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نبذة عن 
عمار للتمويل واإلجارة
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2004 كشــركة مســاهمة كويتيــة تعمــل وفقــا ألحــكام وتعاليــم  تأسســت شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة فــي 

الشــريعة اإلســالمية الســمحاء بــرأس مــال مدفــوع قــدره 20 مليــون دينــار كويتــي، وقــد مت انشــاؤها بتضافــر 

جهود مجموعة من املؤسســات املالية الرائدة في الســوق الكويتي واملنطقة باالضافة الى نخبة من املســتثمرين 

األفــراد.

وقــد مت ادراج شــركة عمــار للتمويــل واالجــارة فــي بورصــة الكويــت -  الســوق املــوازي عــام 2009 ومــن ثــم مت 

ادراجهــا بالســوق الرئيســي فــي اعقــاب اعــادة تصنيــف الســوق عــام 2018.

الرؤية:

أن نكــون أحــد املؤسســات املاليــة الرائــدة فــي ابتــكار وتطويــر أدوات اســتثمارية ومتويليــة تتوافــق مــع الشــريعة 

اإلســالمية وتتماشــى مــع متطلبــات العميــل وتطلعاتــه.

الرسالة:

الشــريعة  أحــكام  مــع  املتوافقــة  والتمويليــة  أفضــل احللــول االســتثمارية  بتقــدمي  مــع عمالئنـــا  الثقــة  تعزيــز 

اإلســالمية مــن خــالل االلتــزام: 

                     بالشفافية، 

                     السرعة، 

                     واملرونة 
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إستراتيجية الشركة

احملتدمة  املنافسة  في ظل  لها  متميز  موقع  إيجاد  إلى  إنشائها  ومنذ  واإلجارة  للتمويل  عمار  شركة  تسعى 

بالسوق االستثماري والعقاري الكويتي وفي ظل االزمات املالية املتتالية التي تعصف بعالم املال واالعمال. 

وتقوم اإلستراتيجية األساسية للشركة على إتباع سياسة استثمارية متحفظة حتقق للشركة أهدافها وحتد 

من األضرار التي قد تتعرض لها الشركات أثناء األزمات.

وتقدم عمار لعمالئها عدة أنشطة وعدة خدمات متويلية واستثمارية إسالمية: 

التمويل 

تتميز عمار بوجود فريق عمل متخصص في مجال التمويل العقاري على درجة عالية من املهارة واحلرفية 

يعمل على تقدمي أفضل فرص التمويل وأكثرها مرونة كما تتميز عمار بتنوع األنشطة

واخلدمات واحللول التمويلية اإلسالمية التي تقدمها لعمالئها و ذلك بقصد االستثمار العقاري أو متويل 

املشاريع والشركات املتوسطة احلجم والصغيرة بأحد العقود التالية :

إجارة تشغيلية أ. 

إجارة مع وعد بالتملك ب. 

مشاركة ج. 

التمويل الهيكلي:

تقــدم عمــار خدمــات التمويــل الهيكلــي لعمالئهــا لتزويدهــم بأفضــل متويــل ممكــن مــن خــالل اســتراتيجية 

لتكويــن رأس املــال وإعــادة هيكلتــه باســتخدام أســاليب متعــددة مثــل الدفــع املســبق املــرن وأولويــات توزيــع النقــد 

والتمويــل متعــددة الشــرائح. 
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تمويل مشاريع التشييد العقارية )إستصناع(

تقــوم عمــار بتقــدمي تســهيالت متويــل خاصــة ميكــن اســتخدامها لتمويــل املشــاريع اإلنشــائية مــن خــالل عمليــة 

االســتصناع.

االستثمار

توظيف االستثمار

تساهم عمار في مشاريع متنوعة مع اطراف أخرى وذلك لتنويع استثماراتها وتوزيع املخاطر.

الوساطة في شراء األوراق المالية )وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق 

المالية(

تقدم عمار لعمالئها خدمات وسيط بيع وشراء األسهم غير املدرجة.

االستثمار العقاري

تســتثمر عمــار فــي مجموعــة متنوعــة مــن العقــارات املــدرة للدخــل ســواء حملفظتهــا اخلاصــة او لصالــح عمالئهــا 

و تقــوم كذلــك باعمــال التطويــر العقــاري لالراضــي واملبانــي والتشــييد بهــدف إعــادة البيــع.

الخدمات االستشارية

الخدمات االستشارية العقارية

توفــر عمــار مجموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات االستشــارية العقاريــة تتضمــن توفيــر االستشــارات فــي اختيــار 

النقديــة. املواقــع وحتليــل األســواق ودراســات اجلــدوى وحتليــل االســتثمار والتدفقــات 
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أعضاء مجلس ادارة
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رئيس مجلس اإلدارة السيد/ عبداهلل راشد سالم بوقماز

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي السيد/ بشار ناصر النجران التويجـري

عضو مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي السيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرفـي

عضو مجلس اإلدارة
عضو غير تنفيذي السيد/ عبداهلل علي عبداهلل الصانع

عضو مجلس اإلدارة
عضو مستقل السيد/ طالل سلطان علي الشهــاب

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
عضو تنفيذي السيد/ حمد محمــد عبد اهلل السعـد
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أعضاء هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية
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رئيس هيئة الرقابة الشرعية أ. د. عبدالعزيز القصار

عضو هيئة الرقابة الشرعية د. عيسى ذكي عيسى

عضو هيئة الرقابة الشرعية د. علي ابراهيم الراشد
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اإلشراف والرقابة على عمار
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 عبداللطيف العيبان - جرانت ثورنتون

بيت التدقيق الشرعي

البزيع لالستشارات

مراقب احلسابات اخلارجي:

املدقق الداخلي :

مكتب التدقيق الشرعي:
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إقرار وتعهد بسالمة
ونزاهة البيانات المالية
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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السادة املساهمني الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، ، ،

يســرني نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 
.2019 ديســمبر   31

أنهــت معظــم االســواق العامليــة عــام 2019 بنمــو جيــد خاصــة فــي مجــال أســواق املــال والســلع كالذهــب والبتــرول علــى 
الرغــم مــن الظــروف اجليوسياســية االقليميــة والعامليــة، واملتمثلــة فــي احلــرب التجاريــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن 
ودول اخــرى واالنتخابــات البريطانيــة ، والتــي كانــت نتائجهــا خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد االوروبــي ، باإلضافــة الــى 
احلــروب واملظاهــرات فــي عــدة دول عربيــة واســتهداف املنشــئات النفطيــة بالســعودية وجميــع هــذه األمــور أدت إلــى تذبــذب 

الســوق خــالل الســنة.
فــي اخلليــج، كان أداء بورصــة الكويــت األفضــل وحقــق نتائجــا ممتــازة مدعومــة بالترقيــات مــن قبــل املؤشــرات العامليــة 
وآخرهــا مؤشــر MSCI، والــذي مــن املفتــرض دخــول ســيولته فــي البورصــة فــي مايــو 2020، كمــا ارتفعــت ســيولة البورصــة 
أكثــر مــن 90 % عــن عــام 2018، وســجل مؤشــر البورصــة العــام ارتفاعــا بنســبة 23.7 % مدعومــا باالرتفــاع الكبيــر فــي الســوق 
األول الــذي ارتفــع بنســبة 32.4 % واســتحوذ الســوق األول علــى أكثــر مــن 80 % مــن إجمالــي تــداوالت العــام ) معظمهــا 

بنــوك (. كمــا أغلــق املؤشــر الرئيســي للبورصــة والــذي يحتــوي علــى 144 شــركة علــى ارتفــاع طفيــف بلــغ 3.6 %. 
كمــا ســجلت جميــع أســواق اخلليــج ارتفاعــا بنســب أقــل باســتثناء الســوق العمانــي الــذي ســجل خســائرا، ممــا يؤكــد علــى 
اإليجابيــة املتوقعــة ألســواق املــال فــي املنطقــة والتوقعــات املســتقبلية املســتقرة لــدول مجلــس التعــاون، شــهد الســوق 
الســعودي أعلــى اكتتــاب فــي التاريــخ مــن خــالل طــرح 3 % فقــط مــن أســهم شــركة ارامكــو لالكتتــاب فــي نوفمبــر املاضــي  
وتداولهــا فــي الســوق الســعودي فــي ديســمبر ممــا أدى إلــى إغــالق الســوق الســعودي علــى ارتفــاع بنســبة %7.2، وهــو الســوق 

األكبــر فــي الوطــن العربــي مــن حيــث القيمــة الســوقية.
األســواق االمريكيــة ســجلت ارتفاعــات كبيــرة جتــاوزت 27 % حيــث كانــت النســبة األعلــى بقطــاع التكنلوجيــا والــذي 
ارتفعــت أســهمها بنســبة 48 % كمــا حتســن أداء األســواق االوروبيــة وســجلت ارتفاعــات متفاوتــة، كمــا ســجل الذهــب أعلــى 
ارتفــاع ســنوي خــالل آخــر 10 ســنوات بنســبة جتــاوزت 18 %، كمــا ســجل النفــط ارتفاعــا جتــاوز 20 %. هــذا وحافــظ 

الــدوالر علــى قوتــه أمــام معظــم العمــالت كمــا حتســن أداء اجلنيــه االســترليني والروبــل الروســي.
أمــا فيمــا يتعلــق بالقطــاع العقــاري احمللــي ومــع خفــض ســعر اخلصــم مــن قبــل البنــك املركــزي فقــد ســجلت الصفقــات 
العقاريــة ارتفاعــا ملحوظــًا خاصــة بالربــع الثالــث، وتفاوتــت معــدالت الزيــادة بــن القطاعــات العقاريــة املختلفــة مــن 
حيــث القيمــة والعــدد، فــي حــن ارتفعــت متوســط تــداوالت العقــارات الســكنية بنســبة 24 % والتــداوالت علــى العقــارات 

التجاريــة بنســبة 40 % بينمــا انخفضــت تــداوالت االســتثماري بنســبة 28 %.
علــى صعيــد الشــركة، فقــد اســتمرت إدارة الشــركة بالتحفــظ وعــدم الدخــول باســتثمارات عاليــة املخاطــر، فقــد قامــت 
الشــركة خــالل عــام 2019 بتطويــر احملفظــة اإلســتثمارية مــن خــالل التركيــز علــى األســهم ذات العائــد األفضــل وذات 
الســيولة العاليــة، كمــا اســتمرت فــي احملافظــة علــى احملفظــة العقاريــة مــع العمــل علــى تطويرهــا لزيــادة العائــد عليهــا 
كمــا اســتمرت الشــركة بتقليــص املصاريــف والتــي أدت إلــى حتقيــق أربــاح وإن كانــت متواضعــة ولكــن بعــد عــدة ســنوات مــن 

اخلســائر.

نتائج الشـــركة المالية لعام 2019

حققــت الشــركة صافــي ربــح بقيمــة 233,341 د.ك بواقــع 1.2 فلــس/ للســهم مقابــل خســارة )945,198( د.ك مــا يعــادل 
)4.8( فلــس/ للســهم لعــام 2018 .
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Ă  وقــد بلغــت اإليــرادات 945,983 د.ك مقابــل 556,378 د.ك لعــام 2018 بزيــادة قدرهــا 70% وترجــع الزيــادة فــي
إيــرادات الشــركة إلــى ارتفــاع قيــم احملفظــة األســتثمارية واالســتثمارات العقاريــة أمــا املصروفــات فقــد ســجلت 
703,522 د.ك مقابــل 1,501,576 د.ك لعــام 2018 بانخفــاض قــدرة 53% ويرجــع انخفــاض املصروفــات إلــى عــدم 

تســجيل مطالبــات قانونيــة. 

األصول وااللتزامات:

Ă  بلغت أصول الشركة 18,819,761 د.ك مقابل 18,571,886 د.ك لعام 2018 بارتفاع 1.3% فيما بلغت التزامات
الشركة 1,371,131 د.ك مقابل 1,356,597 د.ك لعام 2018 بارتفاع %1.1. 

حقوق الملكية:

Ă  1.5% وبقيمــة دفتريــة بزيــادة   2015 لعــام  17,215,289 د.ك  17,486,630 د.ك مقابــل  امللكيــة  بلغــت حقــوق 
للســهم 89 فلــس مقابــل 88 فلــس لعــام 2018 . 

نتائج الشركة المالية لألعوام2014/2015/2016/2017/2018/2019

201920182017201620152014البيانات

20,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000رأس املال )دينار كويتي(

إجمالي املوجودات
18,819,76118,571,88621,343,78324,432,09924,541,95024,177,614)دينار كويتي(

إجمالي حقوق املساهمني )دينار 
17,446,35017,213,15418,160,48719,882,94021,919,77822,151,166كويتي(

صافي )خسارة( ربح الشركة 
249,185)181,540()1,762,268()1,543,481()945,198(233,341)دينار كويتي(

1.3 فلس)0.9(  فلس)9.0( فلس)7.9( فلس)4.8( فلس1.2 فلسربح السهم 

113 فلس112 فلس102 فلس93 فلس88 فلس89 فلسالقيمة الدفترية للسهم

1.1 %0.8- %9.0- %8.5- %5.5- %1.5%العائد على حقوق املساهمني

السعر السوقي لسهم شركة عمار للتمويل واالجارة عن كافة سنوات االدراج
وعن أنشطة شركة عمار خالل السنة املالية املنتهية في 2019/12/21، فنستعرض أدناه أهم اجنازات اإلدارات املختلفة ل “عمار”:

أنشطة استثمارية :

استمرت الشركة في نهجها املتحفظ في تقنن استثماراتها اجلديدة ومحاولة التخارج من االستثمارات القائمة 
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السعر السوقي لسهم شركة عمار للتمويل واالجارة عن كافة سنوات االدراج

سعر السهمالسنة

201166

201257

201370

201462

201551

201654

201755

201841

201938
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غيــر املــدرة و غيــر املجديــة وفــي ســبيل ذلــك قامــت بعــرض بعــض اســتثماراتها فــي بورصــة الكويــت و خــارج البورصــة 

)األســهم غيــر املدرجــة( بأفضــل أســعار ممكنــة مــع االبقــاء علــى اجليــد منهــا.

أمــا مــا يتعلــق باالســتثمارات املتداولــة خــالل عــام 2019 فقــد قامــت الشــركة بتدويــر محفظــة األســهم وبالتركيــز علــى 

االســتثمار فــي بورصــة الكويــت لإلبقــاء علــى نســبة الســيولة وقــد ارتفعــت قيمــة االســتثمارات مــن 301,365 د.ك. بدايــة 

العــام الــى 496,008 د.ك. فــي نهايتــه.

االستثمارات العقارية : 

متتلــك الشــركة اســتثمارات عقاريــة مباشــرة فــي دولــة الكويــت تتكــون مــن 11 عقــار بقيمــة إجماليــة 10,910,000 د.ك، 

وهــي محفظــة متنوعــة مــن حيــث القطــاع واملوقــع منهــا 9 عقــارات مــدرة للدخــل وبنســبة عائــد اجمالــي حالــي 5.5 % 

مــن قيمــة جميــع العقــارات والتــي ســوف تصــل إلــى حوالــي )10%( بعــد تطويــر أحــد العقــارات التجاريــة وتأجيــر جميــع 

العقــارات الــذي ســيترتب عليــه زيــادة دخــل الشــركة الثابــت.

التمويل التجاري :

قامت عمار بتقليص نشاطها التمويلي القائمة لتوسع البنوك في التمويل العقاري وصعوبة منافستها في هذا املجال.

كمــا قامــت الشــركة فــي اجتــاه تقليــص القائــم مــن احملفظــة بالتفــاوض مــع بعــض العمــالء لتســوية مديونياتهــم علمــا 

بأنهــا رصــدت مخصــص بنســبة 100 % ملقابلــة مديونياتهــم القائمــة.

خطة الشركة المستقبلية

فــي ضــوء التحديــات التــي متــر بهــا الشــركة، تكــرس عمــار عملهــا خــالل الفتــرة القادمــة فــي تنميــة أرباحهــا وتقليــص 

خســائرها املتراكمــة وذلــك مــن خــالل االســتمرار بإتبــاع سياســة متحفظــة وتنميــة محفظتهــا االســتثمارية باألســهم 

والعقــار. والصكــوك 
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متطلبات الحوكمة :

التزمــت شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة بتطبيــق كافــة متطلبــات هيئــة أســواق املــال التــي وردت فــي الكتــاب اخلامــس عشــر 

“حوكمــة الشــركات” وعملــت علــى اتخاذهــا كمبــدأ أساســي وثقافــة عمــل فــي الشــركة كمــا قامــت بإعــادة تشــكيل الهيــكل 

التنظيمــي للشــركة، وتعمــل علــى حتديــث اللوائــح والسياســات والنظــم لتحقيــق أعلــى معاييــر تطبيقــات احلوكمــة ســعيا 

بــن مصالــح الشــركة ومســاهميها وأصحــاب املصالــح األخــرى وحتفيــز وجــود  منهــا لتحقيــق أفضــل حمايــة وتــوازن 

الشــفافية واملصداقيــة للوصــول إلــى أفضــل األســاليب ملمارســة ســلطات اإلدارة الرشــيدة.

وختامــا، فــإن مجلــس إدارة الشــركة يؤكــد ويتعهــد بســالمة ودقــة البيانــات املاليــة التــي يتــم موافــاة مراقــب احلســابات 

اخلارجــي بهــا مــن أجــل القيــام باملهــام املوكلــة إليــه علــى أكمــل وجــه، كمــا يتعهــد بســالمة ونزاهــة كافــة البيانــات املاليــة 

وكذلك التقارير ذات الصلة بنشــاط الشــركة، مع التأكيد بأن كافة تعامالت الشــركة تتم وفق أحكام الشــريعة اإلســالمية 

ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية اخلاصــة بالشــركة.

 عبد اهلل راشد بوقماز
رئيس مجلس اإلدارة
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بيان مجلس
اإلدارة السنوي 2019
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تقرير الحوكمة
السنوي 2019
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المقدمة

إميانــاً مــن مجلــس إدارة شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة واإلدارة التنفيذيــة بأهميــة االلتــزام الكامــل قــدر االمــكان بجميــع 
النظــم والقوانــني التــي تنظــم أعمــال الشــركة وتنظــم العالقــة بــني كل مــن املســاهمني ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 

وأصحــاب املصالــح، قامــت عمــار بتطبيــق أفضــل املمارســات لتطبيــق قواعــد احلوكمــة .

2.        ملخــص لمــا قامــت بــه شــركة عمــار للتمويــل واالجــارة خــالل عــام 2019 فيمــا يتعلــق بتطبيــق 
ــركات. ــة الش ــليمة لحوكم ــد س قواع

التزام/االنجازقواعد الحوكمة
تفسير

بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة1
التزامتشكيل مجلس االدارة

التزاماجتماعات مجلس االدارة
التزامتسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة

التحديد السليم للمهام 2
واملسؤوليات

التزاممسئوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
التزامإجنازات مجلس اإلدارة خالل عام 2019

التزامتطبيق متطلبات تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة
حصول أعضاء مجلس اإلدارة على املعلومات والبيانات 

التزامبشكل دقيق وفي الوقت املناسب

3
اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة 

لعضوية مجلس االدارة 
واالدارة التنفيذية

التزامتطبيق متطلبات تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت
تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة

التزامواإلدارة التنفيذية 

ضمان نزاهة التقارير املالية4

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة 
التزامالتنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة 

التزامتطبيق متطلبات تشكيل جلنة التدقيق
التزامالتعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة

التزاماستقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي

وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر 5
والرقابة الداخلية

التزامتطبيق متطلبات تشكيل قسم مستقل إلدارة املخاطر
التزامتطبيق متطلبات تشكيل جلنة إدارة املخاطر 

التزامأنظمة الضبط والرقابة الداخلية
التزامتطبيق متطلبات تشكيل إدارة التدقيق الداخلي

تعزيز السلوك املهني والقيم 6
االخالقية

ميثاق العمل الذي يشمل معايير ومحددات السلوك املهني 
التزاموالقيم األخالقية

التزامالسياسات واآلليات بشأن احلد من تعارض املصالح
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االفصاح والشفافية بشكل دقيق 7
وفي الوقت املناسب

تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي 
التزامحتدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح

تطبيق متطلبات سجل افصاحات اعضاء مجلس اإلدارة 
التزامواإلدارة التنفيذية

التزامتطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين
كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات، 

التزامواالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح 

احترام حقوق املساهمن8

تطبيق متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة 
للمساهمني، وذلك لضمان العدالة واملساواة بني كافة 

املساهمني
التزام

انشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة وذلك ضمن 
التزاممتطلبات املتابعة املستمرة للبيانات اخلاصة باملساهمني

كيفية تشجيع املساهمني على املشاركة والتصويت في 
التزاماالجتماعات اخلاصة بجمعيات الشركة 

إدراك دور أصحاب املصالح9

النظم والسياسات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق 
التزامأصحاب املصالح

كيفية تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة في متابعة 
التزامانشطة الشركة املختلفة

تعزيز وحتسن االداء10

تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج 

ودورات تدريبية بشكل مستمر
التزام

كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من 
التزامأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 Value( جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية
Creation( لدى العاملني في الشركة، وذلك من خالل 
حتقيق األهداف االستراتيجية وحتسني معدالت األداء

التزام

التركيز على أهمية املسؤولية 11
االجتماعية

وضع سياسة تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف 
التزامالشركة وأهداف املجتمع

البرامج واآلليات املستخدمة والتي تساعد على ابراز 
التزامجهود الشركة املبذولة في مجال العمل االجتماعي 

التزام/االنجازقواعد الحوكمة
تفسير
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3.       تفصيل المهام التي أنجزتها الشركة خالل عام 2019 لتطبيق قواعد واحكام حوكمة الشركات

القاعدة األولى : بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

3.1      تشكيل مجلس االدارة 

 Ă ــن 6 أعضــاء ــث يتشــكل م ــل واإلجــارة حي ــار للتموي ــس إدارة شــركة عم ــوازن ملجل ــكل مت ــاء هي ــار ببن قامــت عم
غالبيتهــم غيــر تنفيذيــني ويضــم املجلــس عضــوا مســتقاًل واحــداً.

 Ă مت انتخــاب أعضــاء مجلــس االدارة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر
2016 والتــي عقــدت يــوم اإلثنــني املوافــق 29 مايــو 2017 للــدورة 2017-2019 وفقــاً لقواعــد حوكمــة الشــركات. 

 Ă ــي مجــال عمــل ــة ف ــة متخصصــة وطويل ــرات مهني ــة متنوعــة وخب ــرات علمي ــس االدارة بخب ــاز أعضــاء مجل ميت
الشــركة وكذلــك فــي املجــاالت احملاســبية واملاليــة مبــا يســاهم فــي إضافــة اخلبــرات التــي حتتاجهــا الشــركة عنــد 

مناقشــة املوضوعــات املعروضــة علــى مجلــس اإلدارة كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول التالــي:

أعضاء مجلس االدارة
تصنيف العضو

)تنفيذي/غير تنفيذي/
مستقل/أمن سر(

املؤهل العلمي واخلبرة العملية 
تاريخ 

االنتخاب/
التعيني 

رئيس مجلس االدارةالسيد/ عبداهلل راشد سالم بوقماز
)عضو غير تنفيذي(

بكالوريوس هندسة صناعية 
خبــرة 39 ســنة فــي مجــال االســتثمار واملــال 

والصناعة

وفقاً لقرار 
اجلمعية 
العامة 
العادية 
املنعقدة 
بتاريخ 

29 مايو 
2017

السيد/ بشار ناصر النجران 
التويجري

نائب رئيس مجلس االدارة
)عضو غير تنفيذي(

بكالوريوس متويل وبنوك
خبرة 24 سنة في مجال التمويل واالستثمار 

السيد/عبدالفتاح محمد رفيع 
معرفي

عضو مجلس االدارة
)عضو غير تنفيذي(

بكالوريوس جتارة واقتصاد وعلوم سياسية
خبــرة 39 ســنة فــي مجــال املــال والتجــارة 

والعقــار

عضو مجلس االدارةالسيد/ عبداهلل علي عبداهلل الصانـع
)عضو غير تنفيذي(

بكالوريوس محاسبة 
خبرة 23 سنة في مجال املال واالستثمار

عضو مجلس االدارةالسيد/ طالل سلطـــان الشهـاب
)عضو مستقل(

بكالوريوس محاسبة 
خبرة 23 سنة في مجال املال واالستثمار 

السيد/ حمــد محمــد السعــد
عضو مجلس االدارة
 والرئيس التنفيذي

)عضو تنفيذي(

بكالوريوس هندسة صناعية 
خبرة 35 سنة في مجال الصناعة

واملال واالستثمار والعقار

أمني السرالسيد/ محمد عصام فيضي
بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

خبرة في الشؤون االدارية واملطابقة
وااللتزام الرقابي

04 يونيو 
2017

 Ă جميــع األعضــاء علــى اطــالع ومعرفــة بالقوانــني واالنظمــة املتعلقــة بأنشــطة الشــركة ولوائحهــا منــذ بدايــة
عضويتهــم بالشــركة، حيــث يتــم تســليم االعضــاء اجلــدد ملفــا تعريفيــا يحــوي كافــة املعلومــات املطلوبــة عــن 

الشــركة وانشــطتها حــال اســتالمهم ملهامهــم.
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3.2       اجتماعات مجلس االدارة

 Ă يلتــزم مجلــس اإلدارة بعقــد اجتماعــات دوريــة منتظمــة يحضــر لهــا بشــكل مســبق ويخصــص لهــا الوقــت الكافــي
ملناقشــة جميــع بنــود جــداول األعمــال لتنفيــذ رؤيــة الشــركة ورســالتها واهدافهــا واســتراتيجيتها العامــة لتحقيــق 

تطلعــات املســاهمني.
 Ă عقد مجلس اإلدارة تسعة اجتماعات خالل عام 2019، منها اجتماعني بالتمرير وهو ما يفوق العدد املطلوب

لعقد اجتماعات مجلس اإلدارة مبوجب قانون الشركات وقواعد احلوكمة الصادرة عن هيئة أسواق املال. كما 
حتظى اجتماعات مجلس اإلدارة بحضور ومشاركة فاعلة من قبل االعضاء كما هو مفصل باجلدول التالي :-

أعضاء مجلس اإلدارة

اجتماعات مجلس اإلدارة

السابعالسادساخلامسالرابعالثالثالثانياألول
بالتمرير

الثانياألول
 07

مارس
14

مارس
13
مايو

07
أغسطس

31
أكتوبر

27
نوفمبر

05
ديسمبر

20
فبراير

03
ابريل

عبداهلل بوقماز 
----)رئيس مجلس اإلدارة(

بشار التويجري
)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

عبدالفتاح معرفي
)عضو مجلس اإلدارة(

عبداهلل الصانع
----)عضو مجلس اإلدارة(

طالل الشهاب
)عضو مجلس اإلدارة(

حمد السعد
)عضو مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي(


3.3       تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

 Ă مت اعــادة تعيــني الســيد/ محمــد عصــام فيضــي أمينــا لســر مجلــس االدارة وذلــك فــي اجتمــاع مجلــس االدارة رقــم
04/2017 بتاريــخ 04 يونيــو 2017. وقــد اوكلــت لــه مهمــة حفــظ وتنســيق محاضــر اجتماعــات املجلــس ومتابعــة 

تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة مــع إدارات الشــركة.
 Ă لــدى أمــني ســر مجلــس إدارة شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة ســجل خــاص لتدويــن محاضــر اجتماعــات مجلــس

اإلدارة بأرقــام متتابعــة ومتسلســلة للســنة التــي عقــد فيهــا االجتمــاع مبينــاً فيــه تاريــخ االجتمــاع وســاعة بدايتــه 
ونهايتــه ومــكان انعقــاده باإلضافــة الــى أهــم قــرارات ومــداوالت اجتماعــات املجلــس حيــث يتــم تبويبهــا وحفظهــا 

بطريقــة يســهل الرجــوع إليهــا .
 Ă ــل ــس تتمث ــع وحفــظ محاضــر اجتماعــات املجل ــة واضحــة فــي اعــداد وتوقي ــس اإلدارة آلي ــع أمــني ســر مجل يتب

بتجهيــز وإرســال ملــف جــدول االعمــال وجميــع املرفقــات للســادة األعضــاء قبــل ثــالث أيــام عمــل علــى األقــل، 
اعــداد وتوقيــع احملضــر مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة، حفــظ صــورة مــن احملضــر مــع املرفقــات فــي ملــف 
االجتماعــات وحفــظ النســخة األصليــة فــي ملــف خــاص بالنســخ األصليــة حملاضــر االجتماعــات، كمــا يتــم حفــظ 

صــورة ضوئيــة مــن احملضــر املعتمــد.
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القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

1.2       مسئوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية 

ضمــن ســعي الشــركة إلرســاء قواعــد احلوكمــة، قامــت الشــركة بتحديــد مهــام ومســؤوليات وواجبــات أعضــاء مجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وحتديــد الســلطات والصالحيــات بشــكل واضــح فــي ميثــاق عمــل مجلــس إدارة الشــركة والــذي 
مت اعتمــاد حتديثــه باجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 05 أغســطس 2018. ويحــدد امليثــاق بالتفصيــل املهــام واملســؤوليات 

والواجبــات اخلاصــة مبجلــس اإلدارة علــى النحــو التالــي: -
ــوض أحــد  ــس أن يف ــا يجــوز للمجل ــال الشــركة كم ــة أعم ــا لطبيع ــه وفق ــني أعضائ ــل ب ــوزع مجلــس االدارة العم 1.     ي
أعضائــه أو جلنــة مــن بــني أعضائــه أو أحــدا مــن الغيــر للقيــام بعمــل معــني أو أكثــر أو االشــراف علــى وجــه مــن 

وجــوه نشــاط الشــركة.

2.     اعتماد األهداف واالستراتيجيات واخلطط والسياسات الضرورية للشركة. وهذا يتضمن ما يلي كحد أدنى:

 Ă االلتــزام وتوجيهــات  املراجعــة  ذلــك  فــي  مبــا  الرئيســية  أعمالهــا  وخطــط  للشــركة  شــاملة  إســتراتيجية 
األعمــال. وخطــط  باإلســتراتيجية 

 Ă.هيكل رأس املال األمثل للشركة وأهدافها املالية
 Ă.سياسة واضحة لتوزيع األرباح سواء نقدية أو غير نقدية مبا يعود بالنفع على املساهمني والشركة
 Ă.حتديد أهداف األداء ومتابعة تنفيذ هذه األهداف واألداء الشامل للشركة
 Ă.الهيكل التنظيمي وهيكل املوظفني بالشركة واملراجعة الدورية له

3.     اعتماد املوازنات السنوية والبيانات املالية املرحلية والسنوية.

4.     متابعة النفقات الرأسمالية الكبرى للشركة والعمليات الضخمة.

5.     التأكــد مــن مســتوى االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات التــي تؤكــد احتــرام الشــركة للنظــم واللوائــح الداخليــة التــي 
تنفذهــا الشــركة.

6.     احلــرص علــى وضــع آليــات العــرض واالفصــاح الدقيــق والشــفاف مبــا يتفــق مــع األحــكام الــواردة فــي قانــون 
هيئــة أســواق املــال والئحتــه التنفيذيــة والتــي حتــدد جوانــب ومجــاالت وخصائــص اإلفصــاح ســواء فيمــا يتصــل 

ــا. ــي يتعــني اإلفصــاح عنه باملوضوعــات أو العناصــر الت
7.     تنظيــم عمليــات اإلفصــاح اخلاصــة بــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، واملســتثمرين احملتملــني 
مــن خــالل وضــع ســجل بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وحتديثــه بشــكل دوري مبــا يعكــس 

حقيقــة األطــراف ذات العالقــة. 

8.     التأكــد مــن نزاهــة ودقــة البيانــات واملعلومــات التــي يتعــني اإلفصــاح عنهــا وفقــا لسياســات وإجــراءات اإلفصــاح 
والشــفافية التــي تنفذهــا الشــركة. 

9.     اإلفصــاح واإلعــالن بصــورة دوريــة عــن التقــدم احملــرز بأنشــطة الشــركة وكافــة التطــورات الهامــة التــي حتــدث وفــق 
متطلبــات اإلفصــاح ذات الصلــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال.

10.    إنشــاء قنــوات اتصــال فعالــة تســهل عمليــة مراجعــة مختلــف أنشــطة الشــركة والتطــورات الهامــة بصــورة مســتمرة 
وبشــكل دوري مــن قبــل مســاهمي الشــركة.

11.    وضع نظام حوكمة للشركة ومراقبته ومتابعة مستوى فاعليته وتعديله عند احلاجة.
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.)KPIs( 12.    متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية

13.    دعــوة اجلمعيــة العامــة للمســاهمني لالجتمــاع بعــد انتهــاء الســنة املاليــة وذلــك فــي الزمــان واملــكان اللذيــن يعينهمــا 
عقــد الشــركة أو حتــدده الدعــوة إلــى اجتمــاع اجلمعيــة العامــة. وملجلــس اإلدارة دعــوة هــذه اجلمعيــة لالجتمــاع 
كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك. كمــا يتعــني علــى مجلــس االدارة أن يدعــو اجلمعيــة لالجتمــاع بنــاء علــى طلــب 
مســبب مــن عــدد مــن املســاهمني ميلكــون مــا ال يقــل عــن 10% مــن رأس مــال الشــركة، أو بنــاء علــى طلــب مراقــب 

احلســابات وذلــك خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الطلــب.
14.    دعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة يكــون بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس االدارة، أو بنــاء علــى طلــب مســبب مــن 
مســاهمني ميثلــون خمســة عشــر باملائــة مــن رأس مــال الشــركة املصــدر أو مــن وزارة التجــارة والصناعــة، ويجــب 
علــى مجلــس االدارة أن يدعــو اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــالل ثالثــني يوما من تاريــخ تقدمي الطلب.  
15.    إعــداد تقريــر ســنوي يتلــى فــي اجلمعيــة العامــة الســنوية للشــركة يتضمــن متطلبــات وإجــراءات اســتكمال قواعــد 
حوكمــة الشــركات ومــدى التقيــد بهــا، علــى أن يتــم تضمــني هــذا التقريــر فــي التقريــر الســنوي املعــد عــن أنشــطة 

الشــركة مــع بيــان القواعــد التــي مت االلتــزام بهــا والقواعــد التــي لــم يتــم التقيــد بهــا مــع مبــررات عــدم االلتــزام.
16.    تضمــني التقريــر الســنوي املرفــوع للمســاهمني مــن مجلــس إدارة الشــركة التعهــد بســالمة ونزاهــة كافــة البيانــات 
املاليــة وكذلــك التقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة حيــث تســهم هــذه التعهــدات فــي تعزيــز عمليــة املســاءلة، 

ســواء مســاءلة اإلدارة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، أو مســاءلة مجلــس اإلدارة مــن قبــل املســاهمني.
17.    اعتمــاد اللوائــح والنظــم )السياســات( الداخليــة املتعلقــة بأعمــال الشــركة وحتســينها والتأكــد مــن أن السياســات 
واللوائــح املعتمــدة لــدى الشــركة شــفافة وواضحــة بحيــث تســمح بعمليــة اتخــاذ القــرارات، وحتقيق مبــادئ احلوكمة 

الســليمة والفصــل بــني الصالحيــات بــني مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
18.    حتديد األدوار واالختصاصات واملهام واملسؤوليات بني مختلف املستويات التنظيمية.

19.    حتديــد واعتمــاد الصالحيــات التــي يتــم تفويــض اإلدارة التنفيذيــة بهــا، وإجــراءات اتخــاذ القــرار وفتــرة التفويــض. 
كمــا يتعــني علــى مجلــس اإلدارة حتديــد األمــور التــي تظــل ضمــن صالحياتــه. يتعــني علــى اإلدارة التنفيذيــة تقــدمي 

تقاريــر دوريــة بشــأن أداء الصالحيــات املفوضــة إليــه.
ــا للسياســات  ــم وفق ــام املســندة إليه ــة امله ــون بكاف ــم يقوم ــن أنه ــد م ــة. التأك ــة أداء اإلدارة التنفيذي ــة متابع 20.    رقاب
واللوائــح املعتمــدة ملجلــس اإلدارة. ووضــع مؤشــرات األداء الرئيســية لــإدارة التنفيذيــة التــي تتوافــق مــع أهــداف 

وإســتراتيجية الشــركة.
21.    عقــد اجتماعــات دوريــة مــع اإلدارة التنفيذيــة ملناقشــة مســتجدات األعمــال واملشــكالت والعوائــق املتعلقــة بهــا. 
ــة. ــى املعلومــات الهامــة املتعلقــة بأنشــطة الشــركة خــالل هــذه االجتماعــات الدوري وكذلــك مناقشــة واالطــالع عل

22.    حتديــد مجموعــات مكافــآت املوظفــني مثــل مجموعــة املكافــآت الثابتــة ومجموعــة املكافــآت املرتبطــة بــاألداء 
ــني. ــه القوان ــا تنــص علي واملخاطــر ومجموعــة املكافــآت فــي شــكل أســهم وفــق م

23.    تعيني أو عزل أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية مبا في ذلك الرئيس التنفيذي ومن في منصبه.

24.    وضع سياسة حتكم العالقة مع أصحاب املصالح حلماية حقوقهم.

25.    وضع آلية تنظم املعامالت مع األطراف ذات الصلة بحيث تقلل )متنع( تضارب املصالح.

26.    يتوافر لدى مجلس اإلدارة القدرة على فهم وحتليل طبيعة وحجم املخاطر التي تواجه أنشطة الشركة للحد منها 
أكبـر قـدر مسـتطاع، فضـال عـن حتديـد اإلجـراء املناسـب للتعامـل معهـا، ويتضمـن ذلـك حتديـد العوامـل الداخلية 
أو اخلارجيـة التـي أدت أو تـؤدي إلـى حـدوث مثـل تلـك املخاطـر وتطويـر أسـاليب مواجهتهـا، وذلـك فـي ضـوء 
االسـتراتيجيات والسياسـات اخلاصـة املوضوعـة فـي هـذا الشـأن وعلى وجـه اخلصوص نزعة الشـركة للمخاطر.
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27.    التأكــد بصــورة دوريــة مــن فاعليــة وكفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة املطبــق فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة والــذي 
يتضمــن مــا يلــي:

 Ă.التأكد من سالمة النظم املالية واحملاسبية، مبا في ذلك النظم املتعلقة بالتقارير املالية
 Ă ــد نطــاق املخاطــر )نطــاق ــم وإدارة املخاطــر مــن خــالل حتدي ــة املناســبة لتقيي ــذ نظــم الرقاب التأكــد مــن تنفي

املخاطــر( التــي قــد تواجههــا الشــركة، وخلــق بيئــة مــن الوعــي بثقافــة جتنــب املخاطــر علــى مســتوى الشــركة 
ــة بالشــركة. ــح واألطــراف ذات الصل ــا بشــكل واضــح ألصحــاب املصال وتقدميه

 Ă ــي ــني ف ــدى العاملــ ــية )Value Creation( لــ ــم املؤسســ ــق القيــ ــة خلـــــ ــى أهمي ــل مســتمر علـــــ ــد بشكـــــ التأكي
الشــــركة، وذلــك مــن خــالل العمــل الدائــم علــى حتقيــق األهــداف االســــتراتيجية للشــــركة، وحتســني معــدالت 

األداء، وااللتــزام بالقوانــني والتعليمــات وخاصــة قواعــد احلوكمــة.
 Ă العمــل علــى خلــق القيــم داخــل الشــركة وذلــك علــى املــدى القصيــر واملتوســط والطويــل، وذلــك مــن خــالل وضــع

اآلليــات واإلجــراءات التــي تعمــل علــى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة، وحتســني معــدالت األداء ممــا 
يســاهم بشــكل فعــال فــي خلــق القيــم املؤسســية لــدى العاملــني ويحفزهــم علــى العمــل املســتمر للحفــاظ علــى 
الســالمة املاليــة للشــركة، ويتــم ذلــك مــن خــالل العمــل علــى التطويــر املســتمر لنظــم التقاريــر املتكاملــة الداخليــة 
املعمــول بهــا لــدى الشــركة كــي تصبــح أكثــر شــمولية، حيــث أن ذلــك يســاعد كل مــن  أعضــاء  مجلــس  اإلدارة 

واإلدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ القــرارات بشــكل منهجــي وســليم، ومــن ثــم حتقيــق مصالــح املســاهمني.
28.    تشــكيل جلــان متخصصــة - وفــق حاجــة الشــركة وظروفهــا وطبيعــة عملهــا - تقــوم باملســاعدة بشــكل مســتقل فــي 
تنفيــذ املهــام املنوطــة مبجلــس اإلدارة مثــل جلنــة التدقيــق وجلنــة إدارة املخاطــر وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت 
كحــد أدنــى أو أي جلنــة أخــرى يــرى مجلــس اإلدارة أنهــا ضروريــة بالنســبة ألنشــطة الشــركة وفــق حاجــة الشــركة 

وظروفهــا وطبيعــة عملهــا، مــع األخــذ باالعتبــار مــا يلــي:
 Ă تشــكيل هــذه اللجــان اســتنادا إلــى إنشــاء ميثــاق عمــل يبــني فترتهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها وكيــف ســيقوم

مجلــس اإلدارة مبراقبتهــا.
 Ă املوافقــة علــى كافــة اللوائــح الداخليــة ومواثيــق العمــل لكافــة جلــان مجلــس االدارة ومتابعــة وتقييــم  أداء ونتائــج

العمــل لهــذه اللجــان وأعضائهــا الرئيســيني بصــورة دوريــة لضمــان الوفــاء باملهــام املســندة إليهــم.
 Ă يتضمــن قــرار مجلــس اإلدارة اخلــاص بتشــكيل اللجــان املتخصصــة أســماء أعضــاء اللجــان وحتديــد أدوارهــم

وحقوقهــم ومهامهــم، مــع مراعــاة تعيــني عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيــني واملســتقلني فــي 
اللجــان التــي يتــم تشــكيلها.

 Ă تتحمــل اللجــان املســؤولية عــن أعمالهــا أمــام مجلــس اإلدارة وتقــوم بإبــالغ مجلــس اإلدارة باألنشــطة التــي مت
تنفيذهــا أو النتائــج التــي مت حتقيقهــا أو القــرارات التــي مت اتخاذهــا بشــفافية. ومــع ذلــك، فــإن هــذا ال يعفــي 

مجلــس اإلدارة مــن مســؤولياته حيــال املهــام املســندة إلــى هــذه اللجــان.

2.2       إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام 2019: -

 Ă. مناقشة واعتماد البيانات املالية املرحلية واملجمعة للشركة
 Ă.اعتماد تقارير املخاطر
 Ă .اعتماد تقارير املدقق الشرعي اخلارجي وهيئة الرقابة الشرعية
 Ă.اعتماد تقارير وحدة شكاوى العمالء
 Ă ــات التشــريعية الصــادرة عــن وحــدة ــزام الشــركة بكافــة احملــددات واملتطلب ــر اخلــاص مبــدى الت اعتمــاد التقري

ــق احلســابات اخلارجــي. ــب تدقي ــر اآلخــر الصــادر عــن مكت ــل اإلرهــاب والتقري مكافحــة غســل األمــوال ومتوي
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 Ă. اعتماد تقرير احلوكمة
 Ă. اعتماد تقرير جلنة التدقيق
 Ă .اعتماد تقارير املدقق الداخلي
 Ă.اعتماد السياسات واإلجراءات واملواثيق احملدثة
 Ă . متابعة قضايا الشركة
 Ă.اعتماد خطة العمل وامليزانية التقديرية
 Ă.وضع استراتيجية الشركة وبحث ودراسة مستقبل الشركة
 Ă متابعة عقارات الشركة

3.2       مسؤوليات وصالحيات اإلدارة التنفيذية خالل عام 2019: -

مت تفويــض الرئيــس التنفيــذي للقيــام بجميــع األعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــا ألغراضهــا، وبنــاء علــى مــا 
ــه مصلحــة الشــركة، ومبــا ال يتعــارض ونشــاطاتها وأحــكام الشــريعة اإلســالمية الســمحاء. تقتضي

تتولى اإلدارة التنفيذية القيام مبا يلي:
 Ă تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية واخلطة السنوية للشركة املعتمدة من قبل مجلس االدارة مبا في ذلك السياسات ذات

الصلة واللوائح الداخلية والتأكد من شموليتها وفاعليتها.
 Ă وضع آلية فعالة توفر املعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت املناسب ألعضاء مجلس اإلدارة وتتيح لهم

احلصول على كافة املعلومات والبيانات األساسية التي متكنهم من االضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة 
وفاعلية.

 Ă التعهد ملجلس إدارة الشركة كتابيا بأن التقارير املالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض
كافة اجلوانب املالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق معايير احملاسبة الدولية املعتمدة 

من قبل هيئة أسواق املال.
 Ă ،العمل على تطوير البنية األساسية لنظم تكنولوجيا املعلومات، وعلى وجه اخلصوص النظم اخلاصة بالتقارير

وذلك للتأكد من أن كافة التقارير يتم إعدادها على درجة كبيرة من اجلودة والدقة، وأنه يتم تقدميها إلى أعضاء 
مجلس اإلدارة في الوقت املناسب وذلك من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات في التوقيت املناسب.

 Ă االضطالع باملسؤولية الكاملة عن األداء العام للشركة ونتائج أعمالها من خالل وضع هيكل تنظيمي إداري يحسن
عملية املساءلة والشفافية.

 Ă باخلطط االلتزام  من خالل  الشركة  أنشطة  في  احملرز  التقدم  بشأن  مالية(  وغير  )مالية  دورية  تقارير  إعداد 
واألهداف اإلستراتيجية للشركة وتقدمي هذه التقارير إلى مجلس اإلدارة.

 Ă املالية وحسابات الدخل القيود ويعكس بدقة واستفاضة املعلومات  وضع نظام محاسبي متكامل يتضمن جميع 
)الربح واخلسارة( لتوفير احلماية ألصول الشركة وإعداد البيانات املالية وفقا للمعايير احملاسبية الدولية املعتمدة 

من قبل هيئة أسواق املال.
 Ă.إدارة العمليات واألنشطة اليومية للشركة ومواردها على النحو األمثل
 Ă.وكذلك العمل على مضاعفة األرباح وتقليل املصاريف على أساس أهداف الشركة وإستراتيجيتها
 Ă.املشاركة الفعالة في وضع وترسيخ ثقافة املبادئ األخالقية في الشركة
 Ă.وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتأكد من فاعليتها وشموليتها
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 Ă.التأكد من االلتزام مبستوى قبول املخاطر الذي يوافق عليه مجلس اإلدارة
 Ă.حتديد قواعد السلوك الوظيفي الالزمة جلميع املوظفني إلتباعها
 Ă.وضع رؤية الشركة وقيمها وأهدافها باالشتراك مع مجلس اإلدارة
 Ă.تقدمي االستشارة ملجلس اإلدارة حول الهيكل التنظيمي الفعال ورقابة تنفيذه
 Ă.التأكد من االلتزام القانوني والرقابي وفقا للسياسات واملعايير املؤسسية
 Ă.التأكد من وجود نظام تقييم مناسب للموظفني بالشركة
 Ă.إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة بكافة األمور التي تؤثر، من احملتمل أن تؤثر، بشكل مادي على الشركة

3.2       تطبيق متطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث جلان منبثقة عنه تتمتع باالستقاللية واحليادية وذلك بهدف متكينه من تأدية مهامه 
بشكل فعال وذلك وفق حاجة الشركة التي تتطلب طبيعة عملها تلك اللجان وملساندة املجلس للقيام ببعض املهام احملددة 
ورفع التقارير الدورية والتوصيات، حيث تقوم كل جلنة بأداء مهامها وفقاً مليثاقها اخلاص الذي مت حتديده واعتماده 

من قبل مجلس اإلدارة.

أوال: جلنة التدقيق 
تعمل جلنة التدقيق وفق ميثاق عمل جلنة التدقيق والذي اعتمد حتديثه في اجتماع مجلس االدارة الرابع لسنة 2018 
املؤرخ في 05 أغسطس 2018، باإلضافة إلى دليل التدقيق الداخلي والذي اعتمد في اجتماع مجلس اإلدارة الرابع 

لسنة 2019 بتاريخ 07 أغسطس 2019 . 

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:
مت تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 04/2017 بتاريخ 04 يونيو 2017 ملدة ثالث سنوات. 

مهام جلنة التدقيق
 Ă مراجعة البيانات املالية الدورية وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها والسماح ملراقب احلسابات اخلارجي مبناقشة

آرائه مع جلنة التدقيق قبل رفع احلسابات السنوية إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها وذلك للتأكد من 
عدالة وشفافية التقارير املالية. 

 Ă رفع توصية ملجلس اإلدارة بتعيني/إعادة تعيني مراقب احلسابات اخلارجي أو تغييره وحتديد أتعابه على أن يكون
من مراقبي احلسابات املقيدين في السجل اخلاص لدى هيئة أسواق املال، ومستوٍف لكافة شروط الهيئة فيما 

يتعلق بنظام قيد مراقبي احلسابات.
 Ă .مراعاة استقاللية مراقب احلسابات اخلارجي عن الشركة ومجلس ادارتها ومراجعة خطابات تعيينه
 Ă مراقبــة أعمــال مراقــب احلســابات اخلارجــي، والتأكــد مــن أنــه ال يقــوم بتزويــد شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة

بــأي خدمــات باســتثناء اخلدمــات املتعلقــة بالتدقيــق اخلارجــي. 
 Ă مراجعــة مالحظــات مراقــب احلســابات اخلارجــي بشــأن البيانــات املاليــة للشــركة ومتابعــة اإلجــراءات التــي مت

اتخاذهــا فــي هــذا الشــأن. 
 Ă .دراسة السياسات احملاسبية املطبقة وتقدمي اآلراء والتوصيات إلى مجلس اإلدارة في هذا الشأن
 Ă .تقييم ما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية كافية بالشركة وإعداد تقرير يتضمن آراء اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن
 Ă .اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي بالشركة للتأكد من فاعليتها في حتقيق مهامها احملددة من قبل مجلس اإلدارة
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 Ă التوصيــة بتعيــني أو نقــل أو إنهــاء خدمــات مســئول التدقيــق الداخلــي وتقييــم أداؤه وكذلــك أداء إدارة التدقيــق
ــي ككل.  الداخل

 Ă التوصيــة بتعيــني أو إنهــاء خدمــات مكتــب التدقيــق الداخلــي ومراجعــة واعتمــاد خطــة التدقيــق الداخلــي املقترحــة
مــن قبلــه وتقــدمي مالحظــات اللجنــة بشــأنها. 

 Ă ــال ــة حي ــة الالزم ــه مت اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي ــن أن ــد م ــي والتأك ــق الداخل ــر التدقي ــج تقاري ــة نتائ مراجع
ــر.  ــك التقاري ــواردة بتل املالحظــات ال

 Ă ــال ــة حي ــة الالزم ــه مت اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحي ــن أن ــد م ــة والتأك ــات الرقابي ــر اجله ــج تقاري ــة نتائ مراجع
املالحظــات الــواردة بتلــك التقاريــر. 

 Ă .التأكد من أن الشركة تلتزم بالقوانني والسياسات والنظم والتعليمات ذات الصلة

أعضاء جلنة التدقيق واجتماعاتها خالل عام 2019
عقدت جلنة التدقيق خمس اجتماعات خالل عام 2019 وفقا ملا يلي:

05/2019 04/2019 03/2019 02/2019 01/2019
أعضاء جلنة التدقيق

31 أكتوبر 07 أغسطس 13 مايو 03 مارس 17 فبراير

    
بشار التويجري

)رئيس جلنة التدقيق(

 -----   
عبد اهلل الصانع

)عضو جلنة(

    
طالل الشهاب
)عضو جلنة(

انجازات لجنة التدقيق خالل عام 2019: -

أ( تقييم املدقق الداخلي ومراقب احلسابات لسنة 2018.
ب( تقييم جلنة التدقيق لسنة 2018 .

ج( اعتماد تقرير تقييم عمليات التدقيق الداخلي عن السنوات املنتهية في 2016، 2017، 2018 . 
د( اعتماد البيانات املالية للفترات املنتهية في :

 Ă. 2018/12/31

 Ă. 2019/03/31

 Ă. 2019/06/30

 Ă. 2019/09/30

هـ(    اعتماد تقارير املدقق الداخلي لإلدارات التالية: 
 Ă . وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 Ă . إدارة احملاسبة والشؤون املالية
 Ă. إدارة املوارد البشرية والشؤون اإلدارية
 Ă. إدارة نظم املعلومات
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ز(    اعتماد التقارير الداخلية عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019: 
 Ă.التدقيق الشرعي الداخلي
 Ă.احلوكمة
 Ă.جلنة التدقيق
 Ă.جلنة املخصصات
 Ă.وحدة شكاوى العمالء

و(    مراجعة وحتديث السياسات واإلجراءات التالية ورفعها ملجلس االدارة العتمادها:
 Ă. دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية والشؤون اإلدارية
 Ă . دليل سياسة وإجراءات نظام الرقابة والتدقيق الشرعي
 Ă . ميثاق عمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
 Ă . دليل وحدة شؤون املستثمرين
 Ă . جدول الصالحيات املالية
 Ă . سياسة منح املكافآت
 Ă . ميثاق عمل جلنة الترشيحات واملكافآت
 Ă . سياسة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 Ă . إجراءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 Ă . سياسة الكفاءة والنزاهة
 Ă . سياسة وإجراءات استمرارية األعمال
 Ă . سياسة وإجراءات الشؤون القانونية
 Ă . دليل سياسة وإجراءات التدقيق الداخلي
 Ă. ميثاق العمل
 Ă . سياسة وإجراءات العمليات والتسويات
 Ă . دليل سياسة وإجراءات العالقات العامة
 Ă . دليل سياسة وإجراءات املطابقة وااللتزام

ي(    االطالع على تقارير املدقق الشرعي:
 Ă. 2018/12/31 عن الفترة املالية من 2018/10/01 إلى
 Ă. 2018/12/31 عن الفترة املالية من 2018/01/01 إلى
 Ă. 2019/03/31 عن الفترة املالية من 2019/01/01 إلى
 Ă. 2019/06/30 عن الفترة املالية من 2019/04/01 إلى
 Ă. 2019/09/30 عن الفترة املالية من 2019/07/01 إلى

ثانيا: لجنة المخاطر

تعمــل جلنــة املخاطــر وفــق ميثــاق عمــل جلنــة املخاطــر والــذي اعتمــد حتديثــه فــي اجتمــاع مجلــس االدارة الرابــع لســنة 
2018 املــؤرخ فــي 05 أغســطس 2018.

تاريخ تشكيل جلنة املخاطر ومدتها:
مت تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 04/2017 بتاريخ 04 يونيو 2017 ملدة ثالث سنوات. 

مهام جلنة املخاطر
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تتلخص مهام لجنة المخاطر بالتالي:

 Ă إعــداد ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة املخاطــر قبــل اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة الشــركة، والتأكــد مــن
تنفيــذ هــذه اإلســتراتيجيات والسياســات، وأنهــا تتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة. 

 Ă ــاس ــل وقي ــد وحتلي ــي متكــن مــن حتدي ــب الرئيســية الت ــى اجلوان ــواء سياســة إدارة املخاطــر عل التأكــد مــن احت
ــا تتضمــن: ــا بالشــكل الســليم وانه ــر عنه ــا والتقري ــات متابعته ــا و آلي ــم املخاطــر وإدارته وتقيي

مخاطــر االئتمــان: املخاطــر احملتملــة مــن التعــرض لفشــل الطــرف املقابــل فــي الوفاء.بالتزاماتــه الــى جانــب - 
ــد حــد أقصــى ملقــدار التعــرض جلهــة واحــدة وتقييمــه بشــكل دوري وشــرح اإلجــراءات املتبعــة فــي  حتدي

حالــة الوصــول إلــى هــذا احلــد.

مخاطــر الســوق: املخاطــر احملتملــة مــن التعــرض لتقلبــات القيمــة الســوقية لألصــول وكيفيــة القيــام بــإدارة - 
مخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا الشــركة فــي الظــروف املختلفــة والطــرق املتبعــة فــي قيــاس هــذه املخاطــر.

مخاطــر الســيولة: املخاطــر احملتملــة مــن عــدم توفــر األمــوال والتدفقــات النقديــة الالزمــة للوفــاء بالتزامــات - 
الشــركة عنــد اســتحقاقها، وطــرق إدارة الســيولة التــي متكــن الشــركة مــن التعامــل مــع هــذه املخاطــر فــي 

الظــروف غيــر املتوقعــه، كمــا تشــمل أيضــا مخاطــر املمولــني والتســويات.

مخاطــر العمليــات: املخاطــر احملتملــة مــن فشــل األنظمــة املاليــة أو اإلداريــة أو التقنيــة أو األخطاء البشــرية، - 
وكيفيــة القيــام بإدارتهــا وتصنيفهــا وفقــا لطبيعــة عمل الشــركة.

املخاطر املرتبطة بالضريبة- 

أي مخاطر أخرى قد تتعرض لها الشركة.- 

 Ă .ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر في الشركة

 Ă ــك ــا الشــركة، وذل ــد تتعــرض له ــي ق ــة الت ــواع املخاطــر املختلف ــة أن ــاس ومتابع ــد وقي ــات حتدي ــم نظــم وآلي تقيي
لتحديــد أوجــه القصــور . 

 Ă مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى حتديــد وتقييــم مســتوى املخاطــر املقبــول فــي الشــركة، والتأكــد مــن عــدم جتــاوز
الشــركة لهــذا املســتوى مــن املخاطــر بعــد اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

 Ă .مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس اإلدارة

 Ă .التأكد من استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر

 Ă التأكــد مــن أن موظفــي إدارة املخاطــر لديهــم الفهــم الكامــل للمخاطــر احمليطــة بالشــركة، والعمــل علــى زيــادة
وعــي العاملــني بثقافــة املخاطــر وإدراكهــم لهــا. 

 Ă إعــداد التقاريــر الدوريــة حــول طبيعــة املخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وتقــدمي هــذه التقاريــر إلــى مجلــس
إدارة الشــركة . 

 Ă مراجعــة التعامــالت والصفقــات املقترحــة مــع األطــراف ذات الصلــة، وتقــدمي التوصيــات الكافيــة إلــى مجلــس
اإلدارة فــي هــذا الشــأن. 

 Ă.مراجعة املسائل التي تثيرها جلنة التدقيق والتي قد تؤثر على إدارة املخاطر في الشركة
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أعضاء جلنة املخاطر واجتماعاتها خالل عام 2019
عقدت لجنة المخاطر أربع اجتماعات خالل عام 2019 وفقا لما يلي: - 

2019/04 2019/03 2019/02 2019/01
أعضاء جلنة املخاطر 

27 نوفمبر 31 أكتوبر 07 أغسطس 07 مارس

    بشار التويجري )رئيس جلنة املخاطر(
  -----  عبداهلل الصانع )عضو جلنة(
    طالل الشهاب )عضو جلنة(

اجنازات جلنة املخاطر خالل عام 2019: -
 Ă.2018 اعتماد سجل املخاطر للنصف الثاني من عام
 Ă.2019 اعتماد سجل املخاطر للنصف األول من عام
 Ă .2019 اعتماد سجل املخاطر للربع الثالث من عام

ونســتعرض فيمــا يلــي أنــواع املخاطــر احملتملــة  والتــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ومــا اتخذتــه الشــركة مــن اجــراءات 
احترازيــة لضمــان منــع حدوثهــا او احلــد مــن آثارهــا:

أنواع المخاطر 
التي قد تتعرض 

لها الشركة
االجراءات المتخذةطبيعة المخاطر

مخاطر 
استراتيجية

هــي املخاطــر املتعلقــة بتطبيــق االســتراتيجية 
الــى عــدم  تــؤدي  العامــة للشــركة والتــي قــد 
وقــد  ومحــددة  واضحــة  اســتراتيجية  تطبيــق 
تــؤدي الــى احتماليــة عــدم توفيــر املــوارد املاليــة 
اعمــال  إلدارة  الالزمــة  والبشــرية  والتقنيــة 

الشــركة

 Ăمتابعة االستراتيجية من قبل مجلس االدارة سنويا
 Ă توفيـر لضمـان  تقديريـة  موازنـة  اعـداد  مت 

والبشـرية املاليـة  املـوارد 
 Ăمت حتديث الهيكل التنظيمي للشركة
 Ă اسـتخدام نظـم تقنيـة متطـورة لضمـان كفـاءة

االعمـال  وسـير 
أ( مخاطر األسعار )العمالت(مخاطر السوق

أســعار  فــي  التغيــر  عــن  الناجتــة  املخاطــر 
الفائــدة وأســعار العمــالت وغيرهــا مــن األســعار

الشــركة  بهــا  تقــوم  التــي  االســتثمارات  تنــوع 
االســتثمار( نــوع  ناحيــة  ومــن  )جغرافيــاً 

ب( مخاطر السيولة
املخاطــر الناجتــة عــن صعوبــة تســييل األصــول 

فــي الوقــت املطلــوب

االستثمار في أسهم ذات سيولة عالية

املخاطر املتعلقة 
باالستثمار

أ( تركز استثمارات الشركة
وهــي املخاطــر الناجتــة عــن تركــز االســتثمارات 
ــة  ــة وقطاعــات اقتصادي فــي مســاحات جغرافي

محــددة يخضعهــا لتقلبــات االســواق

تعمل الشركة على توزيع  االستثمارات
في أكثر من سوق وقطاع اقتصادي

ب( مخاطر االئتمان  
العمليــات  عــن  ينتــج  الــذي  اخلطــر  وهــو 
االئتمانيــة التــي تقــوم بهــا الشــركة  حيــث تقــوم 
االســالمي  التمويــل  بأنشــطة  عمــار  شــركة 

اإلســالمية األدوات  خــالل  مــن  لعمالئهــا 

نشاطاتها  كافة  بتغطية  تقوم  بأنها  عمار  تتميز 
التمويلية  القيمة  تساوي  بضمانات  التمويلية 
وتزيد عنها لتجنب اي مخاطر متعلقة مبخاطر 
االئتمان وبالتالي فان مجموع قيمة التمويل املقدم 
القيمة في  له  مساوية  ضمانات  تقابله  للعمالء 
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أ( مخاطر الطرف املقابلمخاطر التمويل
ــل  ــف الطــرف املقاب املخاطــر الناجتــة عــن تخل
بالقيــام بتحمــل التزاماتــه املاليــة أو املنصــوص 
عليهــا بعقــد مشــترك والــذي يــؤدي إلــى خســارة 

فــي ائتمــان الشــركة 

مرتفعــة  قيمــة  ذات  ضمانــات  علــى  احلصــول 
أكثــر أو  املوجــودة  االلتزامــات  قيمــة  تســاوي 

 ب( املخاطر القانونية
املخاطــر الناجتــة عــن الغرامــات واجلــزاءات 

القانونيــة

 Ă القيـام بالتعاقـد مـع شـركات قانونيـة خارجيـة
التـزام  تضمـن  التـي  األعمـال  بكافـة  للقيـام 
بهيئـة  اخلاصـة  بالقوانـني  الشـركة  وامتثـال 

املـال. أسـواق 
 Ă وجود محامي خاص بالشـركة للقيام مبتابعة  

كافـة القضايا القانونية.

ت( مخاطر التسوية 
املخاطر الناجتة عن تسوية تعامالت بعد تغير 
القيمة والفشل في استالم جزء أو كل القيمة املقابلة

عنــد  التعامــالت  بتســوية  القيــام  مــن  التأكــد 
القيمــة احملــددة وبالوقــت املطلــوب لضمــان أكبــر 

قــدر مــن حقــوق الشــركة

 ث( مخاطر تركز االئتمان 
فــي  االئتمــان  تركــز  مــن  الناجتــة  املخاطــر 
اقتصــاد معــني، ســوق معني، منتــج معني، منطقة 
جغرافية معينة وعدم تنويعها بالشــكل املناســب

الشــركة  بهــا  تقــوم  التــي  االســتثمارات  تنــوع 
االســتثمار( نــوع  ناحيــة  ومــن  )جغرافيــاً 

املخاطر 
التشغيلية

أ( مخاطر السرقة
املخاطر الناجتة عن تعرض الشركة للسرقة

 Ă لدى الشركة رقابة فعالة على كافة أصولها من
خالل إعداد سجل لألصول اخلاصة بالشركة

 Ăوجود كاميرات مراقبة
 Ăوجود تأمني ضد السرقة
 Ăوجود رجال امن في املبنى الذي تقع فيه الشركة

ب( مخاطر األنظمة
املخاطر الناجتة عن تعطل األنظمة املستخدمة 

أو دمارها

وجــود إدارة نظــم معلومــات تقــوم بشــكل دوري 
مبراقبــة األنظمــة واألجهــزة اخلاصــة بالشــركة 
ــاء  ــذار ألي تعطــل لكهرب ــزة إن ــك يوجــد أجه كذل
ــع  ــاء، باإلضافــة لوجــود دعــم جلمي أو تســرب امل

ــات الشــركة فــي ســيرفر خارجــي ملف

االدارة ج( مخاطر املوظفن مجلس  ألعضاء  تأمني  وثيقة  وجود 
واالدارة العليا

قبــل احتمال مواجهة الشركة مشاكل قانونيةمخاطر قانونية مــن  الشــركة  عقــود  كافــة  مراجعــة  يتــم 
املستشــار القانونــي باإلضافــة الــى قيــام الشــركة 

بالتعاقــد مــع مكاتــب محامــاة عنــد احلاجــة

أنواع المخاطر 
التي قد تتعرض 

لها الشركة
االجراءات المتخذةطبيعة المخاطر
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مخاطر احلوكمة 
وااللتزام

واللوائــح  بالقوانــني  االلتــزام  عــدم  مخاطــر 
الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة والسياســات 

للشــركة الداخليــة  واالجــراءات 

املخاطــر  إلدارة  مســتقل  قســم  اســتحداث  مت 
يتبــع جلنــة  للشــركة  التنظيمــي  الهيــكل  ضمــن 
التدقيــق الداخلــي واملخاطــر للتحقــق مــن التــزام 
الشــركة بكافــة القوانــني والتعليمــات الصــادرة 
ــس  ــد مجل ــة وتزوي ــف اجلهــات الرقابي عــن مختل
االدارة بالتقاريــر الدوريــة عــن وضع الشــركة واية 

تعديــالت مطلوبــة وفقــا للقوانــني والتعليمــات
اعتمــد مجلــس االدارة دليــل احلوكمــة اخلــاص 
الشــركة  موظفــي  علــى  تعميمــه  ومت  بالشــركة 
لضمان التزام اجلميع بتطبيق ما ورد في الدليل.

مخاطر املعلومات 
املرتبطة بصناعة 

القرار

وهــي املخاطــر املرتبطــة بعــدم دقــة او عــدم 
كفايــة املعلومــات املســتخدمة التخــاذ القــرارات

 Ă علـى قراراتهـا  اتخـاذ  فـي  الشـركة  تعتمـد 
املعلومـات التـي توفرهـا التقاريـر الصـادرة مـن 
البرامـج املتخصصـة التـي تسـتخدمها الشـركة 
التمويـل  ادارة  وحسـابات  حسـاباتها  إلدارة 
التجـاري وذلـك لضمـان ان كافـة التقاريـر يتـم 
اعدادهـا علـى درجـة كبيـرة مـن اجلـودة والدقـة.

 Ă وضعت الشركة االجراءات الالزمة للمحافظة
على سرية املعلومات وجتنب تضارب املصالح.

احتمــال تعــرض الشــركة ملخاطــر ناجتــة عــن مخاطر السمعة
واملتعــارف  املقبولــة  باملعاييــر  االلتــزام  عــدم 
عليهــا عنــد تنفيــذ انشــطة الشــركة ممــا قــد 
يتســبب فــي تشــويه صــورة وســمعة الشــركة

حتــدد  مواثيــق  الشــركة  ادارة  مجلــس  اعتمــد 
معاييــر الســلوك املهنــي والقيــم االخالقيــة التــي 
يجــب اتباعهــا مــن قبــل الشــركة لضمــان التــزام 
ــادئ الشــريعة،  ــات العمــل ومب املوظفــني بأخالقي
ــة  كمــا ان كافــة معامــالت الشــركة تخضــع لرقاب

هيئــة الرقابــة الشــرعية واملدقــق الداخلــي

ثالثا: لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل جلنة الترشيحات واملكافآت وفق ميثاق عمل جلنة الترشيحات والذي اعتمد حتديثه في اجتماع مجلس االدارة 
الثالث لسنة 2019 بتاريخ 13 مايو 2019 . 

تاريخ تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت ومدتها:

مت تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 04/2017 بتاريخ 04 يونيو 2017 ملدة ثالث سنوات. 

أنواع المخاطر 
التي قد تتعرض 

لها الشركة
االجراءات المتخذةطبيعة المخاطر
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مهام لجنة الترشيحات والمكافآت
تتلخص مهام جلنة الترشيحات واملكافآت بالتالي:

1.2      المهام الخاصة بالترشيحات:

1.1.2    التوصيــة بالترشــيح وإعــادة الترشــيح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة وجلــان املجلــس واإلدارة التنفيذيــة، 
مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص غيــر مســتوف للمتطلبــات الــواردة بتعليمــات هيئــة اســواق املــال بشــأن 
قواعــد الكفــاءة والنزاهــة لألشــخاص املرشــحني، واألخــذ بعــني االعتبــار عــدد مــرات احلضــور ونوعيــة 
وفعاليــة مشــاركة األعضــاء فــي اجتماعــات املجلــس وتأديتهــم لواجباتهــم ومســؤولياتهم، وعلــى اللجنــة القيــام 

بهــذه املهمــة قبــل طلــب احلصــول علــى موافقــة الهيئــة.
2.1.2    املراجعــة الســنوية لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة، وكذلــك 
اســتقطاب طلبــات الراغبــني فــي شــغل املناصــب التنفيذيــة حســب احلاجــة، ودراســة ومراجعــة تلــك الطلبــات، 

مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه تعليمــات الهيئــة بشــأن قواعــد الكفــاءة والنزاهــة. 
3.1.2    وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيني وغير التنفيذيني واألعضاء املستقلني.

4.1.2    التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل.

5.1.2    يتعــني علــى جلنــة الترشــيحات واملكافــآت أن تقــوم بنشــر إعــالن فــي جريدتــني يوميتــني علــى األقــل وذلــك 
لدعــوة األشــخاص الراغبــني فــي الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة علــى أن يظــل بــاب الترشــح مفتوحــا ملــدة 
أســبوعني مــن تاريــخ االعــالن، كمــا يتعــني علــى الشــركة نشــر اإلعــالن فــي موقــع شــركة بورصــة الكويــت.

6.1.2    وضــع واعتمــاد خطــط التعيــني ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني بالشــركة مــع ضــرورة االلتــزام 
باملبــادئ اإلرشــادية التاليــة للترشــيح:

مؤهالت دراسية وعلمية تتفق مع املجال الوظيفي املرشح له؛- 
خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل الشركة والوظيفة املرشح لها؛- 
قدرات فنية، وقيادية، وادارية تتيح له االستقاللية في العمل، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب كافة - 

املتطلبات الفنية واملستجدات املتعلقة بسير العمل.
7.1.2    الدراسة واالعتماد املبدئي للهيكل التنظيمي للشركة متضمنة هيكل الدرجات الوظيفية.

2.2      المهام الخاصة بالمكافآت:

لتلك  املذكورة  باحملددات  اإللتزام  مراعاة  التنفيذين مع  وكبار  اإلدارة  أعضاء مجلس  ملكافآت  واضحة  وضع سياسة 
السياسة وفق ما يلي:

1.2.2    أن تكون معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

2.2.2    أن تكون مرتبطة مبعدالت األداء للعاملني بالشركة.

3.2.2    أن تكون متسقة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها سواء على املدى الطويل أو املدى القصير.

4.2.2    أن تكون مالئمة حلجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.

5.2.2    أن تتناسب مع خبرات ومؤهالت العاملني بالشركة على اختالف مستوياتهم الوظيفية.

6.2.2    أن يكــون هنــاك تــوازن فــي هيــكل املكافــآت والرواتــب بحيــث تكــون محفــزة الســتقطاب أشــخاص مؤهلــني 
وغيــر مبالــغ فيهــا.
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7.2.2    حتديــد الشــرائح املختلفــة للمكافــآت التــي ســيتم منحهــا للموظفــني، مثــل شــريحة املكافــآت الثابتــة وشــريحة 
املكافــآت املرتبطــة بــاألداء، وشــريحة املكافــآت فــي شــكل أســهم، وشــريحة مكافــآت نهايــة اخلدمــة.

8.2.2    التأكد من أن املكافآت يتم منحها وفق ما هو منصوص عليه في السياسة املوضوعة في هذا الشأن.

9.2.2    مراجعــة وتقييــم مــدى فاعليــة السياســة فــي حتقيــق األهــداف املرجــوة منهــا املتمثلــة فــي اســتقطاب الكــوادر 
البشــرية واحلفــاظ علــى املوظفــني ذوي الكفــاءة املهنيــة والقــدرات الفنيــة الالزمــة للرفــع مــن شــأن الشــركة.

10.2.2  إعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن كافــة املكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لعرضــه 
علــى اجلمعيــة العامــة للشــركة للموافقــة عليــه. ويتعــني أن تقــوم الشــركة بإتبــاع معاييــر الدقــة والشــفافية 
عنــد إعــداد التقريــر اخلــاص باملكافــآت، بحيــث يتــم اإلفصــاح عــن كافــة املكافــآت املمنوحــة ســواء كانــت فــي 

صــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وجتنــب أيــة محاولــة لإخفــاء أو التضليــل. 
11.2.2  تقــوم جلنــة الترشــيحات واملكافــآت مبراجعــة وتقييــم كافــة املقترحــات املتعلقــة مبنــح املكافــآت ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة التــي مت اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس االدارة خــالل العــام والتــي تتســق 
مــع املتطلبــات الــواردة مــن هيئــة اســواق املــال بشــأن قواعــد حوكمــة الشــركات وتقــدمي مالحظاتهــا خــالل 

االجتمــاع الالحــق للجنــة بشــأن أي فجــوات أو تغييــر أو حتســينات تبــدو ضروريــة. 
12.2.2  ومــع عــدم اإلخــالل مبــا ينــص عليــه قانــون الشــركات والئحتــه التنفيذيــة فــإن مكافــآت أعضــاء مجلــس 
ــة مــن الربــح  ــر مــن عشــرة باملائ ــى أال يتجــاوز تقديــر مجمــوع هــذه املكافــآت بأكث اإلدارة يتــم حتديدهــا عل
الصافــي )بعــد اســتنزال االســتهالك واالحتياطــات وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن خمســة باملائــة مــن رأس املــال 
علــى املســاهمني أو أي نســبة أعلــى ينــص عليهــا عقــد تأســيس الشــركة(. هــذا ويجــوز توزيــع مكافــاة ســنوية ال 
تزيــد عــن ســتة آالف دينــار لرئيــس مجلــس اإلدارة ولــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن تاريــخ تأســيس 

الشــركة حلــني حتقيــق األربــاح التــي تســمح لهــا بتوزيــع املكافــآت وفقــاَ للنســبة ســالفة الذكــر.
13.2.2  يجــوز بقــرار يصــدر مــن اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة اســتثناء عضــو مجلــس اإلدارة املســتقل مــن احلــد 

األعلــى للمكافــآت املنصــوص عليــه ضمــن القوانــني واملتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة.

3.2      المهام الخاصة بالحوكمة:

1.3.2.  التأكــد مــن أن معاييــر وتطبيقــات احلوكمــة التــي مت اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة تتســق مــع املتطلبــات 
الــواردة مــن هيئــة أســواق املــال بشــأن قواعــد حوكمــة الشــركات.

2.3.2. اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل احلوكمة ومراجعته وحتديثه عند الضرورة.

3.3.2. التنسيق مع جلنة التدقيق للتأكد من انه يتم االلتزام بدليل احلوكمة.

. )KPIs( 4.3.2. متابعة أداء كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية

5.3.2. متابعــة أيــة موضوعــات متعلقــة بتطبيقــات احلوكمــة، وتزويــد مجلــس اإلدارة )ســنوياً كحــد ادنــي(، بالتقاريــر 
والتوصيــات بنــاء علــى النتائــج التــي مت التوصــل إليهــا مــن خــالل عمــل اللجنــة.

6.3.2. اعــداد تقريــر ســنوي يتضمــن متطلبــات وإجــراءات اســتكمال قواعــد حوكمــة الشــركات ومــدى التقيــد بهــا، 
علــى أن يتــم تضمــني هــذا التقريــر فــي التقريــر الســنوي املعــد عــن أنشــطة الشــركة.

7.3.2. مراجعــة تقريــر القضايــا املرفوعــة مــن وضــد الشــركة والتحقــق مــن أســبابها واملوقــف احلالــي لهــا وتقــدمي 
التوصيــات بشــأنها.
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أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واجتماعاتها خالل عام 2019

عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعًا واحدًاخالل عام 2019 على النحو التالي:

01/2019
أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت

17 فبراير

 عبدالفتاح معرفي )رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت(

 عبداهلل بوقماز )عضو جلنة(

 طالل الشهاب )عضو جلنة(

انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2019: -

 Ă . مناقشة والتوصية بالترشيحات للمناصب والوظائف واجبة التسجيل الشاغرة بالشركة
 Ă . مناقشة والتوصية باملكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة والعاملني بالشركة

حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 

يقوم أمني سر مجلس اإلدارة برفع جميع التقارير واملعلومات والبيانات بشكل كامل عن البنود التي سيتم مناقشتها قبل 
موعد االجتماع املقرر بثالثة أيام عمل على األقل )يستثنى من ذلك االجتماعات الطارئة( حتى يتمكن األعضاء من 
اتخاذ القرارات املناسبة لعمل نشاط الشركة، كما يقوم بتدوين كافة النقاشات التي تتم خالل االجتماع في محاضر 

متسلسلة ومؤرخة ومدون بها بيان حضور األعضاء وقت بدء وانتهاء االجتماع.

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

1.3      تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 

التزمت عمار بتطبيق جميع متطلبات تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت حيث:
 Ă.اللجنة مكونة من ثالث أعضاء
 Ă. مت مراعاة أن يكون أحد أعضائها من األعضاء املستقلني
 Ă.مت مراعاة أن يترأس اللجنة أحد األعضاء غير التنفيذيني
 Ă .مت اختيار األعضاء الذين يتمتعون بخبرات مهنيه تناسب مهام عمل اللجنة

2.3      تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 Ă تخضــع مكافــآت كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والعاملــني للخبــرة واملؤهــل واملســاهمة املتوقعة
مــن الفــرد وأداؤه فــي حتقيــق أهــداف الشــركة. 

 Ă. يتم تالوة تقرير املكافآت املعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة خالل اجتماع اجلمعية العامة للشركة
 Ă:تتم عملية التقييم وفق ما يلي
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تقييــم املوظفــني يتــم مــن قبــل مــدراء االدارات علــى ان يتــم اعتمادهــا مــن نائــب الرئيــس التنفيــذي لــإدارة - 
ومديــر املــوارد البشــرية والشــؤون االداريــة والرئيــس التنفيــذي.

تقييــم مــدراء االدارات يتــم مــن قبــل نائــب الرئيــس التنفيــذي لــإدارة علــى ان يتــم اعتمادهــا مــن املــوارد - 
البشــرية والشــؤون االداريــة والرئيــس التنفيــذي.

تقييم الرئيس التنفيذي يتم من قبل مجلس االدارة.- 
تقييم أعضاء مجلس االدارة يتم من قبل األعضاء والرئيس خالل اجتماع مجلس ادارة الشركة.- 

2.3.1  مكافآت اإلدارة التنفيذية:

 Ă.متسقة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها سواء على املدى الطويل أو القصير
 Ă .مالئمة حلجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة
 Ă.تتناسب مع خبرات ومؤهالت العاملني بالشركة على اختالف مستوياتهم الوظيفية
 Ă.هناك توازن في هيكل املكافآت والرواتب بحيث تكون محفزة الستقطاب أشخاص مؤهلني وغير مبالغ فيها
 Ă يتــم احتســاب املكافــأة وفقــا ملعيــار ثابــت لنســبة احتســاب املكافــأة ســواء كان )مبلــغ محــدد لــكل مســتوى وظيفــي

– نســبة مــن الراتــب – مضاعــف الراتــب او أي نســبة يتــم حتديدهــا مــن قبــل االدارة العليــا(.

 Ă يتــم حتديــد نســبة ثابتــة )نســبة مئويــة مــن الراتــب، مبلــغ محــدد لــكل مســتوى وظيفــي، مضاعــف الراتــب أو أي
نســبة يتــم حتديدهــا مــن قبــل االدارة العليــا( كمكافــأة اضافيــة لألعمــال املتميــزة.

 Ă.يتوقف حتديد موعد صرف املكافأة في حال اقرارها على املوعد الذي حتدده االدارة العليا
 Ă يتــم حتديــد قيــم املكافــآت علــى نســبة تقييــم املوظــف بحيــث ال يســتحق املوظــف احلاصــل علــى تقديــر ضعيــف

او مقبــول أيــة مكافــأة.
 Ă.يتم اعتماد مبلغ املكافأة من قبل مجلس االدارة بناء على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت
 Ă .ال تعد هذه املكافأة ملزمة للشركة وامنا تخضع للدراسة السنوية وحتقيق الشركة أرباح

2.3.2  مكافآت مجلس االدارة:

 Ă يبــني النظــام االساســي للشــركة طريقــة حتديــد مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وال يجــوز تقدير مجموع
هــذه املكافــآت بأكثــر مــن عشــرة باملائــة مــن الربــح الصافــي بعــد اســتنزال االســتهالك واالحتياطيــات وتوزيــع 
ربــح ال يقــل عــن خمســة باملائــة مــن رأس املــال علــى املســاهمني أو أي نســبة أعلــى ينــص عليهــا عقــد الشــركة.

 Ă ــة للشــركة اســتثناء عضــو مجلــس اإلدارة املســتقل مــن احلــد  يجــوز بقــرار يصــدر مــن اجلمعيــة العامــة العادي
ــى للمكافــآت املقــررة. األعل

 Ă.تتولى جلنة املكافآت اعداد مقترح ملكافآت اعضاء مجلس االدارة، يعرض على مجلس االدارة لالعتماد املبدئي 
 Ă.يخضع االعتماد النهائي ملكافآت أعضاء مجلس االدارة ملوافقة اجلمعية العامة للشركة 
 Ă أوصــت جلنــة الترشــيحات واملكافــآت فــي اجتماعهــا رقــم 01/2020 املنعقــد بتاريــخ 12 فبرايــر 2020 بعــدم

تخصيــص مكافــآت لــإدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 2019/12/31، علــى ان يتــم 
عــرض التوصيــة علــى مجلــس االدارة العتمادهــا فــي اجتماعــه القــادم.
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املكافآت واملنافع املمنوحة ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عن عام 2019

االدارة التنفيذية:

190,072  د.ك>   املكافآت الثابتة )متضمنة االجور والرواتب االساسية(

12,425 د.ك>   مكافأة نهاية اخلدمة

أعضاء جلان مجلس االدارة:

36,000 د.ك>   مكافآت/منافع/مزايا

أعضاء مجلس االدارة:

---------->   مكافآت/منافع/مزايا

)لم يتم صرف مكافأة ألعضاء مجلس االدارة عن عام 2019(

هذا ولم تسجل الشركة خالل عام 2019 أية انحرافات عن السياسة املعتمدة في منح املكافآت واملزايا.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية  

1.4      التعهــدات الكتابيــة مــن قبــل كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بســالمة ونزاهــة التقاريــر 
الماليــة المعــدة 

 Ă ــة الشــركة فــي عــرض ــى نزاهــة ومصداقي ــة عل ــة للشــركة تعــد احــد املؤشــرات الدال ــات املالي ان ســالمة البيان
ــى ذلــك: ــي توفرهــا الشــركة، وعل ــات واملعلومــات الت ــد مــن ثقــة املســتثمرين فــي البيان ــي تزي ــي وبالتال مركزهــا املال

 Ă تقــوم اإلدارة التنفيذيــة واإلدارة املاليــة بالتعهــد ملجلــس اإلدارة كتابيــاً بنزاهــة التقاريــر املاليــة وأنهــا تغطــي كافــة
اجلوانــب املاليــة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية، ويتــم اعدادهــا وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل 

اجلهــات الرقابيــة .
 Ă ــات ــأن البيان ــة العامــة ب ــاً للجمعي ــدوره بالتعهــد كتابي ــل واإلجــارة ب ــس إدارة شــركة عمــار للتموي كمــا يقــوم مجل

ــس االدارة للمســاهمني. ــل مجل ــر الســنوي املرفــوع مــن قب ــم إدراجــه بالتقري ــة  ويت ــم بصــورة ســليمة وعادي ــة تت املالي

2.4      تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق 

التزمت عمار بتطبيق جميع متطلبات تشكيل جلنة التدقيق حيث:
 Ă ــات املمنوحــة لهــا مــن قبــل ــى الصالحي ــاًء عل ــل واإلجــارة بن ــة التدقيــق فــي شــركة عمــار للتموي مت تشــكيل جلن

مجلــس اإلدارة مــن ثــالث أعضــاء فــي اجتمــاع املجلــس رقــم 2017/04 املنعقــد بتاريــخ 04 يونيــو 2017 ملــدة ثــالث 
ســنوات.

 Ă.أحد أعضاء جلنة التدقيق عضو مستقل
 Ă.ال يشغل عضوية اللجنة أحد األعضاء التنفيذيني وال رئيس مجلس إدارة الشركة
 Ă .أعضاء اللجنة متخصصني ولديهم خبرة عملية في املجال املالي واحملاسبي
 Ă.تعقد اجتماعات جلنة التدقيق الداخلي بصورة دورية، أي مرة كل ثالثة أشــهر على األقل وكذلك إذا لزم األمر
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3.4      التعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة 

 Ă لــم تصــادف الشــركة خــالل عــام 2019 أي تعــارض بــني توصيــات جلنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة ولــن
تتوانــي الشــركة فــي حــال حــدث ذلــك عــن تضمــني بيــان يفصــل ويوضــح التوصيــات والســبب أو األســباب مــن 

وراء قــرار مجلــس اإلدارة بعــدم التقيــد بهــا.

4.4      استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي 

 Ă حتــرص عمــار علــى تعيــني مراقــب حســابات مســتقل عــن اعمــال نشــاط الشــركة وال يقــوم بــأي أعمــال إضافيــة
للشــركة ال تدخــل ضمــن أعمــال املراجعــة والتدقيــق التــي بدورهــا قــد تؤثــر علــى االســتقاللية واحلياديــة.

 Ă أوصــت جلنــة التدقيــق فــي اجتماعهــا رقــم 01/2019 بتاريــخ 17 فبرايــر 2019 بإعــادة تعيــني مراقــب احلســابات
اخلارجــي مكتــب جرانــت ثورنتــون ) القطامــي والعيبــان وشــركاهم ( لعــام 2019 بعــد ان مت التأكــد مــن أنــه مــن 
ضمــن املكاتــب املقيــدة فــي الســجل اخلــاص بالهيئــة ومســتوفياً لكافــة الشــروط الــواردة مبتطلبــات قــرار الهيئــة 

بشــأن نظــام قيــد مراقبــي احلســابات.
 Ă ــخ 07 مــارس 2019. وافقــت ــق فــي اجتماعــه رقــم 01/2019 بتاري ــة التدقي ــة جلن اعتمــد مجلــس االدارة توصي

اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بتاريــخ 2019/06/13 علــى إعــادة تعيــني مراقــب احلســابات اخلارجــي مكتــب 
جرانــت ثورنتــون )القطامــي والعيبــان وشــركاهم( لعــام 2019. 

 Ă .تقوم عمار بتعيني مراقب حسابات خارجي جديد كل أربعة سنوات 
 Ă تســمح عمــار ملراقــب احلســابات اخلارجــي مبناقشــة آرائــه مــع جلنــة التدقيــق قبــل تقــدمي البيانــات املاليــة

الســنوية إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ قــرار فــي هــذا الشــأن. 
 Ă يتــم متكــني مراقــب احلســابات اخلارجــي مــن حضــور اجتماعــات اجلمعيــة العموميــة وقــراءة التقريــر املعــد مــن

قبلــه للمســاهمني، وتوضيــح أي عوائــق أو تدخــالت واجههــا مــن مجلــس اإلدارة خــالل أدائــه لعملــه.

القاعدة الخامسة : وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

1.5      تطبيق متطلبات تشكيل قسم مستقل إلدارة المخاطر 

 Ă يتضمــن الهيــكل التنظيمــي املعتمــد مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة عمــار قســما للمخاطــر يتمتــع بإطــار عمــل شــامل
مســتقل عــن طريــق تبعيتــه املباشــرة للجنــة املخاطــر ويتولــى مهمــة حتديــد وقيــاس املخاطــر التــي تتعــرض لهــا 

الشــركة باإلضافــة إلــى العمــل علــى احلــد مــن كافــة أنــواع املخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة.
 Ă يعمــل قســم املخاطــر وفــق دليــل سياســة وإجــراءات إدارة املخاطــر الــذي مت اعتمــاده فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة

ــة فــي قيــاس ومتابعــة كافــة أنــواع املخاطــر  رقــم 2016/4 بتاريــخ 2016/10/24 للقيــام مبهامــه الرئيســية املتمثل
التــي تتعــرض لهــا الشــركة. وتقــوم الشــركة مبراجعــة هــذا الدليــل كل ثــالث ســنوات أو كلمــا اســتدعت احلاجــة.

 Ă طــورت عمــار نظــام التقاريــر الدوريــة ملتابعــة املخاطــر واحلــد مــن حصولهــا حيــث يتــم اعــداد ســجل باملخاطــر
كل ثالثــة أشــهر كمــا يتــم اعــداد تقريــر عــن املخاطــر التــي تواجــه الشــركة واحتماليــة حدوثهــا وتأثيرهــا علــى 

الشــركة.
 Ă ــر ــذ 01 نوفمب ــاءة والنزاهــة من ــاً لقواعــد الكف ــال وفق ــة أســواق امل ــدى هيئ مســؤول املخاطــر مؤهــل ومســجل ل

ــى أكمــل وجــه دون منحــه ســلطات  ــه عل ــات بغــرض أداء دوره وواجبات ــر مــن الصالحي ــع بقــدر كبي 2015 ويتمت
وصالحيــات تنفيذيــة وماليــة .

 Ă ــات ــدمي التوصي ــا وتق ــام به ــع الشــركة القي ــي تزم ــات والتعامــالت الت ــة الصفق ــى مســؤول املخاطــر مراجع يتول
بشــأنها الــى مجلــس اإلدارة.
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2.5      تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر 

 Ă .مت تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 04/2017 بتاريخ 04 يونيو 2017 ملدة ثالث سنوات
 Ă 2014/05/11 ــاق عمــل مت اعتمــاده فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم 2014/06 بتاريــخ ــة املخاطــر ميث لــدى جلن

وحتديثــه فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم 2018/4 بتاريــخ 2018/8/5.
 Ă تتكــون اللجنــة مــن أعضــاء غيــر تنفيذيــني وعضــو مســتقل وال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة عضويــة جلنــة

املخاطــر.
 Ă .تعقد جلنة إدارة املخاطر اجتماعات منتظمة أربع مرات على األقل كل عام، وكذلك كلما دعت احلاجة

3.5      أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

 Ă اعتمد مجلس اإلدارة هيكاًل تنظيمياً يتالءم مع عمل الشــركة وأنشــطتها والتوصيفات الوظيفية، ويراعي الهيكل
التنظيمــي للشــركة مبــادئ الضبــط الداخلــي لعمليــة الرقابــة املزدوجــة )Four Eyes Principles( املتمثلــة فــي:

التحديد السليم للسلطات واملسئوليات.- 
الفصل التام في املهام وعدم تعارض املصالح.- 
الفحص والرقابة املزدوجة.- 
التوقيع املزدوج- 

 Ă يتوافــر لــدى الشــركة إدارة مســتقلة للتدقيــق الداخلــي، تتبــع كل مــن مجلــس اإلدارة وجلنــة التدقيــق ويحــدد
ــه أو إنهــاء خدماتــه وفــق  مجلــس اإلدارة مســؤولياتها ومهامهــا ويتولــى تعيــني مســؤول التدقيــق الداخلــي أو نقل

ــة التدقيــق. ــاء علــى توصيــة جلن ــة أســواق املــال وبن الضوابــط احملــددة مــن قبــل هيئ
 Ă تقــوم ادارة التدقيــق الداخلــي بإعــداد تقريــر دوري يتضمــن مراجعــة وتقييمــاً لنظــم الرقابــة الداخليــة املطبقــة

فــي الشــركة ويتضمــن التقريــر مــا يلــي:
الشركة -  أصول  الالزمة حلماية  الداخلية  الرقابة  نظم  وفاعلية  كفاءة  على  واإلشراف  الرقابة  إجراءات 

وصحة البيانات املالية وكفاءة عملياتها اإلدارية واملالية واحملاسبية واالستثمارية.
مقارنة تطور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة املوجودة لتقييم مدى كفاءة االعمال اليومية للشركة، - 

ومواجهة التغيرات غير املتوقعة في السوق.
تقييم أداء اإلدارة التنفيذية في تطبيق نظم الرقابة الداخلية، وحتديد أسباب اإلخفاق في تطبيق الرقابة - 

املالي  األداء  على  تؤثر  قد  أو  أثرت  التي  الطوارئ  أو حاالت  تطبيقها  في  الضعف  مواطن  أو  الداخلية 
للشركة، واإلجراء الذي أتبعته الشركة في معاجلة اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.

 Ă بشــكل ،ICR مت تكليــف مكتــب تدقيــق مســتقل )الســادة/ جرانــت ثورنتــون( إلجــراء مراجعــة الرقابــة الداخليــة
ســنوي كمــا مت تزويــد الهيئــة بنســخة مــن التقريــر فــي الوقــت احملــدد لذلــك.

 Ă تقــوم الشــركة بتعيــني مكتــب تدقيــق آخــر للقيــام مبراجعــة وتقييــم أداء ادارة التدقيــق الداخلــي بشــكل دوري كل
ثــالث ســنوات، ويتــم موافــاة كل مــن جلنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة بنســخة مــن هــذا التقريــر.
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الرقابة الشرعية

 Ă أوصــت جلنــة التدقيــق فــي اجتماعهــا رقــم 01/2019 بتاريــخ 17 فبرايــر 2019 علــى التجديــد للســادة أ. د. عبــد
العزيــز خليفــة القصــار و د. عيســى زكــي عيســى و د. علــي إبراهيــم الراشــد للقيــام بأعمــال الرقابــة الشــرعية 
للشــركة ومت اعتمــاد التوصيــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، كمــا مت اعتمــاد التجديــد فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة 

العاديــة للشــركة بتاريــخ 2019/06/13.
 Ă أوصــت جلنــة التدقيــق فــي اجتماعهــا رقــم 01/2019 بتاريــخ 17 فبرايــر 2019 علــى إعــادة تعيــني مكتــب بيــت 

التدقيــق الشــرعي للقيــام مبهــام مكتــب التدقيــق الشــرعي اخلارجــي للســنة املاليــة 2019.
 Ă ــخ ــة للشــركة بتاري ــة العامــة العادي ــق الشــرعي فــي اجتمــاع اجلمعي مت اعتمــاد إعــادة تعيــني مكتــب بيــت التدقي

.2019/06/13

4.5      تطبيق متطلبات تشكيل إدارة التدقيق الداخلي 

 Ă مت تشــكيل إدارة للتدقيــق الداخلــي مســتقله بشــكل تــام وتتبــع فــي عملهــا جلنــة التدقيــق بشــكل مباشــر وبالتبعيــة
ملجلــس اإلدارة مهمتهــا احلفــاظ علــى ســالمة الشــركة املاليــة ودقة بياناتها وكفاءة عملياتهــا من مختلف اجلوانب.

 Ă حــدد مجلــس اإلدارة مســؤوليات إدارة التدقيــق الداخلــي ومهامهــا ضمــن ميثــاق جلنــة التدقيــق املعتمــد مــن
قبــل مجلــس االدارة ويتولــى املجلــس تعيــني مســؤول التدقيــق الداخلــي أو نقلــه أو إنهــاء خدماتــه وفــق الضوابــط 

احملــددة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال وبنــاء علــى توصيــة جلنــة التدقيــق.
 Ă.مت تعيني مسؤول تدقيق داخلي مسجل لدى هيئة أسواق املال بتاريخ 2016/05/04 وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة
 Ă مت تعيــني الســادة مكتــب البزيــع وشــركاهم ملســاعدة مســؤول التدقيــق الداخلــي فــي اعــداد تقريــر مراجعــة وتقييــم

نظــم الرقابــة الداخليــة املطبقــة فــي الشــركة.

القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

1.6      ميثاق العمل الذي يشمل معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية 

 Ă اعتمــدت الشــركة املواثيــق التاليــة والتــي حتــدد معاييــر الســلوك املهنــي والقيــم االخالقيــة التــي يجــب اتباعهــا
مــن قبــل الشــركة باإلضافــة الــى االلتــزام بأحــكام الشــريعة االســالمية فــي جميــع األعمــال واألنشــطة واملعامــالت 

واخلدمــات املتعلقــة بأعمــال الشــركة:
ميثاق العمل والذي مت اعتماد حتديثه في اجتماع مجلس االدارة رقم 05/2019 بتاريخ 2019/10/31.- 
ميثــاق عمــل وفــق أحــكام الشــريعة االســالمية والــذي مت اعتمــاد حتديثــه فــي اجتمــاع مجلــس االدارة رقــم - 

01/2019 بتاريــخ 07 مــارس 2019.

وحتــث الشــركة موظفيهــا دائمــا علــى االلتــزام مبعاييــر الســلوك املهنــي والقيــم االخالقيــة مــن خــالل نصائــح - 
توعويــة ترســل الــى موظفــي الشــركة مــن قبــل العالقــات العامــة.

2.6      السياسات واآلليات بشأن الحد من تعارض المصالح

Ă  بتاريــخ  2015 عــام  مــن  اجتماعــه اخلامــس  فــي  املصالــح  تعــارض  بشــأن  اإلدارة سياســة  اعتمــد مجلــس   
ــا  ــة معاجلته ــح وكيفي ــارض املصال ــة واضحــة حلــاالت تع ــى أمثل ــث شــملت هــذه السياســة عل 2015/09/09 بحي

والتعامــل معهــا، دون االخــالل باحلــاالت التــي وردت بقانــون الشــركات. 
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 Ă ــى الشــركة ــة واإلجــراءات الواجــب عل ــع األطــراف ذات الصل ــل م ــار التعام ــني االعتب ــد اخــذت السياســة بع وق
اتباعهــا حرصــاً علــى نزاهــة التعامــل مــع األطــراف ذات الصلــة والكشــف عــن واجبــات اإلفصــاح اخلاصــة بهــذا 

النــوع مــن التعامــالت.
 Ă ــه مــن مصلحــة شــخصية فــي ــس اإلدارة مبــا ل ــالغ مجل ــس اإلدارة بإب ــزام عضــو مجل كمــا شــملت السياســة إل

االعمــال والعقــود التــي تتــم حلســاب الشــركة ويثبــت هــذا التبليــغ فــي محضــر االجتمــاع وال يجــوز للعضــو ذو 
ــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن.  املصلحــة االشــتراك فــي التصويــت عل

 Ă يتــم ادراج املعامــالت مــع أصحــاب املصالــح ضمــن جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة الســنوية للشــركة لإبــالغ عــن
أي اعمــال او عقــود يكــون الحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة فيهــا.

 Ă تلتــزم الشــركة بتكليــف خبيــر مســتقل مثــل مقــوم أصــول أو مستشــار اســتثمار ليقــدم تقريــر للجمعيــة العامــة أو
مجلــس اإلدارة -حســب األحــوال- فــي حــال وجــود أي صفقــة كبيــرة بــني الشــركة وأي طــرف ذو عالقــة بهــا، أو 

أي ترتيــب يدخــل مبوجبــه كل مــن الطرفــني فــي أي مشــروع أو أصــل أو يقــدم متويــال.

القاعدة السابعة : اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

1.7      تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح 

 Ă قامــت عمــار بتحديــث سياســة وإجــراءات اإلفصــاح والشــفافية فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم 08/2018 الــذي
مت عقــده بتاريــخ 05 ديســمبر 2018، حيــث شــملت السياســة واإلجــراءات معاييــر اإلفصــاح عــن املعلومــات 
ــة التــي حددهــا الكتــاب العاشــر »اإلفصــاح والشــفافية« مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق  اجلوهري
املــال كمــا حــددت عناصــر اإلفصــاح واملعلومــات والبيانــات املاليــة وغيــر املاليــة الواجــب اإلفصــاح عنهــا بطريقــة 
ــا  ــم اإلفصــاح له ــي يت ــة الت ــات الرقابي ــى اجله ــا عل ــة عرضه ــة اإلفصــاح وآلي ــة وصحيحــة وخطــوات عملي عادل

وضــرورة رفعهــا علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة فــي الوقــت املناســب.
 Ă تلتــزم شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة »عمــار« باإلفصــاح عــن مــدى التزامهــا بقواعــد حوكمــة الشــركات الــواردة

فــي الكتــاب اخلامــس عشــر )حوكمــة الشــركات( مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 ، بشــأن 
إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة وتعديالتــه.

 Ă متثــل إدارة املطابقــة وااللتــزام نقطــة التواصــل بــني كافــة إدارات الشــركة واجلهــات الرقابيــة فيمــا يخــص
اإلفصــاح والشــفافية باعتبارهــا وحــدة اإلفصــاح املركزيــة للشــركة. 

 Ă تعــد الشــركة كشــفا يتضمــن املعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا واليــة تصنيفهــا مــن حيــث طبيعتهــا ودوريــة
اإلفصــاح عنهــا.

2.7      نبذة عن تطبيق متطلبات سجل افصاحات اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 Ă لــدى عمــار ســجل خــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يحتــوي علــى كل البيانــات
ــوب اإلفصــاح عنهــا وفقــاً لقوانــني وتعليمــات وسياســة الشــركة فــي هــذا الشــأن كمــا يحتــوي  واملعلومــات املطل
الســجل علــى البيانــات املتعلقــة باملكافــآت والرواتــب واحلوافــز وغيرهــا مــن املزايــا املاليــة والتــي يتــم إدراجهــا 
فــي التقريــر الســنوي املعــروض علــى اجلمعيــة العامــة وميكــن للمســاهمني االطــالع علــى هــذا الســجل دون رســم 

أو مقابــل لــدى وحــدة شــؤون املســتثمرين وفــي اجلمعيــة العامــة.
 Ă.يتم حتديث سجل االفصاحات بشكل دوري مبا يعكس حقيقة أوضاع األطراف ذات العالقة
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3.7      بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

 Ă تتمتــع وحــدة شــؤون املســتثمرين لــدى عمــار باالســتقاللية الكافيــة ألداء عملهــا فــي اتاحــة وتوفيــر البيانــات
واملعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســاهمني واملســتثمرين احملتملــني بشــكل دقيــق مــن خــالل املراســالت الرســمية 
او وســائل اإلفصــاح املتعــارف عليهــا بالتنســيق مــع اإلدارات املعنيــة، ويكمــن دور وحــدة شــؤون املســتثمرين فــي 
ــات واملعلومــات اخلاصــة بنشــاط الشــركة ومركزهــا  ــة البيان التعامــل مــع املســاهمني واملســتثمرين وتقــدمي كاف

املالــي فــي الوقــت املناســب، كمــا حتتفــظ بصــورة مــن ســجل املســاهمني وتعمــل علــى متابعــة حتديثــه.

ــكل  ــا بش ــاد عليه ــات، واالعتم ــا المعلوم ــية لتكنولوجي ــة األساس ــر البني ــة تطوي ــن كيفي ــذة ع 4.7      نب
كبيــر فــي عمليــات اإلفصــاح 

 Ă ــات ــا املعلومــات واالعتمــاد عليهــا فــي عملي ــة األساســية لتكنولوجي ــر البني ــى تطوي ــم عل تعمــل عمــار بشــكل دائ
اإلفصــاح.

 Ă كمــا قامــت عمــار بإنشــاء قســم خــاص علــى موقعهــا اإللكترونــي حلوكمــة الشــركات لضمــان اطــالع املســاهمني
واألطــراف ذوي العالقــة علــى مســتجدات الشــركة باإلضافــة إلــى قســم لوضــع التقاريــر الســنوية للشــركة التــي 

حتــوي البيانــات املاليــة ونتائــج األعمــال الدوريــة للشــركة.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

1.8      موجــز عــن تطبيــق متطلبــات تحديــد وحمايــة الحقــوق العامــة للمســاهمين، وذلــك لضمــان 
العدالــة والمســاواة بيــن كافــة المســاهمين.

 Ă اعتمــد مجلــس اإلدارة دليــل وحــدة شــؤون املســاهمني واملســتثمرين بتاريــخ 2019/03/07 فــي االجتمــاع رقــم
.01/2019

 Ă اعتمــدت “عمــار” الئحــة بحقــوق املســاهمني لديهــا وتقــوم بتوزيعهــا علــى مســاهميها مــع جــدول اعمــال اجلمعيــة
العموميــة كمــا يتــم نشــرها علــى صفحــة الشــركة علــى االنترنــت. 

 Ă يحــرص مجلــس اإلدارة علــى احتــرام حقــوق املســاهمني وذلــك بااللتــزام باإلجــراءات والضوابــط الالزمــة لضمــان
ممارســة جميــع املســاهمني حلقوقهــم مبــا يحقــق العدالــة واملســاواة ومبــا ال يتعــارض مــع القوانــني واللوائــح 

املعمــول بهــا والقــرارات والتعليمــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن.
 Ă تعمــل عمــار علــى تشــجيع حضــور ومشــاركة املســاهمني فــي التصويــت علــى القــرارات املطروحــة فــي اجتماعــات

اجلمعيــة العامــة للشــركة. 

2.8      موجــز عــن انشــاء ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة المقاصــة وذلــك ضمــن متطلبــات المتابعــة 
ــاهمين  ــة بالمس ــات الخاص ــتمرة للبيان المس

قامــت شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة بتوقيــع عقــد مــع الشــركة الكويتيــة للمقاصــة لغــرض حفــظ البيانــات اخلاصــة 
بأســماء مســاهمي الشــركة وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد االســهم اململوكــة لــكل منهــم ويتــم حتديثــه بــأي تغييــرات تطــرأ 

عليــه، وحتتفــظ الشــركة بنســخة مــن الســجل كمــا ميكــن ملســاهمي الشــركة احلصــول علــى نســخة منــه.
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3.8      نبــذة عــن كيفيــة تشــجيع المســاهمين علــى المشــاركة والتصويــت فــي االجتماعــات الخاصــة 
بجمعيــات الشــركة 

 Ă يقــوم مجلــس اإلدارة بدعــوة اجلمعيــة العامــة لالنعقــاد وذلــك خــالل الثالثــة أشــهر التاليــة النتهــاء الســنة
املاليــة كمــا تقــوم الشــركة بتوجيــه الدعــوة للمســاهمني حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العامــة عــن طريــق اإلعــالن 
ــك لتشــجيع  ــاع وذل ــاد االجتم ــكان انعق ــان وم ــال وزم ــن جــدول األعم ــني رســميتني متضم ــني يوميت ــي صحيفت ف
املســاهمني علــى احلضــور والتصويــت، كمــا تقــوم الشــركة بنشــر اعــالن تذكيــري عــن موعــد االجتمــاع قبــل عقــده 

بأســبوع علــى األقــل.
 Ă.وتقوم الشركة بالدعوة لالجتماع من خالل موقع شركة بورصة الكويت واملوقع اإللكتروني للشركة
 Ă كمــا تقــوم الشــركة بتوزيــع نســخة مــن جــدول األعمــال ومــا يتضمنــه اجلــدول مــن بيانــات ماليــة وجميــع التقاريــر

الــواردة فــي اجلــدول قبــل انعقــاد االجتمــاع.
 Ă ــه توكيــل غيــره حلضــور االجتمــاع مــن يحــق للمســاهم احلضــور الجتمــاع اجلمعيــة العامــة بنفســه كمــا يحــق ل

خــالل توكيــل خــاص بذلــك.

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

1.9      نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح.

 Ă ســعياً مــن مجلــس إدارة عمــار لاللتــزام مبســؤولياته الرئيســية حلمايــة حقــوق أصحــاب املصالــح، اعتمــد سياســة
ــخ 2015/09/09 ومت  ــة حقوقهــم وذلــك فــي اجتماعــه بتاري ــح وحماي ــة التعامــل مــع أصحــاب املصال ــد آلي لتحدي
ــني والتعليمــات  ــاً للقوان ــح وفق ــوق اصحــاب املصال ــة حق ــرام وحماي ــان احت ــم هــذه السياســة بهــدف ضم تصمي

الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة ذات الصلــة.
 Ă وتشــتمل هــذه السياســة علــى القواعــد واالجــراءات التــي تكفــل احلمايــة واالعتــراف بحقــوق أصحــاب املصالــح

ــال ووزارة التجــارة  ــة أســواق امل ــني هيئ ــك حســب قوان ــا وذل ــى عمــل الشــركة أو يهــدد مصاحله ــر عل مبــا ال يؤث
والصناعــة وبنــك الكويــت املركــزي أو أي جهــة رقابيــة أخــرى، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر:

التأكد من أن املعلومات املقدمة ألصحاب املصالح خالية من األخطاء.  - 
 تزويد أصحاب املصالح بكافة املعلومات ذات الصلة في الوقت املناسب. - 
 التأكد من حماية حقوق املساهمني وإقرارها.- 
التعامل مع جميع أصحاب املصالح بنفس الطريقة دون أي متييز أو شروط تفضيلية. - 
مراعــاة اإلجــراءات التــي ســيتم إتباعهــا فــي حالــة إخفــاق أي طــرف فــي الوفــاء بــأي مــن التزاماتــه، وكذلــك - 

اإلجــراءات التــي يجــب إتباعهــا لدفــع تعويــض فــي العقــود املبرمــة بــني الشــركة وأصحــاب املصالــح. 
التوافــق مــع آليــة التعويــض اخلاصــة بأصحــاب املصالــح فــي حالــة مخالفــة حقوقهــم مــع اللوائــح الســائدة - 

ويجــب مراعاتهــا فــي العقــود املبرمــة بــني الشــركة وأصحــاب املصالــح. 
مراعاة إقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات.- 
معاجلة املشكالت أو النزاعات التي قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصالح. - 
أن تشــمل سياســات ولوائــح الشــركة علــى آليــة واضحــة لترســية العقــود والصفقــات والعطــاءات. علــى أن - 

يتــم اإلفصــاح عــن اآلليــة بشــكل تــام.
ضمــان عــدم حصــول أصحــاب املصالــح علــى أي أفضليــات مــن خــالل التعامــل فــي العقــود واملعامــالت التــي - 

يتــم تنفيذهــا ضمــن األنشــطة العادية للشــركة. 
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الشــركة  نبــذة عــن كيفيــة تشــجيع أصحــاب المصالــح علــى المشــاركة فــي متابعــة انشــطة      2.9
 . لمختلفــة ا

 Ă:تقوم الشركة بتشجيع اصحاب املصالح على املشاركة في متابعة أنشطة الشركة من خالل
 Ă.توفير كافة املعلومات والبيانات على موقع الشركة على االنترنت
 Ă اعــداد تقريــر ســنوي وتوزيعــه علــى أصحــاب املصالــح واملســاهمني واملســتثمرين ووضــع نســخة منــه علــى موقــع

الشــركة علــى االنترنــت.
 Ă يتــم اســتالم ايــة مقترحــات مــن قبــل اصحــاب املصالــح ويتــم دراســة امكانيــة تطبيقها ومــدى االســتفادة منها طبقا

ألهــداف وأغــراض الشــركة مــن قبــل وحــدة شــئون املســتثمرين متهيــدا لعرضهــا علــى مجلــس االدارة العتمادهــا.
 Ă ــة ــر احلماي ــع توفي ــل الشــركة م ــن قب ــا م ــر ســليمة يتعرضــون له ــالغ عــن أي ممارســات غي ــة االب تســهيل عملي

الكافيــة لهــم وذلــك مــن خــالل تعبئــة منــوذج علــى موقــع الشــركة علــى االنترنــت او احلصــول علــى النمــوذج مــن 
اســتقبال الشــركة.

القاعدة العاشرة : تعزيز وتحسين األداء.

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــول كل م ــح حص ــي تتي ــات الت ــع اآللي ــات وض ــق متطلب ــن تطبي ــز ع 1.10    موج
واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر.

 Ă وضعــت الشــركة آليــة لتدريــب أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تشــمل حصــر الــدورات والبرامــج
التدريبيــة واملؤمتــرات وورش العمــل املتوفــرة مــن مكاتــب وشــركات التدريــب الكبــرى فــي الكويــت وانتقــاء البرامــج 
االفضــل التــي تناســب احتياجــات الشــركة العمليــة وتضيــف الى خبرات أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذية 
وتســاهم فــي اطالعهــم علــى آخــر املســتجدات فــي عالــم املــال واالعمــال والعقــار باإلضافــة الــى اســتالم البرامــج 

والــدورات التدريبيــة املقترحــة مــن قبــل اعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
 Ă قامــت الشــركة خــالل عــام 2019 بعقــد دورة تدريبيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الطالعهــم علــى

آخــر املســتجدات اخلاصــة بعمليــات غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. 

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــس اإلدارة ككل، وأداء كل عض ــم أداء مجل ــة تقيي ــن كيفي ــذة ع 2.10    نب
واإلدارة التنفيذيــة 

 Ă قام مجلس اإلدارة باعتماد مناذج تقييم املجلس واألعضاء واللجان والرئيس التنفيذي من خالل مجموعة من
مؤشرات قياس األداء املوضوعية )KPIs( املرتبطة مبدى حتقيق االهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة أنظمة 
املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية ومساهمة كل عضو من أعضاء املجلس وكل جلنة من جلانه، وذلك في 

اجتماعه اخلامس من عام 2015 املنعقد بتاريخ 2015/09/09.
 Ă تتبع »عمار« آلية التقييم الذاتي لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة كما يتم تقييم الرئيس التنفيذي من قبل

مجلس االدارة بشكل سنوي.
 Ă.تقوم الشركة بتقييم أداء أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي في اجتماعها األول من كل عام
 Ă تتبع »عمار« آلية محددة لتقييم موظفيها بغرض الوقوف على مواطن الضعف والقوة لديهم للعمل على حتسني

أدائهم
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3.10    نبــذة عــن جهــود مجلــس اإلدارة بخلــق القيــم المؤسســية )Value Creation( لــدى العامليــن فــي 
الشــركة، وذلــك مــن خــالل تحقيــق األهــداف االســتراتيجية وتحســين معــدالت األداء . 

 Ă قامت الشركة بإعداد خطة عمل جديدة لعام 2019 تتضمن تقليص نشاط الشركة في مجال التمويل واحملافظ
االستثمارية، إعادة هيكلة الشركة، بيع أصول الشركة بأسعار عادلة، تقليص املصاريف.

 Ă.جتتمع إدارة الشركة بصورة دورية بخصوص املراقبة املستمرة لالستراتيجية
 Ă مت اعــداد ملــف تعريفــي يتــم تقدميــه لألعضــاء املعينــني حديثــا مــن أجــل ضمــان متتعهــم بفهــم مناســب لكافــة

املعلومــات اخلاصــة بســير عمــل الشــركة وعملياتهــا، ويتضمــن امللــف اســتراتيجية الشــركة واهدافهــا وجوانبهــا 
املاليــة والتشــغيلية والتزاماتهــا القانونيــة والرقابيــة امللقــاة علــى عاتــق اعضــاء مجلــس اإلدارة واملســؤوليات املناطة 

بهــم فضــاًل عــن الصالحيــات واحلقــوق املتوفــرة لهــم ودور اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
 Ă املعمــول بهــا )Integrated Reports( ــة ــى التطويــر املســتمر لنظــم التقاريــر الداخليــة املتكامل تعمــل الشــركة عل

لديهــا لكــي تصبــح أكثــر شــمولية، بهــدف مســاعدة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ 
القــرارات بشــكل منهجــي وســليم ممــا يــؤدي إلــى حتقيــق مصالــح املســاهمني. وبنــاء علــى ذلــك، تعــد الشــركة 

ــة:  ــص التالي ــات واملســتجدات ويحــوي اخلصائ ــه بآخــر املعلوم ــم حتديث ــال يت ــرا ســنويا متكام تقري

1.     التركيز على اإلستراتيجية 

يتضمــن التقريــر توضيــح لألهــداف اإلســتراتيجية التــي تســعى الشــركة إلــى حتقيقهــا، والسياســات واإلجــراءات 
املتبعــة مــن قبــل الشــركة لتحقيــق تلــك األهــداف، فضــال عــن آليــة الربــط بــني قــدرة الشــركة علــى حتقيــق 

ــق القيــم املؤسســية داخــل الشــركة واحلفــاظ عليهــا.  األهــداف وخل

)Business Model( 2.     نظرة عامة على هيكل الشركة والنموذج المؤسسي

يتضمــن التقريــر توضيــح للنمــوذج املؤسســي الــذي تتبعــه الشــركة فــي تســيير أعمالهــا والعوامــل اخلارجيــة التــي 
تؤثــر علــى ســالمة املركــز املالــي للشــركة. فضــاَل عــن املجهــودات التــي تقــوم بهــا الشــركة خللــق القيــم املؤسســية 

واحلفــاظ عليهــا علــى املــدى القصيــر واملتوســط والطويــل. 

3.     المخاطر التي تواجه الشركة 

ــة  ــدالت األداء وكيفي ــح ملع ــا مــن مخاطــر، فضــاَل عــن توضي ــا يصاحبه ــر أنشــطة الشــركة وم يســتعرض التقري
ــا.  ــم أرباحه ــا وتعظي ــام الشــركة لتوســيع حجــم اعماله ــى الفــرص املتاحــة أم ــة إل ــك باإلضاف قياســها، ذل

4.     التوجه والتوقعات المستقبلية

يتضمــن التقريــر توقعــات اإلدارة بشــأن مســتقبل نشــاط الشــركة فضــاَل عــن تقييــم للصعوبــات التــي تواجههــا 
ــات والشــكوك  ــد الفــرص والتحدي ــة املراجعــة، وحتدي ــا أولوي ــة إلعطائه ــد األنشــطة ذات املخاطــر العالي وحتدي

التــي تواجــه الشــركة لتحقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية.

5.     اإليجاز والدقة والمادية في عرض المعلومات

يحتــوي التقريــر علــى معلومــات وبيانــات علــى درجــة كبيــرة مــن الشــمولية واالتســاق وتتصــف باإليجــاز والدقــة، 
بحيــث تســهل عمليــة اتخــاذ القــرارات الســليمة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وأي مــن متخــذي القــرار.
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القاعدة الحادية عشر : التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

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

 Ă.2014/07/22 اعتمد مجلس اإلدارة سياسة املسؤولية االجتماعية باالجتماع رقم 08/2014 بتاريخ
 Ă أعــدت الشــركة خطــة وبرنامــج املســؤولية االجتماعيــة لشــركة عمــار للتمويــل االجــارة لعــام 2019 ومت اعتمادهــا 

فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم 01/2019 بتاريــخ 2019/03/07.

2.11    نبــذة عــن البرامــج واآلليــات المســتخدمة والتــي تســاعد علــى ابــراز جهــود الشــركة المبذولــة فــي 
مجــال العمــل االجتماعــي 

إميانا من الشركة بوجوب أن يتجاوز دورها حدود الدور االقتصادي إلى املساهمة في التنمية املجتمعية، تقوم 
الشركة باآلتي:

 Ă 1300 املســاهمة خــالل شــهر رمضــان املبــارك لعــام 2019 فــي مشــروع افطــار صائــم مــن خــالل تقــدمي أكثــر مــن
وجبــة افطــار مت توزيعهــا علــى العمالــة ذات االجــور املتدنيــة.

 Ă ــوى ــة الق ــادة هيكل ــج إع ــع برنام ــي هــذا املجــال م ــاون ف ــة وتتع ــة الوطني ــى اســتقطاب العمال ــل الشــركة عل تعم
العاملــة واجلهــاز التنفيــذي للدولــة.

 Ă الطلبة تدريب  للمساهمة في  استعدادها  وأبدت  الوطنية  الطاقات  تنمية  املشاركة في  الشركة على   حترص 
ميدانيا خالل فترة الصيف وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة.

 Ă ميثل الرئيس التنفيذي شركة عمار في احتاد الشركات االستثمارية دعما من الشركة لدور االحتاد في تثقيف
ونشر الوعي االستثماري لدى املواطنني واملقيمني.

 Ă تكفل الشركة للعاملني لديها واملتعاملني معها من عمالء الشركات املختلفني احلق في التعبير والشكوى وتعمل
على حماية كافة حقوقهم وخصوصيتهم وسرية املعلومات اخلاصة وذلك وفق مناذج معدة لهذا الغرض.
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31 ديسمبر 2019



59

التقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة 
الرأي 

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة )»الشــركة 
االم«( والشــركات التابعــة لهــا )املشــار اليهــا معــا بـــ »املجموعــة«(، وتشــمل بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019، وبيــان االربــاح او اخلســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع، وبيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املجمــع 
وبيــان التدفقــات النقديــة املجمــع للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وااليضاحــات حــول البيانــات املاليــة املجمعــة، مبــا فــي 

ذلــك ملخــص السياســات احملاســبية الهامــة.

ــي املجمــع  ــز املال ــة، املرك ــة النواحــي املادي ــة، مــن كاف ــر بصــورة عادل ــة تظه ــة املرفق ــة املجمع ــات املالي ــا، أن البيان برأين
للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019، وعــن نتائــج أعمالهــا املجمعــة وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي 

ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة، كمــا مت اعتمــاده لالســتخدام مــن قبــل دولــة الكويــت.

أساس ابداء الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. ان مســؤولياتنا وفــق تلــك املعاييــر قــد مت شــرحها ضمــن 
بنــد مســؤوليات مراقــب احلســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة الــوارد فــي تقريرنــا. كمــا اننــا مســتقلني 
عــن املجموعــة وفقــا  ملتطلبــات ميثــاق األخالقيــة للمحاســبني املهنيــني الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر أخالقيــة 
احملاســبني ، كمــا قمنــا باإللتــزام مبســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى مبــا يتوافــق مــع تلــك املتطلبــات وميثــاق األخالقيــة. اننــا 

نعتقــد بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، كافيــة ومالئمــة لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.

أمور التدقيق الرئيسية
ــق  ــي تدقي ــرى ف ــة الكب ــا األهمي ــي كان له ــور الت ــك األم ــة، هــي تل ــا املهني ــق الرئيســية، حســب تقديراتن ــور التدقي ان أم
البيانــات املاليــة املجمعــة للســنة احلاليــة. ولقــد مت اســتعراض تلــك األمــور ضمــن فحــوى تقريرنــا حــول تدقيــق البيانــات 
املاليــة املجمعــة ككل، والــى التوصــل الــى رأينــا املهنــي حولهــا، وأننــا ال نبــدي رأيــا منفصــال حــول تلــك األمــور. كمــا قمنــا 

بتحديــد األمــور املبينــة أدنــاه كأمــور التدقيــق الرئيســية.

تقييمات العقارات االستثمارية   
متثــل العقــارات االســتثمارية للمجموعــة مــا نســبته 58 % مــن اجمالــي املوجــودات وتشــمل أراضــي ومبانــي لاليجــار تقــع 
فــي الكويــت. ان سياســة املجموعــة هــي ان يتــم اجــراء تقييمــات العقــارات ســنويا مــن قبــل مقّيمــني خارجيــني، كمــا هــو 
مبــني فــي االيضــاح 12. تســتند هــذه التقييمــات الــى عــدد مــن االفتراضــات، مبــا فــي ذلــك ايــرادات االيجــار املقــدرة، 
العوائــد الرأســمالية، املعامــالت التاريخيــة، معرفــة الســوق، معــدالت االشــغال وتكلفــة االنشــاء، ونظــرا حلقيقــة ان 
القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية متثــل نطــاق حكمــي هــام وان التقييمــات تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى التقديــرات، 
قررنــا بــان يكــون هــذا مــن األمــور الهامــة فــي عمليــة التدقيــق. يرجــى الرجــوع الــى االيضــاح 12 للمزيــد مــن املعلومــات 

حــول تقييــم العقــارات االســتثمارية.  

ان اجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا شــملت، مــن بــني أمــور أخــرى، تقييــم مــدى مالئمــة عمليــة مراجعــة وتقييــم 
ــارات االدارة لكفــاءة واســتقاللية املقّيمــني  عمــل املقّيمــني اخلارجيــني وتقييماتهــم مــن قبــل االدارة مبــا فــي ذلــك اعتب
اخلارجيني.كمــا قمنــا مبراجعــة تقاريــر التقييــم مــن املقّيمــني اخلارجيــني ومطابقتهــا مــع القيمــة الدفتريــة للعقــارات. 
قمنــا ايضــا بتقييــم مالءمــة منهجيــات التقييــم املســتخدمة فــي تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مبــا فــي 
ذلــك املناقشــات مــع االدارة حــول التقديــرات واالفتراضــات ومنهجيــة التقييــم املســتخدمة فــي تقديــر القيمــة العادلــة 
للعقــارات االســتثمارية. كمــا قمنــا بالتقييــم بــان البيانــات املتعلقــة بالعقــارات املســتخدمة كمدخــل للتقييمــات اخلارجيــة 

متماثلــة مــع املعلومــات التــي مت احلصــول عليهــا خــالل قيامنــا باعمــال التدقيــق.
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معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي لسنة 2019 للمجموعة 
ان االدارة مســؤولة عــن املعلومــات االخــرى. تتألــف املعلومــات االخــرى مــن املعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي 
للمجموعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، بخــالف البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر مراقــب احلســابات. 
لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس ادارة الشــركة االم قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات ونتوقــع احلصــول علــى مــا 

تبقــى مــن بنــود التقريــر الســنوي للمجموعــة بعــد تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات.

ان رأينــا حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ال يغطــي املعلومــات االخــرى املرفقــة ونحــن ال نبــدي اي شــكل مــن اشــكال 
التأكيــدات علــى تلــك املعلومــات. 

ــام بذلــك،  ــاء القي ــة املجمعــة، فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات االخــرى واثن ــات املالي ــا للبيان ــق بتدقيقن فيمــا يتعل
ــا مــع البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة أو مــع  نقــوم بالنظــر فيمــا اذا كانــت املعلومــات االخــرى غيــر متطابقــة جوهري
معلوماتنــا التــي مت احلصــول عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق او غيــر ذلــك مــن األمــور التــي قــد يشــوبها اخطــاء ماديــة. وإذا 
مــا اســتنتجنا، بنــاء علــى االعمــال التــي قمنــا بهــا علــى املعلومــات االخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب 
احلســابات، بــان هنــاك فعــال اخطــاء ماديــة ضمــن تلــك املعلومــات االخــرى، فاملطلــوب منــا بيــان تلــك األمــور. ليــس لدينــا 

اي شــيء للتقريــر عنــه فــي هــذا الشــأن. 

مسؤولية االدارة واملسؤولن عن تطبيق احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة
ان االدارة هــي اجلهــة املســؤولة عــن اعــداد وعــرض تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر املاليــة كمــا مت تطبيقهــا لالســتخدام مــن قبــل دولــة الكويــت، وعــن نظــام الضبــط الداخلــي الــذي تــراه مناســبا 
لتمكينهــا مــن اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة بشــكل خــال مــن فروقــات ماديــة ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ.

والعــداد تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة، تكــون االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية، 
واالفصــاح، عنــد احلاجــة، عــن األمــور املتعلقــة بتحقيــق تلــك االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية احملاســبي، مالــم 
ــة ســوى اتخــاذ هــذا  ــل أخــرى واقعي ــة بدائ ــة املجموعــة أو ايقــاف أنشــطتها، أو عــدم توفــر أي ــة االدارة تصفي يكــن بني

االجــراء.

ان املسؤولني عن تطبيق احلوكمة هم اجلهة املسؤولة عن مراقبة عملية التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
ان أهدافنــا هــي احلصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات املاليــة املجمعــة، ككل، خاليــة مــن فروقــات ماديــة، ســواء 
ــة هــي  ــدات املعقول ــا. ان التأكي ــى رأين ــوي عل ــذي يحت ــق ال ــر التدقي ــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ، واصــدار تقري كان
تأكيــدات عاليــة املســتوى، ولكنهــا ال تضمــن بــأن مهمــة التدقيــق املنفــذة وفــق متطلبــات املعاييــر الدوليــة للتدقيق،ســوف 
تكتشــف دائمــا األخطــاء املاديــة فــي حالــة وجودهــا. إن الفروقــات ميكــن أن تنشــأ مــن الغــش أو اخلطــأ وتعتبــر ماديــة، 
ســواء كانــت منفــردة أو مجتمعــة، عندمــا يكــون مــن املتوقــع أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمني بنــاء علــى 

مــا ورد فــي تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة. 

وكجــزء مــن مهــام التدقيــق وفــق املعاييــر الدوليــة للتدقيــق، نقــوم مبمارســة التقديــرات املهنيــة واالحتفــاظ مبســتوى مــن 
الشــك املهنــي طيلــة أعمــال التدقيــق. كمــا أننــا:

نقــوم بتحديــد وتقييــم مخاطــر الفروقــات املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة، ســواء كانــت ناجتــة عــن الغــش 	 
ــة  ــى أدل ــك املخاطــر، واحلصــول عل ــي تتجــاوب مــع تل ــق املالئمــة الت ــذ اجــراءات التدقي ــم وتنفي أو اخلطــأ، وتصمي
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التدقيــق الكافيــة واملالئمــة لتوفــر لنــا أساســا البــداء رأينــا. أن مخاطــر عــدم اكتشــاف الفروقــات املاديــة الناجتــة عــن 
الغــش تعتبــر أعلــى مــن تلــك املخاطــر الناجتــة عــن اخلطــأ، حيــث أن الغــش قــد يشــمل تواطــؤ أو تزويــر أو حذوفــات 

مقصــودة أو عــرض خاطــئ أو جتــاوز إلجــراءات الضبــط الداخلــي.
 	

اســتيعاب اجــراءات الضبــط الداخلــي التــي لهــا عالقــة بالتدقيــق لغــرض تصميــم اجــراءات التدقيــق املالئمــة حســب 	 
الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض ابــداء الــرأي حــول فعاليــة اجــراءات الضبــط الداخلــي للمجموعــة.

تقييــم مالئمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية املطبقــة وااليضاحــات املتعلقــة بهــا 	 
واملعــدة مــن قبــل االدارة.

 	

ــة 	  ــى أدل ــاء عل ــدأ االســتمرارية، وبن ــق مب ــي حتقي ــة اســتخدام االدارة لألســس احملاســبية ف االســتنتاج حــول مالئم
التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، ســوف نقــرر فيمــا اذا كان هنــاك أمــور جوهريــة قائمــة ومرتبطــة بأحــداث أو ظــروف 
قــد تشــير الــى وجــود شــكوك جوهريــة حــول قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق االســتمرارية. واذا مــا توصلنــا الــى وجــود 
تلــك الشــكوك اجلوهريــة، فــان علينــا أن نلفــت االنتبــاه لذلــك ضمــن تقريــر التدقيــق والــى االفصاحــات املتعلقــة بهــا 
ضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة، أو فــي حالــة مــا اذا كانــت تلــك االفصاحــات غيــر مالئمــة، ســوف يــؤدي ذلــك الــى 
تعديــل رأينــا. ان اســتنتاجاتنا ســوف تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق. 
ومــع ذلــك فإنــه قــد يكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تــؤدي الــى عــدم قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق 

االســتمرارية. 

تابع / تقرير مراقب احلسابات املستقل الى السادة مساهمي شركة عمار للتمويل واإلجارة - ش.م.ك.ع 
تابع/ مسؤوليات مراقب احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

تقييــم االطــار العــام للبيانــات املاليــة املجمعــة مــن ناحيــة العــرض والتنظيــم والفحــوى، مبــا فــي ذلــك االفصاحــات، 	 
وفيمــا اذا كانــت تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة تعكــس املعامــالت واألحــداث املتعلقــة بهــا بشــكل يحقــق العــرض بشــكل 

عادل.
احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة عــن املعلومــات املاليــة اخلاصــة بالشــركات او األنشــطة األخــرى الــواردة 	 

ضمــن املجموعــة البــداء رأي حــول البيانــات املاليــة املجمعــة. اننــا مســؤولون عــن توجيــه واالشــراف علــى واداء اعمــال 
تدقيــق املجموعــة. ال نــزال املســؤولني الوحيديــن عــن رأينــا حــول اعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا. 

لقــد قمنــا بالعــرض علــى املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة ، وضمــن امــور أخــرى، خطــة واطــار وتوقيــت التدقيــق واألمــور 
اجلوهريــة األخــرى التــي مت اكتشــافها، مبــا فــي ذلــك نقــاط الضعــف اجلوهريــة فــي نظــام الضبــط الداخلــي التــي لفتــت 

انتباهنــا أثنــاء عمليــة التدقيــق.

كمــا قمنــا بتزويــد املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة مبــا يفيــد التزامنــا مبتطلبــات أخالقيــة املهنــة املتعلقــة باالســتقاللية، 
وتزويدهــم بكافــة ارتباطاتنــا واألمــور األخــرى التــي قــد تشــير الــى وجــود شــكوك فــي اســتقالليتنا والتدابيــر التــي مت 

إتخاذهــا، حيثمــا وجــدت.

ومــن بــني األمــور التــي مت التواصــل بهــا مــع املســؤولني عــن تطبيــق احلوكمــة، تلــك األمــور التــي مت حتديدهــا مــن قبلنــا 
علــى أن لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة للفتــرة احلاليــة ومت اعتبارهــا بذلــك، مــن أمــور 
التدقيــق الهامــة. ولقــد قمنــا باالفصــاح عــن تلــك األمــور ضمــن تقريــر التدقيــق، مــا لــم تكــن القوانــني أو التشــريعات 
احملليــة حتــد مــن االفصــاح عــن أمــر معــني، أو فــي حــاالت نــادرة جــدا، قررنــا عــدم االفصــاح عنهــا ضمــن تقريرنــا جتنبــا 

لنتائــج عكســية قــد حتــدث نتيجــة االفصــاح عنهــا والتــي قــد تطغــي علــى املصلحــة العامــة.
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التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
ــواردة  ــات ال ــة والبيان ــة املجمع ــات املالي ــة وان البيان ــا أيضــا أن الشــركة االم حتتفــظ بســجالت محاســبية منتظم برأين
ــك  ــة مــع مــا هــو وارد فــي تل ــة، متفق ــة املجمع ــات املالي ــذة البيان ــق به ــس ادارة الشــركة االم فيمــا يتعل ــر مجل فــي تقري
الســجالت. وقــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات 
املاليــة املجمعــة تتضمــن جميــع املعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم )1( لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة 
وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة االم، والتعديــالت الآلحقــة لهمــا، وأن اجلــرد قــد أجــري وفقــا للموجــودات 
املرعيــة، وأنــه فــي حــدود املعلومــات التــي توفــرت لنــا، لــم تقــع خــالل الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، مخالفــات 
ألحــكام قانــون الشــركات والآلئحــة التنفيذيــة أو عقــد التأســيس أو النظــام األساســي للشــركة االم، والتعديــالت الآلحقــة 

لهمــا، علــى وجــه يؤئــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة االم أو مركزهــا املالــي.

كمــا نفيــد ايضــا بانــه، خــالل اعمــال التدقيــق، لــم يــرد الــى علمنــا اي مخالفــات ماديــة الحــكام القانــون رقــم 32 لســنة 
1968، والتعديــالت الالحقــة لــه، بشــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة والقوانــني املتصلــة بهــا 
أو ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 فيمــا يتعلــق بهيئــة أســواق املــال والقوانــني املتعلقــة بهــا خــالل الســنة املنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2019  علــى وجــه يؤثــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة االم او مركزهــا املالــي.

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم

الكويت
12 فبراير 2020



63

شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع

في 31 ديسمبر 2019

إيضاح
 للسنة املنتهية

31ديسمبر2019
للسنة املنتهية

31ديسمبر2018

د.كد.ك
اإليرادات 

11,580-إيرادات متويل اسالمي
185,850131,787ايرادات من استثمارات وكالة
32,698-إيرادات عقود تأجير تشغيلي

42,112-ايرادات من استثمار في صكوك
18,33913,597ربح محقق من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

ربح /)خسارة( غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
)185,390(92,928األرباح أو اخلسائر

20,80438,753ايرادات توزيعات أرباح 
572,017595,030ايرادات تأجير

)126,650(1255,750التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
2952,861إيرادات أخرى

945,983556,378
املصاريف واألعباء األخرى

)423,414()453,787(تكاليف موظفني
)275,070()180,084(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

)48,205()58,087(مصاريف تشغيل عقارات
)31,515()7,395(استهالك

11,327-صافي عكس انخفاض قيمة مدينو متويل اسالمي 
)3,080()2,970(انخفاض في قيمة مدينون وموجودات اخرى

)1,619()1,199(خسارة حتويل عمالت أجنبية 
)730,000(-13مطالبة دعوى قضائية

)703,522()1,501,576(
)945,198(242,461الربح/ )اخلسارة( قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة 

-)6,580(مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية 
-)2,540(مخصص الزكاة

)945,198(233,341ربح/ )خسارة( السنة
--الدخل الشامل اآلخر للسنة 

)945,198(233,341مجموع الدخل الشامل للسنة
اخلاص بـ :

)945,209(233,196مالكي الشركة األم
14511احلصص غير املسيطرة

233,341)945,198(
)4.8( فلس1.2 فلس 8ربحية/)خسارة( السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم 

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 8 – 33 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
بيان املركز املالي املجمع
في 31 ديسمبر 2019

31ديسمبر312018ديسمبر2019إيضاح

د.كد.كاملوجودات
974,343265,574نقد وأرصدة لدى بنوك

9294,540351,877أرصدة لدى مدراء محافظ
96,205,9016,040,792استثمارات وكالة

101,283,4961,013,259استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر
44,28740,128مدينون وموجودات أخرى

1210,910,00010,843,000عقارات استثمارية
7,19417,256معدات

18,819,76118,571,886إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

131,371,1311,356,597مطلوبات أخرى
1,371,1311,356,597إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية
1420,000,00020,000,000رأس املال

)250,549()250,549(15أسهم خزينة
16981,875981,875احتياطي قانوني

16496,176496,176احتياطي إختياري
)4,014,348()3,781,152(خسائر متراكمة

17,446,35017,213,154حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
2,2802,135احلصص غير املسيطرة

17,448,63017,215,289إجمالي حقوق امللكية
18,819,76118,571,886إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

حمد السعدعبداهلل راشد بوقماز
الرئيس التنفيذيرئيس مجلس االدارة

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 8 – 33 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

في 31 ديسمبر 2019
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شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية املجمع

في 31 ديسمبر 2019

 للسنة املنتهية
 31 ديسمبر

2019

للسنة املنتهية    
31 ديسمبر

2018
د.كد.كايضاحأنشطة التشغيل

)945,198(242,461ربح/ )خسارة( السنة قبل مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
تعديالت :

)42,112(-ايرادات من استثمار في صكوك
)38,753()20,804(ايرادات توزيعات أرباح

126,650)55,750(التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
7,39531,515استهالك

4,2208,244خسارة من بيع معدات
)11,327(-صافي عكس انخفاض قيمة مدينو متويل اسالمي

2,9703,080انخفاض في قيمة مدينون وموجودات أخرى
22,18127,153مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفني

730,000-مطالبة دعوى قضائية
202,673)110,748(

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل :
142,284)270,237(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر 

9,316)7,129(مدينون وموجودات أخرى
668,873-مدينو متويل إسالمي

81,354)5,436(مطلوبات أخرى
791,079)80,129(النقد )املستخدم في(/ الناجت من أنشطة التشغيل

)46,031()11,331(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
)2,619,175(-تسوية مطالبات قضائية 

)1,874,127()91,460(صافي النقد املستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
328,115-احملصل من استرداد استثمار في صكوك

)544,650()11,250(تكاليف تطوير واستحواذ عقارات استثمارية
4,13610,224احملصل من بيع معدات

)2,325()5,689(شراء معدات
20,80438,753ايرادات توزيعات أرباح مستلمة

)5,944,938(135,566النقص/ )الزيادة( في ودائع وكالة تستحق بعد ثالثة أشهر
)6,114,821(143,567صافي النقد الناجت من/ )املستخدم في( أنشطة االستثمار

)7,988,948(52,107صافي الزيادة/ )النقص( في النقد والنقد املعادل 
617,4518,606,399النقد والنقد املعادل في بداية السنة
9669,558617,451النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 8 – 33 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

في 31 ديسمبر 2019

1.   التأسيس والنشاط 
تأسســت شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة ش.م.ك.ع )»الشــركة األم«( كشــركة مســاهمة كويتيــة عامــة فــي 6 مــارس 
2004 مبوجــب أحــكام قانــون الشــركات والتعديــالت الالحقــة لــه. إن الشــركة األم خاضعــة لرقابــة بنــك الكويــت 
املركــزي بالنســبة ألنشــطتها فــي مجــال التمويــل وهيئــة أســواق املــال لكونهــا شــركة اســتثمارية وأســهمها مدرجــة فــي 

ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة. إن الشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا يشــار اليهمــا معــا بـــ »املجموعــة«.

إن أهداف الشركة األم الرئيسية هي كما يلي :

1.    االســتثمار فــي القطاعــات العقاريــة والصناعيــة والزراعيــة وغيرهــا مــن القطاعــات االقتصاديــة، وذلــك مــن 
خــالل املســاهمة فــي تأســيس الشــركات املتخصصــة أو شــراء أســهم هــذه الشــركات .

2.    العمليــات اخلاصــة بتــداول االوراق املاليــة مــن شــراء وبيــع أســهم وســندات وصكــوك الشــركات والهيئــات 
احلكوميــة والغيــر حكوميــة.

3.    عمليــات االســتثمار العقــاري الهــادف الــى تطويــر وتنميــة االراضــي وبنــاء الوحــدات واملجمعــات بقصــد بيعهــا 
أو تأجيرهــا.

4.    القيام بوظائف أمناء االستثمار وإدارة احملافظ االستثمارية حلساب الغير.
5.    التمويل والوساطة في العمليات التجارية الدولية.

6.    تقدمي البحوث والدراسات وغير ذلك من اخلدمات الفنية املتعلقة بعمليات االستثمار وتوظيف االموال للغير. 
7.    إنشاء وإدارة وتسويق صناديق االستثمار بكافة أنواعها طبقاً للقانون.

ــي تصدرهــا للشــركات  ــة والت ــري االصــدار للصكــوك واالوراق املالي ــام باالعمــال اخلاصــة بوظائــف مدي 8.    القي
والهيئــات مبــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة االســالمية.

9.    الوساطة في االستثمار باالدوات واالوراق املالية.
10.   متويل عمليات بيع وشراء األراضي والعقارات والسلع االستهالكية.

11.   اســتثمار االمــوال حلســابها وحلســاب الغيــر فــي مختلــف أوجــه االســتثمار ومــا يتطلبــه ذلــك مــن متلــك 
املوجــودات غيــر املنقولــة وتأجيرهــا.

12.   تقدمي منتجات االجارة بجميع اشكالها.

13.   متثيــل الشــركات األجنبيــة التــي تتماثــل أغراضهــا مــع أغــراض الشــركة األم وذلــك بهــدف تســويق منتجاتهــا 
وخدماتهــا املاليــة مبــا يحقــق مصلحــة الطرفــني ومبــا يتفــق مــع أحــكام التشــريعات الكويتيــة ذات العالقــة.

14.   تقــدمي القــروض للغيــر مبــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة االســالمية مــع مراعــاة ســالمة املوجــودات املاليــة فــي 
منــح القــروض واحملافظــة علــى اســتمرارية الســالمة للمركــز املالــي للشــركة األم طبقــاً للشــروط والقواعــد 

واحلــدود التــي يضعهــا بنــك الكويــت املركــزي.
إن األغــراض التــي أسســت مــن أجلهــا الشــركة األم يتعــني أن تتــم ممارســتها وفقــاً للشــريعة اإلســالمية الســمحاء 
وال يجــوز بــأي حــال مــن االحــوال أن تفســر أي مــن األغــراض علــى أنهــا جتيــز للمجموعــة القيــام بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر مبمارســة أيــة أعمــال ربويــة أو منافيــة ألحــكام املعامــالت اإلســالمية.
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شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

في 31 ديسمبر 2019

كمــا أن الشــركة األم لهــا احلــق فــي املشــاركة واالشــتراك بــأي شــكل مــن االشــكال مــع الشــركات األخــرى التــي تعمــل 
فــي نفــس املجــال أو التــي ميكنهــا مســاعدتها فــي حتقيــق اغراضهــا داخــل أو خــارج الكويــت وشــراء هــذه الشــركات 

أو املســاهمة فــي ملكيتهــا.

إن عنوان مكتب الشركة األم هو ص.ب 28776 ، 13148 الصفاة، دولة الكويت.

اعتمــد مجلــس ادارة الشــركة األم هــذه البيانــات املاليــه املجمعــه لالصــدار بتاريــخ 12 فبرايــر 2020. ان اجلمعيــة 
العموميــة ملســاهمي الشــركة األم لهــا القــدرة علــى تعديــل البيانــات املاليــة املجمعــة بعــد صدورهــا .

2.   أساس اإلعداد

يتــم اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة معدلــه لتشــمل قيــاس بالقيمــة العادلــة 
االســتثمارية. والعقــارات  اخلســائر  أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  إلســتثمارات 

مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )“د.ك”(.

اختارت املجموعة عرض “بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر” في قائمة واحدة.

3.   بيان االلتزام

مت إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة وفقــا لتعليمــات مؤسســات اخلدمــات املاليــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت 
املركــزي فــي دولــة الكويــت. وتتطلــب هــذة التعليمــات احتســاب مخصــص خســائر األئتمــان املتوقعــة للتســهيالت 
االئتمانيــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 التزامــاً بتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي او املخصصــات 
املطلوبــة وفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي، ايهمــا اكبــر؛ والتأثيــر النــاجت علــى االفصاحــات ذات الصلــة ؛ 
وتطبيــق متطلبــات كافــة املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة األخــرى الصــادرة مــن مجلــس معاييــر احملاســبية الدوليــة 

)يشــار اليهــا معــا كاملعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة كمــا مت تطبيقهــا لالســتخدام مــن قبــل دولــة الكويــت(.

4.   التغيرات في السياسات المحاسبية

4.1   املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

هنــاك عــدد مــن املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة مفعلــة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد 1 ينايــر 2019 والتــي 
مت تطبيقهــا مــن قبــل املجموعــة. فيمــا يلــي املعلومــات حــول هــذه املعاييــر اجلديــدة:

املعيار او التفسير
يفعل للفترات السنوية 

التي تبدأ في
1 يناير 2019املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 عقود االيجار

1 يناير 2019التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2015 - 2017 

تنطبــق العديــد مــن التعديــالت والتفســيرات األخــرى ألول مــرة فــي عــام 2019، ولكنهــا ليســت ذات صلــة باملجموعــة 
وليــس لهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعة.
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4.    تاربع/ التغيرات في السياسات احملاسبية
4.1   تاربع/ املعايير اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 عقود االيجار
ــدم  ــة. ق ــة تفســيرات ذات صل ــي 17 وثالث ــار احملاســبة الدول ــة 16 محــل معي ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول يحــل املعي
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 16 متطلبــات جديــدة ومعدلــة فيمــا يتعلــق مبحاســبة عقــود اإليجــار. ونتيجــة 
لذلــك، أصبحــت محاســبة املســتأجر اآلن مختلفــة بشــكل كبيــر وتزيــل التمييــز بــني االيجــارات التمويلية والتشــغيلية. 
ــزام عقــد اإليجــار فــي تاريــخ بــدء جميــع عقــود اإليجــار،  يتطلــب األمــر اآلن االعتــراف باصــل “حــق انتفــاع” والت
باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار منخفضــة القيمــة. ومــع ذلــك، بقيــت احملاســبة مــن قبــل 
املؤجــر إلــى حــد كبيــر دون تغييــر. لــم يكــن هنــاك أي تأثيــر علــى تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 16 
علــى املجموعــة كمؤجــر. تســتمر املجموعــة فــي تصنيــف وحســاب عقــود اإليجــار اخلاصــة بهــا إمــا علــى أنهــا عقــود 
إيجــار متويليــة أو عقــود إيجــار تشــغيلية. ومــع ذلــك، قــام املعيــار بتغييــر وتوســيع نطــاق اإلفصاحــات املطلوبــة 

املتعلقــة بــإدارة املخاطــر الناشــئة عــن الفوائــد املتبقيــة للمجموعــة فــي املوجــودات املؤجــرة.
ومــع ذلــك، لــم ينتــج عــن تطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم 16 أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات 
املاليــة املجمعــة للمجموعــة. مت توضيــح السياســة احملاســبية لعقــود اإليجــار مبوجــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 

16 للمجموعــة فــي )إيضــاح 5.7(

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2015 - 2017
تعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 3 واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 11 - توضــح أنــه 
عندمــا حتصــل جهــة مــا علــى ســيطرة علــى نشــاط جتــاري مشــترك، فإنهــا تعيــد قيــاس احلصــص احملتفــظ بهــا 
ــه عندمــا حتصــل  ــة رقــم 11 أن ــر املالي ــار الدولــي للتقاري ــى املعي ســابقا فــي ذلــك النشــاط. توضــح التعديــالت عل
جهــة مــا علــى ســيطرة مشــتركة علــى نشــاط جتــاري مشــترك، فــإن تلــك اجلهــة ال تقــوم باعــادة قيــاس احلصــص 

احملتفــظ بهــا ســابقا فــي ذلــك النشــاط.
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 12 - توضــح التعديــالت أن املتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة الســابقة 52 ب )لالعتــراف 
بنتائــج ضريبــة الدخــل لتوزيعــات االربــاح حيــث يتــم االعتــراف باملعامــالت أو األحــداث التــي حتقــق أرباحــاً قابلــة 
للتوزيــع( تنطبــق علــى جميــع نتائــج ضريبــة الدخــل لتوزيعــات األربــاح مــن خــالل نقــل الفقــرة بعيــداً عــن الفقــرة 52 

أ التــي تتعامــل فقــط مــع احلــاالت التــي توجــد فيهــا معــدالت ضريبيــة مختلفــة لألربــاح املوزعــة وغيــر املوزعــة.
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 23 - توضح التعديــالت انــه إذا کان هنــاك أي اقتــراض محــدد ال يــزال قائمــا بعد 
أن تكــون األصول ذات الصلة جاهــزة لالســتخدام أو البيــع املقصــود، يصبــح هــذا االقتراض جزًءا مــن االمــوال التي 

تقترضهــا أي جهــة بشــكل عام عنــد احتســاب معــدل الرســملة علــى القروض العامة.
ان تطبيق هذه التعديالت لم ينتج عنه اي اثر جوهري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

4.2   املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

بتاريــخ املصادقــة علــى هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة، مت اصــدار بعــض املعاييــر والتعديــالت والتفســيرات مــن قبــل 
مجلــس املعاييــر الدوليــة ولكــن لــم يتــم تفعيلهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل املجموعــة.
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تتوقــع االدارة أن يتــم تبنــي كافــة التعديــالت ضمــن السياســات احملاســبية للمجموعــة للفتــرة األولــى التــي تبــدأ بعــد 
تاريــخ تفعيــل املعيــار اجلديــد أو التعديــل أو التفســير. ان املعلومــات عــن املعاييــر والتعديــالت والتفســيرات اجلديــدة 
املتوقــع أن يكــون لهــا ارتبــاط بالبيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة  مبينــة أدنــاه. هنــاك بعــض املعاييــر والتفســيرات 
اجلديــدة قــد مت اصدارهــا لكــن ليــس لهــا صلــة باملجموعــة و / أو ليــس مــن املتوقــع ان يكــون لهــا اي تأثيــر مــادي 

علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.

املعيار أو التفسير
يفعل للفترات السنوية 

التي تبدأ في
1 يناير 2020املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 – تعديالت

1 يناير 2020معيار احملاسبة الدولي رقم 1 ومعيار احملاسبة الدولي رقم 8 - التعديالت

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 – تعديالت
التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 3  “دمــج االعمــال” هــي تغييــرات علــى امللحــق أ “املصطلحــات 
ــق  ــم 3 فقــط في ما يتعل ــة رق ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــة للمعي ــق، واألمثلة التوضيحي ــة”، وإرشادات التطبي املعرف

بتعريــف االعمــال. التعديــالت:
 Ă توضيــح أنــه لكــي يتــم اعتبــار النشــاط التجــاري ، يجــب أن يشــتمل مجموعــة مــن األنشــطة واملوجــودات

املكتســبة، كحــد أدنــى، مدخــل وعمليــة موضوعيــة تســاهم بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى إنشــاء مخرجــات؛
 Ă تضييــق تعريــف األعمــال واملخرجــات بالتركيــز علــى الســلع واخلدمــات املقدمــة للعمــالء وإزالــة اإلشــارة إلــى

القــدرة علــى خفــض التكاليــف؛
 Ăإضافة إرشادات وأمثلة توضيحية ملساعدة املنشآت على تقييم ما إذا كان قد مت احلصول على عملية موضوعية؛
 Ă ــودة ــات مفق ــى اســتبدال أي مدخــالت أو عملي ــن عل ــي الســوق قادري ــا إذا كان املشــاركون ف ــم م ــة التقيي إزال

ــاج املخرجــات؛ و ــي إنت واالســتمرار ف
 Ă إضافــة اختبــار تركيــز اختيــاري يســمح بتقييــم مبســط ملــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة واملوجــودات التــي مت

احلصــول عليهــا غيــر جتاريــة
ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

معيار احملاسبة الدولي رقم 1 ومعيار احملاسبة الدولي رقم 8 – التعديالت
توضــح تعديــالت معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 1 ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم 8 تعريــف “املــواد” ومواءمــة 
التعريــف املســتخدم فــي االطــار املفاهيمــي واملعاييــر. مت تعديــل مســتوى اجلوهريــة الــذي يؤثــر علــى املســتخدم مــن 

“قــد يؤثــر” الــى “قــد يــؤدي بشــكل معقــول باالعتقــاد بأنــه ســيؤثر”.

ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

5.   ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

ان اهــم السياســات احملاســبية وأســس القياســات احملاســبية املســتخدمة فــي اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة 
ــاه. ملخصــة أدن
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5.1   أسس التجميع

إن البيانــات املاليــة للمجموعــة جتمــع الشــركة األم وجميــع شــركاتها التابعــة. الشــركات التابعــة هــي جميــع املنشــآت 
التــي تســيطر عليهــا املجموعــة. تســيطر املجموعــة علــى املنشــأة عندمــا تتعــرض املجموعــة لـــ، او يكــون لهــا احلــق 
بـــ، عوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع املنشــأة ويكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــالل ســلطتها 
علــى املنشــأة. يتــم جتميــع الشــركات التابعــة بالكامــل مــن التاريــخ الــذي يتــم فيــه نقــل الســيطرة الــى املجموعــة 
ويتوقــف جتميعهــا مــن التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه تلــك الســيطرة. يتــم اعــداد البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة 
لتاريــخ التقريــر و التــي ال تزيــد عــن ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ التقريــر للشــركة األم، بإســتخدام سياســات محاســبية 
مماثلــة. يتــم عمــل التعديــالت لتعكــس تأثيــر املعامــالت الهامــة واألحــداث األخــرى التــي تقــع بــني هــذا التاريــخ و 
تاريــخ التقريــر للبيانــات املاليــة للشــركة االم. تظهــر  تفاصيــل الشــركات التابعــه املجمعــة الرئيســية فــي ايضــاح رقــم 

)7( حــول البيانــات املاليــه املجمعــة.

يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد االرصــدة واملعامــالت اجلوهريــة املتبادلــة بــني شــركات املجموعــة، مبــا فيهــا االربــاح 
واخلســائر غيــر احملققــة مــن العمليــات بــني شــركات املجموعــة. وحيثمــا يتــم اســتبعاد اخلســائر غيــر احملققــه مــن 
بيــع اصــل بــني شــركات املجموعــة عنــد التجميــع، إال ان هــذا االصــل يجــب فحصــة ايضــا مبــا يتعلــق فــي هبــوط 
القيمــة بالنســبة للمجموعــة. يتــم تعديــل املبالــغ املســجلة فــي البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة و ذلــك للتأكــد مــن 

توافقهــا مــع السياســات احملاســبية املطبقــة مــن قبــل املجموعــة.
يبــدأ جتميــع الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد 
املجموعــة الســيطرة علــى تلــك الشــركة التابعــة. ان االربــاح او اخلســائر وااليــرادات الشــاملة االخــرى للشــركات 
التابعــة املســتحوذ عليهــا او املســتبعدة خــالل الســنة يتــم تســجيلها مــن التاريــخ الــذي حتصــل فيــه املجموعــة علــى 
الســيطرة، او حتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه املجموعــة عــن ســيطرتها على الشــركة التابعة، حســب ما هو مناســب. 
إن احلصــص غيــر املســيطرة، تعــرض كجــزء مــن حقــوق امللكيــة، وهــي متثــل النســبة فــي الربــح او اخلســارة وصافــي 
املوجــودات للشــركات التابعــة وغيــر احملتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة. تقــوم املجموعــة بتوزيــع احلصــص مــن مجموع 
االيــرادات او اخلســائر الشــاملة للشــركات التابعــة بــني مالكــي الشــركة األم واحلصــص غيــر املســيطرة بنــاءا علــى 
ــو كانــت  ــى ل ــر املســيطرة حت ــة كالهمــا .ان اخلســائر فــي الشــركات التابعــة مخصصــة للحصــص غي حصــة ملكي

النتائــج متثــل رصيــد عجــز.
ان التغيــر فــي نســبة ملكيــة الشــركة التابعــة، دون فقــد الســيطرة يتــم احملاســبة عليــه كعمليــة ضمــن حقــوق امللكيــة. 

اذا فقــدت املجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة فإنــه يتــم :
 Ă.عدم حتقق املوجودات )يتضمن الشهرة( واملطلوبات للشركة التابعة
 Ă. عدم حتقق القيم املدرجة ألي حصة غير مسيطرة
 Ă.عدم حتقق فروقات التحويل املتراكمة ، املسجلة ضمن حقوق امللكية
 Ă. حتقق القيمة العادلة للمبلغ املستلم
 Ă. حتقق القيمة العادلة ألي استثمارات متبقية
 Ă. حتقق أي فائض أو عجز في األرباح واخلسائر
 Ă اعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم فــي احملتويــات احملققــة ســابقا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى الــى

األربــاح واخلســائر او األربــاح احملتجــزة ، كمــا هــو مناســب ، كمــا ســيتم طلبــه إذا اســتبعدت املجموعــة مباشــرة 
املوجــودات أو املطلوبــات املتعلقــة بهــا.
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5.2   إندماج االعمال 

تقــوم املجموعــة باحملاســبة علــى عمليــات دمــج االعمــال باســتخدام طريقــة الشــراء. يتــب احتســاب املبلــغ احملــول 
مــن قبــل املجموعــة للحصــول علــى الســيطرة علــى شــركة تابعــة كمجمــوع القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الشــراء 
للموجــودات احملولــة، او األلتزامــات املســتحقة واحلصــة فــي امللكيــة املصــدرة مــن قبــل املجموعــة، والتــي تتضمــن 

ــغ احملتمــل.  ــزام تــاجت عــن ترتيبــات املبل ــة ألي اصــل أو إلت القيمــة العادل
يتــم تســجيل تكاليــف الشــراء عنــد حدوثهــا. يقــوم املشــتري لــكل عمليــة دمــج لالعمــال بقيــاس احلصــة غيــر 
املســيطرة فــي حصــص املشــترى امــا بالقيمــة العادلــة او باحلصــة املكافئــة لصافــي املوجــودات احملــددة للمشــترى. 
ــة املشــتري  ــخ الشــراء حلصــة ملكي ــة بتاري ــى مراحــل، فــان القيمــة العادل ــة دمــج االعمــال عل ــق عملي اذا مت حتقي
احملتفــظ بهــا ســابقا فــي حصــص املشــترى يتــم اعــادة قياســها الــى القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الشــراء وذلــك 

مــن خــالل االربــاح واخلســائر. 
ــا مــن دمــج األعمــال بغــض  ــي تكبدته ــا وااللتزامــات الت ــت عليه ــي حصل تقــوم املجموعــة بتســجيل املوجــودات الت
النظــر عــن مــا اذا كانــت مســجلة ســابقا فــي البيانــات املاليــة للشــركة املشــتراه قبــل عمليــة الشــراء. يتــم قيــاس 

ــازة.  ــخ احلي ــة فــي تاري ــا العادل ــده بشــكل عــام بقيمه ــا و اإللتزامــات املتكب املوجــودات احملصــول عليه
عنــد قيــام املجموعــة بشــراء نشــاط معــني، تقــوم االدارة بتقديــر مالئمــة تصنيفــات وتوجيهــات املوجــودات املاليــة 
املنقولــة وااللتزامــات القائمــة وفقــا للبنــود التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة والظــروف القائمــة بتاريــخ الشــراء. 

يتضمــن ذلــك فصــل مشــتقات األدوات املاليــة املوجــودة ضمــن العقــود املبرمــة مــن قبــل الشــركة املشــتراه.
5.3   التقارير القطاعية

إن لــدى املجموعــة ثــالث قطاعــات تشــغيلية: هــي قطــاع اإلســتثمار وقطــاع التمويــل وقطــاع العقــار. ولغــرض تعريــف 
ــك القطاعــات التشــغيلية، تقــوم االدارة بتتبــع خطــوط اخلدمــات للمجموعــة والتــي متثــل منتجاتهــا وخدماتهــا  تل
الرئيسية. يتم ادارة تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات ومصادر كل قطاع تكون مختلفة.  
وألغــراض االدارة، تســتخدم املجموعــة نفــس سياســات املقاييــس املســتخدمة ضمــن البيانــات املاليــة. باالضافــة 
الــى ذلــك، فــان املوجــودات أو املطلوبــات غيــر املخصصــة لقطــاع تشــغيلي بشــكل مباشــر، ال يتــم ادراجهــا للقطــاع.

5.4   التحقق من االيرادات

تعترف املجموعة بإيرادات من تقدمي اخلدمات، أنشطة االستثمار وأنشطة العقارات.
يتــم قيــاس االيــرادات علــى أساس املقابــل الــذي تتوقــع املجموعــة اســتحقاقه في عقد مع العميــل ويســتثني المبالغ 
التي مت جمعهــا نيابــة عــن أطــراف ثالثة. تعتــرف املجموعــة باإليــرادات عندمــا تنقــل الســيطرة علــى منتــج أو خدمــة 

إلــى عميــل. تتبــع املجموعــة عمليــة مــن خمــس خطــوات:
1.    حتديد العقد مع العميل
2.    حتديد التزامات األداء

3.    حتديد سعر املعاملة
4.    تخصيص سعر املعاملة إلى التزامات األداء

5.    االعتراف باإليرادات عند / مبا أن التزامات / التزامات األداء مستوفاة.
فــي جميــع احلــاالت، يتــم حتديــد إجمالــي ســعر املعاملــة للعقــد بــني التزامــات األداء املختلفــة بنــاًء علــى أســعار البيــع 

النســبية القائمــة بذاتهــا. ســعر املعاملــة للعقــد يســتثني أي مبالــغ يتــم جمعهــا نيابــة عــن أطــراف ثالثــة.



73

شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

في 31 ديسمبر 2019

يتــم االعتــراف باإليــراد إمــا فــي وقــت معــني أو مبــرور الوقــت، عندمــا تكــون املجموعــة )أو كمــا( تلبــي التزامــات 
األداء عــن طريــق نقــل الســلع أو اخلدمــات املوعــودة إلــى عمالئهــا.

5.4.1   ايرادات التمويل اإلسالمي

تتحقــق إيــرادات التمويــل اإلســالمي علــى أســاس توزيــع نســبي زمنــي بحيــث تقــدم عائــدا دوريــا مســتمرا اســتنادا 
الــى صافــي الرصيــد القائــم.

5.4.2   ايرادات توزيع األرباح

تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق املجموعة في استالم دفعات األرباح.

5.4.3   إيرادات إيجار

ــى مــدة اإليجــار.  ــرادات ايجــار الناجتــة عــن العقــارات اإلســتثمارية بطريقــة القســط الثابــت عل ــم احتســاب اي يت
ــا االســتثمارية.  ــرادات االيجــار مــن عقــود االيجــار التشــغيلية لعقاراته تكتســب املجموعــة اي

5.4.4   أتعاب إدارية واستشارية

تتحقق أتعاب إدارية وإستشارية في الوقت الذي يتم فيه توفير خدمات ذات صلة.
5.5   املصاريف التشغيلية

يتم تسجيل املصاريف التشغيلية ضمن األرباح أو اخلسائر عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند حدوثها.  
5.6   املعدات 

تظهــر املعــدات بالتكلفــه ناقصــا االســتهالك املتراكــم وخســائر هبــوط القيمة. تقوم املجموعة بإحتســاب اإلســتهالك 
بطريقــة القســط الثابــت بنســب مقــدره الســتهالك املوجــودات علــى فتــرة العمــر االنتاجــي املقدر لها.

5.7   عقود اإليجار

املجموعة كمستأجر
بالنســبة إلــى أي عقــود جديــدة يتــم إبرامهــا فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019 ، تــدرس املجموعــة مــا إذا كان العقــد أو 
يحتــوي علــى عقــد إيجــار. يُعــَرّف عقــد اإليجــار بأنــه “عقــد ، أو جــزء مــن عقــد، مينــح احلــق فــي اســتخدام األصــل 

)األصــل األساســي( لفتــرة مــن الزمــن فــي مقابــل مبلــغ”.
لتطبيق هذا التعريف، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي:

 Ă ــا مــن ــى أصــل محــدد، والــذي مت حتديــده بشــكل صريــح فــي العقــد أو مت حتديــده ضمنًي يحتــوي العقــد عل
خــالل حتديــده فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه إتاحــة األصــل للمجموعــة

 Ă للمجموعــة احلــق فــي احلصــول علــى جميــع املنافــع االقتصاديــة بشــكل كبيــر مــن اســتخدام األصــل احملــدد
طــوال فتــرة االســتخدام، مــع مراعــاة حقوقهــا ضمــن النطــاق احملــدد للعقــد.

 Ă للمجموعــة احلــق فــي توجيــه اســتخدام املوجــودات احملــددة خــالل فتــرة االســتخدام. تقــوم املجموعــة بتقييــم
مــا إذا كان لهــا احلــق فــي توجيــه »كيفيــة وألي غــرض« يتــم اســتخدام األصــل خــالل فتــرة االســتخدام.

اختــارت املجموعــة احملاســبة عــن عقــود االيجــار قصيــرة األجــل والعقــود ذات املوجــودات منخفضــة القيمــة 
باســتخدام بدائــل عمليــة. وبــدالً مــن تســجيل أصــل حــق االســتخدام والتــزام االيجــار، يتــم تســجيل الدفعــات 

املتعلقــة بهــا كمصــروف فــي االربــاح أو اخلســائر علــى أســاس القســط الثابــت طيلــة مــدة عقــد االيجــار.
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قياس واالعتراف بعقود اإليجار كمستأجر
ــة  ــة العمومي ــزام اإليجــار فــي امليزاني ــدرج املجموعــة أصــل حــق االســتخدام والت ــدء عقــد اإليجــار، ت ــخ ب فــي تاري

ــي: ــى النحــو التال املقاســة عل
أصل حق االستخدام 

يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة، والــذي يتكــون مــن القيــاس املبدئــي اللتــزام اإليجــار وأي تكاليــف 
ــد اإليجــار وأي  ــة عق ــي نهاي ــة األصــل ف ــك وإزال ــف لتفكي ــًرا ألي تكالي ــة تتكبدهــا املجموعــة، وتقدي مباشــرة أولي

ــز مســتلمة(. ــد طــرح أي حواف ــد اإليجــار )بع ــدء عق ــخ ب ــل تاري ــم قب مدفوعــات إيجــار تت
بعــد القيــاس املبدئــي، تقــوم املجموعــة بإســتهالك أصــول حــق االســتخدام علــى أســاس القســط الثابــت مــن 
تاريــخ بــدء اإليجــار إلــى نهايــة العمــر اإلنتاجــي ألصــل حــق االســتخدام أو نهايــة عقــد اإليجــار أيهمــا أســبق. تقوم 

ــد وجود هــذه املؤشــرات. أو ــة عن ــي القيم ــاض ف ــم أصــل حــق االستخدام لالنخف املجموعــة ايضــا بتقيي
التزام االيجار

فــي تاريــخ البــدء، تقيــس املجموعــة التــزام اإليجــار بالقيمــة احلاليــة ملدفوعــات اإليجــار غيــر املدفوعــة فــي ذلــك 
التاريــخ، مخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار إذا كان هــذا الســعر متاًحــا بســهولة أو 

معــدل اقتــراض املجموعــة اإلضافــي.
تتكــون مدفوعــات اإليجــار املدرجــة فــي قيــاس التــزام اإليجــار مــن مدفوعــات ثابتــة )مبــا فــي ذلــك فــي مــادة ثابتــة(، 
مدفوعــات متغيــرة بنــاًء علــى مؤشــر أو معــدل، واملبالــغ املتوقــع دفعهــا مبوجــب ضمــان القيمــة املتبقيــة واملدفوعــات 

الناشــئة عــن خيــارات معينــة بشــكل معقــول إلــى أن متــارس.
بعــد القيــاس املبدئــي، يتــم تخفيــض االلتــزام للمدفوعــات املقدمــة وزيادتــه للفائــدة. يتــم إعــادة قياســها لتعكــس أي 
إعــادة تقييــم أو تعديــل، أو إذا كانــت هنــاك تغييــرات فــي املدفوعــات الثابتــة املضمنــة. عندمــا يتــم إعــادة قيــاس 
التــزام اإليجــار، ينعكــس التعديــل املقابــل فــي أصــل حــق االســتخدام، أو الربــح واخلســارة إذا مت تخفيــض اصــل 

حــق االســتخدام إلــى الصفــر.
5.8   العقارات االستثمارية

متثــل العقــارات االســتثمارية تلــك العقــارات احملتفــظ بهــا لغــرض التأجيــر و/ أو لغــرض الزيــادة فــي فيمتهــا، ويتــم 
محاســبتها باســتخدام منــوذج القيمــة العادلــة.

يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية مبدئيــا بالتكلفــة، مبــا فــي ذلــك تكاليــف عمليــة الشــراء. يتــم الحقــا اعــادة قيــاس 
تلــك  العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة علــى اســاس فــردي عــن طريــق تقييمــات مــن قبــل مقييمــني عقريــني 
مســتقلني ويتــم ادراجهــا ضمــن بيــان املركــز املالــي املجمــع. يتــم تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان 

االربــاح او اخلســائر املجمــع.
يتــم عــدم اإلعتــراف بالعقــارات اإلســتثمارية عندمــا يتــم التخلــص منهــا او عزلهــا عــن اإلســتخدام بشــكل دائــم حيــث 
ال يوجــد مكاســب اقتصاديــة متوقعــة بعــد التخلــص منهــا. يتــم اإلعتــراف بــاي ربــح أو خســارة مــن عــزل أو التخلــص 

مــن عقــار اســتثماري فــي بيــان الدخــل املجمــع للســنة التــي مت فيهــا العــزل او التخلــص لذلــك اإلســتثمار العقــاري.
تتــم التحويــالت الــى او مــن العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام. بالنســبة 
للتحويــل مــن العقــار االســتثماري الــى عقــار يشــغله املالــك، فــان التكلفــة املعتبــرة للمحاســبة الالحقــة هــي القيمــة 
العادلــة بتاريــخ التغيــر فــي االســتخدام. فــاذا اصبــح العقــار الــذي يشــغله املالــك عقــارا اســتثماريا، عندهــا تقــوم 
املجموعــة باحتســاب هــذا العقــار وفقــا للسياســة الظاهــرة ضمــن بنــد املعــدات حتــى تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام. 
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5.9   االدوات املالية 

5.9.1   التحقق، القياس املبدئي وعدم التحقق 

يتــم حتقــق مــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة عندمــا تصبــح املجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة املاليــة 
وتقاس مبدئيا بالقيمة العادلة املعدلة بتكاليف املعامالت، باســتثناء تلك املدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
او اخلســائر والتــي تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة. مبــني ادنــاه القيــاس الالحــق للموجــودات واملطلوبــات املاليــة.

يتــم اســتبعاد اصــل مالــي أساســا )أو جــزء مــن اصــل مالــي أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة اذا كان 
ذلــك مناســبا( امــا 

 Ă عندما ينتهي احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية
 Ă ــل ــا تتحم ــن االصــل أو عندم ــة م ــات النقدي ــا باســتالم التدفق ــازل عــن حقه ــوم املجموعــة بالتن ــا تق أو عندم

الشــركة اإللتــزام بدفــع التدفقــات بالكامــل دون تأخيــر مــادي الــى طــرف ثالــث مبوجــب ترتيــب »القبــض 
والدفــع« أو

ان تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو أ. 
ان ال تقــوم املجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزايــا األصــل ولكــن قامــت بتحويــل الســيطرة ب. 

علــى األصــل .
عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل او تكــون قــد دخلــت فــي 
ــة.  ــا امللكي ــى اي مــدى حتتفــظ مبخاطــر ومزاي ــت وال ــم إذا مــا كان ــب القبــض والدفــع، تقــوم املجموعــة بتقيي ترتي
ــى  ــل الســيطرة عل ــا االصــل او حتوي ــا بكافــة مخاطــر ومزاي ــل او االحتفــاظ جوهري ــم تقــم املجموعــة بتحوي وإذا ل
االصــل، عندهــا تواصــل املجموعــة حتقــق األصــل احملــول الــى مــدى التــزام املجموعــة املتواصــل وبهــذه احلالــة تقــوم 
املجموعــة بتحقيــق اإللتــزام املتعلــق بــه. ان االصــل احملــول وااللتــزام املرتبــط بــه يتــم قياســها علــى اســس تعكــس 

احلقــوق و االلتزامــات التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة.
ال يتــم حتقــق التــزام مالــي عندمــا يتــم االعفــاء مــن اإللتــزام احملــدد أو إعفــاؤه او الغــاؤه او انتهــاء صالحيــة 
اســتحقاقه. عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، او بتعديــل 
شــروط اإللتــزام املالــي احلالــي بشــكل جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديــل او التعديــل كعــدم حتقــق لاللتــزام األصلي 
وحتقــق لاللتــزام اجلديــد ، ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان االربــاح او اخلســائر املجمــع.

5.9.2   تصنيف املوجودات املالية

لغرض القياس الالحق، يتم تصنيف املوجودات املالية إلى الفئات التالية عند التحقق املبدئي:
 Ăاملوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
 Ă)FVTPL( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر

يتم حتديد التصنيف من خالل كل من:
 Ăمنوذج أعمال املنشأة إلدارة املوجودات املالية
 Ă.خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي
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5.9.3   القياس الالحق للموجودات املالية

يجوز للمجموعة إجراء االنتخابات / التعيني غير القابلة لإلغاء عند التحقق املبدئي الصل مالي:
 Ă يجــوز للمجموعــة اختيــار ال رجعــة فيــه لعــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة الســتثمار فــي حقــوق

امللكيــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إذا مت اســتيفاء معاييــر معينــة ؛ و
 Ă كمقــاس FVOCI يجــوز للمجموعــة تعيــني ال رجعــة فيــه الي اســتثمار ديــن يفــي بالتكلفــة املطفــأة أو معاييــر

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االربــاح او اخلســائر FVTPL إذا كان ذلــك يلغــي أو يخفــض بشــكل كبيــر مــن عــدم 
تطابــق محاســبي.

 في هذه الفترة لم يتم اجراء مثل هذا اإلنتخاب / التعيني.

Ă املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة إذا كانــت املوجــودات مســتوفية للشــروط التاليــة )ولــم يتــم تصنيفهــا 

:)FVTPL علــى أنهــا
 Ă يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن منــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة وجمــع التدفقــات النقديــة

التعاقديــة
 Ă الشــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة

علــى املبلــغ األصلــي القائــم. بعــد التحقــق املبدئــي، يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل 
الفائــدة الفعلــي، ناقًصــا مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم حــذف اخلصــم عندمــا يكــون تأثيــر اخلصــم 

غيــر مــادي.

تتكون املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة للمجموعة مما يلي :

Ă استثمارات وكالة
ان اســتثمارات الوكالــة هــي اتفاقيــة والتــي مــن خاللهــا تقــوم املجموعــة بتقــدمي مبالــغ نقديــة الــى مؤسســه ماليــه 
كاتفاقيــه وكالــه، و التــي يقــوم مــن خاللهــا الوكيــل باالســتثمار وفــق شــروط معينــه مقابــل اتعــاب محــددة. يلتــزم 

الوكيــل باعــادة املبلــغ فــي حالــه العجــز او االهمــال او مخالفــة اي مــن تعليمــات وشــروط الوكالــة.
Ă نقد وشبه النقد

يتكــون النقــد وشــبه النقــد مــن نقــد فــي الصنــدوق وودائــع حتــت الطلــب باالضافــة الــى اســتثمارات اخــرى قصيــرة 
االجــل وعاليــة الســيولة ميكــن حتويلهــا بســهولة الــى مبالــغ معروفــة مــن النقــد وال تخضــع ملخاطــر هامــة مــن 

التغيــرات فــي القيمــة. 
مدينو متويل إسالمي

Ă مدينو مرابحة
ــم  ــه وتت ــق علي ــح متف ــدا رب ــة زائ ــوري لالصــل بالتكلف ــع الف ــة اســالمية تتضمــن الشــراء والبي املرابحــة هــي معامل
ــك  ــة بالتكلفــة املطفــأة مبــا فــي ذل ــم إدراج املرابحــة املدين ــى اســاس الدفــع املؤجــل. يت ــغ املســتحق عل تســوية املبل

ــر بالصافــي بعــد اإليــرادات املؤجلــة. مخصــص انخفــاض القيمــة، إن وجــد، وتظه
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Ă مدينو إجارة
إن اإلجــارة هــي معاملــة إســالمية تتضمــن شــراء اصــل وتأجيــره فــورا بالقيمــة العادلــة حيــث يقــوم مبوجبهــا املؤجــر 
بتحويــل حــق اســتخدام األصــل الــى املســتأجر لفتــرة زمنيــة متفــق عليهــا مقابــل دفعــة أو سلســلة مــن الدفعــات. 

ويكــون للمســتأجر خيــار شــراء األصــل فــي نهايــة فتــرة التأجيــر.
يــدرج مدينــي اإلجــارة بإجمالــي احلــد األدنــى مــن دفعــات اإليجــار املســتحقة ، ناقصــا مخصــص اإلنخفــاض فــي 

القيمــة ، إن وجــد ، وتعــرض بالصافــي بعــد اإليــرادات املؤجلــة.

Ă الذمم التجارية املدينة املوجودات املالية األخرى
تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص انخفاض القيمة )انظر ايضاح 5.9.4(. 

ان املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة التــي ال يتــم تصنيفهــا ضمــن اي مــن الفئــات اعــاله يتــم تصنيفهــا »كــذمم 
مدينــة اخــرى/ موجــودات ماليــة اخــرى«.

Ă املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر
يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة التــي ال تفي مبعاييــر القيــاس بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر FVOCI بالقيمــة العادلة مــن خالل األرباح واخلســائر. عالوة على ذلك ، بغض النظر عن 
املوجودات املالية لنموذج العمل التي  تدفقاتها النقدية التعاقدية ليست فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة يتم 
احتســابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. تنــدرج جميــع األدوات املاليــة املشــتقة ضمــن هــذه الفئــة، 
باســتثناء تلــك احملــددة والفعالــة كأدوات حتــوط، والتــي تنطبــق عليهــا متطلبــات محاســبة التحــوط. تشــتمل الفئــة 

أيًضــا علــى اســتثمارات فــي أســهم حقــوق امللكيــة.

يتــم قيــاس املوجــودات فــي هــذه الفئــة بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات األربــاح أو اخلســائر فــي بيــان االربــاح أو اخلســائر 
املجمــع. يتــم حتديــد القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة فــي هــذه الفئــة بالرجــوع إلــى معامــالت الســوق النشــطة أو 

باســتخدام تقنيــة تقييــم عندمــا ال يوجــد ســوق نشــط.

تشتمل املوجودات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر على ما يلي:
 Ăأوراق مالية مسعرة وغير مسعرة
 Ăصناديق مشتركة
 Ăمحافظ مدارة

5.9.4   انخفاض قيمة املوجودات املالية

ــاح او اخلســائر  ــة مــن خــالل االرب ــة باســتثناء املوجــودات املدرجــة بالقيمــة العادل ــع املوجــودات املالي تخضــع جمي
واســتثمارات حقــوق امللكيــة املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر FVOCI للمراجعــة علــى 
األقــل فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن األصــل املالــي أو مجموعــة مــن 
املوجــودات املاليــة قــد انخفضــت قيمتهــا. يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة لــكل فئــة مــن فئــات 

املوجــودات املاليــة املوضحــة أدنــاه.
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تقــوم املجموعــة بحســاب خســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى األدوات املاليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل االربــاح أو اخلســائر:

 Ăمدينو متويل إسالمي
 Ăأرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى مدراء محافظ
 Ăاستثمارات وكالة
 Ăذمم مدينة وموجودات مالية أخرى

استثمارات األسهم ليست عرضة للخسائر االئتمانية املتوقعة.

Ă : انخفاض قيمة مدينو التمويل اإلسالمي
يتــم التحقــق بإنخفــاض فــي قيمــة مدينــو التمويــل اإلســالمي فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع مببلــغ مســاٍو لقيمــة 
اخلســائر االئتمانيــة االعلــى وفقــاً للمعيــار الدولــي رقــم 9 ومبوجــب توجيهــات البنــك املركــزي واألحــكام التــي 

ــك املركــزي. ــا تعليمــات البن تتطلبه

Ă : انخفاض قيمة املوجودات املالية بخالف مدينو التمويل اإلسالمي
بالنسبة للموجودات املالية، يتم تقدير خسارة االئتمان املتوقعة على أنها الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية 
املستحقة للمجموعة وفقاً للعقد وجميــع التدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة اســتالمها. يتــم حتديــث مبلــغ 
ــي  ــق املبدئ ــذ التحق ــان من ــي مخاطــر االئتم ــرات ف ــر لتعكــس التغي ــخ كل تقري ــي تاري ــة ف ــان املتوقع خســائر االئتم

لالصــل املالــي املعنــي.
يعــد قيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة دالــة علــى احتمــال التخلــف عــن الســداد، أو اخلســارة املعطــاة االفتراضيــة 
)أي حجــم اخلســارة إذا كان هنــاك تقصيــر( والتعــرض عنــد التقصيــر. يســتند تقييــم احتماليــة التخلــف عــن 
الســداد واخلســارة االفتراضيــة علــى البيانــات التاريخيــة املعدلــة بواســطة معلومــات مســتقبلية كمــا هــو موضــح 
أعــاله. أما بالنســبة للتعــرض عنــد التقصيــر، بالنســبة للموجــودات املاليــة، فإن ذلــك يتــم متثيلــه بالقيمــة الدفتريــة 

ــر. ــخ التقري ــة لألصل في تاري االجمالي
تقــوم املجموعــة دائًمــا باالعتــراف بخســائر االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة مــدى احليــاة للمدينــني التجاريــني )النهج 
املبســط(. يتــم تقديــر خســائر االئتمــان املتوقعــة مــن هــذه املوجــودات املالية باســتخدام مصفوفة مخصصات تســتند 
إلــى خبــرة خســارة ائتمــان تاريخيــة للمجموعــة، مــع تعديلها للعوامل اخلاصة باملدينني والظــروف االقتصادية العامة 
وتقييم كل من االجتاه احلالي واملتوقع للظروف في تاريخ التقرير، مبا في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند االقتضاء.

بالنســبة جلميــع االدوات املاليــة األخرى، تقوم املجموعــة باالعتــراف بخســارة االئتمــان املتوقعــة علــى مدى احليــاة 
عندمــا يكــون هنــاك زيــادة كبيــرة في مخاطــر االئتمــان منــذ التحقــق املبدئــي. ومــع ذلــك، إذا لــم يتــم زيــادة مخاطــر 
االئتمــان علــى االداة املاليــة بشــكل كبيــر منــذ التحقــق املبدئــي، فــإن املجموعــة تقــوم بقيــاس مخصــص اخلســارة 

لتلــك االداة املاليــة مببلــغ يســاوي خســارة االئتمــان املتوقعــة ملــدة 12 شــهراً.
متثــل خســارة االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة خســائر االئتمــان املتوقعة التي ســتنتج عن جميع األحــداث االفتراضية 
احملتملــة علــى مــدى العمــر املتوقــع لــألداة املاليــة. علــى النقيــض مــن ذلــك ، متثــل خســارة االئتمــان املتوقعــة ملــدة 12 
شــهراً اجلــزء مــن خســارة االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة  املتوقــع أن ينتــج عــن األحــداث االفتراضيــة علــى أداة 

ماليــة ممكنــة خــالل 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر.
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تعتــرف املجموعــة بأربــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان االربــاح او اخلســائر املجمــع جلميــع املوجــودات 
املاليــة مــع إجــراء تعديــل مقابــل علــى القيمــة الدفتريــة اخلاصــة بهــا مــن خــالل حســاب مخصــص اخلســارة، 
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر  ــم قياســها بالقيمــة العادل ــي يت ــن الت باســتثناء االســتثمارات فــي أدوات الدي
ــه فــي احتياطــي  ــات مخصــص اخلســارة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وجمع ــا إثب ــم مــن اجله ــي يت )FVOCI(، والت

ــي. ــز املال ــان املرك ــي فــي بي ــة لالصــل املال ــم االســتثمار، وال يخفــض مــن القيمــة الدفتري إعــادة تقيي
إذا قامــت املجموعــة بقيــاس مخصــص اخلســارة ألداة ماليــة مببلــغ يعــادل قيمــة خســارة االئتمــان املتوقعــة مــدى 
احليــاة في فتــرة التقريــر الســابقة، ولكنهــا حتــدد في التقريــر احلالــي انــه لــم يعــد يتــم الوفــاء بالشــروط اخلاصــة 
بخســارة االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة، تقــوم املجموعــة بقيــاس مخصــص اخلســارة مببلغ يســاوي خســارة االئتمان 

املتوقعــة ملــدة 12 شــهراً فــي تاريــخ التقريــر احلالــي، باســتثناء املوجــودات التــي مت اســتخدام نهــج مبســط فيهــا.
مخصص خسائر اإلئتمان وفقا لتعليمات بنك الكويت املركزي

يتــم مطالبــة املجموعــة بإحتســاب اإلئتمــان مــن التســهيالت اإلئتمانيــة وفقــا للتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت 
املركــزي بشــأن تصنيــف التســهيالت اإلئتمانيــة واحتســاب املخصصــات. يتــم تصنيــف التســهيالت اإلئتمانيــة 
كمتأخــرة الســداد عندمــا ال يتــم اســتالم دفعــة مــا فــي تاريــخ ســدادها املتعاقــد عليــه أو فــي حالــة زيــادة التســهيل 
اإلئتمانــي عــن حــدود مــا قبــل اإلعتمــاد. ويتــم تصنيــف التســهيل اإلئتمانــي كمتأخــر الســداد ومنخفــض القيمــة 
عندمــا يكــون مبلــغ الفائــدة / الربــح أو القســط األساســي متأخــر الســداد ملــدة عــن 90 يــوم وكذلــك فــي حالــة زيــادة 
القيمــة الدفتريــة عــن قيمتهــا التقديريــة املمكــن اســتردادها. يتــم إدارة ورقابــة القــروض متأخــرة الســداد ولكــن 
غيــر منخفضــة القيمــة والقــروض متأخــرة الســداد ومنخفضــة القيمــة كتســهيالت غيــر منتظمــة ويتــم تصنيفهــا الــى 

اربعــة فئــات تســتخدم بعــد ذلــك لتحديــد املخصصــات :
املخصصات احملددةاملعيارالفئة

-غير منتظمة ملدة 90 يومقيد املراقبة
20%غير منتظمة ملدة تتراوح بني 91 – 180 يوم شبه قياسية

50%غير منتظمة ملدة تتراوح بني 181 – 365 يوم مشكوك في حتصيلها
100%غير منتظمة ملدة تزيد عن 365 يوممعدومة

قــد تقــوم املجموعــة أيضــا بــإدراج التســهيل اإلئتمانــي ضمــن إحــدى الفئــات املذكــورة أعــاله اســتنادا الــى أحــكام 
اإلدارة بشــأن الظــروف املاليــة و / أو الظــروف غيــر املاليــة اخلاصــة بالعميــل.

إضافــة إلــى املخصصــات احملــددة، يتــم احتســاب نســبة 1% كحــد أدنــى مــن املخصصــات العامــة للتســهيالت 
النقديــة ونســبة 0.5% للتســهيالت غيــر النقديــة وذلــك لكافــة التســهيالت اإلئتمانيــة )بالصافــي بعــد بعــض فئــات 

الضمانــات احملــددة( والتــي ال تخضــع الحتســاب املخصصــات احملــددة.

5.9.5   التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات املالية 

ــة  ــات املالي ــات أخــرى. يعتمــد القيــاس الالحــق للمطلوب ــة ومطلوب ــة للمجموعــة ذمم دائن ــات املالي تتضمــن املطلوب
علــى تصنيفهــا علــى النحــو التالــي:

Ă مطلوبات مالية بالتكلفة املطفأة
تظهر هذه املطلوبات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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تقوم املجموعة بتصنيف املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة الى الفئات التالية :

 Ăدائنو مرابحة
متثــل دائنــو املرابحــة قــروض وفقــا ملبــادئ الشــريعة اإلســالمية، تســتلم املجموعة مبوجبهــا األموال لتمويل أنشــطتها 

اإلســتثمارية وتــدرج بالتكلفة املطفأة.

 Ăاملطلوبات املالية األخرى
يتــم تســجيل املطلوبــات ملبالــغ ســيتم دفعهــا فــي املســتقبل عــن بضائــع أو خدمــات اســتلمت ســواء صــدر بهــا فواتيــر 
ــة بخــالف تلــك احملــددة بالقيمــة  ــات املالي ــة. إن املطلوب ــم تصــدر وتصنــف كمطلوبــات جتاري مــن قبــل املــورد ام ل
ـ “مطلوبــات أخــرى”. العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر غيــر املصنفــة ضمــن اي مــن املذكــور أعــاله تصنــف كــ

جميع التكاليف املرتبطة باألرباح تدرج ضمن تكاليف التمويل.

5.9.6    التكلفة املطفأة لالدوات املالية

يتــم احتســاب هــذه التكلفــة باســتخدام طريقــة الربــح الفعلــي ناقصــا مخصــص انخفــاض القيمــة. ان عمليــة 
االحتســاب تأخــذ بعــني االعتبــار اي عــالوة او خصــم علــى الشــراء وتتضمــن تكاليــف ورســوم املعاملــة التــي تعتبــر 

ــي.   ــح الفعل جــزءا ال يتجــزأ مــن ســعر الرب

 5.9.7    احملاسبة بتاريخ املتاجرة والتسوية
يتــم إثبــات كافــة املشــتريات واملبيعــات بالطريقــة العاديــة للموجــودات املاليــة بتاريــخ املتاجــرة، أي، التاريــخ الــذي 
تتعهــد فيــه اجلهــة بشــراء أو بيــع األصــل. إن الشــراء أو البيــع بالطريقــة العاديــة هــي مشــتريات أو مبيعــات 
املوجــودات املاليــة التــي تتطلــب تســليمها ضمــن إطــار الزمــن املتعــارف عليــه بشــكل عــام مبوجــب القوانــني أو 

األعــراف الســائدة فــي الســوق.

5.9.8    تسوية االدوات املالية

يتــم تســوية املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ويتــم ادراج صافــي املبلــغ فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع اذا كان هنــاك 
حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ حاليــا لتســوية املبالــغ املســجلة وكانــت هنــاك نيــة للتســوية علــى اســاس صافــي لتحقــق 

املوجــودات وتســوية املطلوبــات فــي آن واحــد. 

5.9.9    القيمة العادلة لالدوات املالية

ان القيمــة العادلــة لــالدوات املاليــة التــي يتــم تداولهــا فــي اســواق نشــطة بتاريــخ كل تقريــر مالــي يتــم حتديدهــا 
بالرجــوع الــى اســعار الســوق املدرجــة او اســعار املتداولــني )ســعر العــرض للمراكــز املاليــة الطويلــة وســعر الطلــب 

للمراكــز املاليــة القصيــرة(، دون اي خصــم خــاص بتكاليــف املعاملــة. 
بالنســبة لــالدوات املاليــة التــي ال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط، يتــم حتديــد القيمــة العادلــة لهــا باســتخدام تقنيــات 
تقييــم مناســبة. وهــذه التقنيــات قــد تتضمــن اســتخدام معامــالت علــى اســس جتاريــة حديثــة فــي الســوق؛ الرجــوع 
ــة او  ــة مخصوم ــات نقدي ــل تدفق ــة؛ حتلي ــة بصــورة جوهري ــة اخــرى مماثل ــة الداة مالي ــة احلالي ــى القيمــة العادل ال

اســاليب تقييــم اخــرى. 

حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوفرة في إيضاح 19.
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5.10  حقوق امللكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح 

يتمثل رأس املال في القيمة االسمية لالسهم التي مت اصدارها ودفعها. 
يتكــون االحتياطــي القانونــي واالختيــاري مــن مخصصــات الربــاح الفتــرة الســابقة وفقــا ملتطلبــات قانــون الشــركات 

والنظــام االساســي للشــركة االم. 
ــع املعامــالت مــع مالكــي  ــة والســابقة. وجمي ــرة احلالي ــاح واخلســائر للفت ــع األرب تتضمــن اخلســائر املتراكمــة جمي

ــة.  ــة ضمــن حقــوق امللكي الشــركة االم تســجل بصــورة منفصل
توزيعــات االربــاح املســتحقة الصحــاب حقــوق امللكيــة تــدرج فــي املطلوبــات االخــرى عنــد اعتمــاد تلــك التوزيعــات 

فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة. 

5.11  أسهم اخلزينة 

تتكــون اســهم اخلزينــة مــن اســهم الشــركة االم املصــدرة والتــي مت اعــادة شــرائها مــن قبــل املجموعــة ولــم يتــم اعــادة 
اصدارهــا او الغائهــا حتــى اآلن. يتــم احتســاب اســهم اخلزينــة باســتخدام طريقــة التكلفــة. ومبوجــب هــذه الطريقــة، 

فــان متوســط التكلفــة املــوزون لالســهم املعــاد شــراؤها يحمــل علــى حســاب لــه مقابــل فــي حقــوق امللكيــة. 
عنــد اعــادة اصــدار اســهم اخلزينــة، تقيــد االربــاح بحســاب منفصــل فــي حقــوق امللكيــة، )“ربــح مــن بيــع احتياطــي 
اســهم اخلزينــة”(، وهــو غيــر قابــل للتوزيــع. واي خســائر محققــة حتمــل علــى نفــس احلســاب الــى مــدى الرصيــد 
ــى االحتياطــي  ــم عل ــا ث ــاح احملتفــظ به ــى االرب ــدة حتمــل عل ــك احلســاب. كمــا ان اي خســائر زائ ــى ذل ــن عل الدائ
القانونــي واالختيــاري. ال يتــم دفــع اي اربــاح نقديــة علــى هــذه االســهم. ان اصــدار أســهم املنحــة يزيــد مــن عــدد 
أســهم اخلزينــة بشــكل نســبي ويخفــض متوســط تكلفــة الســهم دون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم اخلزينــة.

5.12  املخصصات، املوجودات وااللتزامات الطارئة   

يتــم تســجيل املخصصــات عندمــا يكــون علــى املجموعــة التــزام حالــي قانونــي او اســتداللي نتيجــة حلــدث ماضــي 
ويكــون هنــاك احتمــال الطلــب مــن املجموعــة تدفــق مصــادر اقتصاديــة الــى اخلــارج ويكــون باالمــكان تقديــر املبالــغ 

بشــكل يعتمــد عليــه. ان توقيــت او مبلــغ هــذا التدفــق قــد يظــل غيــر مؤكــد. 
يتــم قيــاس املخصصــات بالنفقــات املقــدرة املطلوبــة لتســوية االلتــزام احلالــي اســتنادا الــى الدليــل االكثــر وثوقــا 
ــي.  ــزام احلال ــدة املرتبطــة بااللت ــر املؤك ــرات غي ــك املخاطــر والتقدي ــي، مبــا فــي ذل ــر املال ــخ التقري ــر بتاري واملتوف
ــي  ــى اخلــارج ف ــة ال ــق مصــادر اقتصادي ــب تدف ــة طل ــان احتمالي ــة، ف ــات املماثل ــن االلتزام ــا يوجــد عــدد م وحيثم
التســوية حتــدد بالنظــر فــي درجــة االلتزامــات ككل. كمــا يتــم خصــم املخصصــات الــى قيمهــا احلاليــة، حيــث تكــون 

ــة.  ــة للنقــود جوهري القيمــة الزمني
ــاك  ــم االفصــاح عنهــا عندمــا يكــون هن ــة املجمعــة لكــن يت ــات املالي ــة فــي البيان ــم تســجيل املوجــودات الطارئ ال يت

ــى الداخــل.  ــة ال احتمــال تدفــق منافــع اقتصادي
ال يتــم تســجيل االلتزامــات الطارئــة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع لكــن يتــم االفصــاح عنهــا اال اذا كان احتمــال 

تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى اخلــارج امــرا مســتبعدا. 
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5.13  مكافأة نهاية اخلدمة  

تقــدم املجموعــة وشــركاتها التابعــة احملليــة مكافــآت نهايــة اخلدمــة ملوظفيهــا. يســتند اســتحقاق هــذه املكافــآت الــى 
الراتــب النهائــي وطــول مــدة اخلدمــة للموظفــني خضوعــا المتــام حــد ادنــى مــن مــدة اخلدمــة وفقــا لقانــون العمــل 
وعقــود املوظفــني. ان التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت تســتحق طــوال فتــرة التعيــني. ان هــذا االلتــزام غيــر املمــول 

ميثــل املبلــغ املســتحق الدفــع لــكل موظــف نتيجــة النتهــاء اخلدمــة بتاريــخ التقريــر.  
بالنسبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم املجموعة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتتسب كنسبة 
مــن رواتــب املوظفــني وتقتصــر التزامــات املجموعــة علــى هــذه املســاهمات التي تســجل كمصاريف عند اســتحقاقها. 

5.14  ترجمة العمالت االجنبية  

5.14.1    عملة العرض الرئيسية   

تعــرض البيانــات املاليــة املجمعــة بالدينــار الكويتــي والتــي هــي ايضــا العملــة الرئيســية للشــركة االم. تقــوم كل 
منشــأة فــي املجموعــة بتحديــد عملتهــا الرئيســية اخلاصــة بهــا والبنــود املدرجــة فــي البيانــات املاليــة لــكل منشــأة 

ــة الرئيســية.   ــك العمل ــم قياســها باســتخدام تل يت
5.14.2    معامالت العملة االجنبية واالرصدة 

ــة فــي املجموعــة باســتخدام اســعار  ــة الرئيســية للمنشــأة املعني ــى العمل ــة ال ــة االجنبي ــل معامــالت العمل ــم حتوي يت
الصــرف الســائدة فــي تواريــخ املعامــالت )ســعر الصــرف الفــوري(. ان اربــاح وخســائر الصــرف االجنبــي الناجتــة 
عــن تســوية مثــل تلــك املعامــالت وعــن اعــادة قيــاس البنــود النقديــة املقومــة بالعملــة االجنبيــة باســعار الصــرف فــي 
نهايــة الســنة املاليــة تســجل فــي االربــاح او اخلســائر. بالنســبة للبنــود غيــر النقديــة، اليتــم يتــم اعــادة ترجمتهــا فــي 
نهايــة الســنة ويتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة )حتــول باســتخدام اســعار الصــرف فــي تاريــخ املعاملــة(، باســتثناء 
البنــود غيــر النقديــة املقاســة بالقيمــة العادلــة والتــي يتــم ترجمتهــا باســتخدام اســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي مت 
فيــه حتديــد القيمــة العادلــة. ان فــروق التحويــل علــى املوجــودات الغيــر نقديــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

األربــاح واخلســائر تــدرج كجــزء مــن اربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل املجمــع. 
5.15  الضرائب 

 )NLST( 5.15.1    ضريبة دعم العمالة الوطنية

ــة رقــم 24 لســنة  ــر املالي ــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزي ــا للقان ــة وفق ــة الوطني ــة دعــم العمال حتتســب ضريب
2006 بنســبة 2.5% مــن ربــح املجموعــة اخلاضــع للضريبــة. حســب القانــون فــإن اخلصومــات املســموح بهــا تتضمن، 
احلصــة مــن اربــاح الشــركات الزميلــة املدرجــة وتوزيعــات االربــاح النقديــة مــن الشــركات املدرجــة اخلاضعــة لضريبة 

دعــم العمالــة الوطنيــة. 
 )KFAS( 5.15.2    مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حتتســب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة 1% مــن ربــح املجموعــة اخلاضــع للضريبــة وفقــا لعمليــة 
االحتســاب املعدلــة بنــاء علــى قــرار اعضــاء مجلــس املؤسســة والــذي ينــص علــى ان االيــرادات مــن الشــركات الزميلــة 
والتابعة الكويتية املساهمة والتحويل الى االحتياطي القانوني يجب استثناؤها من ربح السنة عند حتديد احلصة.

ان اخلسائر املتراكمة من السنوات السابقة ميكن ان يتم خصمها من الربح املعدل للسنة عند احتساب حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي للسنة وبالتالي فإنه ال يوجد إلتزام اجتاه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لسنة 2019 و 2018.
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5.15.3    الزكاة 

حتتســب حصــة الــزكاة بنســبة 1% مــن ربــح املجموعــة وفقــا لقــرار وزارة املاليــة رقــم 58/2007 الســاري املفعــول 
اعتبــارا مــن 10 ديســمبر 2007. 

5.16  النقد والنقد املعادل

ــوك  ــدى البن ــادل يتكــون مــن نقــد وارصــدة ل ــد املع ــد والنق ــإن النق ــة املجمــع ، ف ــات النقدي ــان التدفق الغــراض بي
ــخ إنشــائها. ــة اشــهر مــن تاري ــة تســتحق خــالل ثالث واســتثمارات وكال

6.   أحكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
ان اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن االدارة اتخــاذ االحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي 
ــات واالفصــاح عــن االلتزامــات  ــرادات واملصاريــف واملوجــودات واملطلوب ــكل مــن االي ــى القيمــة املدرجــة ل ــر عل تؤث
الطارئــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر املاليــة. مــع ذلــك، فــان عــدم التأكــد مــن تلــك االفتراضــات والتقديــرات قــد تــؤدي 
الــى نتائــج تتطلــب تعديــال جوهريــا علــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن املوجــودات واملطلوبــات والتــي قــد تتأثــر فــي 

الفتــرات املســتقبلية. 

6.1  أحكام االدارة الهامة  

عنــد تطبيــق السياســات احملاســبية للمجموعــة، تقــوم االدارة باتخــاذ االحــكام الهامــة التاليــة والتــي لهــا اكبــر االثــر 
علــى املبالــغ املدرجــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة:

6.1.1    تقييم منوذج االعمال

تقوم املجموعــة بتصنيــف املوجــودات املاليــة بعد إجراء اختبار منــوذج االعمــال )يرجــى االطــالع علــى السياســة 
احملاســبية لبنــود األدوات املاليــة في )إيضــاح 5.9(. يتضمــن هــذا االختبــار احلكــم الــذي يعكــس جميــع األدلــة ذات 
الصلــة مبــا فــي ذلــك كيفيــة تقييــم أداء املوجــودات وقيــاس أدائهــا واملخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء املوجــودات. تعتبــر 
املراقبــة جــزًءا مــن التقييــم املتواصــل للمجموعــة حــول مــا إذا كان منــوذج االعمــال الــذي يتــم االحتفــاظ باملوجــودات 
ــي  ــر فــي منــوذج االعمــال وبالتال ــاك تغيي ــر املناســب مــا إذا كان هن ــه مناســًبا وإذا كان مــن غي ــة في ــة املتبقي املالي

تغييــًرا مســتقبلًيا علــى تصنيــف تلــك املوجــودات.

6.1.2    الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

ــدة 12 شــهراً ملوجــودات  ــة مل ــادل خســارة االئتمــان املتوقع ــة املقــدرة كمخصــص يع ــاس اخلســائر االئتماني ــم قي يت
املرحلــة 1 ، أو خســارة االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة ملوجــودات املرحلــة 2 أو املرحلــة 3. ينتقــل األصــل إلــى 
املرحلــة الثانيــة عندمــا تــزداد مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ التحقــق املبدئــي. ال يحــدد املعيــار الدولــي للتقاريــر 
املاليــة رقــم 9 زيــادة »كبيــرة«. لذلــك، فــإن تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان لالصــل قــد زادت بشــكل كبيــر، 

تأخــذ املجموعــة فــي احلســبان املعلومــات النوعيــة والكميــة املعقولــة واحملتملــة التــي ميكــن احلصــول عليهــا.

6.1.3    تصنيف العقارات  

تقرر االدارة عند حيازة عقار معني سواء كان يجب تصنيفه كعقار للمتاجرة او عقار استثماري. ان مثل هذه االحكام 
عنــد احليــازه ســتحدد الحقــا مــا اذا كانــت هــذه العقــارات ســتقاس الحقــا بالتكلفــة او القيمة احملققــة ايهما اقل ، او 
بالقيمة العادلة ، و اذا ما كانت التغيرات في القيمة العادلة لتلك العقارات ستسجل في بيان االرباح او اخلسائر.
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تقــوم املجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار للمتاجــرة اذا مت حيازتــه بصفــة اساســية بغــرض بيعــه ضمــن نشــاط 
االعمــال العاديــة. 

وتقــوم املجموعــة بتصنيــف العقــار كعقــار اســتثماري اذا مت حيازتــه لتحقيــق ايــرادات مــن تأجيــره او لرفــع قيمتــه او 
الســتخدامات مســتقبلية غيــر محــددة. 

6.1.4    تقييم السيطرة

عنــد حتديــد الســيطرة، تقــوم اإلدارة فيمــا اذا كانــت املجموعــة لديهــا القــدرة العمليــة علــى توججيــه األنشــطة ذات 
الصلــة للشــركة املســتثمر فيهــا مــن تلقــاء نفســها النتــاج عوائــد لنفســها. ان تقييــم األنشــطة ذات الصلــة والقــدرة 

علــى اســتخدام للتأثيــر علــى العوائــد املتغيــرة تتطلــب أحكامــاً هامــة. 

6.2  عدم التأكد من التقديرات 

ان املعلومــات حــول التقديــرات واالفترضــات التــي لهــا اهــم االثــر علــى حتقــق وقيــاس املوجــودات واملطلوبــات 
وااليــرادات واملصاريــف مبينــة ادنــاه. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة بصــورة جوهريــة. 

6.2.1    انخفاض قيمة املوجودات املالية 

ينطــوي قيــاس خســائر االئتمــان املقــدرة علــى تقديــرات اخلســارة فــي حالــة التخلــف عــن الســداد واحتمــال العجــز 
ــة التخلــف عــن الســداد مــن  ــر للخســارة الناشــئة فــي حال ــة املعطــاة هــي تقدي عــن الســداد. اخلســارة االفتراضي
قبــل العميــل. احتمــال التقصيــر هــو تقديــر الحتمــال التخلــف عــن الســداد فــي املســتقبل. اســتندت املجموعــة إلــى 
ــة للدعــم، والتــي تســتند إلــى افتراضــات للحركــة  ــة وقابل هــذه التقديــرات باســتخدام معلومــات مســتقبلية معقول

املســتقبلية ملختلــف احملــركات االقتصاديــة وكيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى بعضهــا البعــض.

6.2.2    القيمة العادلة لالدوات املالية

تقــوم االدارة بتطبيــق تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة لــالدوات املاليــة عندمــا التتوفــر هنــاك اســعار ســوق 
نشــط. وهــذا يتطلــب مــن االدارة تطويــر تقديــرات وافتراضــات اســتنادا الــى معطيــات ســوقية وذلــك باســتخدام 
بيانــات مرصــودة ســيتم اســتخدامها مــن قبــل املتداولــني فــي الســوق فــي تســعير االداة املاليــة. فــاذا كانــت تلــك 
البيانــات غيــر مرصــودة، تقــوم االدارة باســتخدام افضــل تقديراتهــا. قــد تختلــف القيــم العادلــة املقــدرة لــالدوات 

املاليــة عــن االســعار الفعليــة التــي ســيتم حتقيقهــا فــي معاملــة علــى اســس جتاريــة بتاريــخ التقريــر .

6.2.3    اعادة تقييم العقارات اإلستثمارية

تســجل املجموعــة العقــارات اإلســتثمارية بالقيمــة العادلــة ، مــع تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان 
االربــاح او اخلســائر املجمــع . تقــوم املجموعــة بتعيــني مختصــني تقييــم مســتقلني لتحديــد القيمــة العادلــة. ان 
املختصــني يســتخدمون تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة. قــد تختلــف القيمــة العادلــة املقــدرة للعقــارات 
ــر. ــخ التقري ــة فــي تاري ــة البحت ــا فــي املعامــالت التجاري ــي ميكــن حتقيقه ــة الت اإلســتثمارية عــن االســعار احلقيقي
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7.  الشركات التابعة

7.1 ان تفاصيل الشركات التابعة املجمعة للمجموعة كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي :

بلد التسجيل
طبيعة العملومكان العمل

نسبة حصص امللكية احملتفظ
بها من قبل املجموعة

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019

%%
100%100%عقاريةالكويتشركة عمار الكويت العقارية – ش. ش. و

99%99%عقاريةالكويتشركة لؤلؤة الوطن العقارية – ذ. م. م.
-100%عقاريةالكويتشركة اجلدار العقارية – ش. ش. و *

-100%عقاريةالكويتشركة برامي العقارية – ش. ش. و *

* قامــت الشــركة األم خــالل الســنة بتأســيس شــركتني تابعتــني بــرأس مــال 2,000 د.ك لــكل شــركة. حتــى اآلن، لــم 
تبــدأ هــذه الشــركات التابعــة نشــاطتها.

8.  ربحية/ )خسارة( السهم األساسية والمخففة
ــى  ــح/ )خســارة( الســنة اخلاصــة بالشــركة األم مقســومه عل ــى أســاس رب ــة/ )خســارة( الســهم عل حتتســب ربحي

ــي : ــة القائمــة خــالل الســنة كمــا يل املتوســط املــوزون لعــدد األســهم العادي

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019
)945,209(233,196ربح/ )خسارة( السنة اخلاص مبالكي الشركة األم – )د.ك(

املتوسط املوزون لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة –
195,231,520195,231,520)ماعدا أسهم اخلزينة(

)4.8( فلس1.2 فلسربحية/ )خسارة( السهم األساسية واملخففة اخلاص مبالكي الشركة األم 

9.  النقد والنقد المعادل
31 ديسمبر312018 ديسمبر2019

د.كد.ك
74,343265,574أرصدة لدى البنوك *

294,540351,877أرصدة نقدية لدى مدراء احملافظ **
6,205,9016,040,792ودائع وكالة ***

6,574,7846,658,243النقد والنقد املعادل كما في بيان املركز املالي املجمع
)6,040,792()5,905,226(ناقصاً : ودائع وكالة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

669,558617,451النقد والنقد املعادل كما في بيان التدفقات النقدية املجمع

* تتمثــل األرصــدة لــدى البنــوك فــي حســابات توفيــر لــدى بنــوك اســالمية محليــة وحســابات جاريــة الحتمــل ربحــاً 
ــى 0.30 % )31  ــراوح مــن 0.25 % ال ــي يت ــح فعل ــدل رب ــر مع ــة. حتمــل حســابات التوفي ــة محلي ــوك جتاري ــدى بن ل

ديســمبر 2018 : 0.25 % الــى 0.30 %( ســنوياً.
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**  ميثل الرصيد لدى مدراء محافظ نقد محتفظ به في احملافظ.

*** إن اســتثمارات الوكالــة مودعــة لــدى بنــوك اســالمية محليــة حتمــل معــدالت أربــاح فعليــة تتــراوح مــن 2.5 % 
الــى 3.3 % )31 ديســمبر 2018 : 2.5 % الــى 2.75 %( ســنوياً. 

10.  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019

د.كد.ك
495,985301,939أوراق مالية مسعرة

741,441670,788أوراق مالية غير مسعرة

20,22117,100صناديق مشتركة

25,84923,432محافظ مدارة

1,283,4961,013,259

ان املعلومــات اخلاصــة باالســتثمارات فــي الصناديــق املشــتركة واحملافــظ املــدارة محــددة بالتقاريــر املاليــة الدوريــة 
املقدمــة مــن مــدراء االســتثمار. تــدرج هــذه االســتثمارات بنــاء علــى آخــر صافــي قيمــة للموجــودات املفصــح عنهــا 
مــن قبــل مــدراء االســتثمار. ونظــرا لطبيعــة هــذه االســتثمارات، فــان صافــي قيمــة املوجــودات املفصــح عنهــا مــن 

قبــل مــدراء االســتثمار تتمثــل فــي أفضــل تقديــر للقيــم العادلــة املتاحــة لهــذه االســتثمارات.

11.  مدينو تمويل إسالمي

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019

د.كد.كمجمل مدينو التمويل:
990,948990,948مدينو وكالة

275,734275,734مدينو إجارة

127,340127,340مدينو مرابحة

1,394,0221,394,022

)56,853()56,853(ناقصاً : أرباح مؤجلة ومعلقة

1,337,1691,337,169

)1,337,169()1,337,169(ناقصاً : مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

--
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12.  عقارات استثمارية

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019
د.كد.كفيما يلي احلركة على العقارات االستثمارية:

10,843,00010,425,000القيمة العادلة في 1 يناير
11,2509,650تكاليف تطوير

535,000-استحواذ
)126,650(55,750التغير في القيمة العادلة

10,910,00010,843,000

أ(   متثل العقارات اإلستثمارية أعاله أراضي ومباني داخل دولة الكويت.

وصف املدخالت اجلوهرية غير امللحوظة املستخدمة في تقييم املوجودات غير املالية :
مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 بنــاء علــى تقييــم قــام بإجرائــه 
اثنــان مــن املقييمــني العقاريــني املســتقلني املتخصصــني فــي تقييــم هــذا النــوع مــن العقــارات. يتــم تطويــر املدخــالت 
ــة لتناســب  واالفتراضــات الهامــة بالتشــاور الوثيــق مــع اإلدارة. اســتخدم املقيمــان طريقــة املقارنــة بالســوق املعدل
ــارات االســتثمارية.  ــة للعق ــة العادل ــد القيم ــد لتحدي ــة العائ ــه أو طريق ــار وحجم ــع العق ــل موق بعــض الظــروف مث
تعتبــر كافــة العقــارات االســتثمارية ضمــن املســتوى 3 باجلــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة والتوجــد ايــه حتويــالت بــني 

املســتويات خــالل الســنة.

13.  مطالبة بدعوى قضائية – مدرجة ضمن مطلوبات أخرى 

كما في 31 ديســمبر 2019 و 31 ديســمبر 2018، مت ادراج مطلوبات أخرى مببلغ 730,000 د.ك مت تســجيله بناءاً 
علــى رأي املستشــار القانونــي اخلارجــي للشــركة األم كمخصــص عــن دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة االم باعتبارهــا 

خصــم مدخــل فــي هــذه الدعــوى.

14.  رأس المال 

ــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل نقــداً مــن 200,000,000 ســهم )31 ديســمبر 2018 :  ــال املصــرح ب يتكــون رأس امل
200,000,000( بقيمــة 100 فلــس لــكل ســهم.

15.  أسهم الخزينة

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019متتلك املجموعة أسهم اخلزينة كما يلي:
4,768,4804,768,480عدد االسهم
2.4%2.4%نسبة امللكية

174,050189,309القيمة السوقية )د.ك(
250,549250,549التكلفة )د.ك(

ان اإلحتياطيات املعادلة لتكلفة أسهم اخلزينة احملتفظ بها غير قابلة للتوزيع.
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16.  احتياطي قانوني واحتياطي اختياري

ــل طــرح حصــة  ــح الســنه قب ــل 10 % مــن رب ــم حتوي ــون الشــركات والنظــام االساســي للشــركة األم ، يت ــا لقان وفق
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة اعضــاء مجلــس اإلدارة ان 
وجــدت الــى حســاب االحتياطــي القانونــي. يجــوز للشــركة األم ان تقــرر وقــف هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يعــادل 

رصيــد االحتياطــي القانونــي 50 % مــن رأس املــال املدفــوع.
ان التوزيــع مــن االحتياطــي القانونــي محــدد باملبلــغ املطلــوب لتأمــني توزيــع أربــاح علــى املســاهمني بنســبة 5 % مــن 

رأس املــال املدفــوع فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا االربــاح احملتفــظ بهــا بتأمــني توزيــع هــذا احلــد . 
ــدم  ــت للتق ــل حصــة مؤسســة الكوي ــح قب ــن الرب ــل نســبة 10 % م ــم حتوي ــا للنظــام األساســي للشــركة األم يت وفق
العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة الــى اإلحتياطــي االختيــاري وفقــا 

لقــرار مجلــس اإلدارة ومبوافقــة اجلمعيــة العموميــة. التوجــد قيــود علــى توزيــع االحتياطــي االختيــاري.
ال يتم التحويل في السنة التي حتقق بها املجموعة خسائر.

17.  معامالت مع أطراف ذات صلة

تتمثــل األطــراف ذات الصلــة فــي املســاهمني الرئيســني وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة 
والشــركات التــي ميلــك فيهــا اعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة حصصــاً رئيســية أو 
ــاد سياســات وشــروط هــذه  ــم اعتم ــا. يت ــراً ملموســاً أو ســيطرة مشــتركة عليه ــا تأثي ــم أن ميارســوا عليه بإمكانه

ــل إدارة املجموعــة. املعامــالت مــن قب
فيما يلي أهم املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة واملتضمنة ضمن البيانات املالية املجمعة :

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019
د.كد.ك

أرصدة في بيان املركز املالي املجمع :
104104مطلوبات أخرى

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019

د.كد.ك
مكافأة موظفي االدارة العليا :
190,072182,705مزايا قصيرة األجل للموظفني

42,00024,000مكافأة أعضاء اللجان
12,42514,547مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

244,497221,252
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18.  معلومات القطاعات

متارس املجموعة معظم أنشطتها داخل دولة الكويت كما متارس املجموعة نشاطها من خالل ثالث قطاعات رئيسية:
 Ă القطــاع التمويلــي: يتمثــل فــي متويــل املســتهلكني والشــركات بكافــة احتياجاتهــم املتنوعــة طبقــا لعقــود متفقــة

مــع الشــريعة اإلســالمية الســمحاء.
 Ă القطــاع العقــاري :يتمثــل فــي االنشــطة االســتثمارية العقاريــة وجميــع االنشــطة التجاريــة التــي تشــمل تأجيــر

شــراء وبيــع األراضــي واملبانــي.
 Ă.القطاع االستثماري: يتمثل في االستثمار في أوراق مالية عن طريق محافظ مالية وصناديق مدارة

فيما يلي التحليل القطاعي والذي يتماشى مع التقارير الداخلية املقدمة لالدارة:
املجموعاستثماريعقاريمتويل اسالمي

د.كد.كد.كد.ك
31 ديسمبر 2019

627,767318,216945,983-إيرادات القطاعات 
)324,444()105,615()185,187()33,642(مصاريف القطاعات 

442,580212,601621,539)33,642(نتائج القطاع
)388,198(مصروفات غير موزعة

233,341ربح السنة
14,36810,920,0507,885,34318,819,761موجودات القطاع
)949,805(-)78,590()871,215(مطلوبات القطاع

10,841,4607,885,34317,869,956)856,847(صافي موجودات القطاع
)421,326(مطلوبات غير موزعة 
17,448,630اجمالي حقوق امللكية 

31 ديسمبر 2018

11,580468,38076,418556,378إيرادات القطاعات 
)1,165,133()111,778()184,379()868,976(مصاريف القطاعات 

)608,755()35,360(284,001)857,396(نتائج القطاع
)336,443(مصروفات غير موزعة

)945,198(خسارة السنة
14,16910,857,6917,700,02618,571,886موجودات القطاع
)208,515(-)67,300()141,215(مطلوبات القطاع

10,790,3917,700,02618,363,371)127,046(صافي موجودات القطاع
)1,148,082(-مطلوبات غير موزعة
17,215,289إجمالي حقوق امللكية



90

شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة

في 31 ديسمبر 2019

معلومات أخرى
صافي عكس انخفاض في 
11,327--11,327قيمة مدينو متويل إسالمي

)730,000(--)730,000(مطالبة دعوى قضائية

19.  ملخص الموجودات والمطلوبات المالية حسب الفئة وقياس القيمة العادلة

19.1   فئات املوجودات واملطلوبات املالية
يتــم تصنيــف القيــم الدفتريــة لللموجــودات واملطلوبــات املاليــة للمجموعــة الــواردة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع 

علــى النحــو التالــي :

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019
د.كد.كموجودات )بالتكلفة املطفأة( :

 Ă74,343265,574أرصدة لدى البنوك
 Ă294,540351,877أرصدة نقدية لدى مدراء احملافظ
 Ă6,205,9016,040,792استثمارات وكالة
 Ă)27,30532,879مدينون وموجودات أخرى )بإستثناء املبالغ املدفوعة مقدما

6,602,0896,691,122
موجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر: )انظر ايضاح 10(

 Ă 1,283,4961,013,259استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
1,283,4961,013,259

7,885,5857,704,381اإلجمالي
مطلوبات مالية أخرى )بالتكلفة املطفأة( :

 Ă)1,110,5041,106,820مطلوبات أخرى )باستثناء مكافأة نهاية اخلدمة
1,110,5041,106,820

تتمثــل القيمــة العادلــة فــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه لبيــع اصــل او دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بــني 
املشــاركني فــي الســوق بتاريــخ القيــاس. 

وبــرأي إدارة الشــركة األم، فــان القيــم الدفتريــة لــكل مــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
العادلــة.  قيمهــا  تقــارب   2018 ديســمبر   31 و   2019

تقوم املجموعة بقياس املوجودات غير املالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة كل سنة بتاريخ التقرير.
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19.2   التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ــم  ــة يت ــات املالي ــا فــي البيان ــا أو االفصــاح عنه ــة له ــاس القيمــة العادل ــم قي ــي يت ــات الت ــع املوجــودات واملطلوب جمي
تصنيفهــا الــى ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي مــن القيمــة العادلــة. يتــم حتديــد املســتويات الثالثــة بنــاء علــى 

قابليــة املالحظــة للمدخــالت الهامــة للقيــاس علــى النحــو التالــي:
اسعار مدرجة )غير معدلة( في اسواق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.مستوى 1 :>
معطيات غير االسعار املدرجة املتضمنة في مستوى 1 والتي ميكن تتبعها للموجودات واملطلوبات مستوى 2 :>

ســواء  بصــورة مباشــرة )كاالســعار( او بصــورة غيــر مباشــرة )معطيــات متعلقــة باألســعار( . و
معطيــات املوجــودات واملطلوبــات التــي ال تســتند الــى معلومــات ســوقية ميكــن تتبعهــا )معطيــات مستوى 3 :>

غيــر قابلــة للمراقبــة(.
ــات  ــى مســتوى للمعطي ــى ادن ــاء عل ــده بن ــم حتدي ــة يت ــات املالي ــه املوجــودات واملطلوب ــف ضمن ــذي تصن املســتوى ال

ــة. ــة العادل ــاس القيم ــى قي ــي أدت ال ــة الت الهام
إن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع يتــم 

تصنيفهــا حســب التسلســل الهرمــي املســتخدم لقيــاس القيمــة العادلــة كمــا يلــي: 
املجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 311 ديسمبر 2019  

د.كد.كد.كد.كموجودات بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر 

 Ă495,985--495,985أوراق مالية مسعرة
 Ă741,441741,441--أوراق مالية غير مسعرة
 Ă20,22120,221--صناديق مشتركة
 Ă25,84925,849--محافظ مدارة

787,5111,283,496-495,985إجمالي املوجودات
31 ديسمبر 2018

موجودات بالقيمة العادلة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او اخلسائر 

 Ă301,939--301,939 أوراق مالية مسعرة
 Ă670,788670,788--أوراق مالية غير مسعرة
 Ă17,10017,100--صناديق مشتركة
 Ă23,43223,432--محافظ مدارة

711,3201,013,259-301,939إجمالي املوجودات

أدوات مالية في املستوى األول والثالث
أ( أسهم مسعرة 

متثل األســهم املســعرة جميع االســهم املدرجة والتي يتم تداولها في األســواق املالية . حيث تتوفر أســعار معلنة في 
ســوق نشــط، مت حتديــد القيــم العادلــة بالرجــوع الــى آخــر عــروض اســعار بتاريــخ التقاريــر املاليــة )املســتوى األول(.
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ب( اسهم غير مسعرة )املستوى الثالث(
تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة ملكيــات فــي اوراق ماليــة غيــر مدرجــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. كمــا يتــم 
تقديــر القيمــة العادلــة لهــا باســتخدام أســاليب تقييــم محــددة تشــمل بعــض االفتراضــات غيــر املدعومــة مــن قبــل 

اســعار او معــدالت ســوقية قابلــة للمراقبــة. 

ج(  استثمارات في صناديق ومحافظ مدارة )املستوى الثالث(
ــى  ــاء عل ــم تقييمهــا بن ــر مســعرة يت ــة مســعرة وغي ــق املــدارة فــي أوراق مالي ــل اســتثمارات احملافــظ والصنادي تتمث

ــدوق. ــر الصن ــر مدي تقري

قياسات القيمة العادلة للمستوى الثالث
ان قيــاس املجموعــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة املصنفــة فــي املســتوى )3( تســتخدم تقنيــات تقييــم تســتند الــى 
مدخــالت غيــر مبنيــة علــى البيانــات الســوقية املرصــودة. كمــا ميكــن تســوية االدوات املاليــة ضمــن هــذا املســتوى 

مــن االرصــدة االفتتاحيــة الــى االرصــدة اخلتاميــة علــى النحــو التالــي:

31 ديسمبر312018 ديسمبر2019

د.كد.ك
711,320823,275الرصيد االفتتاحي

)102,036(99,591التغير في القيمة العادلة املسجل في االرباح أو اخلسائر
)9,919()23,400(استبعادات واستردادات

787,511711,320الرصيد النهائي

ان تغييــر املدخــالت لتقييمــات املســتوى )3( الــى افتراضــات بديلــة محتملــة معقولــة لــن يغيــر بشــكل كبيــر املبالــغ 
املســجلة فــي بيــان األربــاح او اخلســائر او اجمالــي املوجــودات او اجمالــي املطلوبــات او اجمالــي حقــوق امللكيــة. 

يبــني اجلــدول التالــي معلومــات حــول حساســية قيــاس القيــم العادلــة علــى التغيــرات فــي معظــم املدخــالت الهامــة 
غيــر امللحوظــة :

31 ديسمبر 2019

النطاقاملدخل الهام غير امللحوظتقنية التقييماملوجودات املالية
حساسية قياس القيمة

العادلة على املدخل
استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو اخلسائر 

مضاعفات 
السوق

السعر إلى مضاعف القيمة 
املدرجة بالدفاتر” ميثل 
املبالغ املستخدمة عند 

تقدير املجموعة إلستخدام 
املشاركني في السوق ملثل 

هذه املضاعفات عند تسعير 
االستثمارات”

كلما زاد السعر إلى القيمة %0.45-%1.2
الدفترية زادت القيمة

كلما زاد سعر اخلصم قلت القيمة10%-100%خصم لعدم قابلية التسويق
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31 ديسمبر 2018 :

النطـــاقاملدخل الهام غير امللحوظتقنية التقييماملوجودات املالية
حساسية قياس القيمة
العادلة على املدخل

استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو اخلسائر 

مضاعفات
السوق

السعر إلى مضاعف القيمة 
املدرجة بالدفاتر” ميثل 
املبالغ املستخدمة عند 

تقدير املجموعة الستخدام 
املشاركني في السوق ملثل 

هذه املضاعفات عند تسعير 
االستثمارات”

كلما زاد السعر إلى القيمة %0.43-%1.2
الدفترية زادت القيمة

كلما زاد سعر اخلصم قلت القيمة10%-100%خصم لعدم قابلية التسويق

20. أهداف وسياسات ادارة المخاطر

املطلوبــات املاليــة لــدى املجموعــة تتكــون مــن املطلوبــات االخــرى. ان الهــدف الرئيســي للمطلوبــات املاليــة هــو متويــل 
األنشــطة التشــغيلية للمجموعــة. ان لــدى املجموعــة موجــودات ماليــة متعــددة تتضمــن الــذمم املدينــة واملوجــودات 
األخــرى وأرصــدة لــدى البنــوك والنقــد واســتثمارات وكالــة وودائــع قصيــرة األجــل وأوراق ماليــة اســتثمارية والتــي 

تنشــأ مباشــرة مــن العمليــات التشــغيلية.
ــل: مخاطــر الســوق )وتشــمل مخاطــر  ــة، مث ــد مــن املخاطــر املالي ــى العدي تتعــرض املجموعــة نتيجــة النشــطتها ال
ــات األســعار(، ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة. ــدة ومخاطــر تقلب ــة ومخاطــر معــدالت اســعار الفائ ســعر العمل

يتولى مجلس االدارة مسئولية حتديد سياسات لتخفيض املخاطر املذكورة ادناه.
فيما يلي أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها املجموعة :

20.1      مخاطر السوق

أ(   مخاطر العملة األجنبية
ــل  ــر أســعار حتوي ــة نتيجــة لتغي ــألدوات املالي ــة ل ــم العادل ــب القي ــي تقل ــة ف ــة األجنبي ــل العمل ــل مخاطــر حتوي تتمث
ــان  ــخ بي ــة كمــا فــي تاري ــة أجنبي ــة بعمل ــات املالي ــر للموجــودات واملطلوب ــة . ال يوجــد تعــرض كبي العمــالت األجنبي

ــة.  ــة األجنبي ــر معرضــة ملخاطــر العمل ــإن املجموعــة غي ــك ف ــي املجمــع .نتيجــة لذل ــز املال املرك

ب(   مخاطر معدالت أسعار الربح
تنشــأ مخاطــر معــدالت أســعار الربــح عــادة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت أســعار الربــح علــى األربــاح 
املســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات املاليــة . تتعــرض املجموعــة الــى مخاطــر الربــح بالنســبة الــى ودائــع الوكالــة 
والقــروض والتــي حتمــل معــدل ربــح باالســعار التجاريــة. وبالتالــي، فــان أي تغيــر محتمــل معقــول فــي أســعار الربــح 

لــن يكــون لــه أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات املاليــة للمجموعــة.
يتم مراقبة األوضاع بشكل منتظم لضمان االحتفاظ بها ضمن احلدود املقررة.
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ج(   املخاطر السعرية
إن املخاطــر الســعرية هــي مخاطــر احتمــال تقلــب قيمــة األدوات املاليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق ، ســواء 
كان الســبب فــي تلــك املتغيــرات عوامــل محــدده للورقــة املاليــة مبفردهــا أو مصدرهــا أو بســبب عوامــل تؤثــر علــى 

جميــع األوراق املاليــة املتاجــر بهــا فــي الســوق .
تتعــرض املجموعــة ملخاطــر التقلبــات الســعرية إلســتثماراتها ، خاصــة املتعلقــة باســتثماراتها فــي مســاهمات امللكيــة 
املدرجــة املوجــوده بشــكل أساســي فــي الكويــت واالمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية. يتــم تصنيــف 

االســتثمارات كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر.
إن التأثير على حقوق امللكية ونتائج املجموعة نتيجة للمخاطر السعرية غير جوهري.

20.2      مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي تلــك املخاطــر التــي تنتــج عــن عــدم قــدرة طــرف مــن أطــراف األدوات املاليــة الوفــاء بالتزاماته 
جتــاه الطــرف اآلخــر مســببا بذلــك خســارة الطــرف اآلخــر. ان سياســة املجموعــة جتــاه تعرضهــا ملخاطــر االئتمــان 
تتطلــب مراقبــة تلــك املخاطــر بشــكل دائــم.  كمــا حتــاول املجموعــة عــدم تركيــز تلــك املخاطــر علــى أفــراد أو 

مجموعــة عمــالء فــي مناطــق محــددة أو مــن خــالل تنويــع تعامالتهــا فــي أنشــطة مختلفــة.  
ــة كمــا فــي تاريــخ  ــغ املدرجــة ضمــن املوجــودات املالي ان مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان محــدود باملبال

ــى النحــو التالــي: ــر وامللخصــة عل التقري

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2019

 د.كد.ك

27,30532,879مدينون وموجودات أخرى )ما عدا املدفوعات مقدما(

74,343265,574أرصدة لدى بنوك

294,540351,877أرصدة نقدية لدى مدراء محافظ

6,205,9016,040,792استثمارات وكالة

6,602,0896,691,122

تراقــب املجموعــة بإســتمرار عــدم ســداد حســاب عمالئهــا واألطــراف األخــرى، املعرفــني كأفــراد أو كمجموعــة، 
وتضمــن هــذه املعلومــات فــي ضوابــط مخاطــر اإلئتمــان. تســتخدم املجموعــة تقييمــات ائتمانيــة خارجيــة و / أو 
حتصــل علــى وتســتخدم تقاريــر عــن عمالئهــا واألطــراف األخــرى عندمــا تكــون متوفــرة بتكلفــة معقولــة. سياســة 
املجموعــة تتعامــل فقــط مــع أطــراف ذات كفــاءة ائتمانيــة عاليــة. تعتبــر ادارة املجموعــة املوجــودات املاليــة اعــاله 
والتــي لــم تتجــاوز مــدة اســتحقاقها ولــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا فــي جميــع تواريــخ البيانــات املاليــة حتــت 

املراجعــة ذات كفــاءه ائتمانيــة عاليــة.
بالنســبة للمدينــني، إن املجموعــة غيــر معرضــة ألي مخاطــر ائتمانيــة هامــة مــن أي طــرف مــن األطــراف. إن 
مخاطــر االئتمــان اخلاصــة باألرصــدة لــدى البنــوك ولــدى مــدراء محافــظ واســتثمارات وكالــة تعتبــر غيــر هامــة، 

ــة ــة عالي ــاءة ائتماني ــة ذات كف ــارة عــن مؤسســات مالي ــة عب ــث أن األطــراف املقابل حي
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20.3      مخاطر السيولة

ان مخاطــر الســيولة هــي تلــك املخاطــر التــي تــؤدي الــى عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه الغيــر 
عنــد اســتحقاقها. وللحــد مــن تلــك املخاطــر، قامــت ادارة املجموعــة بتنويــع مصــادر التمويــل وادارة موجوداتهــا بعــد 

األخــذ بعــني االعتبــار الســيولة ومراقبــة تلــك الســيولة بشــكل منتظــم.
تستند اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية على التدفقات النقدية غير املخصومة كما يلي:

أقل من ثالثة
أشهر

3 الى 12
املجموعأكثر من سنةشهر

د.كد.كد.كد.ك31 ديسمبر 2019

املطلوبات املالية )غير مخصومة(

187,115834,20089,1891,110,504مطلوبات أخرى )باستثناء مكافأة نهاية اخلدمة(

187,115834,20089,1891,110,504

31 ديسمبر 2018

املطلوبات املالية )غير مخصومة(

1,106,820-70,4651,036,355مطلوبات أخرى )باستثناء مكافأة نهاية اخلدمة(

70,4651,036,355-1,106,820

21. إدارة مخاطر رأس المال

إن اهــداف ادارة رأس مــال املجموعــة هــي تأكيــد مقــدرة املجموعــة علــى احملافظــة علــى تصنيــف ائتمانــي ممتــاز 
ونســب ماليــة جيــده حتــى تدعــم اعمالهــا وتزيــد مــن قيمــة املســاهمني فــي راس املــال.

تقــوم املجموعــة بــادارة هيكليــة رأس املــال وعمــل التعديــالت، علــى ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 
ــوم املجموعــة  ــد تق ــا، ق ــال أوتعديله ــة رأس امل ــى هيكلي واملخاطــر املرتبطــة باملوجــودات احملــددة. وللمحافظــة عل
بتعديــل املبالــغ املدفوعــة كتوزيعــات أربــاح للمســاهمني أو إعــادة شــراء أســهم أو اصــدار أســهم جديــدة أو بيــع 

موجــودات لتخفيــض املديونيــات.
يتكون هيكل رأس مال املجموعة فقط من حقوق امللكية للسنة احلالية.

22. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يلخــص اجلــدول أدنــاه قائمــة اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات املجموعــة. مت حتديــد موعــد اســتحقاق املوجــودات 
واملطلوبــات علــى أســاس التاريــخ املتوقــع الســتردادها او تســديدها. تســتند قائمــة االســتحقاق الــى تقديــر االدارة 

لتســييل تلــك املوجــودات:
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املجموعأكثر من سنةخالل سنة واحدة
د.كد.كد.ك31 ديسمبر 2019
74,343-74,343أرصدة لدى بنوك

294,540-294,540نقد لدى مدراء محافظ
6,205,901-6,205,901استثمارات وكالة

1,283,496-1,283,496استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر
44,287-44,287مدينون وموجودات أخرى

10,910,00010,910,000-عقارات استثمارية
7,1947,194-معدات

7,902,56710,917,19418,819,761اجمالي املوجودات
املطلوبات

1,021,315349,8161,371,131مطلوبات أخرى
1,021,315349,8161,371,131اجمالي املطلوبات

املجموعأكثر من سنةخالل سنة واحدة
د.كد.كد.ك31 ديسمبر 2018

265,574-265,574نقد وأرصدة لدى بنوك
351,877-351,877نقد لدى مدراء محافظ

6,040,792-6,040,792استثمارات وكالة
1,013,259-1,013,259استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر

40,128-40,128مدينون وموجودات أخرى
10,843,00010,843,000-عقارات استثمارية

17,25617,256-معدات
7,711,63010,860,25618,571,886اجمالي املوجودات

املطلوبات
1,106,820249,7771,356,597مطلوبات أخرى

1,106,820249,7771,356,597إجمالي املطلوبات

23. توزيعات أرباح والجمعية العمومية للمساهمين

يقتــرح مجلــس إدارة الشــركة االم بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 )31 ديســمبر 
2018: الشــيء(. ويخضــع هــذا االقتــراح ملوافقــة املســاهمني فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العامــة الســنوي 

للشــركة األم.

 24. أرقام المقارنة
مت إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام املقارنــة لتتناســب مــع عــرض الســنة احلاليــة. إن إعــادة التصنيــف تلــك ليــس لهــا 
تأثيــر علــى صافــي املوجــودات وحقــوق امللكيــة وصافــي نتائــج الســنة وصافــي الزيــادة فــي النقــد والنقــد املعــادل 

الســابق تســجيله.
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