
 عمار للتمویل واإلجارة
  

 
كشركة مساھمة كویتیة تعمل وفقا ألحكام وتعالیم  2004تأسست شركة عمار للتمویل واإلجارة في 

ملیون دینار كویتي، وقد تم انشاؤھا بتضافر  20الشریعة اإلسالمیة السمحاء برأس مال مدفوع قدره 
والمنطقة باالضافة الى نخبة من  جھود مجموعة من المؤسسات المالیة الرائدة في السوق الكویتي

  .المستثمرین األفراد
ومن ثم تم  2009السوق الموازي عام   -وقد تم ادراج شركة عمار للتمویل واالجارة في بورصة الكویت 

  .2018ادراجھا بالسوق الرئیسي في اعقاب اعادة تصنیف السوق عام 

 :ةرؤیال
ر وتطویر أدوات استثماریة وتمویلیة تتوافق مع الشریعة أن نكون أحد المؤسسات المالیة الرائدة في ابتكا

  اإلسالمیة وتتماشى مع متطلبات العمیل وتطلعاتھ.

 :ةرسالال
تعزیز الثقة مع عمالئنـا بتقدیم أفضل الحلول االستثماریة والتمویلیة المتوافقة مع أحكام الشریعة 

   اإلسالمیة من خالل االلتزام:
   ،یةبالشفاف                     
   ،السرعة                     
    المرونةو                     

  
  

  إستراتیجیة الشركة

ة  ي ظل المنافسة المحتدم ا ف ز لھ ع متمی ى إیجاد موق تسعى شركة عمار للتمویل واإلجارة ومنذ إنشائھا إل
ة  ات المالی ل االزم ي ظ ویتي وف اري الك تثماري والعق وق االس ة بالس ف المتتالی ي تعص ال الت الم الم بع

ركة  ق للش ة تحق تثماریة متحفظ ة اس اع سیاس ى إتب ركة عل یة للش تراتیجیة األساس وم اإلس ال. وتق واالعم
  أھدافھا وتحد من األضرار التي قد تتعرض لھا الشركات أثناء األزمات.

 
  : إسالمیة واستثماریة تمویلیةخدمات عدة وأنشطة عدة لعمالئھا عمار  موتقد

  
 التمویل  

ز عم ارة تتمی ن المھ ة م ة عالی ى درج اري عل ل العق ال التموی ي مج ص ف ل متخص ق عم ود فری ار بوج
  والحرفیة یعمل على تقدیم أفضل فرص التمویل وأكثرھا مرونة كما تتمیز عمار بتنوع األنشطة

  
  
  
ل والخدمات والحلول التمویلیة ا  اري أو تموی د االستثمار العق ك بقص ا و ذل دمھا لعمالئھ ي تق إلسالمیة الت

  المشاریع والشركات المتوسطة الحجم والصغیرة بأحد العقود التالیة :
  أ. إجارة تشغیلیة

  ب. إجارة مع وعد بالتملك
  
  

  ج. مشاركة
  

  

 :التمویل الھیكلي -

ن خالل استراتیجیتقدم عمار خدمات التمویل الھیكلي لعمالئھا لتزویدھم  ن م ل ممك وین ة بأفضل تموی لتك
د  ع النق ات توزی رن وأولوی بق الم دفع المس ل ال ددة مث الیب متع تخدام أس ھ باس ادة ھیكلت ال وإع رأس الم

  والتمویل متعددة الشرائح. 
  



 تمویل مشاریع التشیید العقاریة (إستصناع) - 

ن استخدامھا لتمو ل خاصة یمك دیم تسھیالت تموی ار بتق ة تقوم عم ن خالل عملی ل المشاریع اإلنشائیة م ی
  االستصناع.

  
 االستثمار 

 توظیف االستثمار - 

 في مشاریع متنوعة مع اطراف أخرى وذلك لتنویع استثماراتھا وتوزیع المخاطر.عمار تساھم 
  

الوساطة في شراء األوراق المالیة (وسیط أوراق مالیة غیر مسجل في بورصة األوراق  - 
 المالیة)

  بیع وشراء األسھم غیر المدرجة.وسیط ئھا خدمات تقدم عمار لعمال
  

 االستثمار العقاري - 

تستثمر عمار في مجموعة متنوعة من العقارات المدرة للدخل سواء لمحفظتھا الخاصة او لصالح عمالئھا 
  و تقوم كذلك باعمال التطویر العقاري لالراضي والمباني والتشیید بھدف إعادة البیع.

  
 الخدمات االستشاریة 

 الخدمات االستشاریة العقاریة - 

ار  ي اختی وفیر االستشارات ف ة تتضمن ت دمات االستشاریة العقاری ن الخ ار مجموعة متنوعة م وفر عم ت
  المواقع وتحلیل األسواق ودراسات الجدوى وتحلیل االستثمار والتدفقات النقدیة.

 


