11-2016
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االسم

(تنفيذي/غير تنفيذي/

المؤهل العلمي والخبرة العملية

السيد/
بدر عبدالهادي الدوسري

عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

 حاصل على بكالوريوس سنة  2002من جامعة كليفالندبتخصص الهندسة الصناعية اإلنتاجية.
 موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار مدير أول إلدارةالمخاطر حتى تاريخه.
 العمل لدى البنك التجاري الكويتي كنائب مدير عالقات الشركاتللفترة من  2002إلى .2006
 العمل لدى بنك الكويت الوطني كمدير عالقات لتمويلالشركات والمؤسسات للفترة من  2006إلى .2008
 شغل عضوية مجلس إدارة شركة ديار الكويت العقارية للفترةمن  2010إلى .2016
 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة الماليةللفترة من  2016حتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة
مستقل
(غر تنفيذي)

 حاصل على بكالوريوس سنة  1984من جامعة نورث كارولينابتخصص الهندسة الصناعية.
 العمل لدى شركة االتصاالت المتنقلة زين بوظيفة الرئيسالتنفيذي  -لزين الكويت للفترة من  2000إلى .2007
 العمل لدى شركة االتصاالت المتنقلة زين بوظيفة الرئيسالتنفيذي للعمليات لمجموعة زين للفترة من  2008إلى
.2011
 شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار للفترةمن  2006إلى .2012
 يشغل عضوية (العضو المستقل) لمجلس إدارة شركة كي آيسي للوساطة المالية للفترة من  2016حتى تاريخه.

عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

 حاصل على بكالوريوس علوم إدارية سنة  2007من جامعةالخليج للعلوم والتكنولوجيا بتخصص تمويل.
 موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد مدير إلدارةتمويل المؤسسات حتى تاريخه.
 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة الماليةمنذ  2012إلى تاريخه.

مستقل) ،أمين سر

منتخب

السيد/
براك عبدالمحسن براك
الصبيح
منتخب

السيد/
خالد يوسف المفرج
منتخب

السيد/
راشد يوسف القالف
ممثل عن
الشركة الكويتية لالستثمار

عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

 حاصل على بكالوريوس سنة  2004من جامعة الكويتبتخصص التمويل والمنشآت المالية.
 موظف لدى الشركة الكويتية لالستثمار كمساعد مدير أولإلدارة الخزينة حتى تاريخه.
 العمل لدى الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك)كمدير إلدارة العمليات للفترة من  2008إلى .2010
 العمل لدى شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي(كميفك) كمتداول إلدارة الخزينة للفترة من  2007إلى .2008
 العمل لدى بنك البحرين والكويت كمساعد متداول خزينةلدائرة الخزينة لعام .2007
 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة الماليةللفترة من  2016حتى تاريخه.
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تاريخ االنتخاب/

تعيين أمين السر

23-11-2016

23-11-2016

23-11-2016

23-11-2016

شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

تقرير حوكمة الشركات

تصنيف العضو

االسم

(تنفيذي/غير تنفيذي/

السيد /محمد عبداهلل
بهبهاني
ممثل عن البنك التجاري
الكويتي

عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

السيد/
حمد نادر العيسى
ممثل عن البنك التجاري
الكويتي

التقرير السنوي
2 0 1 8

المؤهل العلمي والخبرة العملية

مستقل) ،أمين سر

 حاصل على بكالوريوس مالية سنة  2008من الجامعةاالمريكية بتخصص إدارة اعمال.
 موظف لدى البنك التجاري كمدير قطاع الخدمات المصرفيةللشركات للفترة من  2018.04.01حتى تاريخه.

 حاصل على بكالوريوس العلوم سنة  2006من جامعة: Bentley College,بتخصص:
Massachusetts

Management

عضو مجلس اإلدارة
(غير تنفيذي)

Economics,

.Managerial

 موظف لدى البنك التجاري كمدير أول لعالقات العمالء لدىقطاع اإلئتمان التجاري حتى تاريخه.
 العمل لدى شركة م .س .ريتيل كمتدرب للفترة من  2007إلى.2008
 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة الماليةللفترة من  2013حتى تاريخه.

السيد/
محمد عادل الرديني

أمين السر

 حاصل على بكالوريوس سنة  2004من جامعة الكويت موظف لدى شركة كي آي سي للوساطة المالية كنائب للرئيسالتنفيذي منذ  2014حتى تاريخه.
 العمل لدى بنك اتش اس بي سي كمدير في إدارة حفظ األوراقالمالية حتى .2013
 حاصل على ماجستير سنة  2010بتخصص إدارة األعمال -تخصص إدارة عامة واستراتيجية.
 العمل لدى بنك الخليج كممثل لخدمة العمالء للفترة من 2004إلى .2005
 أمين سر مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة الماليةللفترة من  2014حتى تاريخه.

سارة إبراهيم الشريدة

امين سر

حاصلة على بكالوريوس العلوم سنة  2009من جامعة الكويت
تخصص جيولوجيا.
موظفة لدى شركة كي آي سي للوساطة المالية كمسؤول
مخاطر منذ  2018حتى تاريخه.
العمل لدى شركة كي آي سي للوساطة المالية اخصائي المطابقة
و اإللتزام من  2015.06.01الى .2017.03.31
العمل لدى شركة كي آي سي للوساطة المالية محلل مخاطر من
 2017.04.01حتى تاريخه.
أمين سر مجلس إدارة شركة كي آي سي للوساطة المالية للفترة
من  2018.09.05حتى تاريخه.
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تاريخ االنتخاب/

تعيين أمين السر

2018.12.13

23-11-2016
الى تاريخ

2018.12.13

23-11-2016
الى تاريخ
2018.09.05

2018.09.05

شركة كي آي سي للوساطة المالية

التقرير السنوي
2 0 1 8

ش .م .ك (مقفلة)

تقرير حوكمة الشركات

اجتمع مجلس اإلدارة  8مرات خالل السنه بدعوة من رئيس مجلس اإلدارة خالل الفترة من  1يناير  2018إلى  31ديسمبر
 2018على النحو التالي:

2018/01/31

اجتماع رقم ()1
المنعقد في تاريخ

2018/02/11

اجتماع رقم ((2
المنعقد في تاريخ

السيد /محمد عبداهلل بهبهاني
(عضو مجلس اإلدارة)

غير عضو

غير عضو

غير عضو

غير عضو

غير عضو

غير عضو

غير عضو



0

2018/03/05

اجتماع رقم ()3
المنعقد في تاريخ

السيد/حمد نادر العيسى
(عضومجلس اإلدارة)















غير عضو

5

2018/03/27

اجتماع رقم ()4
المنعقد في تاريخ

السيد /راشد يوسف القالف
(عضومجلس اإلدارة)

















8

2018/05/15

اجتماع رقم ()5
المنعقد في تاريخ

السيد/خالد يوسف المفرج
(عضومجلس اإلدارة)

















8

2018/09/05

اجتماع رقم()6
المنعقد في تاريخ

السيد/براك عبدالمحسن الصبيح
(عضومجلس اإلدارة مستقل)

















8

2018/12/13

اجتماع رقم ()7
المنعقد في تاريخ

السيد/بدرعبد الهادي الدوسري
(عضو مجلس اإلدارة)

















7

2018/12/13

اجتماع رقم ()8
المنعقد في تاريخ

السيد/عبداهلل غازي الجسار
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

















8

عدد االجتماعات

السيد/فيصل يوسف المشاري
(رئيس مجلس اإلدارة)

















8

اسم العضو

عين مجلس إدارة الشركة السيد /محمد عادل الرديني كأمين سر لمجلس اإلدارة من بين موظفي الشركة وبناء على
قرار مجلس اإلدارة رقم  5/2016والمنعقد بتاريخ  23نوفمبر  ،2016للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة به لتسجيل
وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك من خالل إنشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات
مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجتماع مبين ًا به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته
باإلضافة إلى إعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت وتبويبها وحفظها لسهولة الحصول عليها من قبل األعضاء ،وبتاريخ
 2018.08.30استقال السيد محمد الرديني من أمانة السر ،و بناءا على قرار مجلس االدارة في االجتماع رقم ( )6لسنة 2018
المنعقد بتاريخ  05/09/2018تم تعيين السيدة  /ساره الشريده أمين سر مجلس االدارة.

القاعدة الثانية( :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات)
حددت الشركة بالتفصيل مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكذلك السلطات
والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية من خالل السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،باإلضافة
إلى أن النظام األساسي للشركة يعكس مسؤوليات مجلس اإلدارة ويحددها بوضوح لتطابق تعليمات الجهات الرقابية ،كما
ال ينفرد أي ًا من األطراف في الشركة بالسلطات المطلقة ،وال يقوم مجلس اإلدارة بإصدار تفويضات عامة أو غير محددة
المدة ،ويقوم مجلس اإلدارة وباألخص رئيس مجلس اإلدارة بالواجبات والمسؤوليات والمهام المنوطة بهم وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات ،وذلك ال ينفي الدور الكبير الذي تقوم به اإلدارة التنفيذية من خالل التزامها
بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات.

14

شركة كي آي سي للوساطة المالية
تقرير حوكمة الشركات

ش .م .ك (مقفلة)

التقرير السنوي
2 0 1 8

تتمثل انجازات مجلس إدارة الشركة باألداء العام للشركة ونتائج أعمالها وذلك من خالل تطوير الهيكل التنظيمي
للشركة الذي يعزز المسائلة والشفافية ومن خالل اعتماد الخطط االستراتيجية وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية
والتأكد من كفايتها لجميع إدارات الشركة ،والعمل على زيادة األرباح وتقليل النفقات بما يتفق مع األهداف االستراتيجية
للشركة االمر الذي ادى الى خروج الشركة من مرحلة الخسائر إلى تحقيق األرباح خالل السنة المنتهية .2018/12/31
شكل مجلس إدارة الشركة لجان متخصصة تتمتع باالستقاللية لتساعده على أداء المهام المناطة به لتتضمن كل من
لجنة (التدقيق ،المخاطر ،الترشيحات والمكافآت) والذي اعتمد بمحضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم  5لسنة  2016والمنعقد
بتاريخ  23نوفمبر  ،2016كما اعتمد اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم إجراءات تشكيل اللجان ،حيث حددت تلك اللوائح
والنظم المعمول بها مهام اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ومدة عملها على أن تكون لمدة ثالث سنوات إال إذا رآى
مجلس اإلدارة غير ذلك ،كما حدد المجلس الصالحيات الممنوحة لتلك اللجان .ويتابع مجلس اإلدارة عمل اللجان بشكل
دوري من خالل محاضر االجتماع والتقارير المعدة من قبل اللجان المذكورة أعاله ويكون مسؤو ً
ال عن أعمال هذه اللجان.

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة:
لجنة التدقيق
االسم

المنصب

السيد /براك عبدالمحسن الصبيح

رئيس اللجنة

السيد /بدر عبدالهادي الدوسري

عضو

السيد /حمد نادر العيسى

عضو

االسم

المنصب

السيد /بدر عبدالهادي الدوسري

رئيس اللجنة

السيد  /راشد يوسف القالف

عضو

السيد /عبداهلل غازي الجسار

عضو

االسم

المنصب

السيد /خالد يوسف المفرج

رئيس اللجنة

السيد /براك عبد المحسن الصبيح

عضو

السيد /حمد نادر العيسى

عضو

مهام وانجازات اللجنة خالل العام

عدد االجتماعات

يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

4

لجنة المخاطر
مهام وانجازات اللجنة خالل العام

عدد االجتماعات

يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

3

لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام وانجازات اللجنة خالل العام

عدد االجتماعات

يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

2

بناء على قرار مجلس االدارة في االجتماع رقم ( )7لسنة  2018المنعقد بتاريخ  13/12/2018تم اعادة تشكيل اللجان
و
ً
المنبثقة عن مجلس االدارة على النحو التالي:
لجنة التدقيق
االسم

المنصب

السيد /براك عبدالمحسن الصبيح

رئيس اللجنة

السيد /بدر عبدالهادي الدوسري

عضو

السيد /خالد يوسف المفرج

عضو

عدد االجتماعات

مهام وانجازات اللجنة خالل العام
يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

2
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شركة كي آي سي للوساطة المالية

ش .م .ك (مقفلة)

تقرير حوكمة الشركات

التقرير السنوي
2 0 1 8

لجنة المخاطر
االسم

المنصب

بدر عبدالهادي الدوسري

رئيس اللجنة

راشد يوسف القالف

عضو

خالد يوسف المفرج

عضو

االسم

المنصب

السيد  /فيصل يوسف المشاري

رئيس اللجنة

السيد /براك عبد المحسن الصبيح

عضو

السيد  /عبداهلل غازي الجاسر

عضو

مهام وانجازات اللجنة خالل العام

عدد االجتماعات

يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

1

لجنة الترشيحات والمكافآت
عدد االجتماعات

مهام وانجازات اللجنة خالل العام
يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق ما هو
منصوص عليه في قواعد الحوكمة ومن ثم إصدار التقارير الدورية ليتم
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها.

0

يتوافر لدى الشركة آلية فعالة تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة الغير التنفيذيين والمستقلين
بوجه خاص الحصول على كافة البيانات والمعلومات األساسية التي تمكنهم من االضطالع والقيام بواجباتهم عن طريق
التنسيق مع أمين السر و مجلس اإلدارة و االدارة التنفيذية.

القاعدة الثالثة ( :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية)
شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وهي مستقلة وتختص بإعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات واللوائح لمنح التعويضات والمكافآت ،وحددت مدة عضويتها ثالث
سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمن األعضاء (رئيس اللجنة ،وعضو
مجلس إدارة مستقل) .كما يحرص مجلس اإلدارة على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسؤوليات
الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات ،واجتمعت اللجنة مرتين خالل السنة.
تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت
المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة كما في  31ديسمبر  2018على النحو التالي:
المكافآت الممنوحة لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة و/أو اللجان الخاصة بمجلس اإلدارة( :ال يوجد).
المكافآت الممنوحة من قبل الجمعية العمومية العادية عن عام  5,000( : 2017د.ك).
المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي وأعضاء الجهاز التنفيذي والمدير المالي أو من في حكمه ،كما في  31ديسمبر 2018

على النحو التالي:

إجمالي

الراتب

مزايا وبدالت

73,400

25,159.500

مكافآت

0.000

أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة ( :ال يوجد).
أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ( :ال يوجد).

القاعدة الرابعة( :ضمان نزاهة التقارير المالية)
تعهدت اإلدارة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة كتابي ًا بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة،
وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية من بيانات ونتائج تشغيلية كما أن يتم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية
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ش .م .ك (مقفلة)

تقرير حوكمة الشركات

التقرير السنوي
2 0 1 8

المعتمدة (مرفق).
كذلك يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة للمساهمين بسالمة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة
بنشاط الشركة (مرفق).
والجدير بالذكر بأنه ال يوجد تعارض بين توصيات كل من لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.
شكل مجلس إدارة الشركة لجنة مستقلة تختص بالتدقيق يكون دورها األساسي التأكد من سالمة ونزاهة التقارير المالية
وأنظمة الرقابة الداخلية ،حددت مدة عضويتها ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتكون من ثالثة أعضاء غير
تنفيذيين من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل ،وال يشغل عضوية لجنة التدقيق رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين ،وتتضمن لجنة التدقيق عضو يتمتع بالمؤهالت العلمية و الخبرة العملية في المجاالت المحاسبية و
المالية ،وتقوم لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام بها وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة
الشركات ،كما أن لجنة التدقيق اجتمعت ستة اجتماعات خالل السنة وبشكل ربع سنوي مع تدوين محاضر اجتماعاتها،
وعقدت لجنة التدقيق اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين ،وعقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات على األقل
خالل السنة مع المدقق الداخلي.
وحرصت لجنة التدقيق على التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها وذلك
من خالل تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات ،حيث تم تعيين السيد /فيصل
صقر الصقر من مكتب بي دي أو النصف وشركاه لمراقبة حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي
الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه من
خالل الجمعية العمومية العادية العاشرة والمنعقدة بتاريخ  16أبريل .2017
القاعدة الخامسة ( :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية)
يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة إلدارة المخاطر عملت على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة
ووضعت أنظمة وإجراءات فعالة ليتم اعتمادها من قبل لجنة المخاطر ،كذلك تراجع الصفقات وفق ًا لما ورد في قواعد
الحوكمة .وتتكون إدارة المخاطر من الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية ،كذلك
يتمتع القائمون على إدارة المخاطر باالستقاللية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر و بالتبعية لمجلس
اإلدارة كما هو مبين في الهيكل التنظيمي للشركة ،فض ً
ال عن تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات دون منحهم سلطات
وصالحيات مالية.
باإلضافة إلى ذلك شكل مجلس إدارة الشركة لجنة المخاطر وهي مستقلة وتختص بإدارة المخاطر ليكون دورها األساسي
وضع السياسات واللوائح إلدارة المخاطر وفق ًا لما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر التي تواجه الشركة ،وحددت مدة
عضويتها ثالث سنوات إال إذا رآى مجلس اإلدارة غير ذلك ،وتتكون من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين ومن ضمنهم (رئيس
لجنة المخاطر) ،ورئيس مجلس اإلدارة ليس عضواً فيها ،وتقوم لجنة المخاطر بالمهام والمسؤوليات الواجب االلتزام بها
وفق ما هو منصوص عليه في قواعد حوكمة الشركات ،واجتمعت لجنة المخاطر خمسة اجتماعات خالل السنة ودونت
محاضر اجتماعاتها.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تشمل جميع أنشطة الشركة.
ينعكس على الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة (.)Four Eyes Principle
لدى الشركة إدارة تدقيق تتمتع باالستقاللية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس اإلدارة.
تم تعيين مسؤول التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق وبالتبعية إلى مجلس اإلدارة من خالل محضر اجتماع لجنة
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التدقيق رقم  1/2017والمنعقد بتاريخ  15مارس .2017
كلف مكتب تدقيق مستقل (مكتب السور -محاسبون قانونييون) بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة
وإعداد تقرير في هذا الشأن ( )Internal Control Reportللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018على أن يرسل نسخة منه إلى
هيئة أسواق المال.
يقوم مكتب تدقيق آخر بمراجعة وتقييم أداء نشاط التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ويتم موافاة كل
من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من التقرير ،حيث قامت الشركة بالتعاقد مع (مكتب بيكر تلي الكويت) لتقديم
خدمات مراجعة و تقييم أداء نشاط التدقيق الداخلي خالل سنة  2019عن السنوات الثالث السابقة.
يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة إلدارة التدقيق تقوم بالعمل على التأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
لدى الشركة .وتتكون إدارة التدقيق من الكوادر البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والقدرات الفنية ،كذلك
يتمتع القائمون على إدارة التدقيق باالستقاللية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس اإلدارة
كما هو موضح في الهيكل التنظيمي للشركة ،فض ً
ال عن تمتعهم بقدر كبير من الصالحيات التي تمكنهم من االطالع على
البيانات المالية والسجالت المحاسبية للحفاظ على سالمة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف
الجوانب.

القاعدة السادسة( :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية)
وضعت الشركة ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية كما نصت عليه حوكمة
الشركات والتي من أهم سماتها التالي:
تعزيز السلوك الصادق واألخالقي الذي ينعكس باإليجاب على الشركة.
الحفاظ على بيئة العمل القائمة على االلتزام بأخالقيات العمل لدى الشركة حيث تكون نزاهة وكرامة كل موظف موضع
تقدير.
ضمان االلتزام بالقواعد والقوانين واللوائح التي تنظم أنشطة أعمال الشركة.
حيث أن إلتزام العاملين في الشركة سواء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو العاملين اآلخرين بالسياسات واللوائح
الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية ،سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة األطراف ذات العالقة بالشركة وبصفة
خاصة المساهمين من دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية.
كذلك يتوافر لدى الشركة سياسات وآليات للحد من حاالت تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها كالتالي:
اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة بشأن تعارض المصالح ليتوافق مع التعليمات الصادرة في قواعد حوكمة الشركات.
في حال وجود مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ،يقوم رئيس
مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها وإرفاق
تقرير مراقب الحسابات معها.

القاعدة السابعة( :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب)
نظم مجلس اإلدارة عمليات اإلفصاح الخاصة بكل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمستثمرين المحتملين من
خالل سجل خاص بإفصاحاتهم متاح لالطالع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة ليطلعو عليه من خالل وحدة شؤون
المستثمرين دون أي رسم أو مقابل ،ويتم تحديث هذا السجل بشكل دوري ليعكس حقيقة األطراف ذات الصلة.
وضع مجلس اإلدارة آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف وفي الوقت المناسب كالتالي :
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وضع مجلس اإلدارة آليات العرض واإلفصاح ليتوافق مع قواعد حوكمة الشركات.
وضعت الشركة سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
أنشأت الشركة وحدة شؤون المستثمرين لتكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة
للمستثمرين المحتملين لها ،وتتمتع وحدة شئون المستثمرين باالستقاللية المناسبة لتبعيتها بشكل مباشر لمجلس
اإلدارة،
وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق ،وأن يكون ذلك من خالل وسائل
اإلفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.
كذلك طورت الشركة البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح ،حيث
يتوافر على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة  www.kicwasata.comقسم مخصص لحوكمة الشركات.

القاعدة الثامنة( :احترام حقوق المساهمين)
حددت الشركة الحقوق العامة للمساهمين و حمتها وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين بغض النظر
عن مستوياتهم ،من خالل تضمن النظام األساسي للشركة و سياساتها الداخلية اإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان
ممارسة جميع المساهمين حقوقهم دون أي تمييز ووفق ما ورد في قواعد الحوكمة.
كذلك راعت الشركة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمستثمرين ،وذلك من خالل توافر سجل خاص
بالشركة يحفظ لدى وكالة مقاصه تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم المملوكة لهم،
وتتيح الشركة للمساهمين اإلطالع على سجالت المساهمين من خالل وحدة شؤون المستثمرين ويتم التعامل مع
البيانات الواردة في السجالت المذكورة وفق ًا ألقصى درجات الحماية والسرية وبما ال يتعارض مع قانون هيئة أسواق المال
والئحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.
وخالل االجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة يتم تشجيع المساهمين على المشاركة
والتصويت كالتالي:
تنظم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات و وزارة التجارة والصناعة والقوانين
واللوائح ذات العالقة.
تتضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة الحد األدنى من البنود المطلوبة وفق ًا لقواعد الحوكمة.
تتيح الشركة الفرصة للمساهمين في االجتماعات العامة أن يمارسوا حق التصويت دون وضع أي عوائق تؤدي إلى حظر
التصويت.

القاعدة التاسعة ( :إدراك دور أصحاب المصالح)
وضعت الشركة النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح كالتالي :
لدى الشركة سياسة تشمل على القواعد واإلجراءات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح وتتيح حصولهم
على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات.
ال يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خالل تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة
االعتيادية.
لدى الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود بأنواعها المختلفة وذلك من خالل المناقصات أو
أوامر الشراء المختلفة ويتم اإلفصاح بشكل كامل عن تلك اآللية.
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تقوم الشركة بالعمل على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة بما يتفق مع
تحقيق مصالحها على الوجه األكمل وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

القاعدة العاشرة ( :تعزيز وتحسين األداء)
وضعت الشركة اآلليات لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر
وفق ما ورد في قواعد حوكمة الشركات  ،حيث يتوافر دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص بتعزيز وتحسين األداء ألعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حيث يقوم باعتماد برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء
مجلس اإلدارة الحاليين واإلدارة التنفيذية والعمل على تشجيع هذه البرامج والورش والمؤتمرات ذات الصلة بعمل الشركة
لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.
كذلك وضعت الشركة نظم وآليات لتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل كالتالي:
توافر دليل سياسات وإجراءات العمل الخاص بتعزيز وتحسين األداء ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية باعتماده من
قبل مجلس اإلدارة رقم  6لسنة  2016والمنعقد بتاريخ  28نوفمبر  2016لتوفير نظم و آليات قائمة على مؤشرات كمية
ونوعية في تقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري.
يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضعية ( )Key Performance Indicators - KPIsلتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية وذلك بشكل سنوي وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.
وحرص ًا من الشركة على خلق القيم المؤسسية ( )Value Creationلدى العاملين في الشركة من خالل العمل الدائم على
تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وتحسين معدالت األداء وااللتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بقواعد الحوكمة،
حيث وفرت الشركة نظم التقرير المتكامل ( )Integrated Reportتساعد في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وخلق
القيم المؤسسية وفق ما ورد في قواعد الحوكمة.

القاعدة الحادية عشر( :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية)
وضعت الشركة سياسة تكفل تحقيق التوازن بين أهدافها واهداف المجتمع من خالل توفير سياسة تعمل على تطوير
الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع التي تزاول نشاطها فيه ووفق ما ورد في قواعد الحوكمة.
وضعت الشركة برامج وآليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل االجتماعي وفق ما ورد في قواعد
الحوكمة الشركات.
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تقرير لجنة التدقيق
 .1أهداف لجنة التدقيق -:
تهدف لجنة التدقيق إلى مساندة مجلس اإلدارة في قيامه بمسؤوليته من خالل التأكد من سالمة ونزاهة البيانات المالية،
واإلشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية للشركة ،والتأكد من استقاللية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي،
وترسيخ ثقافة االلتزام داخل الشركة وذلك من خالل التأكد من سالمة ونزاهة التقارير المالية وكفاية وفاعلية أنظمة
الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

 .2خصائص لجنة التدقيق-:
 شكل مجلس اإلدارة لجنة للتدقيق ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة على أن يكون أحد أعضائها على األقل من األعضاءالمستقلين ،على أال يشغل عضويتها رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.
 يتعين أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد على األقل من ذوي المؤهالت العلمية و/أو الخبرة العملية في المجاالتالمحاسبية والمالية ،وللجنة الحق باالستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس اإلدارة على ذلك.
 حدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها. في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة بما في ذلك عندما يرفض مجلس االدارةإتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين و/أو المدقق الداخلي ،يتعين على المجلس أن يضمن تقرير
الحوكمة بيان ًا يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها.
 يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي جهة استشارية مستقلة. على لجنة التدقيق االجتماع بصورة منتظمة أربع مرات على األقل خالل السنة وبشكل ربع سنوي ،كما يجب أن تقومبتدوين محاضر اجتماعاتها.
 أن تعقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين ،وأربع مرات على األقل مع المدقق الداخلي .كما يحق للمدققالداخلي ومراقب الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك دون حضور اإلدارة التنفيذية.

 .3صالحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق-:
 مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة ،وذلكبهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم ،ويراعى عندالتوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم ،ومراجعة خطابات تعيينهم.
 متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ،والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التيتقتضيها مهنة التدقيق.
 دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. -اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات
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ش .م .ك (مقفلة)

تقرير لجنة التدقيق

التقرير السنوي
2 0 1 8

المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
 التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم أدائه ،وأداء إدارة التدقيق الداخلي. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي ،وإبداء مالحظاتها عليها. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ،والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردةفي التقارير.
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها. -التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.

 .4التأكد من استقاللية مراقب الحسابات الخارجي -:
حرصت لجنة التدقيق على التأكد من استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها ،وعدم
قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على حيادية واستقالليه مراقب
الحسابات الخارجي  ،حيث قامت لجنة التدقيق برفع توصية إلى مجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي  ،وقد
تم إعادة تعيين السيد /فيصل صقر الصقر من مكتب  BDOالنصف وشركاه للقيام بمهام مراقب الحسابات الخارجي من
ضمن قائمة مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 31-12-
 2018خالل اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر المنعقد بتاريخ  16إبريل  2018وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.
حضر مراقب الحسابات الخارجي أربع اجتماعات للجنة التدقيق خالل عام  2018لمناقشة البيانات المالية.
حضر مراقب الحسابات الخارجي السيد /فيصل صقر الصقر اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر لمناقشة البيانات
المالية وتقرير مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في .31-12-2017

 .5تشكيل وأعضاء لجنة التدقيق-:
إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وعليه قام مجلس اإلدارة
بتشكيل لجنة للتدقيق تتسق مع طبيعة نشاط الشركة ،تتمتع باالستقاللية التامة ،حيث شكل مجلس اإلدارة لجنة
للتدقيق مكونة من ثالثة أعضاء أحدهم من األعضاء المستقلين ،حيث تم تحديد مدة عضويتها بثالث سنوات إال إذا رأي
مجلس اإلدارة غير ذلك  ،وخالل اجتماع مجلس اإلدارة رقم  7بتاريخ  13-12-2018تم اعادة تشكيل أعضاء لجنة التدقيق
المنبثقة من مجلس اإلدارة على النحو التالي-:
أعضاء لجنة التدقيق
األسم

المنصب

الفترة

السيد /براك عبدالمحسن الصبيح

رئيس اللجنة  /عضو مستقل

من - 01-01-2018 :إلى31-12-2018 :

السيد /بدر عبدالهادي الدوسري

عضو اللجنة  /عضو غير تنفيذي

من - 01-01-2018 :إلى31-12-2018 :

السيد /حمد نادر العيسى

عضو اللجنة  /عضو غير تنفيذي

من - 01-01-2018 :إلى27-11-2018 :

السيد /خالد يوسف المفرج

عضو اللجنة  /عضو غير تنفيذي

من - 13-12-2018 :إلى31-12-2018 :

 .6اجتماعات لجنة التدقيق -:
عقدت لجنة التدقيق ستة اجتماعات خالل عام  ، 2018حيث حضر مسؤول إدارة التدقيق الداخلي جميع االجتماعات  ،وحضر
شريك مكتب استشارات التدقيق الداخلي  RSMالبزيع وشركاهم خمسة اجتماعات ،حيث قام امين سر اللجنة بتدوين
محاضر االجتماع .
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أسماء أعضاء اللجنة  -الحضور
السيد /براك الصبيح

السيد /بدر الدوسري

السيد /حمد العيسى

السيد /خالد المفرج

1

31-01-2018



X



غير عضو

2

08-02-2018







3

15-05-2018





X

غير عضو
غير عضو

4

31-07-2018



X

5

13-12-2018






غير عضو



6

19-12-2018





غير عضو



6

4

3

2

عدد مرات الحضور

غير عضو

 .7انجازات لجنة التدقيق خالل عام -: 2018
 مراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في  ، 31-12-2017وأوصت برفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها . مراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في  ، 31-03-2018وأوصت برفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها . مراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في  ، 30-06-2018وأوصت برفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها . مراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في  ، 30-09-2018وأوصت برفعها إلى مجلس اإلدارة العتمادها . مراجعة وإقرار تقرير لجنة التدقيق الخاص بالجمعية العمومية لعام  2017ورفعه إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليه . مراجعة وإقرار التقرير السنوي إلدارة التدقيق الداخلي لعام .2017 اجراء التقييم السنوي للجنة التدقيق عن عام .2017 التوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في .31-12-2018 مراجعة وإقرار خطة التدقيق السنوي للمدقق الداخلي لعام .2018 مراجعة ومناقشة نتائج تقارير المدقق الداخلي لكافة إدارات الشركة. -اجراء التقييم السنوي لمسؤول إدارة التدقيق الداخلي عن عام .2018
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شركة كي آي سي للوساطة المالية
ش .م .ك (مقفلة)
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البيانات المالية
وتقرير مراقب الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018
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شركة كي آي سي للوساطة المالية ش.م.ك( .مقفلة)
دولة الكويت
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
.2

رطجٛك يؼبٛٚش دٔنٛخ خذٚذح ٔيؼذنخ نهًؼبٛٚش انذٔنٛخ نهزمبسٚش انًبنٛخ (رزًّ)
ة) يؼبٛٚش ٔرفغٛشاد صبدسح نكُٓب غٛش عبسٚخ (رزًّ)

اٌزؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ :28 ٌٟٚاالعزضّبس ف ٟؽشوبد صٍِ١خ ِٚؾبس٠غ ِؾزشوخ
٠غت رطج١ك اٌزؼذ٠الد ثؤصش سعؼٚ ٟرغشٕ٠ 1 ِٓ ٞب٠ش ِ 2018غ اٌغّبػ ثبٌزطج١ك اٌّجىش.
رٛمؼ اٌزؼذ٠الد ِب :ٍٟ٠
(أ) اْ إٌّؾؤح اٌز ٟرؼزجش ِٕؾؤح سأط ِابي ِؾازشن أ ٚغ١ش٘اب ِآ إٌّؾاآد اٌّئٍ٘اخ لاذ رٍغاؤ ،ػٕاذ االػزاشاف األٌٚا ٟػٍاٝ
أعبط وً اعزضّبس ػٍ ٝؽذح ،اٌ ٝل١بط اعزضّبسارٙب ف ٟاٌؾشوبد اٌضٍِ١خ ٚاٌّؾبس٠غ اٌّؾزشوخ ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ِٓ خاالي
اٌشثؼ أ ٚاٌخغبسح.
(ة) ارا وبٔااذ ِٕؾااؤ ح ال رّضااً ثؾااذ رارٙااب ِٕؾااؤح اعاازضّبس٠خ رّزٍااه ؽقااخ فاا ٟؽااشوخ صٍِ١ااخ اعاازضّبس٠خ أِ ٚؾااشٚع ِؾاازشن
اعزضّبس٠ ،ٞغٛص ٌٙب ،ػٕذ رطج١ك هش٠مخ ؽمٛق اٌٍّى١خ ،أْ رخزبس اإلثمابء ػٍا ٝاٌم١ابط ثبٌمّ١اخ اٌؼبدٌاخ اٌاز ٞرطجماٗ رٍاه
اٌؾشوخ اٌضٍِ١خ االعزضّبس٠خ أ ٚاٌّؾشٚع اٌّؾزشن االعزضّبس ٞػٍ ٝؽقـ اٌؾشوخ اٌضٍِ١اخ االعازضّبس٠خ أ ٚاٌّؾاشٚع
اٌّؾزشن االعزضّبس ٞف ٟاٌؾشوبد اٌزبثؼخ٠ٚ .زُ ٘ازا االخز١ابس ثؾاىً ِٕفقاً ٌىاً ؽاشوخ صٍِ١اخ اعازضّبس٠خ أِ ٚؾاشٚع
ِؾزشن اعازضّبس ٞفا ٟآخاش رابس٠خ ٠ )1ازُ ف١اٗ االػزاشاف األٌٚا ٟثبٌؾاشوخ اٌضٍِ١اخ االعازضّبس٠خ أ ٚاٌّؾاشٚع اٌّؾازشن
االعازضّبس )2 ،ٞرقااجؼ ف١اٗ اٌؾااشوخ اٌضٍِ١اخ أ ٚاٌّؾااشٚع اٌّؾازشن ِٕؾااؤح اعازضّبس٠خ )3 ،رقااجؼ ف١اٗ اٌؾااشوخ اٌضٍِ١ااخ
االعزضّبس٠خ أ ٚاٌّؾشٚع اٌّؾزشن االعزضّبس ٞؽشوخ أَ ٌٍّشح األ.ٌٝٚ
ال ٠زٛلغ أْ ٠ىٌٙ ْٛزٖ اٌزؼذ٠الد أ ٞرؤص١ش ِبد ٞػٍ ٝاٌؾشوخ.

اٌزؼذ٠الد ػٍِ ٝؼ١بس اٌّؾبعجخ اٌذ 40 ٌٟٚرؾ٠ٛالد االعزضّبساد اٌؼمبس٠خ

عزغش ٞاٌزؼذ٠الد ػٍ ٝاٌفزشاد اٌغٕ٠ٛخ اٌز ٟرجذأ ف ٟأ ٚثؼذ ٕ٠ 1ب٠ش ٚ ،2018اٌز ٟرٛمؼ ِز٠ ٝغت ػٍ ٝإٌّؾؤح رؾً٠ٛ
اٌؼمبس ،ثّب ف ٟرٌه اٌؼمبساد ل١ذ اإلٔؾبء أ ٚاٌزط٠ٛش ،اٌ ٝأ ِٓ ٚػمبساد اعزضّبس٠خ .رٕـ اٌزؼذ٠الد ػٍ ٝأْ اٌزغ١ش فٟ
االعزخذاَ ٠زُ ػٕذِب ٠غزٛف ٟاٌؼمبس ،أ٠ ٚزٛلف ػٓ اعز١فبء ،رؼش٠ف اٌؼمبس االعزضّبسِ ٞغ ٚعٛد دٌ ً١ػٍ ٝاٌزغ١ش فٟ
االعزخذاَ .اْ ِغشد اٌزغ١ش فٛٔ ٟا٠ب اإلداسح العزخذاَ اٌؼمبس ال ُ٠ؼذ دٌ١ال ػٍ ٝاٌزغ١ش ف ٟاالعزخذاَ.
ال ٠زٛلغ أْ ٠ىٌٙ ْٛزٖ اٌزؼذ٠الد أ ٞرؤص١ش ِبد ٞػٍ ٝاٌؾشوخ.
.3

انغٛبعبد انًحبعجٛخ انٓبيخ

3.1

ثٛبٌ اإلنزضاو
رُ اػذاد اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ٌٍؾشوخ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّبٌ١خ اٌقبدسح ػٓ ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخٚ ،اٌزفغ١شاد
اٌقبدسح ػٓ ِغٍظ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌذ١ٌٚخ.
اْ اػذاد اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّبٌ١خ ٠زطٍت اعزخذاَ ثؼل اٌزمذ٠شاد اٌّؾبعج١خ اٌّّٙخ .وّب ٠زطٍت ِٓ
اداسح اٌؾشوخ ارخبر األؽىبَ ف ٟرطج١ك اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٌٍؾشوخ٠ .زنّٓ ا٠نبػ  4األؽىبَ ٚاٌزمذ٠شاد اٌٙبِخ اٌز ٟرُ ارخبر٘ب
ف ٟاػذاد اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ رؤص١ش٘ب.

3.2

اعظ اإلػذاد
رُ اػذاد اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ػٍ ٝأعبط ِجذأ اٌزىٍفخ اٌزبس٠خ١خ .ثبعزضٕبء اٌم١بط ثبٌمّ١خ اٌؼبدٌخ ٌإلعزضّبساد اٌّزبؽخ ٌٍج١غ ٚاٌّؾبسوخ فٟ
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