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تأسســت شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة فــي 2004 كشــركة مســاهمة كويتيــة تعمــل وفقــا ألحــكام 

وتعاليــم الشــريعة اإلســالمية الســمحاء بــرأس مــال مدفــوع قــدره 20 مليــون دينــار كويتــي، وقــد 

مت انشــاؤها بتضافــر جهــود مجموعــة مــن املؤسســات املاليــة الرائــدة فــي الســوق الكويتــي واملنطقــة 

باالضافــة الــى نخبــة مــن 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:

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

الشــريعة اإلســالمية مــن خــالل االلتزام: 

بالشفافية، 

السرعة،

واملرونة،

نبذة عن
عمار للتمويل واإلجارة
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إستراتيجية الشركة
تســعى شــركة عمــار للتمويــل واإلجــارة ومنــذ إنشــائها إلــى إيجــاد موقــع متميــز لهــا فــي ظــل 
املنافســة احملتدمــة بالســوق االســتثماري والعقــاري الكويتــي وفــي ظــل االزمــات املاليــة املتتاليــة 
التــي تعصــف بعالــم املــال واالعمــال. وتقــوم اإلســتراتيجية األساســية للشــركة علــى إتبــاع سياســة 
اســتثمارية متحفظــة حتقــق للشــركة أهدافهــا وحتــد مــن األضــرار التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركات 

أثنــاء األزمــات.

وتقدم عمار لعمالئها عدة أنشطة وعدة خدمات متويلية واستثمارية إسالمية: 

التمويل 
تتميــز عمــار بوجــود فريــق عمــل متخصــص فــي مجــال التمويــل العقــاري علــى درجــة عاليــة مــن 
املهــارة واحلرفيــة يعمــل علــى تقــدمي أفضــل فــرص التمويــل وأكثرهــا مرونــة كمــا تتميــز عمــار 

بتنــوع األنشــطة

واخلدمــات واحللــول التمويليــة اإلســالمية التــي تقدمهــا لعمالئهــا و ذلــك بقصــد االســتثمار 
العقــاري أو متويــل املشــاريع والشــركات املتوســطة احلجــم والصغيــرة بأحــد العقــود التاليــة :

أ. إجارة تشغيلية

ب. إجارة مع وعد بالتملك

ج. مشاركة

التمويل الهيكلي:

خالل  من  ممكن  متويل  بأفضل  لتزويدهم  لعمالئها  الهيكلي  التمويل  خدمات  عمار  تقدم 
املسبق  الدفع  مثل  متعددة  أساليب  باستخدام  هيكلته  وإعادة  املال  رأس  لتكوين  استراتيجية 

املرن وأولويات توزيع النقد والتمويل متعددة الشرائح. 

تمويل مشاريع التشييد العقارية )إستصناع(

تقوم عمار بتقدمي تسهيالت متويل خاصة ميكن استخدامها لتمويل املشاريع اإلنشائية من 
خالل عملية االستصناع.

االستثمار
توظيف االستثمار

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

الوســاطة فــي شــراء األوراق الماليــة )وســيط أوراق ماليــة غيــر مســجل فــي بورصــة 
ــة( األوراق المالي

تقدم عمار لعمالئها خدمات وسيط بيع وشراء األسهم غير املدرجة.

االستثمار العقاري

او  اخلاصة  حملفظتها  سواء  للدخل  املدرة  العقارات  من  متنوعة  مجموعة  في  عمار  تستثمر 
بهدف  والتشييد  واملباني  لالراضي  العقاري  التطوير  باعمال  كذلك  تقوم  و  عمالئها  لصالح 

إعادة البيع.

الخدمات االستشارية
الخدمات االستشارية العقارية

توفر عمار مجموعة متنوعة من اخلدمات االستشارية العقارية تتضمن توفير االستشارات في 
اختيار املواقع وحتليل األسواق ودراسات اجلدوى وحتليل االستثمار والتدفقات النقدية.
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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

أعضاء مجلس اإلدارة
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رئيس هيئة الرقابة الشرعيةأ. د. عبد العزيز القصار

عضو هيئة الرقابة الشرعيةد. عيسى زكي عيسى

عضو هيئة الرقابة الشرعيةد. علي ابراهيم  الراشد

أعضاء هيئة
 الفتوى والرقابة الشرعية
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اإلشراف والرقابة على عمار

عبداللطيف العيبان - جرانت ثورنتون

مكتب التدقيق الشرعي:

بيت التدقيق الشرعي

البزيع لالستشارات

املدقق الداخلي :

مراقب احلسابات اخلارجي:
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الكويت في 2019/03/07

إقرار وتعهد بسالمة ونزاهة
البيانات المالية 

وسالمة  بدقة  واإلجارة  للتمويل  عمار  شركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  نحن  ونتعهد  نقر 
مت  قد  للشركة  املالية  التقارير  وبأن  بها،  اخلارجيني  املدققني  تزويد  مت  التي  املالية  البيانات 
عرضها بصورة سليمة وعادلة ووفقاً ملعايير احملاسبة الدولية املطبقة في دولة الكويت واملعتمدة 
من قبل هيئة أسواق املال وأنها معبرة عن املركز املالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018 
وذلك بناء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل اإلدارة التنفيذية ومدققي احلسابات 

وبذل العناية الواجبة للتحقق من سالمة ودقة هذه التقارير.

التوقيعالمنصبإسم العضو

رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ عبد اهلل راشد بوقماز

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ بشار ناصر التويجري

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرفي

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عبداهلل علي الصانع

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ طالل سلطان الشهاب

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ حمد محمد السعد
والرئيس التنفيذي

إقرار وتعهد بسالمة
 ونزاهة البيانات المالية 
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السادة املساهمني الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، ، ،

يسرني نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم في اجتماع اجلمعية العامة العادية للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018.

سنة صعبة شهدها االقتصاد العاملي خالل عام 2018 في ظل احداث وحتوالت عدة أثرت على 
اداء اقتصاديات الدول وأسواقها املختلفة متمثلة في استمرار النزاعات واخلالفات السياسية 
والتوترات التجارية بني الواليات املتحدة وعدة دول أهمها الصني، وسعي بريطانيا للخروج من 
االحتاد االوروبي »بريكست« بأقل اخلسائر واستمرار عدم االستقرار في الوطن العربي اضافة 
الى عدم التوصل الى حل لألزمة اخلليجية و استمرار تذبذب أسعار النفط واستمرار انخفاض 

نشاط التداول في دول مجلس التعاون اخلليجي للسنة الرابعة على التوالي.

أما على صعيد بورصة الكويت، فبالرغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها واملتمثلة في تدشني 
املرحلة الثانية من تطوير السوق، وتقسيم البورصة الى ثالثة أسواق ابتداء من أبريل 2018، 
وتطبيق مؤشرات االسواق والقطاعات وفواصل التداول، باالضافة الى ترقية البورصة، اال انها 

ال تزال تعاني من شح السيولة وحتتاج الى محفزات وادوات استثمارية اضافية.

هذا، وقد مت ادراج شركة عمار للتمويل واالجارة في بورصة الكويت بالسوق الرئيسي بدال من 
السوق املوازي خالل عام 2018 في اعقاب اعادة تصنيف السوق.

الصعوبات، شكل  وبالرغم من  عام2018  الشركة خالل  بها  التي مرت  التحديات  وفي ضوء 
هذا العام منطلقا جديدا للشركة فقد بدأت االدارة التنفيذية لشركة عمار خالل عام 2018 
بتنفيذ رغبة مجلس ادارة الشركة في اعادة هيكلة الشركة وتقليص نشاطها في مجال التمويل 
االستثمارية  احملافظ  وتقليص  االستثمار  محفظة  ومدير  استثمار  مستشار  نشاطي  ووقف 
وتقليص  العقارية  وزيادة احملفظة  اإليرادات  وتنميتها من حيث  والقطاعات  العدد  من حيث 

املصاريف على أمل بداية جديدة تتجاوز تداعيات السنوات السابقة.

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة



2021

نتائج الشـــركة المالية لعام 2018

خسارة  مقابل  للسهم   / فلس   (4.8) بواقع  د.ك   (945,198) قدرها  خسارة  الشركة  سجلت 
(1,543,481) د.ك ما يعادل (7.9) فلس / سهم لعام 2017.

وقد بلغت اإليرادات 556,378  د.ك مقابل 575,833 د.ك لعام 2017 بانخفاض (3)%.
أما املصروفات فقد سجلت 1,501,576 د.ك مقابل 2,119,314 د.ك لعام 2017 بانخفاض قدرة 
(29) % ويرجع انخفاض املصروفات إلى عدم  أخذ مخصصات إضافية للتمويل اإلسالمي في 

 .2018

األصول وااللتزامات: -

بلغت أصول الشركة 18,571,886 د.ك مقابل 21,343,783 د.ك لعام 2017 بانخفاض (13)%، 
2017 بانخفاض  3,183,296 د.ك لعام  د.ك مقابل   1,356،597 فيما بلغت التزامات الشركة 

(57)% ويرجع ذلك إلى سداد مطالبة قانونية بقيمة 2,619,175 د.ك. 

حقوق الملكية:

بلغت حقوق امللكية 17,215,289 د.ك مقابل 18,160,487 د.ك لعام 2017 بانخفاض (5.2)% 
وبقيمة دفترية 88 فلس / للسهم مقابل 93 فلس / للسهم لعام 2017. 

نتائج الشركة المالية لألعوام 2018/2017/2016/2015/2014/2013
سعر السهمالسنة

201068

201166

201257

201370

201462

201551

201654

201755

201841

السعر السوقي لسهم شركة عمار للتمويل واالجارة عن كافة سنوات االدراج

201820172016201520142013البيانات
20,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000رأس املال )دينار كويتي(

إجمالي املوجودات
18,571,88621,343,78324,432,09924,541,95024,177,61427,318,721)دينار كويتي(

إجمالي حقوق املساهمني 
17,215,28918,160,48719,882,94021,919,77822,151,16623,244,783)دينار كويتي(

صافي )خسارة( ربح الشركة 
249,1851,782,922(181,540)(1,762,268)(1,543,481)(945,198))دينار كويتي(

9.1 فلس1.3 فلس(0.9) فلس(9.0) فلس(7.9) فلس(4.8) فلسربح السهم 

119 فلس113 فلس112 فلس102 فلس93 فلس88 فلسالقيمة الدفترية للسهم

%7.7%1.1%0.8-%9.0-%8.5-%5.5-العائد على حقوق املساهمني
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أهم  أدناه  2018/12/31، فنستعرض  املنتهية في  املالية  السنة  أنشطة شركة عمار خالل  وعن 

اجنازات اإلدارات املختلفة ل “عمار”:

أنشطة االستثمار: 

استمرت الشركة في نهجها املتحفظ في الدخول في استثمارات جديدة ومحاولة التخارج من 

االستثمارات احلالية باقل خسائر ممكنة ومتكنت خالل العام من االتفاق على التخارج من 

استثمارات متاحة للبيع بقيمة 37,500  دينار كويتي، و بنسبة زياده قدرها 16% عن القيمة 

العادلة لسبتمبر 2018. 

تكون حصلت جميع  بذلك  و  كويتي،  دينار   328,115 مبلغ  بتحصيل  وقد جنحت عمار  هذا، 

استثماراتها في الصكوك.

من  طفيفا  ارتفاعا  ارتفعت  فقد   ،2018 عام  خالل  املتداولة  باالستثمارات  يتعلق  فيما  أما 

272,990 د.ك في بداية العام لتصبح 301,365 د.ك في نهاية العام.  

اإلستثمارات العقارية :

Ă  متتلك الشركة استثمارات عقارية مباشرة في دولة الكويت تتكون من 10 عقارات بقيمة

 9 منها  واملوقع  القطاع  حيث  من  متنوعة  محفظة  وهي  د.ك،   10,843,000 إجمالية 

عقارات مدرة للدخل و بنسبه عائد اجمالي حالي 6.21% و التي سوف تصل الى 10.1 

الذي سيترتب  العقارات االمر  و تأجير جميع  التجارية  العقارات  % بعد تطوير أحد 

عليه زيادة دخل الشركة الثابت.

التمويل التجاري : 

Ă  قامــت عمــار بايقــاف نشــاطها التمويلــي و تقليــص محفظتهــا التمويليــة وذلــك لصعوبــة

منافســة البنــوك فــي هــذا املجــال.

Ă .%100 كما قامت عمار بعمل مخصص للديون املتعثرة بنسبة

خطة الشركة المستقبلية

في ضوء التحديات التي متر بها الشركة، تكرس عمار عملها خالل الفترة القادمة في حتويل خسائرها الى أرباح وذلك 

من خالل تخفيض املصاريف وتنمية محفظتها االستثمارية باألسهم والصكوك والعقار.

متطلبات الحوكمة:

التزمت شركة عمار للتمويل واالجارة بتطبيق كافة متطلبات هيئة اسواق املال التي وردت في الكتاب اخلامس عشر 

الهيكل  تشكيل  بإعادة  قامت  كما  الشركة  في  عمل  وثقافة  أساسي  كمبدأ  اتخاذها  على  وعملت  الشركات”  “حوكمة 

التنظيمي للشركة، وتعمل على حتديث اللوائح والسياسات والنظم لتحقيق اعلى معايير تطبيقات احلوكمة سعيا 

منها لتحقيق أفضل حماية وتوازن بني مصالح الشركة ومساهميها وأصحاب املصالح األخرى وحتفيز وجود الشفافية 

واملصداقية للوصول الى أفضل األساليب ملمارسة سلطات اإلدارة الرشيدة.

وختاما، فان مجلس إدارة الشركة يؤكد ويتعهد بسالمة ودقة البيانات املالية التي يتم موافاة مراقب احلسابات اخلارجي 

بها من أجل القيام باملهام املوكلة اليه على أكمل وجه، كما يتعهد بسالمة ونزاهة كافة البيانات املالية وكذلك التقارير 

ذات الصلة بنشاط الشركة، مع التأكيد بأن كافة تعامالت الشركة تتم وفق أحكام الشريعة االسالمية ويتم اعتمادها 

من قبل هيئة الرقابة الشرعية اخلاصة بالشركة.

عبداهلل راشد بوقماز
                                                                                                                               رئيس مجلس اإلدارة
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بيان مجلس اإلدارة السنوي 
بالجزاءات الواقعة على

شركة عمار للتمويل واإلجارة
خالل السنة المالية المنتهية في 2018/12/31

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، ، ،

بناء على طلب بنك الكويت املركزي في تعميمه رقم )2/ رب ، رب أ، رس ، رس أ، 2011/270( 
املؤرخ في 7 فبراير 2011، وبناء على تعليمات هيئة أسواق املال الواردة في الكتاب اخلامس عشر 
“حوكمة الشركات”، يسرنا إبالغكم بأنه بفضل من اهلل وتوفيقه وجهود العاملني في الشركة 

املنتهية في  املالية  السنة  إيقاع أي جزاءات على شركة عمار للتمويل واالجارة خالل  لم يتم 
. 2018/12/31

وفي هذا املقام، نسأل املولى عز وجل أن يوفقنـا ويعيننـا، ونؤكد بأن الشركة ال تألو أي جهد في 
سبيل اجناز أعمالها مبا يتوافق مع القوانني املرعية في دولة الكويت ومع تعليمات بنك الكويت 

املركزي وهيئة اسواق املال واجلهات الرقابية االخرى.

واهلل ولي التوفيق،

عبداهلل راشد بوقماز
                                                                                               رئيس مجلس اإلدارة

بيان مجلس
 اإلدارة السنوي 2018 



2627

تقرير هيئة الرقابة 
الشرعية
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المقدمة
إميانًا من مجلس إدارة شركة عمار للتمويل واإلجارة واإلدارة التنفيذية بأهمية اإللتزام الكامل 
العالقة بني كل من  وتنظم  الشركة  أعمال  التي تنظم  والقوانني  النظم  االمكان بجميع  قدر 
أفضل  بتطبيق  قامت عمار  املصالح،  وأصحاب  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  ومجلس  املساهمني 

املمارسات لتطبيق قواعد احلوكمة .

1.        ملخــص لمــا قامــت بــه شــركة “عمــار” للتمويــل واالجــارة خــالل عــام 2018 
ــركات. ــة الش ــليمة لحوكم ــد س ــق قواع ــق بتطبي ــا يتعل فيم

التزام /االنجــــازقواعـــد الحــوكمـة
تفسير

بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة1

التزامتشكيل مجلس االدارة
التزاماجتماعات مجلس االدارة

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات
التزاممجلس إدارة الشركة

التحديد السليم للمهام 2
واملسؤوليات

التزاممسئوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
التزامإجنازات مجلس اإلدارة خالل عام 2018

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 واإلدارة 

التزامالتنفيذية 

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

تقرير الحوكمة
 السنوي 2018
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االفصاح والشفافية بشكل دقيق7
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 املساهمني8

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

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 وحتسني 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 جهود 
التزامالشركة املبذولة في مجال العمل االجتماعي 

2.       تفصيل المهام التي أنجزتها الشركة خالل عام 2018 لتطبيق قواعد واحكام حوكمة الشركات

القاعدة األولى : بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

1.1      تشكيل مجلس االدارة 

Ă  قامت عمار ببناء هيكل متوازن ملجلس إدارة شركة عمار للتمويل واإلجارة حيث يتشكل من 6 أعضاء غالبيتهم غير
تنفيذيني ويضم املجلس عضوا مستقاًل واحدًا.

Ă  2016 مت انتخاب أعضاء مجلس االدارة في اجتماع اجلمعية العامة العادية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر
والتي عقدت يوم اإلثنني املوافق 29 مايو 2017 للدورة 2017-2019 وفقًا لقواعد حوكمة الشركات. 

Ă  ميتاز أعضاء مجلس االدارة بخبرات علمية متنوعة وخبرات مهنية متخصصة وطويلة في مجال عمل الشركة
وكذلك في املجاالت احملاسبية واملالية مبا يساهم في إضافة اخلبرات التي حتتاجها الشركة عند مناقشة املوضوعات 

املعروضة على مجلس اإلدارة كما هو موضح في اجلدول التالي:

أعضاء مجلس االدارة
تصنيف العضو

)تنفيذي/غير تنفيذي/
مستقل/أمني سر(

املؤهل العلمي واخلبرة العملية 
تاريخ 

االنتخاب/
التعيني 

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

بكالوريوس هندسة صناعية 
خبرة 38 سنة في مجال االستثمار واملال 

والصناعة
29 مايو
2017

نائب رئيس مجلس االدارةالسيد/ بشار ناصر التويجري
)عضو غير تنفيذي(

بكالوريوس متويل وبنوك
خبرة 23 سنة في مجال التمويل واالستثمار 

29 مايو
2017

عضو مجلس االدارةالسيد/ عبدالفتاح محمد رفيع معرفي
)عضو غير تنفيذي(

بكالوريوس جتارة واقتصاد وعلوم سياسية 
خبرة 38 سنة في مجال املال والتجارة والعقار

29 مايو
2017

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

بكالوريوس محاسبة 
خبرة 22 سنة في مجال املال واالستثمار

29 مايو
2017

عضو مجلس االدارةالسيد/ طالل سلطـــان الشهـاب
) عضو مستقل (

بكالوريوس محاسبة 
خبرة 22 سنة في مجال املال واالستثمار 

29 مايو
2017

السيد/ حمــد محمــد السعــد
عضو مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي

)عضو تنفيذي(

بكالوريوس هندسة صناعية 
خبرة 34 سنة في مجال الصناعة واملال 

واالستثمار والعقار
29 مايو
2017

أمني السرالسيد/ محمد عصام فيضي
بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

خبرة في الشؤون االدارية واملطابقة وااللتزام 
الرقابي

4 يونيو
2017

Ă  جميع األعضاء على اطالع ومعرفة بالقوانني واالنظمة املتعلقة بأنشطة الشركة ولوائحها منذ بداية عضويتهم
بالشركة، حيث يتم تسليم االعضاء اجلدد ملفا تعريفيا يحوي كافة املعلومات املطلوبة عن الشركة وانشطتها حال 

استالمهم ملهامهم.
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1.1       اجتماعات مجلس االدارة

Ă  ملناقشة الكافي  الوقت  لها  لها بشكل مسبق ويخصص  دورية منتظمة يحضر  اجتماعات  بعقد  اإلدارة  يلتزم مجلس 
جميع بنود جداول األعمال لتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها واهدافها واستراتيجيتها العامة لتحقيق تطلعات املساهمني.

Ă  عقد مجلس اإلدارة ثالثة عشر اجتماعا خالل عام 2018، منها خمس اجتماعات 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 مفصل باجلدول التالي :-

أعضاء مجلس االدارة

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2018

0102030405060708
بالتمرير

0102030405
15

يناير
 01
مارس

 16
مايو

 05
أغسطس

 19
سبتمبر

 30
سبتمبر

 12
نوفمبر

 05
ديسمبر

 18
فبراير

 16
مايو

 16
مايو

 16
مايو

 16
أكتوبر

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(


2.1       تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

Ă  رقم االدارة  االدارة وذلك في اجتماع مجلس  أمينا لسر مجلس  السيد/ محمد عصام فيضي  اعادة تعيني  مت 
04/2017 بتاريخ 04 يونيو 2017. وقد اوكلت له مهمة حفظ وتنسيق محاضر اجتماعات املجلس ومتابعة تنفيذ 

قرارات مجلس اإلدارة مع إدارات الشركة.
Ă  :يتبع أمني سر مجلس اإلدارة آلية واضحة في اعداد وتوقيع وحفظ محاضر اجتماعات املجلس على النحو التالي

جتهيز وإرسال ملف جدول االعمال وجميع املرفقات للسادة األعضاء قبل ثالث أيام عمل على األقل. -
اعداد وتوقيع احملضر من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. -
حفظ صورة من احملضر مع املرفقات في ملف االجتماعات وحفظ النسخة األصلية في ملف خاص بالنسخ  -

األصلية حملاضر االجتماعات، كما يتم حفظ صورة ضوئية من احملضر املعتمد.
Ă  يحتفظ أمني السر بسجل خاص تدون به محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة ومتسلسلة للسنة

التي عقد فيها االجتماع مبينًا فيه تاريخ االجتماع وساعة بدايته ونهايته ومكان انعقاده باإلضافة الى أهم قرارات 
ومداوالت اجتماعات املجلس حيث يتم تبويبها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها.

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 علــى النحــو التالــي: -
1.      يــوزع مجلــس االدارة العمــل بــني أعضائــه وفقــا لطبيعــة أعمــال الشــركة كمــا يجــوز للمجلــس أن يفــوض أحــد 
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  إستراتيجية شاملة للشركة وخطط أعمالها الرئيسية مبا في ذلك املراجعة وتوجيهات االلتزام باإلستراتيجية
وخطط األعمال.

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 

باملوضوعــات أو العناصــر التــي يتعــني اإلفصــاح عنهــا.

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.
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11.    وضع نظام حوكمة للشركة ومراقبته ومتابعة مستوى فاعليته وتعديله عند احلاجة.

.(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 يومــا مــن تاريــخ تقــدمي الطلــب.  

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 
واللوائح املعتمدة لدى الشــركة شــفافة وواضحة بحيث تســمح بعملية اتخاذ القرارات، وحتقيق مبادئ 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.

20.    رقابــة متابعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة. التأكــد مــن أنهــم يقومــون بكافــة املهــام املســندة إليهــم وفقــا للسياســات 
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. 
وكذلــك مناقشــة واالطــالع علــى املعلومــات الهامــة املتعلقــة بأنشــطة الشــركة خــالل هــذه االجتماعــات الدوريــة.

22.    حتديــد مجموعــات مكافــآت املوظفــني مثــل مجموعــة املكافــآت الثابتــة ومجموعــة املكافــآت املرتبطــة بــاألداء 
واملخاطــر ومجموعــة املكافــآت فــي شــكل أســهم وفــق مــا تنــص عليــه القوانــني.

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.    يتوافــر لــدى مجلــس اإلدارة القــدرة علــى فهــم وحتليــل طبيعــة وحجــم املخاطــر التــي تواجــه أنشــطة الشــركة للحــد 
منهــا أكبــر قــدر مســتطاع، فضــال عــن حتديــد اإلجــراء املناســب للتعامــل معهــا، ويتضمــن ذلــك حتديــد العوامــل 
الداخليــة أو اخلارجيــة التــي أدت أو تــؤدي إلــى حــدوث مثــل تلــك املخاطــر وتطويــر أســاليب مواجهتهــا، وذلــك 
فــي ضــوء االســتراتيجيات والسياســات اخلاصــة املوضوعــة فــي هــذا الشــأن وعلــى وجــه اخلصــوص نزعــة الشــركة 

للمخاطــر.

والذي  التابعة  الشركة وشركاتها  املطبق في  الداخلية  الرقابة  دورية من فاعلية وكفاية نظام  التأكد بصورة      .27
يتضمن ما يلي:

Ă .التأكد من سالمة النظم املالية واحملاسبية، مبا في ذلك النظم املتعلقة بالتقارير املالية

Ă  التأكــد مــن تنفيــذ نظــم الرقابــة املناســبة لتقييــم وإدارة املخاطــر مــن خــالل حتديــد نطــاق املخاطــر )نطــاق
املخاطــر( التــي قــد تواجههــا الشــركة، خلــق بيئــة مــن الوعــي بثقافــة جتنــب املخاطــر علــى مســتوى الشــركة 

وتقدميهــا بشــكل واضــح ألصحــاب املصالــح واألطــراف ذات الصلــة بالشــركة.

Ă  ،لــدى العاملــني فــي الشــركة (Value Creation) التأكيــد بشــكل مســتمر علــى أهميــة خلـــق القيــــم املؤسســية
وذلــك مــن خــالل العمــل الدائــم علــى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة، وحتســني معــدالت األداء، 

وااللتــزام بالقوانــني والتعليمــات وخاصــة قواعــد احلوكمــة.

Ă  العمل على خلق القيم داخل الشركة وذلك على املدى القصير واملتوسط والطويل، وذلك من خالل وضع
اآلليات واإلجراءات التي تعمل على حتقيق األهداف االستراتيجية للشركة، وحتسني معدالت األداء مما 
يساهم بشكل فعال في خلق القيم املؤسسية لدى العاملني ويحفزهم على العمل املستمر للحفاظ على 
السالمة املالية للشركة، ويتم ذلك من خالل العمل على التطوير املستمر لنظم التقارير املتكاملة الداخلية 
أكثر شمولية، حيث أن ذلك يساعد كل من  أعضاء  مجلس  اإلدارة  املعمول بها لدى الشركة كي تصبح 

واإلدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم حتقيق مصالح املساهمني.

28.    تشكيل جلان متخصصة - وفق حاجة الشركة وظروفها وطبيعة عملها - تقوم باملساعدة بشكل مستقل في 
تنفيذ املهام املنوطة مبجلس اإلدارة مثل جلنة التدقيق وجلنة إدارة املخاطر وجلنة الترشيحات واملكافآت كحد 
أدنى أو أي جلنة أخرى يرى مجلس اإلدارة أنها ضرورية بالنسبة ألنشطة الشركة وفق حاجة الشركة وظروفها 

وطبيعة عملها، مع األخذ باالعتبار ما يلي:

Ă  إنشاء ميثاق عمل يبني فترتها وصالحياتها ومسؤولياتها وكيف سيقوم إلى  اللجان استنادا  تشكيل هذه 
مجلس اإلدارة مبراقبتها.

Ă  املوافقة على كافة اللوائح الداخلية ومواثيق العمل لكافة جلان مجلس االدارة ومتابعة وتقييم  أداء ونتائج
العمل لهذه اللجان وأعضائها الرئيسيني بصورة دورية لضمان الوفاء باملهام املسندة إليهم. 

Ă  أدوارهم اللجان وحتديد  اللجان املتخصصة أسماء أعضاء  يتضمن قرار مجلس اإلدارة اخلاص بتشكيل 
وحقوقهم ومهامهم، مع مراعاة تعيني عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيني واملستقلني في 

اللجان التي يتم تشكيلها. 

Ă  تتحمل اللجان املسؤولية عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة وتقوم بإبالغ مجلس اإلدارة باألنشطة التي مت
تنفيذها أو النتائج التي مت حتقيقها أو القرارات التي مت اتخاذها بشفافية. ومع ذلك، فإن هذا ال يعفي 

مجلس اإلدارة من مسؤولياته حيال املهام املسندة إلى هذه اللجان.
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2.2       إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام 2018: -

Ă .اعتماد البيانات املالية
Ă .اعتماد الهيكل التنظيمي احملدث
Ă .اعتماد تقارير املخاطر
Ă  .اعتماد تقارير املدقق الشرعي اخلارجي وهيئة الرقابة الشرعية
Ă .اعتماد تقارير وحدة شكاوى العمالء
Ă .2017 اعتماد تقرير مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتقرير احلوكمة وجلنة التدقيق عن عام
Ă  .اعتماد تقارير املدقق الداخلي
Ă .اعتماد السياسات واإلجراءات واملواثيق احملدثة
Ă  .اصدار قرار إعادة تشكيل اللجان الداخلية
Ă .االطالع على حتديث جدول القضايا واحملفظة العقارية
Ă .اعتماد خطة العمل وامليزانية التقديرية
Ă .وضع استراتيجية الشركة وبحث ودراسة مستقبل الشركة

3.2       تطبيق متطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

Ă  شكل مجلس اإلدارة ثالث جلان منبثقة عنه تتمتع باالستقاللية واحليادية وذلك بهدف توزيع املهام والنشاطات
الدورية  التقارير  ورفع  احملددة  املهام  ببعض  للقيام  املجلس  وملساندة  التنفيذية  واإلدارة  املجلس  أعضاء  بني 

والتوصيات.
Ă .تقوم كل جلنة بأداء مهامها وفقًا مليثاقها اخلاص الذي مت حتديده واعتماده من قبل مجلس اإلدارة

أوال: لجنة التدقيق 

تعمل جلنة التدقيق وفق ميثاق عمل جلنة التدقيق والذي اعتمد حتديثه في اجتماع مجلس االدارة الرابع لسنة 
2018 املؤرخ في 05 أغسطس 2018.

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  مراقبة أعمال مراقب احلسابات اخلارجي، والتأكد من أنه ال يقوم بتزويد شركة عمار للتمويل واإلجارة بأي
خدمات باستثناء اخلدمات املتعلقة بالتدقيق اخلارجي. 

Ă  مت التي  اإلجراءات  ومتابعة  للشركة  املالية  البيانات  بشأن  اخلارجي  احلسابات  مراقب  مالحظات  مراجعة 
اتخاذها في هذا الشأن. 

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. 
Ă  إدارة التدقيق أداء  أداؤه وكذلك  أو إنهاء خدمات ومسئول التدقيق الداخلي وتقييم  أو نقل  التوصية بتعيني 

الداخلي ككل. 
Ă  التوصية بتعيني أو إنهاء خدمات مكتب التدقيق الداخلي ومراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي املقترحة

من قبله وتقدمي مالحظات اللجنة بشأنها. 
Ă  حيال الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  مت  أنه  من  والتأكد  الداخلي  التدقيق  تقارير  نتائج  مراجعة 

املالحظات الواردة بتلك التقارير. 
Ă  مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتأكد من أنه مت اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة حيال املالحظات

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

أعضاء جلنة التدقيق واجتماعاتها خالل عام 2018
عقدت جلنة التدقيق سبع اجتماعات خالل عام 2018 وفقا ملا يلي:

01/2018
بالتمرير 06/2018 05/2018 04/2018 03/2018 02/2018 01/2018

أعضاء جلنة التدقيق
22 يناير 5 ديسمبر 12 نوفمبر 5 أغسطس 16 مايو 1 مارس 15 يناير

   -----   
بشار التويجري

)رئيس جلنة التدقيق(

      
عبـــداهلل الصانع

)عضو جلنة(

      
طــــالل الشهــــاب
)عضو جلنة(
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انجازات لجنة التدقيق خالل عام 2018: -

أ( تقييم املدقق الداخلي ومراقب احلسابات لسنة 2017 . 
ب( تقييم جلنة التدقيق لسنة 2017 .

ج(    اعتماد البيانات املالية للفترات املنتهية في :
Ă . 2017/12/31

Ă . 2018/03/31

Ă . 2018/06/30

Ă . 2018/09/30

د(    اعتماد تقارير املدقق الداخلي لإدارات التالية: 
Ă . إدارة احملاسبة والشؤون املالية
Ă . إدارة التمويل التجاري
Ă .إدارة االستثمار

هـ(    املوافقة على التقارير الداخلية عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2017: 
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 شئون املوظفني والشئون اإلدارية
Ă . دليل سياسات وإجراءات عامة
Ă . دليل سياسات وإجراءات إدارة الشركات التابعة
Ă . دليل سياسة وإجراءات حفظ السجالت
Ă . الئحة وإجراءات وحدة شكاوي العمالء
Ă . دليل سياسة وإجراءات إدارة التمويل التجاري
Ă . ميثاق عمل جلنة التدقيق
Ă . الهيكل التنظيمي
Ă  . دليل سياسة إجراءات اإلفصاح والشفافية
Ă . دليل سياسة توزيع األرباح
Ă  .دليل احلوكمة

ي(    االطالع على تقارير املدقق الشرعي:
Ă . 2017/09/30 عن الفترة املالية من 2017/07/01 إلى
Ă . 2017/12/31 عن الفترة املالية من 2017/10/01 إلى
Ă . 2018/03/31 عن الفترة املالية من 2018/01/01 إلى
Ă . 2018/06/30 عن الفترة املالية من 2018/04/01 إلى
Ă . 2018/09/30 عن الفترة املالية من 2018/07/01 إلى

ثانيا: لجنة المخاطر

تعمل جلنة املخاطر وفق ميثاق عمل جلنة املخاطر والذي اعتمد حتديثه في اجتماع مجلس االدارة الرابع لسنة 2018 
املؤرخ في 05 أغسطس 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

تتلخص مهام لجنة المخاطر بالتالي:

1.    إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، والتأكد من تنفيذ 
هذه اإلستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة؛

2.     التأكد من احتواء سياسة إدارة املخاطر على اجلوانب الرئيسية التي متكن من حتديد وحتليل وقياس وتقييم 
املخاطر وإدارتها وآليات متابعتها والتقرير عنها بالشكل السليم وإنها تتضمن:

مخاطر االئتمان: املخاطر احملتملة من التعرض لفشل الطرف املقابل في الوفاء بالتزاماته الى جانب  -
حتديد حد أقصى ملقدار التعرض جلهة واحدة وتقييمه بشكل دوري وشرح اإلجراءات املتبعة في حالة 

الوصول إلى هذا احلد.
مخاطر السوق: املخاطر احملتملة من التعرض لتقلبات القيمة السوقية لألصول وكيفية القيام بإدارة  -

مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة في الظروف املختلفة والطرق املتبعة في قياس هذه املخاطر.
مخاطر السيولة: املخاطر احملتملة من عدم توفر األموال والتدفقات النقدية الالزمة للوفاء بالتزامات  -

الشركة عند استحقاقها، وطرق إدارة السيولة التي متكن الشركة من التعامل مع هذه املخاطر في الظروف 
غير املتوقع، كما تشمل أيضا مخاطر املمولني والتسويات.

مخاطر العمليات: املخاطر احملتملة من فشل األنظمة املالية أو اإلدارية أو التقنية أو األخطاء البشرية،  -
وكيفية القيام بإدارتها وتصنيفها وفقا لطبيعة عمل الشركة.

املخاطر املرتبطة بالضريبة -
أي مخاطر أخرى قد تتعرض لها الشركة. -

3.    ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر في الشركة؛

4.    تقييم نظم وآليات حتديد وقياس ومتابعة أنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد 
أوجه القصور؛
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5.    مساعدة مجلس اإلدارة على حتديد وتقييم مستوى املخاطر املقبول في الشركة، والتأكد من عدم جتاوز الشركة 
لهذا املستوى من املخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس اإلدارة؛

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

7.    التأكد من استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر؛
8.    التأكد من أن موظفي إدارة املخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر احمليطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي 

املوظفني بثقافة املخاطر وإدراكهم لها؛
9.    إعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقدمي هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة؛ 

10.    مراجعة املسائل التي تثيرها جلنة التدقيق والتي قد تؤثر على إدارة املخاطر في الشركة.

انجازات لجنة المخاطر خالل عام 2018: -

Ă .2017 اعتماد سجل املخاطر للنصف الثاني من عام
Ă .2017 تقييم جلنة املخاطر عن عام
Ă  اعتماد ميثاق عمل جلنة املخاطر
Ă .2018 املوافقة على سجل املخاطر للنصف األول من عام

أعضاء جلنة املخاطر واجتماعاتها خالل عام 2018

عقدت لجنة المخاطر أربع اجتماعات خالل عام 2018 وفقا لما يلي: - 

2018/04 2018/03 2018/02 2018/01
أعضاء جلنة املخاطر 

05 ديسمبر 12 نوفمبر 05 أغسطس 15 يناير

    بشار التويجري )رئيس جلنة املخاطر(

    عبداهلل الصانع )عضو جلنة(

    طالل الشهاب )عضو جلنة(

ونستعرض فيما يلي أنواع املخاطر احملتملة والتي قد تتعرض لها الشركة  وما اتخذته الشركة من اجراءات احترازية 
لضمان منع حدوثها او احلد من آثارها:

أنواع المخاطر 
التي قد تتعرض 

لها الشركة
االجراءات المتخذةطبيعة المخاطر

مخاطر  
استراتيجية

هي املخاطر املتعلقة بتطبيق االستراتيجية 
العامــة للشــركة والتــي قــد تــؤدي الــى عــدم 
تطبيــق اســتراتيجية واضحــة ومحــددة وقــد 
املــوارد  توفيــر  عــدم  احتماليــة  الــى  تــؤدي 
الدارة  الالزمــة  والبشــرية  والتقنيــة  املاليــة 

الشــركة اعمــال 

Ă  متابعة االستراتيجية من قبل مجلس االدارة
سنويا

Ă  مت اعداد موازنة تقديرية لضمان توفير
املوارد املالية والبشرية

Ă مت حتديث الهيكل التنظيمي للشركة
Ă  استخدام نظم تقنية متطورة لضمان كفاءة

وسير االعمال 

مخاطر السوق

أ( مخاطر األسعار )العمالت(
أســعار  فــي  التغيــر  عــن  الناجتــة  املخاطــر 
الفائدة وأسعار العمالت وغيرها من األسعار

تنوع االستثمارات التي تقوم بها الشركة 
)جغرافيًا ومن ناحية نوع االستثمار(

ب( مخاطر السيولة
تســييل  صعوبــة  عــن  الناجتــة  املخاطــر 

املطلــوب الوقــت  فــي  األصــول 
االستثمار في أسهم ذات سيولة عالية

املخاطر املتعلقة 
باالستثمار

أ( تركز استثمارات الشركة
وهــي املخاطــر الناجتــة عن تركز االســتثمارات 
فــي مســاحات جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة 

محــددة يخضعهــا لتقلبــات االســواق

تعمــل الشــركة علــى توزيــع  االســتثمارات فــي 
أكثــر مــن ســوق وقطــاع اقتصــادي

ب( مخاطر االئتمان  
العمليــات  عــن  ينتــج  الــذي  اخلطــر  وهــو 
حيــث  الشــركة   بهــا  تقــوم  التــي  االئتمانيــة 
تقوم شــركة عمار بأنشــطة التمويل االســالمي 

اإلســالمية األدوات  خــالل  مــن  لعمالئهــا 

تتميــز عمــار بأنهــا تقــوم بتغطيــة كافــة نشــاطاتها 
التمويليــة  القيمــة  تســاوي  التمويليــة بضمانــات 
وتزيــد عنهــا لتجنــب اي مخاطــر متعلقــة مبخاطــر 
االئتمان وبالتالي فان مجموع قيمة التمويل املقدم 
للعمــالء تقابلــه ضمانــات مســاوية لــه فــي القيمــة

أ( مخاطر الطرف املقابلمخاطر التمويل
الطــرف  تخلــف  عــن  الناجتــة  املخاطــر 
املاليــة  التزاماتــه  بتحمــل  بالقيــام  املقابــل 
أو املنصــوص عليهــا بعقــد مشــترك والــذي 

الشــركة  ائتمــان  فــي  خســارة  إلــى  يــؤدي 

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

ب( املخاطر القانونية
املخاطــر الناجتــة عــن الغرامــات واجلــزاءات 

القانونيــة

Ă  خارجية قانونية  شركات  مع  بالتعاقد  القيام 
للقيام بكافة األعمال التي تضمن التزام وامتثال 

الشركة بالقوانني اخلاصة بهيئة أسواق املال.
Ă  مبتابعة للقيام  بالشركة  خاص  محامي  وجود 

كافة القضايا القانونية.

ت( مخاطر التسوية 
املخاطــر الناجتــة عــن تســوية تعامــالت بعــد 
تغيــر القيمــة والفشــل فــي اســتالم جــزء أو كل 

القيمــة املقابلــة

عنــد  التعامــالت  بتســوية  القيــام  مــن  التأكــد 
لضمــان  املطلــوب  وبالوقــت  احملــددة  القيمــة 

الشــركة قــدر مــن حقــوق  أكبــر 
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أنواع المخاطر التي 
قد تتعرض لها 

الشركة
االجراءات المتخذةطبيعة المخاطر

ث( مخاطر تركز االئتمان مخاطر التمويل
تركــز  مــن  الناجتــة  املخاطــر 
معــني،  اقتصــاد  فــي  االئتمــان 
معــني،  منتــج  معــني،  ســوق 
وعــدم  معينــة  جغرافيــة  منطقــة 

املناســب بالشــكل  تنويعهــا 

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

أ( مخاطر السرقةاملخاطر التشغيلية
تعــرض  عــن  الناجتــة  املخاطــر 

للســرقة الشــركة 

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

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

ب( مخاطر األنظمة
تعطــل  عــن  الناجتــة  املخاطــر 
دمارهــا أو  املســتخدمة  األنظمــة 

وجــود إدارة نظــم معلومــات تقــوم بشــكل دوري مبراقبــة 
يوجــد  كذلــك  بالشــركة  واألجهــزة اخلاصــة  األنظمــة 
املــاء،  تســرب  أو  لكهربــاء  تعطــل  ألي  إنــذار  أجهــزة 
فــي  الشــركة  ملفــات  جلميــع  دعــم  لوجــود  باإلضافــة 

خارجــي ســيرفر 

وجــود وثيقــة تأمــني العضــاء مجلــس االدارة واالدارة ج( مخاطر املوظفني
العليــا

احتمال مواجهة الشــركة مشــاكل مخاطر قانونية
قانونية

يتــم مراجعــة كافــة عقــود الشــركة مــن قبــل املستشــار 
القانونــي باالضافــة الــى قيــام الشــركة بالتعاقــد مــع 

مكاتــب محامــاة عنــد احلاجــة

مخاطر احلوكمة 
وااللتزام

مخاطــر عــدم االلتــزام بالقوانــني 
الصــادرة عــن اجلاهــات  واللوائــح 
الرقابيــة والسياســات واالجــراءات 

الداخليــة للشــركة

ضمــن  املخاطــر  الدارة  مســتقل  قســم  اســتحداث  مت 
التدقيــق  جلنــة  تتبــع  للشــركة  التنظيمــي  الهيــكل 
الداخلــي واملخاطــر للتحقــق مــن التــزام الشــركة بكافــة 
القوانــني والتعليمــات الصــادرة عــن مختلــف اجلهــات 
الرقابيــة وتزويــد مجلــس االدارة بالتقاريــر الدوريــة عــن 
وضــع الشــركة وايــة تعديــالت مطلوبــة وفقــا للقوانــني 

والتعليمــات
اعتمــد مجلــس االدارة دليــل احلوكمــة اخلاص بالشــركة 
التــزام  لضمــان  الشــركة  موظفــي  علــى  تعميمــه  ومت 

اجلميــع بتطبيــق مــا ورد فــي الدليــل.

مخاطر املعلومات 
املرتبطة بصناعة 

القرار

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

Ă  املعلومات على  قراراتها  اتخاذ  في  الشركة  تعتمد 
البرامج  من  الصادرة  التقارير  توفرها  التي 
الدارة  الشركة  تستخدمها  التي  املتخصصة 
وذلك  التجاري  التمويل  ادارة  وحسابات  حساباتها 
درجة  على  اعدادها  يتم  التقارير  كافة  ان  لضمان 

كبيرة من اجلودة والدقة.
Ă  وضعت الشركة االجراءات الالزمة للمحافظة على

سرية املعلومات وجتنب تضارب املصالح.

احتمــال تعــرض الشــركة ملخاطــر مخاطر السمعة
ناجتــة عــن عــدم االلتزام باملعايير 
عنــد  عليهــا  واملتعــارف  املقبولــة 
تنفيــذ انشــطة الشــركة ممــا قــد 
يتســبب في تشــويه صورة وســمعة 

الشــركة

اعتمــد مجلــس ادارة الشــركة مواثيــق حتــدد معاييــر 
الســلوك املهنــي والقيــم االخالقيــة التــي يجــب اتباعهــا 
مــن قبــل الشــركة لضمــان التــزام املوظفــني بأخالقيــات 
معامــالت  كافــة  ان  كمــا  الشــريعة،  ومبــادىء  العمــل 
الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  لرقابــة  تخضــع  الشــركة 

الداخلــي واملدقــق 

ثالثا: لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل جلنة الترشيحات واملكافآت وفق ميثاق عمل جلنة الترشيحات والذي اعتمد في اجتماع مجلس االدارة السادس 
لسنة 2014 بتاريخ 11 مايو 2014، وسياسة منح املكافآت والتي اعتمدت في اجتماع مجلس االدارة الثامن لسنة 2014 
بتاريخ 22 يوليو 2014. مت حتديث ميثاق عمل جلنة الترشيحات واملكافآت والشركة بصدد عرضه على مجلس اإلدارة 

في اجتماعه القادم العتمادها.
تاريخ تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت ومدتها:

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

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تتلخص مهام جلنة الترشيحات واملكافآت بالتالي:
Ă  التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجلان املجلس مع مراعاة قواعد

النزاهة والكفاءة الواردة بتعليمات الهيئة وعدد مرات احلضور وفعالية املشاركة.
Ă .وضع سياسة واضحة ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني
Ă .حتديد الشرائح املختلفة للمكافآت
Ă .املراجعة السنوية لسياسة املكافآت وتقييم فاعليتها في استقطاب الكوادر وحتقيق االهداف
Ă .اعداد تقرير سنوي مفصل بكافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واجتماعاتها خالل عام 2018

عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعني خالل عام 2018 على النحو التالي:

02/2018 01/2018
أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت

01 مارس 15 يناير

----  عبدالفتاح معرفي )رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت(
  عبداهلل بوقماز )عضو جلنة(
  طالل الشهاب )عضو جلنة(

انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2018: -

Ă .تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت
Ă  . اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة
Ă .تقييم جلنة الترشيحات واملكافآت

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

لــدى عمــار آليــة تنظــم حصــول كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى املعلومــات والبيانــات بشــكل كامــل ودقيــق مــن 
خــالل قيــام أمــني ســر مجلــس اإلدارة بالتالــي:

Ă  تسليم أعضاء مجلس اإلدارة كافة املستندات اخلاصة بجدول أعمال مجلس اإلدارة قبل ثالثة أيام على األقل
من تاريخ عقد االجتماعات.

Ă .التأكد من تنفيذ كافة مقترحات األعضاء من قبل اإلدارة التنفيذية
Ă  التأكد من إمكانية وصول كافة أعضاء مجلس اإلدارة إلى كافة محاضر االجتماعات وكافة املعلومات والسجالت

واملستندات التي تتعلق بالشركة. 

القاعــدة الثالثــة: اختيــار أشــخاص مــن ذوي الكفــاءة لعضويــة مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة

1.3       تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 

التزمت عمار بتطبيق جميع متطلبات تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت حيث:
Ă .مت تشكيل اللجنة في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 04/2017 بتاريخ 04 يونيو 2017 ملدة ثالث سنوات
Ă .اللجنة مكونة من ثالث أعضاء
Ă .مت مراعاة أن يكون أحد أعضاء اللجنة من األعضاء غير التنفيذيني
Ă .يرأس اللجنة أحد األعضاء غير التنفيذيني
Ă  .مت اختيار األعضاء الذين يتمتعون بخبرات مهنيه تناسب مهام عمل اللجنة
Ă .تعقد اللجنة اجتماعات منتظمة مرة على األقل كل عام، وكذلك كلما دعت احلاجة

1.3      تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

Ă  تخضع مكافآت كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملني للخبرة واملؤهل واملساهمة املتوقعة
من الفرد وأداؤه في حتقيق أهداف الشركة. 

Ă :تتم عملية التقييم وفق ما يلي
تقييم املوظفني يتم من قبل مدراء االدارات على ان يتم اعتمادها من نائب الرئيس التنفيذي لإدارة  -

ومدير املوارد البشرية والشؤون االدارية والرئيس التنفيذي.
تقييم مدراء االدارات يتم من قبل نائب الرئيس التنفيذي لإدارة على ان يتم اعتمادها من املوارد البشرية  -

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

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  – يتم احتساب املكافأة وفقا ملعيار ثابت لنسبة احتساب املكافأة سواء كان )مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي

نسبة من الراتب – مضاعف الراتب او أي نسبة يتم حتديدها من قبل االدارة العليا(.
Ă  يتم حتديد نسبة ثابتة )نسبة مئوية من الراتب، مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي، مضاعف الراتب أو أي نسبة

يتم حتديدها من قبل االدارة العليا( كمكافأة اضافية لألعمال املتميزة.
Ă .يتوقف حتديد موعد صرف املكافأة في حال اقرارها على املوعد الذي حتدده االدارة العليا
Ă  يتم حتديد قيم املكافآت على نسبة تقييم املوظف بحيث ال يستحق املوظف احلاصل على تقدير ضعيف او

مقبول أية مكافأة.
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

مكافآت مجلس االدارة:

Ă  يبني النظام االساسي للشركة طريقة حتديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، وال يجوز تقدير مجموع
هذه املكافآت بأكثر من عشرة باملائة من الربح الصافي بعد استنزال االستهالك واالحتياطيات وتوزيع ربح ال 

يقل عن خمسة باملائة من رأس املال على املساهمني أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة.
Ă  يجوز بقرار يصدر من اجلمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس اإلدارة املستقل من احلد األعلى 

للمكافآت املقررة.
Ă .تتولى جلنة املكافآت اعداد مقترح ملكافآت اعضاء مجلس االدارة، يعرض على مجلس االدارة لالعتماد املبدئي 
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Ă .يخضع االعتماد النهائي ملكافآت أعضاء مجلس االدارة ملوافقة اجلمعية العامة للشركة 
Ă  أوصت جلنة الترشيحات واملكافآت في اجتماعها رقم 2018/01 املنعقد بتاريخ 17 فبراير 2019 بعدم تخصيص 

مكافآت لإدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31، على ان يتم عرض التوصية 
على مجلس االدارة العتمادها في اجتماعه القادم.

املكافآت واملنافع املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن عام 2018

االدارة التنفيذية:

182,705 د.كاملكافآت الثابتة )متضمنة االجور والرواتب االساسية(

14,547  د.كمكافأة نهاية اخلدمة

أعضاء جلان مجلس االدارة:

24,000 د.ك>   مكافآت/منافع/مزايا

أعضاء مجلس االدارة:

---------->   مكافآت/منافع/مزايا

)لم يتم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018(

Ă .هذا ولم تسجل الشركة خالل عام 2018 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  ان سالمة البيانات املالية للشركة تعد احد املؤشرات الدالة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها
املالي وبالتالي تزيد من ثقة املستثمرين في البيانات واملعلومات التي توفرها الشركة، وعلى ذلك:

Ă  تقوم اإلدارة التنفيذية متمثلة بالرئيس التنفيذي ونائب رئيس احملاسبة والشؤون املالية بتقدمي تعهد ملجلس
إدارة الشركة بأن البيانات املالية يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة وأن تلك البيانات تستعرض كافة اجلوانب 
املالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية كما أنه يتم اعدادها وفق معايير احملاسبة الدولية املعتمدة من قبل 

اجلهات الرقابية.
Ă  كما يقوم مجلس إدارة شركة عمار للتمويل واإلجارة بدوره بالتعهد كتابيًا للجمعية العامة بأن البيانات املالية

تتم بصورة سليمة وعادية.
Ă  تقوم الشركة بإدراج التعهد بسالمة ونزاهة البيانات املالية والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة في التقرير

السنوي املرفوع من قبل مجلس االدارة للمساهمني. 

2.4      تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق 

التزمت عمار بتطبيق جميع متطلبات تشكيل جلنة التدقيق حيث:

Ă  2017/04 مت تشكيل جلنة التدقيق في شركة عمار للتمويل واإلجارة من ثالث أعضاء في اجتماع املجلس رقم
املنعقد بتاريخ 04 يونيو 2017 ملدة ثالث سنوات.

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 أشهر على األقل وكذلك إذا لزم األمر

3.4      التعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة 

Ă  لم تصادف الشركة خالل عام 2018 أي تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة ولن تتواني
الشركة في حال حدث ذلك عن تضمني بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس 

اإلدارة بعدم التقيد بها.

4.4      استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي 

Ă  حترص عمار على تعيني مراقب حسابات مستقل عن اعمال نشاط الشركة وال يقوم بأي أعمال إضافية للشركة
ال تدخل ضمن أعمال املراجعة والتدقيق التي بدورها قد تؤثر على االستقاللية واحليادية.

Ă  أوصت جلنة التدقيق في اجتماعها رقم 2017/04 بتاريخ 19 مارس 2017 بتعيني مراقب احلسابات اخلارجي
مكتب جرانت ثورنتون )القطامي والعيبان وشركاهم( لعام 2018 بعد ان مت التأكد من أنه من ضمن املكاتب 
املقيدين في السجل اخلاص بالهيئة ومستوفيًا لكافة الشروط الواردة مبتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد 

مراقبي احلسابات.

Ă .2017 اعتمد مجلس االدارة توصية جلنة التدقيق في اجتماعه رقم 02/2017 بتاريخ 19 مارس

Ă  وافقت اجلمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2017/5/29 على تعيني مراقب احلسابات اخلارجي مكتب جرانت
ثورنتون )القطامي والعيبان وشركاهم( لعام 2018.

Ă  .تقوم عمار بتعيني مراقب حسابات خارجي جديد كل أربعة سنوات  

Ă  تسمح عمار ملراقب احلسابات اخلارجي مبناقشة آرائه مع جلنة التدقيق قبل تقدمي البيانات املالية السنوية إلى
مجلس اإلدارة التخاذ قرار في هذا الشأن. 

Ă  يتم متكني مراقب احلسابات اخلارجي من حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وقراءة التقرير املعد من قبله
للمساهمني، وتوضيح أي عوائق أو تدخالت واجهها من مجلس اإلدارة خالل أدائه لعمله.
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1.5      تطبيق متطلبات تشكيل قسم مستقل إلدارة المخاطر 

Ă  يتضمن الهيكل التنظيمي املعتمد من قبل مجلس إدارة شركة عمار قسما للمخاطر يتمتع بإطار عمل شامل
لها  تتعرض  التي  املخاطر  وقياس  حتديد  مهمة  ويتولى  املخاطر  للجنة  املباشرة  تبعيته  طريق  عن  مستقل 

الشركة باإلضافة إلى العمل على احلد من كافة أنواع املخاطر التي قد تواجه الشركة.
Ă  يعمل قسم املخاطر وفق دليل سياسة وإجراءات إدارة املخاطر الذي مت اعتماده في اجتماع مجلس اإلدارة رقم

التي  املخاطر  أنواع  كافة  ومتابعة  قياس  في  املتمثلة  الرئيسية  مبهامه  للقيام   2016/10/24 بتاريخ   2016/4
تتعرض لها الشركة. وتقوم الشركة مبراجعة هذا الدليل كل ثالث سنوات أو كلما استدعت احلاجة.

Ă  طورت عمار نظام التقارير الدورية ملتابعة املخاطر واحلد من حصولها حيث يتم اعداد سجل باملخاطر كل ستة
أشهر كما يتم اعداد تقرير عن املخاطر التي تواجه الشركة واحتمالية حدوثها وتأثيرها على الشركة.

Ă  2015 مسؤول املخاطر مؤهل ومسجل لدى هيئة أسواق املال وفقًا لقواعد الكفاءة والنزاهة منذ 01 نوفمبر
ويتمتع بقدر كبير من الصالحيات بغرض أداء دوره وواجباته على أكمل وجه دون منحه سلطات وصالحيات 

تنفيذية ومالية.
Ă  يتولى مسؤول املخاطر مراجعة الصفقات والتعامالت التي تزمع الشركة القيام بها وتقدمي التوصيات بشأنها

الى مجلس اإلدارة.

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 بتاريخ   2014/06 رقم  اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  اعتماده  مت  عمل  ميثاق  املخاطر  جلنة  لدى 

وحتديثه في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 2018/4 بتاريخ 2018/8/5.
Ă .تتكون اللجنة من أعضاء غير تنفيذيني وعضو مستقل وال يشغل رئيس مجلس اإلدارة عضوية جلنة املخاطر
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 تنظيميًا يتالءم مع عمل الشركة وأنشطتها والتوصيفات الوظيفية، ويراعي الهيكل
التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة (Four Eyes Principles) املتمثلة في:

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

Ă  يتوافر لدى الشركة إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي، تتبع كل من مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق ويحدد مجلس
اإلدارة مسؤولياتها ومهامها ويتولى تعيني مسؤول التدقيق الداخلي أو نقله أو إنهاء خدماته وفق الضوابط 

احملددة من قبل هيئة أسواق املال وبناء على توصية جلنة التدقيق.

Ă  تقوم ادارة التدقيق الداخلي بإعداد تقرير دوري يتضمن مراجعة وتقييمًا لنظم الرقابة الداخلية املطبقة في
الشركة ويتضمن التقرير ما يلي:

الشركة  - أصول  حلماية  الالزمة  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.

تطبيق  - في  اإلخفاق  أسباب  وحتديد  الداخلية،  الرقابة  نظم  تطبيق  في  التنفيذية  اإلدارة  أداء  تقييم 
أو قد تؤثر على األداء  التي أثرت  أو حاالت الطوارئ  أو مواطن الضعف في تطبيقها  الداخلية  الرقابة 

املالي للشركة، واإلجراء الذي أتبعته الشركة في معاجلة اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية.

Ă  بشكل سنوي ،ICR مت تكليف مكتب تدقيق مستقل )السادة/ جرانت ثورنتون( إلجراء مراجعة الرقابة الداخلية
كما مت تزويد الهيئة بنسخة من التقرير في الوقت احملدد لذلك.

Ă  تقوم الشركة بتعيني مكتب تدقيق آخر للقيام مبراجعة وتقييم أداء ادارة التدقيق الداخلي بشكل دوري كل ثالث
سنوات، ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

الرقابة الشرعية

Ă  د. عبد أ.  للسادة  التجديد  2017 على  مارس   19 بتاريخ   2017/04 رقم  اجتماعها  في  التدقيق  وافقت جلنة 
العزيز خليفة القصار و د. عيسى زكي عيسى و د. علي إبراهيم الراشد للقيام بأعمال الرقابة الشرعية للشركة 

ومتت املوافقة على العرض من قبل مجلس اإلدارة.

Ă  2017 على اختيار مكتب بيت التدقيق 26 أكتوبر  2017/08 بتاريخ  وافقت جلنة التدقيق في اجتماعها رقم 
الشرعي للقيام مبهام مكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة املالية 2017.

Ă .2017/11/26 مت اعتماد تعيني مكتب بيت التدقيق الشرعي في اجتماع اجلمعية العامة العادية للشركة بتاريخ

4.5       تطبيق متطلبات تشكيل إدارة التدقيق الداخلي 

Ă  مت تشكيل إدارة للتدقيق الداخلي مستقله بشكل تام تتبع في عملها جلنة التدقيق بشكل مباشر وبالتبعية
ملجلس اإلدارة مهمتها احلفاظ على سالمة الشركة املالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف اجلوانب.

Ă  حدد مجلس اإلدارة مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي ومهامها ضمن ميثاق جلنة التدقيق املعتمد من قبل
مجلس االدارة ويتولى املجلس تعيني مسؤول التدقيق الداخلي أو نقله أو إنهاء خدماته وفق الضوابط احملددة 

من قبل هيئة أسواق املال وبناء على توصية جلنة التدقيق.

Ă  الكفاءة لقواعد  وفقًا   2016/05/04 بتاريخ  املال  أسواق  هيئة  لدى  مسجل  داخلي  تدقيق  مسؤول  تعيني  مت 
والنزاهة.

Ă  مت تعيني السادة مكتب البزيع وشركاهم ملساعدة مسؤول التدقيق الداخلي في اعداد تقرير مراجعة وتقييم
نظم الرقابة الداخلية املطبقة في الشركة.
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1.6       ميثاق العمل الذي يشمل معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية 

Ă  اتباعها يجب  التي  االخالقية  والقيم  املهني  السلوك  معايير  حتدد  والتي  التالية  املواثيق  الشركة  اعتمدت 
واملعامالت  الشريعة االسالمية في جميع األعمال واألنشطة  بأحكام  االلتزام  الى  الشركة باإلضافة  من قبل 

واخلدمات املتعلقة بأعمال الشركة:

ميثاق العمل والذي مت اعتماده في اجتماع مجلس االدارة رقم 2010/05 بتاريخ 2010/10/11. -

امليثاق االخالقي والذي مت اعتماده في اجتماع مجلس االدارة رقم 2014/06 بتاريخ 11 مايو 2014. -

ميثاق عمل وفق أحكام الشريعة االسالمية والذي مت اعتماده في اجتماع مجلس االدارة رقم 2014/09  -
بتاريخ 3 نوفمبر 2014.

وحتث الشركة موظفيها دائما على االلتزام مبعايير السلوك املهني والقيم االخالقية من خالل نصائح  -
توعوية ترسل الى موظفي الشركة من قبل العالقات العامة.

2.6       السياسات واآلليات بشأن الحد من تعارض المصالح

Ă  2015/09/09 اعتمد مجلس اإلدارة سياسة بشأن تعارض املصالح في اجتماعه اخلامس من عام 2015 بتاريخ
بحيث شملت هذه السياسة على أمثلة واضحة حلاالت تعارض املصالح وكيفية معاجلتها والتعامل معها، دون 

االخالل باحلاالت التي وردت بقانون الشركات. 

Ă  وقد اخذت السياسة بعني االعتبار التعامل مع األطراف ذات الصلة واإلجراءات الواجب على الشركة اتباعها
من  النوع  بهذا  اخلاصة  اإلفصاح  واجبات  عن  والكشف  الصلة  ذات  األطراف  مع  التعامل  نزاهة  على  حرصًا 

التعامالت.

Ă  كما شملت السياسة إلزام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة مبا له من مصلحة شخصية في االعمال
املصلحة  ذو  للعضو  يجوز  وال  االجتماع  محضر  في  التبليغ  هذا  ويثبت  الشركة  حلساب  تتم  التي  والعقود 

االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. 

Ă  يتم ادراج املعامالت مع أصحاب املصالح ضمن جدول أعمال اجلمعية العامة السنوية للشركة لإبالغ عن عن
أي اعمال او عقود يكون الحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها.

Ă  أو العامة  أو مستشار استثمار ليقدم تقرير للجمعية  تلتزم الشركة بتكليف خبير مستقل مثل مقوم أصول 
مجلس اإلدارة -حسب األحوال- في حال وجود أي صفقة كبيرة بني الشركة وأي طرف ذو عالقة بها، أو أي 

ترتيب يدخل مبوجبه كل من الطرفني في أي مشروع أو أصل أو يقدم متويال.

القاعدة السابعة : اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

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

Ă  قامت عمار بتحديث سياسة وإجراءات اإلفصاح والشفافية في اجتماع مجلس اإلدارة رقم 08/2018 الذي مت
عقده بتاريخ 05 ديسمبر 2018، حيث شملت السياسة واإلجراءات معايير اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية 
التي حددها الكتاب العاشر »اإلفصاح والشفافية« من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق املال كما حددت 
وصحيحة  عادلة  بطريقة  عنها  اإلفصاح  الواجب  املالية  وغير  املالية  والبيانات  واملعلومات  اإلفصاح  عناصر 
وخطوات عملية اإلفصاح وآلية عرضها على اجلهات الرقابية التي يتم اإلفصاح لها وضرورة رفعها على املوقع 

اإللكتروني للشركة في الوقت املناسب.
Ă  تلتزم شركة عمار للتمويل واإلجارة »عمار« باإلفصاح عن مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات الواردة في

2010 ، بشأن إنشاء  (7) لسنة  الكتاب اخلامس عشر )حوكمة الشركات( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته.

Ă  متثل إدارة املطابقة وااللتزام نقطة التواصل بني كافة إدارات الشركة واجلهات الرقابية فيما يخص اإلفصاح
والشفافية باعتبارها وحدة اإلفصاح املركزية للشركة. 

Ă .تعد الشركة كشفا يتضمن املعلومات الواجب اإلفصاح عنها والية تصنيفها من حيث طبيعتها ودورية اإلفصاح عنها

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

Ă  لدى عمار سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يحتوي على كل البيانات واملعلومات
املطلوب اإلفصاح عنها وفقا لقوانني وتعليمات وسياسة الشركة في هذا الشأن كما يحتوي السجل على البيانات 
املتعلقة باملكافآت والرواتب واحلوافز وغيرها من املزايا املالية والتي يتم إدراجها في التقرير السنوي املعروض 
شؤون  وحدة  لدى  مقابل  أو  رسم  دون  السجل  هذا  على  االطالع  للمساهمني  وميكن  العامة  اجلمعية  على 

املستثمرين وفي اجلمعية العامة.
Ă .يتم حتديث سجل االفصاحات بشكل دوري مبا يعكس حقيقة أوضاع األطراف ذات العالقة

3.7      بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

Ă  البيانات وتوفير  اتاحة  في  عملها  ألداء  الكافية  باالستقاللية  عمار  لدى  املستثمرين  شؤون  وحدة  تتمتع 
واملعلومات والتقارير الالزمة للمساهمني واملستثمرين احملتملني بشكل دقيق من خالل املراسالت الرسمية او 
وسائل اإلفصاح املتعارف عليها بالتنسيق مع اإلدارات املعنية، ويكمن دور وحدة شؤون املستثمرين في التعامل 
مع املساهمني واملستثمرين وتقدمي كافة البيانات واملعلومات اخلاصة بنشاط الشركة ومركزها املالي في الوقت 

املناسب، كما حتتفظ بصورة من سجل املساهمني وتعمل على متابعة حتديثه.

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

Ă .تعمل عمار بشكل دائم على تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالعتماد عليها في عمليات اإلفصاح
Ă  املساهمني اطالع  لضمان  الشركات  حلوكمة  اإللكتروني  موقعها  على  خاص  قسم  بإنشاء  عمار  قامت  كما 

واألطراف ذو العالقة على مستجدات الشركة باإلضافة إلى قسم لوضع التقارير السنوية للشركة التي حتوي 
البيانات املالية ونتائج األعمال الدورية للشركة.
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القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

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

Ă .2015/02 اعتمد مجلس اإلدارة سياسة العالقات العامة وشؤون املستثمرين بتاريخ 2015/02/16 في االجتماع رقم

Ă  اعمال اجلمعية بتوزيعها على مساهميها مع جدول  وتقوم  لديها  املساهمني  »عمار« الئحة بحقوق  اعتمدت 
العمومية كما يتم نشرها على صفحة الشركة على االنترنت. 

Ă  يحرص مجلس اإلدارة على احترام حقوق املساهمني وذلك بااللتزام باإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان
ممارسة جميع املساهمني حلقوقهم مبا يحقق العدالة واملساواة ومبا ال يتعارض مع القوانني واللوائح املعمول 

بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

Ă  اجتماعات في  املطروحة  القرارات  على  التصويت  في  املساهمني  ومشاركة  حضور  تشجيع  على  عمار  تعمل 
اجلمعية العامة للشركة. 

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.

3.8      نبــذه عــن كيفيــة تشــجيع المســاهمين علــى المشــاركة والتصويــت فــي االجتماعــات الخاصــة 
بجمعيــات الشــركة 

Ă  يقوم مجلس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد وذلك خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة املالية كما
تقوم الشركة بتوجيه الدعوة للمساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة عن طريق اإلعالن في صحيفتني 
على  املساهمني  لتشجيع  وذلك  االجتماع  انعقاد  ومكان  وزمان  األعمال  جدول  متضمن  رسميتني  يوميتني 

احلضور والتصويت، كما تقوم الشركة بنشر اعالن تذكيري عن موعد االجتماع قبل عقده بأسبوع على األقل.

Ă .وتقوم الشركة بالدعوة لالجتماع من خالل موقع شركة بورصة الكويت واملوقع اإللكتروني للشركة

Ă  التقارير كما تقوم الشركة بتوزيع نسخة من جدول األعمال وما يتضمنه اجلدول من بيانات مالية وجميع 
الواردة في اجلدول قبل انعقاد االجتماع.

Ă  يحق للمساهم احلضور الجتماع اجلمعية العامة بنفسه كما يحق له توكيل غيره حلضور االجتماع من خالل
توكيل خاص بذلك.

القاعدة التاسعة : إدراك دور أصحاب المصالح

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

Ă  اعتمد سياسة املصالح،  الرئيسية حلماية حقوق أصحاب  لاللتزام مبسؤولياته  إدارة عمار  سعيًا من مجلس 
ومت   2015/09/09 بتاريخ  اجتماعه  في  وذلك  حقوقهم  وحماية  املصالح  أصحاب  مع  التعامل  آلية  لتحديد 
تصميم هذه السياسة بهدف ضمان احترام وحماية حقوق اصحاب املصالح وفقًا للقوانني والتعليمات الصادرة 

عن اجلهات الرقابية ذات الصلة.
Ă  وتشتمل هذه السياسة على القواعد واالجراءات التي تكفل احلماية واالعتراف بحقوق أصحاب املصالح مبا ال

يؤثر على عمل الشركة أو يهدد مصاحلها وذلك حسب قوانني هيئة أسواق املال ووزارة التجارة والصناعة وبنك 
الكويت املركزي أو أي جهة رقابية أخرى، على سبيل املثال ال احلصر:

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.  -
وكذلك  - التزاماته،  بأي من  الوفاء  أي طرف في  إخفاق  إتباعها في حالة  التي سيتم  اإلجراءات  مراعاة 

اإلجراءات التي يجب إتباعها لدفع تعويض في العقود املبرمة بني الشركة وأصحاب املصالح. 
السائدة  - اللوائح  املصالح في حالة مخالفة حقوقهم مع  التعويض اخلاصة بأصحاب  آلية  التوافق مع 

ويجب مراعاتها في العقود املبرمة بني الشركة وأصحاب املصالح. 
مراعاة إقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات. -
معاجلة املشكالت أو النزاعات التي قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصالح.  -
أن تشمل سياسات ولوائح الشركة على ألية واضحة لترسية العقود والصفقات والعطاءات. على أن يتم  -

اإلفصاح عن األلية بشكل تام.
ضمان عدم حصول أصحاب املصالح على أي أفضليات من خالل التعامل في العقود واملعامالت التي يتم  -

تنفيذها ضمن األنشطة العادية للشركة. 

الشــركة  نبــذه 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  اعداد تقرير سنوي وتوزيعه على أصحاب املصالح واملساهمني واملستثمرين ووضع نسخة منه على موقع الشركة

على االنترنت.
Ă  يتم استالم اية مقترحات من قبل اصحاب املصالح ويتم دراسة امكانية تطبيقها ومدى االستفادة منها طبقا

ألهداف وأغراض الشركة من قبل وحدة شئون املستثمرين متهيدا لعرضها على مجلس االدارة العتمادها.
Ă  تسهيل عملية االبالغ عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون لها من قبل الشركة مع توفير احلماية الكافية لهم

وذلك من خالل تعبئة منوذج على موقع الشركة على االنترنت او احلصول على النموذج من استقبال الشركة.
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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  وضعت الشركة آلية لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تشمل حصر الدورات والبرامج التدريبية
واملؤمترات وورش العمل املتوفرة من مكاتب وشركات التدريب الكبرى في الكويت وانتقاء البرامج االفضل التي 
تناسب احتياجات الشركة العملية وتضيف الى خبرات أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وتساهم في 
اطالعهم على آخر املستجدات في عالم املال واالعمال والعقار باإلضافة الى استالم البرامج والدورات التدريبية 

املقترحة من قبل اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
Ă  قامت الشركة خالل عام 2018 بعقد دورة تدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الطالعهم على آخر

املستجدات اخلاصة بعمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــس اإلدارة ككل، وأداء كل عض ــم أداء مجل ــة تقيي ــن كيفي ــذه 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  على للعمل  لديهم  والقوة  الضعف  مواطن  على  الوقوف  بغرض  موظفيها  لتقييم  آلية محددة  »عمار«  تتبع 

حتسني أدائهم، وسيتم تقييم االدارة التنفيذية للشركة عن عام 2018 من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.

3.10    نبــذه 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 2018 تتضمن تقليص بعض أنشطة الشركة. استمرت الشركة
وفق املوازنة املعدة للفترة من 2016 إلى 2019 في ضوء التوجهات الواردة في خطة العمل.

Ă .جتتمع إدارة الشركة بصورة دورية بخصوص املراقبة املستمرة لالستراتيجية
Ă  لكافة مناسب  بفهم  متتعهم  ضمان  أجل  من  حديثا  املعينني  لألعضاء  تقدميه  يتم  تعريفي  ملف  اعداد  مت 

املعلومات اخلاصة بسير عمل الشركة وعملياتها، ويتضمن امللف استراتيجية الشركة واهدافها وجوانبها املالية 
والتشغيلية والتزاماتها القانونية والرقابية امللقاة على عاتق اعضاء مجلس اإلدارة واملسؤوليات املناطة بهم 

فضاًل عن الصالحيات واحلقوق املتوفرة لهم ودور اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.
Ă  املعمول بها (Integrated Reports) املتكاملة  الداخلية  التقارير  تعمل الشركة على التطوير املستمر لنظم 

لديها لكي تصبح أكثر شمولية، بهدف مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات 
بشكل منهجي وسليم مما يؤدي إلى حتقيق مصالح املساهمني. وبناء على ذلك، تعد الشركة تقريرا سنويا 

متكامال يتم حتديثه بآخر املعلومات واملستجدات ويحوي اخلصائص التالية: 

1.     التركيز على اإلستراتيجية 
واإلجراءات  والسياسات  إلى حتقيقها،  الشركة  تسعى  التي  اإلستراتيجية  توضيح لألهداف  التقرير  يتضمن 
املتبعة من قبل الشركة لتحقيق تلك األهداف، فضال عن آلية الربط بني قدرة الشركة على حتقيق األهداف 

وخلق القيم املؤسسية داخل الشركة واحلفاظ عليها. 

(Business Model) 2.     نظرة عامة على هيكل الشركة والنموذج المؤسسي
يتضمن التقرير توضيح للنموذج املؤسسي الذي تتبعه الشركة في تسيير أعمالها والعوامل اخلارجية التي تؤثر 
على سالمة املركز املالي للشركة. فضاَل عن املجهودات التي تقوم بها الشركة خللق القيم املؤسسية واحلفاظ 

عليها على املدى القصير واملتوسط والطويل. 

3.     المخاطر التي تواجه الشركة 
يستعرض التقرير أنشطة الشركة وما يصاحبها من مخاطر، فضاَل عن توضيح ملعدالت األداء وكيفية قياسها، 

ذلك باإلضافة إلى الفرص املتاحة أمام الشركة لتوسيع حجم اعمالها وتعظيم أرباحها. 

4.     التوجه والتوقعات المستقبلية
تواجهها  التي  للصعوبات  تقييم  عن  فضاَل  الشركة  نشاط  مستقبل  بشأن  اإلدارة  توقعات  التقرير  يتضمن 
وحتديد األنشطة ذات املخاطر العالية إلعطائها أولوية املراجعة، وحتديد الفرص والتحديات والشكوك التي 

تواجه الشركة لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

5.     اإليجاز والدقة والمادية في عرض المعلومات
والدقة،  باإليجاز  وتتصف  واالتساق  الشمولية  من  كبيرة  درجة  على  وبيانات  معلومات  على  التقرير  يحتوي 

بحيث تسهل عملية اتخاذ القرارات السليمة من قبل اإلدارة التنفيذية وأي من متخذي القرار.

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 2014/08 بتاريخ
Ă  أعدت الشركة خطة وبرنامج املسؤولية االجتماعية لشركة عمار للتمويل االجارة لعام 2018 ومت اعتمادها في 

اجتماع مجلس اإلدارة رقم 2018/1 بتاريخ 2018/1/15.

2.11    نبــذه 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  املساهمة خالل شهر رمضان املبارك لعام 2018 في مشروع افطار صائم من خالل تقدمي أكثر من 1300 وجبة
افطار مت توزيعها على العمالة ذات االجور املتدنية.

Ă  تعمل الشركة على استقطاب العمالة الوطنية وتتعاون في هذا املجال مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة.

Ă  الطلبة تدريب  في  للمساهمة  استعدادها  وأبدت  الوطنية  الطاقات  تنمية  في  املشاركة  على  الشركة   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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تقرير مراقب الحسابات المستقل
الى السادة املساهمني

شركة عمار للتمويل واإلجارة - ش.م.ك.ع
الكويت

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 بـ«املجموعــة«(، وتشــمل بيــان املركــز املالــي املجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018، وبيــان االربــاح أو اخلســائر املجمــع 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.
برأينا، أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املالي املجمع للمجموعة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018، وعــن نتائــج أعمالهــا املجمعــة وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ 

وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة، كمــا مت اعتمــاده لالســتخدام مــن قبــل دولة الكويت.

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 
املجموعة وفقا  ملتطلبات ميثاق األخالقية للمحاسبني املهنيني الصادر عن املجلس الدولي ملعايير أخالقية احملاسبني 
، 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
ان أمــور التدقيــق الرئيســية، حســب تقديراتنــا املهنيــة، هــي تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق 
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 االصــول 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 14. 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 14 للمزيــد مــن املعلومــات حــول تقييــم 

العقــارات االســتثمارية.  

البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل 

شركة عمار للتمويل واإلجارة - ش.م.ك.ع 

والشركات التابعة لها

الكويت

31 ديسمبر2018 
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وتقييــم  مــدى مالئمــة عمليــة مراجعــة  تقييــم  أخــرى،  أمــور  بــني  مــن  شــملت،  بهــا  قمنــا  التــي  التدقيــق  اجــراءات  ان 
عمــل املقّيمــني اخلارجيــني وتقييماتهــم مــن قبــل االدارة مبــا فــي ذلــك اعتبــارات االدارة لكفــاءة واســتقاللية املقّيمــني 
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.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي لسنة 2018 للمجموعة 
الســنوي  التقريــر  فــي  الــواردة  املعلومــات  مــن  االخــرى  املعلومــات  تتألــف  االخــرى.  املعلومــات  عــن  االدارة مســؤولة  ان 
للمجموعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، 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.
اشــكال  نبــدي اي شــكل مــن  املرفقــة ونحــن ال  املعلومــات االخــرى  املاليــة املجمعــة ال يغطــي  البيانــات  رأينــا حــول  ان 

املعلومــات.  تلــك  علــى  التأكيــدات 
فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة، فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات االخــرى واثنــاء القيــام بذلــك، 
نقــوم بالنظــر فيمــا اذا كانــت املعلومــات االخــرى غيــر متطابقــة جوهريــا مــع البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة أو مــع 
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 واملسؤولني 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 
يكــن بنيــة االدارة تصفيــة املجموعــة أو ايقــاف أنشــطتها، أو عــدم توفــر أيــة بدائــل أخــرى واقعيــة ســوى اتخــاذ هــذا 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 
كانــت ناجتــة عــن الغــش أو اخلطــأ، واصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يحتــوي علــى رأينــا. ان التأكيــدات املعقولــة هــي 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:

Ă  ،نقــوم بتحديــد وتقييــم مخاطــر الفروقــات املاديــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة، ســواء كانــت ناجتة عن الغــش أو اخلطأ
وتصميــم وتنفيــذ اجــراءات التدقيــق املالئمــة التــي تتجــاوب مــع تلــك املخاطــر، واحلصــول علــى أدلــة التدقيــق الكافيــة 
واملالئمة لتوفر لنا أساســا البداء رأينا. أن مخاطر عدم اكتشــاف الفروقات املادية الناجتة عن الغش تعتبر أعلى من 
تلــك املخاطــر الناجتــة عــن اخلطــأ، حيــث أن الغــش قــد يشــمل تواطــؤ أو تزويــر أو حذوفــات مقصــودة أو عــرض خاطــئ 

أو جتــاوز إلجــراءات الضبــط الداخلــي.
Ă  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.
Ă  تقييــم مالئمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية املطبقــة وااليضاحــات املتعلقــة بهــا

واملعــدة مــن قبــل االدارة.
Ă  االســتنتاج حــول مالئمــة اســتخدام االدارة لألســس احملاســبية فــي حتقيــق مبــدأ االســتمرارية، وبنــاء علــى أدلــة

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 املتعلقة بها ضمن 
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. 

Ă  ،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.
Ă  األخــرى األنشــطة  او  بالشــركات  اخلاصــة  املاليــة  املعلومــات  عــن  ومالئمــة  كافيــة  تدقيــق  أدلــة  علــى  احلصــول 

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 التدقيق 
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
برأينــا أيضــا أن الشــركة االم حتتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وان البيانــات املاليــة املجمعــة والبيانــات الــواردة فــي 
تقريــر مجلــس ادارة الشــركة االم فيمــا يتعلــق بهــذة البيانــات املاليــة املجمعــة، متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي تلــك الســجالت. 
وقــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا أن البيانــات املالية املجمعة 
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 لألصــول املرعيــة، وأنــه فــي حــدود 
املعلومــات التــي توفــرت لنــا، لــم تقــع خــالل الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018، 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 2018 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
7 مارس 2019

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
في 31 ديسمبر 2018

إيضاح
 للسنة املنتهية 
31 ديسمبر2018

للسنة املنتهية    
31 ديسمبر2017

د.كد.ك
اإليرادات 

11,58039,646إيرادات متويل اسالمي
131,78741,491ايرادات من استثمارات وكالة
32,69847,640إيرادات عقود تأجير تشغيلي

-42,112ايرادات من استثمار في صكوك
ــة مــن  ربــح /)خســارة( محقــق مــن بيــع اســتثمارات بالقيمــة العادل

ــاح أو اخلســائر )1,397(13,597خــالل األرب

خســارة غيــر محققــة مــن اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ــاح أو اخلســائر )42,840()185,390(األرب

44,566-ربح محقق من استرداد/بيع استثمارات متاحة للبيع
230,500-ربح بيع عقارات استثمارية

38,75322,132 ايرادات توزيعات أرباح 
595,030538,811ايرادات تأجير

13,200-ايرادات صيانة 
)368,300()126,650(14التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

2,86110,384إيرادات أخرى
556,378575,833

املصاريف واألعباء األخرى
)648,383()423,414(تكاليف موظفني

)247,170()275,070(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)49,333(-تكاليف متويل

)62,449()48,205(مصاريف تشغيل عقارات
)46,610()31,515(استهالك

)267,269(11,327صافي عكس انخفاض قيمة/ )انخفاض قيمة( مدينو متويل اسالمي 
)106,466(-انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

)5,020()3,080(انخفاض في قيمة مدينون وموجودات اخرى
)6,614()1,619(خسارة حتويل عمالت أجنبية 

)680,000()730,000(15مطالبة دعوى قضائية
)1,501,576()2,119,314(

)1,543,481()945,198(خسارة السنة
اخلاص بـ :

)1,543,524()945,209(مالكي الشركة األم
1143احلصص غير املسيطرة

)945,198()1,543,481(
)7.9(  فلس)4.8( فلس8خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم 

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 10 - 40 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.



شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة

6263

 للسنة املنتهية
31 ديسمبر2018

للسنة املنتهية
31 ديسمبر2017

د.كد.ك
)1,543,481()945,198(خسارة السنة

ايرادات شاملة أخرى
بنود سيتم إعادة تصنيفها الى األرباح أو اخلسائر في الفترات الالحقة:

استثمارات متاحة للبيع:
 Ă266,620(-صافي التغير في القيمة العادلة الناجتة خالل السنة(

 Ă10,194(-احملول الى بيان األرباح أو اخلسائر املجمع نتيجة االسترداد(

 Ă106,466-احملول الى بيان االرباح أو اخلسائر املجمع نتيجة انخفاض القيمة

)170,348(-مجموع اخلسائر الشاملة األخرى خالل السنة

)1,713,829()945,198(مجموع اخلسارة الشاملة خالل السنة

اخلاص بـ :
)1,713,872()945,209(مالكي الشركة األم

1143احلصص غير املسيطرة

)945,198()1,713,829(

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 10 - 40 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان املركز املالي املجمع
في 31 ديسمبر 2018

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

في 31 ديسمبر 2018

31 ديسمبر312017 ديسمبر2018إيضاح

د.كد.كاملوجودات
9265,574548,819نقد وأرصدة لدى بنوك

9351,877926,423أرصدة لدى مدراء محافظ
106,040,7927,227,011استثمارات وكالة

111,013,259233,107استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر
40,12852,527مدينون وموجودات أخرى

657,545-12مدينو متويل اسالمي
1,208,437-13استثمارات متاحة للبيع

1410,843,00010,425,000عقارات استثمارية
17,25664,914معدات

18,571,88621,343,783إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

151,356,5973,183,296مطلوبات أخرى
1,356,5973,183,296إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية
1620,000,00020,000,000رأس املال

)250,549()250,549(17أسهم خزينة
18981,875981,875احتياطي قانوني

18496,176496,176احتياطي إختياري
127,627-التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

)3,196,766()4,014,348(خسائر متراكمة
17,213,15418,158,363حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم

2,1352,124احلصص غير املسيطرة
17,215,28918,160,487إجمالي حقوق امللكية

18,571,88621,343,783إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

حمد السعدعبداهلل راشد بوقماز
الرئيس التنفيذيرئيس مجلس االدارة

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 10 - 40 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.



شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع

في 31 ديسمبر 2018

شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية املجمع

في 31 ديسمبر 2018
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اخلاص مبالكي الشركة األم

أسهم خزينةرأس املال
احتياطي
قانوني

احتياطي
إختياري

التغيرات 
املتراكمة 

في القيمة 
العادلة

خسائر
متراكمة

املجموع 
الفرعي

احلصص 
غير 

املجموعاملسيطرة
د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك

18,158,3632,12418,160,487)3,196,766(981,875496,176127,627)250,549(20,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2018 
الدولــي  املعيــار  مــن تطبيــق  انتقالــي  تعديــل 
---127,627)127,627(----للتقاريــر املاليــة 9 فــي 1 ينايــر2018 )ايضاح 4(

18,158,3632,12418,160,487)3,069,139(-981,875496,176)250,549(20,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2018 )معدل( 
)945,198(11)945,209()945,209(-----خسارة السنة

)945,198(11)945,209()945,209(-----مجموع  اخلسائر الشاملة للسنة
17,213,1542,13517,215,289)4,014,348(-981,875496,176)250,549(20,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018 

19,872,23510,70519,882,940)1,653,242(981,875496,176297,975)250,549(20,000,000الرصيد كما في 1 يناير 2017 
)8,059()8,059(-------بيع شركة تابعة

توزيعــات أربــاح مدفوعــة للحصــص غيــر 
)565()565(-------املســيطرة

)8,624()8,624(-------املعامالت مع املالكني
)1,543,481(43)1,543,524()1,543,524(-----خسارة السنة

)170,348(-)170,348(-)170,348(----اخلسائر الشاملة األخرى للسنة
)1,713,829(43)1,713,872()1,543,524()170,348(----مجموع  اخلسائر الشاملة للسنة

18,158,3632,12418,160,487)3,196,766(981,875496,176127,627)250,549(20,000,000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017 

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 10 - 40 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

ايضاح

 للسنة املنتهية
 31 ديسمبر

2018

للسنة املنتهية    
31 ديسمبر

2017

د.كد.كأنشطة التشغيل
)1,543,481()945,198(خسارة السنة

تعديالت :
-)42,112(ايرادات من استثمار في صكوك

)44,566(-ربح محقق من استرداد / بيع استثمارات متاحة للبيع
)22,132()38,753(ايرادات توزيعات أرباح

126,650368,300التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
49,333-تكاليف متويل

31,51546,610استهلاك
-8,244خسارة من بيع معدات

106,466-خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
8,854-شطب معدات

267,269)11,327(صافي انخفاض )عكس انخفاض قيمة(/ قيمة مدينو متويل اسالمي
3,0805,020انخفاض في قيمة مدينون وموجودات أخرى

)230,500(-ربع بيع عقارات استثمارية
27,153142,403مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفني

730,000680,000مطالبة دعوى قضائية

)110,748()166,424(
التغييرات في موجودات ومطلوبات التشغيل :

142,284338,436استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر 
)3,247(9,316مدينون وموجودات أخرى

)245,939(668,873مدينو متويل إسالمي
)30,132(81,354مطلوبات أخرى

)107,306(791,079النقد الناجت من/ )املستخدم في( انشطة التشغيل
)137,234()46,031(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

-)2,619,175(15تسوية مطالبات قضائية 
)244,540()1,874,127(صافي النقد املستخدم في انشطة التشغيل



شركة عمار للتمويل واإلجارة  ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة
تابع/ بيان التدفقات النقدية املجمع

في 31 ديسمبر 2018

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

في 31 ديسمبر 2018
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ايضاح

 للسنة املنتهية
 31 ديسمبر

2018

للسنة املنتهية    
31 ديسمبر

2017

د.كد.ك

أنشطة االستثمار
199,593-احملصل من استرداد استثمارات متاحة للبيع

-328,115احملصل من استرداد استثمار في صكوك

)5,800()544,650(تكاليف تطوير واستحواذ عقارات استثمارية

-10,224احملصل من بيع معدات

)5,035()2,325(شراء معدات

7,700,000-احملصل من بيع عقارات استثمارية

38,75322,132ايرادات توزيعات أرباح مستلمة

94,146)5,944,938()الزيادة(/ النقص في ودائع وكالة تستحق بعد ثالثة أشهر

8,005,036)6,114,821(صافي النقد )املستخدم في(/ الناجت من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
)2,020,900(-احلركة على دائنو مرابحة

)565(-توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير املسيطرة

)8,059(-حركة أخرى على احلصص غير املسيطرة

)49,333(-تكاليف متويل مدفوعة

)2,078,857(-صافي النقد املستخدم في أنشطة التمويل 

5,681,639)7,988,948(صافي )النقص(/ الزيادة في النقد والنقد املعادل 

8,606,3992,924,760النقد والنقد املعادل في بداية السنة

9617,4518,606,399النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

ان اإليضاحات املبينة على الصفحات 10 - 40 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

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 لــأوراق 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 .

ــات  ــع أســهم وســندات وصكــوك الشــركات والهيئ ــة مــن شــراء وبي ــداول االوراق املالي ــات اخلاصــة بت 2.     العملي
ــة. ــر حكومي ــة والغي احلكومي

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.

8.     القيــام باالعمــال اخلاصــة بوظائــف مديــري االصــدار للصكــوك واالوراق املاليــة والتــي تصدرهــا للشــركات 
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 
االصــول 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 االصــول 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.



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

في 31 ديسمبر 2018

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

في 31 ديسمبر 2018
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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.

ــة  ــخ 7 مــارس 2019. ان اجلمعي ــه املجمعــه لالصــدار بتاري ــات املالي اعتمــد مجلــس ادارة الشــركة األم هــذه البيان
ــة املجمعــة بعــد صدورهــا . ــات املالي ــل البيان ــى تعدي ــة ملســاهمي الشــركة األم لهــا القــدرة عل العمومي

2  أساس اإلعداد
يتــم اعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة معدلــه لتشــمل قيــاس بالقيمــة العادلــة 
إلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر واألصــول املاليــة املتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة 

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

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 
ــة ;  ــى االفصاحــات ذات الصل ــاجت عل ــر الن ــر ; والتأثي ــا اكب ــزي، ايهم ــت املرك ــك الكوي ــا لتعليمــات بن ــة وفق املطلوب
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       معايير جديدة ومعدلة مت تطبيقها من قبل املجموعة

هنــاك عــدد مــن املعاييــر اجلديــدة واملعدلــة مفعلــة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي او بعــد 1 ينايــر 2018  والتــي 
مت تطبيقهــا مــن قبــل املجموعــة. فيمــا يلــي املعلومــات حــول هــذه املعاييــر اجلديــدة : 

يفعل للفترات السنوية املعيار او التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 األدوات املالية: التصنيف والقياس 
1 يناير 2018املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 15 االيرادات من العقود مع العمالء

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7 االدوات املالية: افصاحات 
1 يناير 2018متعلقة بافصاحات على التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9

تســري العديــد مــن التعديــالت والتفســيرات االخــرى فــي عــام 2018 ألول مــرة ، ولكــن ليــس لهــا تأثيــر جوهــري علــى 
البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
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قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم IFRS 9( 9( – األدوات املاليــة ابتــداءا مــن 1 
ينايــر 2018 بإســتثناء متطلبــات اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة )ECL( علــى التســهيالت اإلئتمانيــة )مدينــو متويــل 

اســالمي(. كمــا هــو موضــح فــي ايضــاح )3( أعــاله.
قــام مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة )IASB( باصــدار املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 “األدوات املاليــة” 
)2014( مــا ميثــل امتــام خطتــه الســتبدال معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39 “األدوات املاليــة: التحقــق والقيــاس”. 
يقــوم املعيــار اجلديــد بادخــال تغيــرات واســعة النطــاق علــى تعليمــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39 فيمــا يتعلــق 
بتصنيــف وقيــاس االصــول املاليــة كمــا يقــوم ايضــا بادخــال منــوذج “خســارة ائتمانيــة متوقعــة” جديــد خــاص بهبــوط 
قيمــة االصــول املاليــة. يقــوم املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 أيضــا بتقــدمي تعليمــات جديــدة حــول تطبيــق 

محاســبة التحــوط. 
عالوة علــى ذلك، تبنــت املجموعــة التعديــالت التبعيــة علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 7 األدوات املاليــة: 

اإلفصاحات.

فيما يلي املجاالت الرئيسية لأثر: 

 Ă ان تصنيــف وقيــاس االصــول املاليــة يســتند الــى املعاييــر اجلديــدة التــي تراعــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة
لالصــول ومنــوذج االعمــال الــذي يتــم فيــه ادارتهــا.

 Ă ان اي هبوط في القيمة مبني على خســارة ائتمانية متوقعة يســجل على الذمم التجارية املدينة واالســتثمارات
فــي االصــول مــن نــوع الديــون املصنفــة حاليــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع ومحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، 

مــا لــم يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االرباح او اخلســائر وفقا للمعاييــر اجلديدة.
 Ă لــم يعــد باالمــكان قيــاس االســتثمارات فــي االســهم بالتكلفــة ناقصــا هبــوط القيمــة وجميــع هــذه االســتثمارات

ــاح او  ــة فــي االرب ــرات فــي القيمــة العادل ــم عــرض التغي ــة. يت ــم قياســها عوضــا عــن ذلــك بالقيمــة العادل يت
اخلســائر مــا لــم تقــم الشــركة بتصنيــف نهائــي ال رجعــة فيــه لعرضهــا فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى.

 Ă ــم عــرض تغيــرات ــة، عندهــا يت ــة لبعــض اخلصــوم املالي ــار القيمــة العادل ــار خي اذا اســتمرت الشــركة باختي
القيمــة العادلــة فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى الــى احلــد الــذي ترتبــط فيــه تلــك التغيــرات مبخاطــر 

االئتمــان اخلاصــة باملجموعــة.   

يحتــوي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 علــى ثــالث فئــات تصنيــف رئيســية لالصــول املاليــة: مقاســة بالتكلفــة 
املطفــأة، القيمــة العادلــة مــن خــالل االيــرادات الشــاملة االخــرى والقيمــة العادلــة مــن خــالل االربــاح او اخلســائر. 
يقــوم املعيــار بحــذف فئــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39 اخلاصــة باالســتثمارات احملتفــظ بهــا حتــى تاريــخ 

االســتحقاق، القــروض واملدينــني و املتاحــة للبيــع. 



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

في 31 ديسمبر 2018
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باالضافــة الــى ذلــك، فــان االربــاح واخلســائر الناجتــة عــن القيــاس الالحــق الدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل االيــرادات الشــاملة االخــرى يتــم تســجيلها اآلن ضمــن حقــوق امللكيــة وســيتم نقلهــا الــى االربــاح او 

اخلســائر نتيجــة االســتبعاد او اعــادة القيــاس. 
مــع ذلــك، فــان االربــاح او اخلســائر الناجتــة عــن القيــاس الالحــق الصــول حقــوق امللكيــة املقاســة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل االيــرادات الشــاملة االخــرى يتــم تســجيلها اآلن فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى )تعــرض فــي احتياطــي 
“التغيــر املتراكــم فــي القيمــة العادلــة” ضمــن حقــوق امللكيــة( ويتــم نقلهــا الــى االربــاح املرحلــة عنــد االســتبعاد ولــن 
يتــم نقلهــا الــى االربــاح او اخلســائر. كمــا ان ايــرادات توزيعــات االربــاح علــى هــذه االصــول يتــم مواصلــة تســجيلها 
فــي االربــاح او اخلســائر. كمــا فــي 1 ينايــر 2018 لــم تقــم املجموعــة بتصنيــف أي مــن اســتثماراتها بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل االيــرادات الشــاملة االخــرى.
بنــاء علــى حتليــل االصــول واخلصــوم املاليــة للمجموعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2018 والظــروف التــي كانــت موجــودة فــي 
ذلــك التاريــخ، قامــت ادارة املجموعــة بتحديــد أثــر تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 علــى البيانــات 

املاليــة املجمعــة للمجموعــة علــى النحــو التالــي: 

التصنيف والقياس:
حتتفــظ املجموعــة مبعظــم اصــول الديــن لغــرض اإلحتفــاظ وحتصيــل التدفقــات النقديــة املرتبطــة بهــا وبنــاء عليــه، 

ســيتم مواصلــة تســجيلها بالتكلفــة املطفــأة. 

 Ă مــدراء احملافــظ لــدى  وأرصــدة  البنــوك  لــدى  وأرصــدة  املدينــة  والــذمم  التمويــل اإلســالمي  إن مدينــو 
واســتثمارات وكالــة محتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ومــن املتوقــع ان تــؤدي الــى تدفقــات 
ــات  ــص التدفق ــل خصائ ــد قامــت االدارة بتحلي ــدة. هــذا وق ــن والفائ ــات اصــل الدي ــل فقــط دفع ــة متث نقدي
النقديــة التعاقديــة لتلــك االدوات واســتنتجت بانهــا تفــي باملعاييــر اخلاصــة بقيــاس التكلفــة املطفــأة مبوجــب 

ــاس لهــذه االدوات.  ــاك حاجــة العــادة القي ــذا، ال يوجــد هن ــة رقــم 9. ل ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول املعي

ان اإلســتثمار فــي صكــوك الــذي كان مصنفــا كإســتثمارات متاحــة للبيــع مببلــغ 286،003 د.ك قــد مت إدراجــه بالتكلفــة. 
ان هــذه األصــول املاليــة محتفــظ بهــا ضمــن منــوذج أعمــال لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة متثــل فقــط دفعــات 
ــار  ــة بأنهــا مقاســة بالتكلفــة املطفــأة مبوجــب املعي ــه، مت تصنيــف هــذه األصــول املالي ــاء علي ــدة. بن ــن والفائ أصــل الدي

الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9. ويختلــف ذلــك عــن املعاجلــة احلاليــة. 
مت تســجيل كافــة اإلســتثمارات األخــرى املصنفــة كإســتثمارات متاحــة للبيــع مببلــغ 922،434 د.ك بالقيمــة العادلــة. مت 
تصنيــف هــذه اإلســتثمارات علــى أنهــا مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر وفقــا للمعيــار الدولــي 

للتقاريــر املاليــة رقــم 9 ، ويختلــف ذلــك عــن املعاجلــة احلاليــة. 
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ــدة  ــاس اجلدي ــات القي ــي رقــم 39 وفئ ــار احملاســبة الدول ــة مبوجــب معي ــاس األصلي ــات القي ــي فئ يوضــح اجلــدول التال
مبوجــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 لــكل فئــة مــن فئــات املوجــودات املاليــة للمجموعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2018:

التصنيف األصلي 
وفقا ملعيار 

احملاسبة الدولي 
رقم 39

التصنيف 
اجلديد وفقا 

للمعيار الدولي 
للتقارير املالية 

رقم 9

القيمة الدفترية 
األصلية وفقا 
ملعيار احملاسبة 
الدولي رقم 39

إعادة قياس 
خسائر 

االئتمان 
املتوقعة /

أخرى

القيمة الدفترية 
اجلديدة وفقا 
للمعيار الدولي 
للتقارير املالية 

رقم 9
د.كد.كد.كاملوجودات املالية :

548,819-548,819التكلفة املطفأةقروض ومدينون نقد و أرصدة لدى البنوك
926,423-926,423التكلفة املطفأةقروض ومدينون أرصدة لدى مدراء احملافظ

7,227,011-7,227,011التكلفة املطفأةقروض ومدينون استثمارات وكالة
52,527-52,527التكلفة املطفأةقروض ومدينون ذمم مدينة وموجودات أخرى

مدينو متويل إسالمي 
657,545-657,545التكلفة املطفأةقروض ومدينون )ايضاح 3(

استثمارات:
أوراق حقوق ملكية مسعرة

القيمة العادلة من 
خالل األرباح او 

اخلسائر

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

او اخلسائر 
233,107-233,107

استثمارات متاحة صكوك
286,003-286,003بالتكلفة املطفأةللبيع 

استثمارات متاحة صناديق مشتركة
للبيع 

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

او اخلسائر 
20,930-20,930

استثمارات متاحة محافظ مدارة
للبيع 

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

او اخلسائر
24,736-24,736

استثمارات متاحة أوراق حقوق ملكية مسعرة
للبيع 

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

او اخلسائر
99,159-99,159

أوراق حقوق ملكية غير 
مسعرة

استثمارات متاحة 
للبيع 

القيمة العادلة 
من خالل األرباح 

او اخلسائر
777,609-777,609

10,853,869-10,853,869

)AFS – استثمار متاح للبيع و FVTPL – بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر(.
ال يوجد هناك أثر على اخلصوم املالية للمجموعة وسيتم مواصلة قياسها بالتكلفة املطفأة.
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تابع/ املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 9( 9( -  األدوات املالية   
ــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم IFRS 9( 9( حســب  إن اجلــدول التالــي يوضــح فئــات القيــاس اجلديــدة مبوجــب املعي

نــوع األصــل املالــي كمــا فــي 1 ينايــر 2018:
)IFRS 9( 9 فئات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم

اصول مالية بالقيمة العادلة 
من خالل االرباح أو اخلسائر 

)FVTPL(
أصول مالية بالتكلفة املطفأة

د.كد.ك
548,819-نقد وأرصدة لدى البنوك

926,423-أرصدة لدى مدراء احملافظ
7,227,011-استثمارات وكالة

52,527-ذمم مدينة وموجودات أخرى
657,545-مدينو متويل إسالمي

1,155,541286,003استثمارات
1,155,5419,698,328الرصيد في 1 يناير 2018

انخفاض القيمة: 
تقــوم املجموعــة بتســجيل خســائر االئتمــان املتوقعــة ألدوات الديــن )مــا عــدا مدينــو التمويــل اإلســالمي( املقاســة بالتكلفــة 
املطفــأة او بالقيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى. تســتند خســائر االئتمــان املتوقعــة الــى الفــرق بــني 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة وفقــا للعقــد وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة اســتالمها. يتــم 

بعــد ذلــك خصــم النقــص بالتقريــب الــى معــدل الفائــدة الفعلــي االصلــي لالصــل. ومبوجــب املعيــار الدولــي للتقاريــر 
املالية رقم 9، تقوم املجموعة بقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو التالي:

 Ă خســائر االئتمــان املتوقعــة ملــدة 12 شــهرا: تتمثــل هــذه اخلســائر فــي اخلســائر التــي تنتــج عــن احــداث افتراضيــة
محتملــة خــالل االثنــي عشــر شــهرا بعــد تاريــخ التقريــر؛ و

 Ă خســائر االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة : تتمثــل هــذه اخلســائر فــي اخلســائر التــي تنتــج عــن احــداث افتراضيــة
محتملــة علــى مــدى العمــر املتوقــع لــالداة املاليــة. 

قامــت املجموعــة بتطبيــق نهــج مبســط علــى هبــوط قيمــة الــذمم املدينــة )مدينــو إيجــارات( حســب املطلــوب واملســموح بــه 
مبوجــب املعيــار. كمــا قامــت املجموعــة بتأســيس مجموعــة مخصصــات تعتمــد علــى خبــرة املجموعــة التاريخيــة خلســائر 

االئتمــان معدلــة لعوامــل تطلعيــة محــددة للمدينــني والبيئــة االقتصاديــة. 
أرصدة البنوك النقدية للمجموعة منخفضة املخاطر وكاملة االسترداد وبناء عليه لم يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة.

إن أدوات ديــن املجوعــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة تتكــون مــن اســتثمارات صكــوك غيــر مصنفــة ولكنهــا تعتبــر اســتثمارات 
معرضــة ملخاطــر ائتمــان منخفضة.
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تابع/ املعيار الدولي للتقارير املالية رقم IFRS 9( 9( - األدوات املالية   

لــم يكــن لقيــاس املدينــون والصكــوك وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 تأثيــر مــادي علــى بيــان األربــاح أو 
اخلســائر املجمــع للمجموعــة.

هبوط التسهيالت اإلئتمانية )مدينو التمويل االسالمي(
لــم ينتــج عــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 أي تغييــر فــي تصنيــف وقيــاس التمويــل االســالمي للعمــالء. 
يتــم إدراج هــذه التســهيالت بالتكلفــة املطفــأة ناقصــا املبالــغ املشــطوبة ومخصصــات انخفــاض القيمــة. يتــم احتســاب 

مخصصــات انخفــاض القيمــة وفقــا ملتطلبــات مخصصــات بنــك الكويــت املركــزي. طاملــا اذا كانــت أعلــى.
ملخص األثر على تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9: 

كمــا هــو مســموح بــه مــن قبــل االحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9، اختــارت املجموعــة عــدم تعديــل 
ــاء  ــرات الســابقة بخصــوص متطلبــات التصنيــف والقيــاس و مبــا فــي ذلــك هبــوط القيمــة. وبن ــة للفت معلومــات املقارن
عليــه، فــان املعلومــات املقدمــة لفتــرات املقارنــة ال تعكــس عمومــا متطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 بــل 
متطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 39. علــى الرغــم مــن ذلــك، ليــس هنــاك فــروق فــي املبالــغ املدرجــة للموجــودات 

املاليــة الناجتــة عــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 كمــا هــو موضــح أعــاله.  
ان تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 نتج عنه األثر التالي: 

الرصيد في
31 ديسمبر 2017
تعديالتكما سبق تسجيله

الرصيد في
1 يناير 2018
كما هو معدل

د.كد.كد.كمـوجـودات
233,107922,4341,155,541استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او اخلسائر 

286,003286,003-استثمار في صكوك )بالتكلفة املطفأة(
-)1,208,437(1,208,437استثمارات متاحة للبيع

ــة  ــاح املرحل ــى األرب ــة رقــم IFRS 9( 9( عل ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــى املعي ــال ال ــر اإلنتق ــي يوضــح أث إن اجلــدول التال
واإلحتياطيــات. لــم يكــن هنــاك أثــر علــى احلصــص غيــر املســيطرة :

التغيرات املتراكمة 
في القيمة العادلة

د.ك

اخلسائر 
املتراكمة

د.ك

حقوق امللكية اخلاصة 
مبالكي الشركة األم

د.ك
الرصيد اخلتامي مبوجب املعيار احملاسبي الدولي رقم 

18,158,363)3,196,766(39127,627 – 31 ديسمبر 2017

أثر إعادة التصنيف وإعادة القياس :
حقوق ملكية وصناديق واستثمارات أخرى من متاحة 
-127,627)127,627(للبيع إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

الرصيد اإلفتتاحي وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 
18,158,363)3,069,139(-رقم 9  1 يناير2018 
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املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )15(: االيرادات من العقود مع العمالء

مت اســتبدال املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )15( مــكان معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 18 »االيــرادات« ، ومعيــار 
ــرادات، وهــو يعطــي منــوذج  ــق باإلي ــي رقــم 11 »عقــود االنشــاءات« وتفســيرات محاســبية مختلفــة تتعل احملاســبة الدول
حتقــق جديــد يعتمــد علــى مبــدأ الســيطرة وباســتخدام خمــس خطــوات يتــم اســتخدامها علــى كافــة العقــود مــع العمــالء.

اخلطوات اخلمس لهذا النموذج هي:
 Ă.تعريف العقد مع العميل
 Ă.تعريف التزامات االداء في العقد
 Ă.حتديد سعر املعاملة
 Ă.توزيع سعر املعاملة على التزامات االداء كما جاءت بالعقد
 Ă.تسجيل االيرادات عند قيام املنشاة بتلبية التزامات االداء

تقوم املجموعة بتسجيل االيرادات من املصادر الرئيسية التالية: 

ــم سياســة  ــن اســتثمارات. قامــت املجموعــة باعــادة تقيي ــرادات م ــل إســالمي وإي ــرادات متوي ــر وإي ــرادات تأجي إي
حتقــق ايراداتهــا واســتنتجت بانهــا ســتواصل حتقــق ايراداتهــا مــن اخلدمــات كمــا فــي الســابق. وبالتالــي، فــان 
تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 15 بتاريــخ 1 ينايــر 2018 لــم يكــن لــه اي أثــر علــى البيانــات املاليــة 

ــة للمجموعــة.  املجمع

متثــل إيــرادات توزيعــات أربــاح توزيعــات االســتثمارات املصنفــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9. 
قامــت املجموعــة باعــادة تقييــم سياســة حتقــق ايراداتهــا واســتنتجت بانهــا ســتواصل حتقــق ايراداتهــا عنــد إثبــات 
حــق اســتالم املدفوعــات. وبالتالــي، فــان تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 15 بتاريــخ 1 ينايــر 2018 لــم 

يكــن لــه اي أثــر علــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.

املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد  4.2

بتاريــخ املصادقــة علــى هــذه املعلومــات املاليــة املرحليــة املجمعــة ، مت اصــدار بعــض املعاييــر والتعديالت والتفســيرات 
مــن قبــل مجلــس املعاييــر الدوليــة ولكــن لــم يتــم تفعيلهــا بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا مبكــرا مــن قبــل املجموعــة.

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 

اجلديدة قد مت اصدارها لكن ليس من املتوقع ان يكون له عالقة  بالبيانات املالية املجمعة للمجموعة.

تابع/ التغيرات في السياسات احملاسبية  .4
املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد  4.2

يفعل للفترات السنوية املعيـــــار او التفسيــــر
التي تبدأ في

1 يناير 2019املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 عقود اإليجار
1 يناير 2019معيار جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 23 الشك حول معامالت ضريبة الدخل 

1 يناير 2019معيار احملاسبة الدولي رقم 28 – تعديالت 
1 يناير 2019التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2017-2015

1 يناير 2019املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 – تعديالت
1 يناير 2019معيار احملاسبة الدولي رقم 1 ومعيار احملاسبة الدولي رقم 8 - التعديالت

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 – عقود االيجار 
ســيتم اســتبدال معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 17 والتفســيرات الســتة املتعلقــة بــه باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 
رقــم 16. كمــا ســيتم تســجيل عقــود االيجــار فــي بيــان املركــز املالــي علــى شــكل أصــل حــق انتفــاع والتــزام تأجيــري. 
لــم تقــم االدارة حتــى اآلن بالتقييــم الكامــل ألثــر املعيــار وبالتالــي فهــي غيــر قــادرة علــى تقــدمي معلومــات محــددة 

الكميــة. مــع ذلــك، ومــن اجــل حتديــد األثــر، تقــوم االدارة حاليــا مبــا يلــي: 
 Ă اجــراء مراجعــة كاملــة جلميــع االتفاقيــات للتقييــم فيمــا اذا كانــت اي عقــود اضافيــة ســتصبح اآلن عقــد ايجار

مبوجــب التعريــف اجلديــد للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقم 16.  
 Ă البــت فــي اي حكــم انتقالــي ســيتم تطبيقــه؛ امــا التطبيــق الكامــل باثــر رجعــي او التطبيــق اجلزئــي باثــر رجعــي

ــي ايضــا بتقــدمي  ــق اجلزئ ــة التطبي ــوم طريق ــة(. تق ــام املقارن ــل ارق ــه ال حاجــة لتعدي ــي ان ــذي يعن ــر ال )االم
اعفــاء اختيــاري مــن اعــادة التقييــم فيمــا اذا كانــت العقــود محــل النقــاش هــي، او حتتــوي علــى، عقــد ايجــار، 
باالضافــة الــى االعفــاءات االخــرى. ان البــت فــي اي مــن هــذه الذرائــع العمليــة ســيتم تطبيقهــا لهــو امــر هــام 

النهــا خيــارات ملــرة واحــدة فقــط. 
 Ă تقييــم افصاحاتهــا احلاليــة اخلاصــة بالتمويــل وعقــود االيجــار التشــغيلية الن هــذه مــن احملتمــل ان تشــكل

اســاس املبالــغ التــي ســيتم رســملتها وتصبــح اصــول حــق انتفــاع 
 Ă حتديــد اي ايضاحــات محاســبية اختياريــة تطبــق علــى محفظــة عقــود االيجــار وفيمــا اذا كانــت ســتقوم

باســتخدام تلــك االســتثناءات
 Ă .تقييم االفصاحات االضافية الالزمة

معيار جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 23 الشك حول معامالت ضريبة الدخل  
ــار احملاســبة الدولــي رقــم 12 “ضرائــب الدخــل”  يوضــح التفســير كيفيــة تطبيــق متطلبــات التحقــق والقيــاس ملعي
حيــث يوجــد شــك حــول معامــالت ضريبــة الدخــل. قامــت جلنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ســابقا 
بالتوضيــح بــان معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 12، وليــس معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 37 “املخصصــات، اخلصــوم 
الطارئــة واالصــول الطارئــة” يطبــق علــى احملاســبة عــن معامــالت ضريبــة الدخــل غيــر املؤكــدة. يوضــح معيــار جلنــة 
تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة رقــم 23 كيفيــة حتقــق وقيــاس اصــول و خصــوم ضريبــة الدخــل املؤجلــة 

واحلاليــة حيــث يوجــد هنــاك شــك حــول املعاملــة الضريبيــة. 



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

في 31 ديسمبر 2018

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

في 31 ديسمبر 2018
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معيار جلنة تفسير املعايير الدولية للتقارير املالية رقم 23 الشك حول معامالت ضريبة الدخل  

ان معاملــة الضريبــة غيــر املؤكــدة هــي أي معاملــة ضريبيــة يتــم تطبيقهــا مــن قبــل املنشــأة حيــث يوجــد هنــاك شــك 
حــول مــا اذا كان ســيتم قبــول تلــك املعاملــة مــن قبــل ســلطة الضرائــب. علــى ســبيل املثــال، قــرار باملطالبــة بخصــم 
مصــروف محــدد او بعــدم ادراج بنــد محــدد مــن بنــود االيــرادات فــي اقــرار ضريبــي هــو معاملــة غيــر مؤكــدة اذا 
ــر  ــة للتقاري ــر الدولي ــة تفســيرات املعايي ــار جلن ــم تطبيــق معي ــون الضرائــب. يت ــر مؤكــد مبوجــب قان ــه غي كان قبول
املاليــة رقــم 23 علــى جميــع مجــاالت محاســبة ضريبــة الدخــل حيــث يوجــد شــك يتعلــق مبعاملــة احــد البنــود، مبــا 
فــي ذلــك االربــاح او اخلســائر اخلاضعــة للضريبــة، االســس الضريبيــة لالصــول واخلصــوم، اخلســائر واالئتمانــات 

الضريبيــة واملعــدالت الضريبيــة. 
ــة  ــة املجمع ــات املالي ــى البيان ــا عل ــرا جوهري ــه أث ــالت فــي املســتقبل ســيكون ل ــق التعدي ــان تطبي ــع االدارة ب ال تتوق

للمجموعــة. 

معيار احملاسبة الدولي رقم 28 – تعديالت 
توضح التعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )28( أن أي منشــأة تطبــق املعيــار الدولي للتقاريــر املاليــة رقــم 
9 األدوات املاليــة علــى فوائــد طويلــة األجــل في شرکة زميلــة أو شــركة محاصــة تشــكل جزًءا مــن صافي االســتثمار 

في الشرکة الزميلــة أو شــركة احملاصــة والتــي ال يتــم  تطبيــق طريقــة حقوق امللكيــة عليهــا.
ــة  ــة املجمع ــات املالي ــى البيان ــا عل ــرا جوهري ــه أث ــق التعديــالت فــي املســتقبل ســيكون ل ــأن تطبي ال تتوقــع اإلدارة ب

للمجموعــة.

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية دورة 2015-2017
تعديــالت علــى املعيــار الدولــي العــداد التقاريــر 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 ســابقا فــي ذلــك النشــاط. توضــح التعديــالت علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 11 أنــه عندمــا حتصــل 
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 لأربــاح املوزعــة وغيــر املوزعــة.
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 23 - توضح التعديــالت انــه إذا کان هنــاك أي اقتراض محدد ال يــزال قائمــا بعد 
أن تكــون األصول ذات الصلة جاهــزة لالستخدام أو البيــع املقصــود، يصبــح هــذا االقتراض جزًءا مــن االمــوال التي 

تقترضهــا أي جهــة بشــكل عام عنــد احتســاب معــدل الرســملة علــى القروض العامة.
ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 3 – تعديالت
التعديــالت علــى املعيــار الدولي للتقاريــر املاليــة رقــم 3  »دمــج االعمــال« هــي تغييــرات علــى امللحــق أ »املصطلحــات 
املعرفــة«، وإرشادات التطبيــق، واألمثلــة التوضيحيــة للمعيــار الدولي للتقاريــر املاليــة رقــم 3 فقط في ما يتعلــق 

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 ــى اســتبدال أي مدخــالت أو عمليــات مفقــودة ــة التقييــم مــا إذا كان املشــاركون فــي الســوق قادريــن عل إزال

ــاج املخرجــات ؛ و واالســتمرار فــي إنت
 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.
ال تتوقع اإلدارة بأن تطبيق التعديالت في املستقبل سيكون له أثرا جوهريا على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

5  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
ان اهم السياسات احملاسبية وأسس القياسات احملاسبية املستخدمة في اعداد البيانات املالية املجمعة ملخصة أدناه.

أسس التجميع  5.1

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.
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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 
االصــول للشــركات التابعــة وغيــر احملتفــظ بهــا مــن قبــل املجموعــة. تقــوم املجموعــة بتوزيــع احلصــص مــن مجمــوع 
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 األصول )يتضمن الشهرة( واخلصوم 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 ــى ــرادات الشــاملة األخــرى ال ــي اإلي ــة ســابقا ف ــات احملقق ــي احملتوي ــف حصــة الشــركة األم ف اعــادة تصني

األربــاح واخلســائر او األربــاح احملتجــزة ، كمــا هــو مناســب ، كمــا ســيتم طلبــه إذا اســتبعدت املجموعــة 
مباشــرة األصــول أو اخلصــوم املتعلقــة بهــا.

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 
ــي تتضمــن  ــل املجموعــة، والت ــن قب ــة املصــدرة م ــي امللكي ــات املســتحقة واحلصــة ف ــة، او األلتزام لأصــول احملول

ــغ احملتمــل.  ــات املبل ــاجت عــن ترتيب ــزام ت ــة ألي اصــل أو إلت القيمــة العادل

تابع/ ملخص السياسات احملاسبية الهامة  .5
تابع/ إندماج االعمال  5.2

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 االصــول 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 

ــاح واخلســائر.  مــن خــالل االرب
تقــوم املجموعــة بتســجيل األصــول التــي حصلــت عليهــا االلتزامــات التــي تكبدتهــا مــن دمــج األعمــال بغــض النظــر 
عــن مــا اذا كانــت مســجلة ســابقا فــي البيانــات املاليــة للشــركة املشــتراه قبــل عمليــة الشــراء. يتــم قيــاس األصــول 

احملصــول عليهــا و اإللتزامــات املتكبــده بشــكل عــام بقيمهــا العادلــة فــي تاريــخ احليــازة. 
ــة  ــات األصــول املالي ــات وتوجيه ــر مالئمــة تصنيف ــوم االدارة بتقدي ــني، تق ــام املجموعــة بشــراء نشــاط مع ــد قي عن
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

ــار.  ولغــرض  ــل وقطــاع العق ــالث قطاعــات تشــغيلية : هــي قطــاع اإلســتثمار وقطــاع التموي ــدى املجموعــة ث إن ل
تعريــف تلــك القطاعــات التشــغيلية، تقــوم االدارة بتتبــع خطــوط اخلدمــات للمجموعــة والتــي متثــل منتجاتهــا 
وخدماتهــا الرئيســية. يتــم ادارة تلــك القطاعــات التشــغيلية بشــكل منفصــل حيــث أن احتياجــات ومصــادر كل قطــاع 

تكــون مختلفــة.  
وألغــراض االدارة، تســتخدم املجموعــة نفــس سياســات املقاييــس املســتخدمة ضمــن البيانــات املاليــة. باالضافــة 

الــى ذلــك، فــان األصــول أو اخلصــوم 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.

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.
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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 األصــول علــى فتــرة العمــر االنتاجي املقــدر لها.

5.7  األصول املؤجرة

5.7.1  التأجير التمويلي

يتــم نقــل امللكيــة االقتصاديــة لأصــول املؤجــرة الــى املســتأجر عندمــا يتحمــل هــذا املســتأجر كافــة املزايــا واملخاطــر 
املرتبطــة بهــذا األصــل.  وعندمــا تكــون املجموعــة هــي املســتأجر فــي تلــك املعامــالت، يتــم تســجيل األصــل املعني في 
بدايــة التأجيــر بالقيمــة العادلــة لأصــل املســتأجر أو القيمــة احلاليــة لدفعــات االيجــار زائــدا الدفعــات العرضيــة 

)ان وجــدت(، أيهمــا أقــل. يتــم تســجيل مبلــغ مقابــل كالتــزام تأجيــر متويلــي. 
ــي  ــر التمويل ــزام التأجي ــم تخفيــض الت ــرة العمــر االنتاجــي لأصــول. ويت ــى فت ــم اســتهالك األصــول املؤجــرة عل يت
املقابــل بدفعــات االيجــار بعــد خصــم تكاليــف التمويــل. كمــا يتمثــل عنصــر الفائــدة لدفعــات االيجــار فــي نســبة ثابتــة 

لرصيــد رأس املــال القائــم ويتــم حتميلــه علــى االربــاح او اخلســائر كتكاليــف متويــل طــوال فتــرة االيجــار. 

5.7.2  االيجار التشغيلي

كافــة االيجــارات االخــرى تتــم معاملتهــا كايجــارات تشــغيلية. عندمــا تكــون املجموعــة هــي املســتأجر، فــان الدفعــات 
علــى اتفاقيــات االيجــار التشــغيلي يتــم تســجيلها كمصاريــف علــى اســاس القســط الثابــت طــوال مــدة االيجــار اال 
اذا كانــت شــروط عقــد اإليجــار مرهقــة ففــي هــذه احلالــة يتــم أخــذ املخصــص لصافــي القيمــة احلاليــة لاللتــزام 

احملتمــل. امــا بالنســبة للتكاليــف املرتبطــة بهــا، كالصيانــة والتأمــني، فيتــم تســجيلها كمصاريــف عنــد حدوثهــا. 
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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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5.9.1  التحقق، القياس املبدئي وعدم التحقق 

يتــم حتقــق مــن األصــول واخلصــوم املاليــة عندمــا تصبــح املجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة املاليــة 
وتقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة املعدلــة بتكاليــف املعامــالت، باســتثناء تلــك املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
االربــاح او اخلســائر والتــي تقــاس مبدئيــا بالقيمــة العادلــة. مبــني ادنــاه القيــاس الالحــق لالصــول واخلصــوم املاليــة.

ــة اذا كان  يتــم اســتبعاد اصــل مالــي أساســا )أو جــزء مــن اصــل مالــي أو جــزء مــن مجموعــة أصــول ماليــة مماثل
ذلــك مناســبا( امــا 

 Ă عندما ينتهي احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية
 Ă ــة مــن االصــل أو عندمــا تتحمــل ــازل عــن حقهــا باســتالم التدفقــات النقدي أو عندمــا تقــوم املجموعــة بالتن

ــض  ــب »القب ــث مبوجــب ترتي ــى طــرف ثال ــادي ال ــر م ــل دون تأخي ــات بالكام ــع التدفق ــزام بدف الشــركة اإللت
والدفــع« أو

)أ( ان تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو 
ــل الســيطرة  ــا األصــل ولكــن قامــت بتحوي ــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزاي )ب( ان ال تقــوم املجموعــة بتحوي

علــى األصــل .
عندمــا تقــوم املجموعــة بالتنــازل عــن حقهــا فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن االصــل او تكــون قــد دخلــت فــي 
ترتيــب القبــض والدفــع، تقــوم املجموعــة بتقييــم إذا مــا كانــت والــى اي مــدى حتتفــظ مبخاطــر ومزايــا امللكيــة. 
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5.9.1  التحقق، القياس املبدئي وعدم التحقق 

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 األصول 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
 Ă)FVOCI( املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

فــي هــذه الفتــرة ، ليــس لــدى املجموعــة أصــول ماليــة مصنفــة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى.
يتم حتديد التصنيف من خالل كل من:

 Ăمنوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية
 Ă.خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لأصل املالي

5.9.3  القياس الالحق لألصول املالية

يجوز للمجموعة إجراء االنتخابات / التعيني غير القابلة لإللغاء 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 

تطابق محاســبي.

في هذه الفترة لم يتم اجراء مثل هذا اإلنتخاب / التعيني.
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5.9.3  القياس الالحق لألصول املالية 

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

:)FVTPL علــى أنهــا
 Ăيتم االحتفاظ بها ضمن منوذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات املالية وجمع التدفقات النقدية التعاقدية
 Ă الشــروط التعاقديــة لأصــول 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 األصول 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
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 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.
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5.9.3  القياس الالحق لألصول املالية 

Ă الذمم التجارية املدينة واالصول املالية األخرى

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

ان األصــول املاليــة بالتكلفــة املطفــأة التــي ال يتــم تصنيفهــا ضمــن اي مــن الفئــات اعــاله يتــم تصنيفهــا “كــذمم مدينــة 
اخرى/أصــول ماليــة اخرى”.

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 األصول 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 األصول 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 
األصــول املاليــة قــد انخفضــت قيمتهــا. يتــم تطبيــق معاييــر مختلفــة لتحديــد انخفــاض القيمــة لــكل فئــة مــن فئــات 

املوجــودات املاليــة املوضحــة أدنــاه.

تابع/ ملخص السياسات احملاسبية الهامة  .5
تابع/ االدوات املالية  5.9

5.9.4   انخفاض قيمة األصول املالية 

Ă انخفاض قيمة األصول املالية
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 وأصول مالية أخرى

استثمارات األسهم ليست عرضة للخسائر االئتمانية املتوقعة.

Ă : انخفاض قيمة مدينو التمويل 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 لأصل 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.
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5.9.4   انخفاض قيمة األصول املالية 

متثــل خســارة االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة خســائر االئتمــان املتوقعة التي ســتنتج عن جميع األحــداث االفتراضية 
احملتملــة علــى مــدى العمــر املتوقــع لــأداة 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.
تعتــرف املجموعــة بأربــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان االربــاح او اخلســائر املجمــع جلميــع األصــول املاليــة 
مــع إجــراء تعديــل مقابــل علــى القيمــة الدفتريــة اخلاصــة بهــا مــن خــالل حســاب مخصــص اخلســارة، باســتثناء 
 ،)FVOCI( االســتثمارات فــي أدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر
والتــي يتــم مــن اجلهــا إثبــات مخصــص اخلســارة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وجمعــه فــي احتياطــي إعــادة تقييــم 

االســتثمار، وال يخفــض مــن القيمــة الدفتريــة لالصــل املالــي فــي بيــان املركــز املالــي.
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 األصــول 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 احملددةاملعيــــــارالفئة

-غير منتظمة ملدة تزيد عن 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.

ــة للتســهيالت  ــن املخصصــات العام ــى م ــم احتســاب نســبة %1 كحــد أدن ــى املخصصــات احملــددة ، يت ــة إل إضاف
النقديــة ونســبة 0.5 % للتســهيالت غيــر النقديــة وذلــك لكافــة التســهيالت اإلئتمانيــة )بالصافــي بعــد بعــض فئــات 

الضمانــات احملــددة( ال تخضــع الحتســاب املخصصــات احملــددة.
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5.9.5   التصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية 

ــى  ــة عل ــة وخصــوم أخــرى. يعتمــد القيــاس الالحــق للخصــوم املالي ــة للمجموعــة ذمم دائن تتضمــن اخلصــوم املالي
تصنيفهــا علــى النحــو التالــي:

Ă خصوم مالية بالتكلفة املطفأة
تظهر هذه اخلصوم بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تقــوم املجموعــة بتصنيــف اخلصــوم املاليــة بخــالف تلــك املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر 
الــى الفئــات التاليــة :

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

اإلســتثمارية وتــدرج بالتكلفة املطفأة.

 Ăاخلصوم املالية األخرى
يتــم تســجيل اخلصــوم ملبالــغ ســيتم دفعهــا فــي املســتقبل عــن بضائــع أو خدمــات اســتلمت ســواء صــدر بهــا فواتيــر 
مــن قبــل املــورد ام لــم تصــدر وتصنــف كخصــوم جتاريــة. إن اخلصــوم املاليــة بخــالف تلــك احملــددة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر غيــر املصنفــة ضمــن اي مــن املذكــور أعــاله تصنــف كـــ “خصــوم أخــرى”.

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
يتم إثبات كافة املشتريات واملبيعات بالطريقة العادية لأصول املالية بتاريخ املتاجرة، أي، التاريخ الذي تتعهد فيه 
اجلهــة بشــراء أو بيــع األصــل. إن الشــراء أو البيــع بالطريقــة العاديــة هــي مشــتريات أو مبيعــات األصــول املاليــة التــي 
تتطلــب تســليمها ضمــن إطــار الزمــن املتعــارف عليــه بشــكل عــام مبوجــب القوانــني أو األعــراف الســائدة في الســوق.

5.9.8  تسوية االدوات املالية

ــاك  ــع اذا كان هن ــي املجم ــز املال ــان املرك ــي بي ــغ ف ــي املبل ــم ادراج صاف ــة ويت ــم تســوية االصــول واخلصــوم املالي يت
حــق قانونــي قابــل للتنفيــذ حاليــا لتســوية املبالــغ املســجلة وكانــت هنــاك نيــة للتســوية علــى اســاس صافــي لتحقــق 

االصــول وتســوية اخلصــوم فــي آن واحــد. 
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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 21.

حقوق امللكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح   5.10

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 للفت تتضمــن اخلســائر املتراكمــة جميــع اخلســائر واألرب

ــة.  ــة ضمــن حقــوق امللكي الشــركة االم تســجل بصــورة منفصل
توزيعــات االربــاح املســتحقة الصحــاب حقــوق امللكيــة تــدرج فــي اخلصــوم 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.

املخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة  5.12

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. 
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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
ال يتــم تســجيل االصــول الطارئــة فــي البيانــات املاليــة املجمعــة لكــن يتــم االفصــاح عنهــا عندمــا يكــون هنــاك احتمــال 

تدفــق منافــع اقتصاديــة الــى الداخل. 
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. 

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.  
بالنســبة ملوظفيهــا الكويتيــني، تقــوم املجموعــة بعمــل مســاهمات للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حتتســب 
كنســبة مــن رواتــب املوظفــني وتقتصــر التزامــات املجموعــة علــى هــذه املســاهمات التــي تســجل كمصاريــف عنــد 

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 األصــول الغيــر نقديــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

األربــاح و اخلســائر تــدرج كجــزء مــن اربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل املجمــع. 
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5.15  الضــرائــب

)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 
والتابعــة الكويتيــة املســاهمة والتحويــل الــى االحتياطــي القانونــي يجــب اســتثناؤها مــن ربــح الســنة عنــد حتديــد 

احلصــة.

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. 

للســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 و 2018 ، اليوجــد علــى الشــركة االم اي التــزام جتــاه ضريبــة دعــم العمالــة 
الوطنيــة ومؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة بســبب خســائر الضريبــة التــي مت تكبدهــا. 

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 تؤثــر علــى القيمــة املدرجــة لــكل مــن االيــرادات واملصاريــف واالصــول واخلصــوم واالفصــاح عــن االلتزامــات 
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 االصــول واخلصــوم 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:
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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 األصــول وقيــاس أدائهــا واملخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء األصــول. 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 األصــول.

6.1.2  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

يتــم قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املقــدرة كمخصــص يعــادل خســارة االئتمــان املتوقعــة ملــدة 12 شــهراً ألصــول املرحلــة 
1، أو خســارة االئتمــان املتوقعــة مــدى احليــاة الصــول 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  

تقــرر االدارة عنــد حيــازة عقــار معــني ســواء كان يجــب تصنيفــه كعقــار للمتاجــرة او عقــار اســتثماري. ان مثــل هــذه 
االحــكام عنــد احليــازه ســتحدد الحقــا مــا اذا كانــت هــذه العقــارات ســتقاس الحقــا بالتكلفــة او القيمــة احملققــة 
ايهمــا اقــل ، او بالقيمــة العادلــة ، و اذا مــا كانــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لتلــك العقــارات ستســجل فــي بيــان 

االربــاح او اخلســائر.
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 حتقق وقيــاس االصول واخلصــوم وااليرادات 
واملصاريــف مبينــة ادنــاه. قــد تختلــف النتائــج الفعلية بصــورة جوهرية. 
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تابع/ أحكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات  .6
تابع/ عدم التأكد من التقديرات  6.2

6.2.1  انخفاض قيمة االصول 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

7   الشركات التابعة

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

بلد التسجيل 
نسبة حصص امللكية احملتفظ بها طبيعة العملومكان العمل

من قبل املجموعة

31 ديسمبر

2018

31 ديسمبر

2017

%%

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

99%99%عقاريةالكويتشركة لؤلؤة الوطن العقارية – ذ.م.م.

8   خسارة السهم األساسية والمخففة
حتتســب خســارة الســهم علــى أســاس خســارة الســنة اخلاصــة بالشــركة األم مقســومه علــى املتوســط املــوزون لعــدد 

األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة كمــا يلــي :
31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

)1,543,524()945,209(خسارة السنة اخلاص مبالكي الشركة األم -  )د.ك(
املتوسط املوزون لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

195,231,520195,231,520- )ماعدا أسهم اخلزينة(

)7.9(  فلس)4.8(  فلسخسارة السهم األساسية واملخففة اخلاص مبالكي الشركة األم 

9   النقد والنقد المعادل

31 ديسمبر
2018 

31 ديسمبر
2017 

د.كد.ك
265,574548,819أرصدة لدى البنوك *

351,877926,423نقد لدى مدراء احملافظ **
6,040,7927,227,011ودائع وكالة )ايضاح 10(

6,658,2438,702,253النقد والنقد املعادل كما في بيان املركز املالي املجمع
)95,854()6,040,792(ناقصاً : ودائع وكالة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

617,4518,606,399النقد والنقد املعادل كما في بيان التدفقات النقدية املجمع

ــل  ــة الحتم ــة وحســابات جاري ــوك اســالمية محلي ــدى بن ــر ل ــي حســابات توفي ــوك ف ــدى البن ــل األرصــدة ل * تتمث
ربحــاً لــدى بنــوك جتاريــة محليــة. حتمــل حســابات التوفيــر معــدل ربــح فعلــي يتــراوح مــن 0.25 % الــى 0.30 %

)31 ديسمبر 2017: 0.25 % الى 0.30 %( سنوياً.
**  ميثل الرصيد لدى مدراء محافظ نقد محتفظ به في احملافظ.

10   استثمارات وكالة / استثمار في صكوك )مدرجة بالتكلفة المطفأة(
استثمارات وكالة:

إن ودائــع الوكالــة مودعــة لــدى بنــوك اســالمية محليــة حتمــل معــدالت أربــاح فعليــة تتــراوح مــن %2.5 الــى  2.75% 
)31 ديســمبر 2017 : 1.62 % الــى 1.81 %( ســنوياً. 

استثمار في صكوك:
يتمثــل فــي اســتثمار فــي صكــوك صــادرة عــن شــركة محليــة مدرجــة بالتكلفــة املطفــأة. فــي 31 ديســمبر 2017، 
مت تصنيفــه ضمــن اســتثمارات متاحــة للبيــع ومت إدراجــه بالتكلفــة فــي 1 ينايــر 2018 عنــد تطبيــق املعيــار الدولــي 
للتقاريــر املاليــة رقــم 9 مت تصنيفــه بالتكلفــة املطفــأة. قامــت الشــركة األم خــالل الســنة بإســتالم مبلــغ 328،115 

د.ك كاســترداد الســتثمار فــي صكــوك. 
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11   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

31 ديسمبر
2018 

31 ديسمبر
2017

د.كد.ك
301,939233,107أوراق مالية مسعرة

-670,788أوراق مالية غير مسعرة

-17,100صناديق مشتركة

-23,432محافظ مدارة

1,013,259233,107

إن األوراق املاليــة غيــر املســعرة و الصناديــق املشــتركة واحملافــظ املــدراة أعــاله مت حتويلهــا مــن اســتثمارات متاحــة 
للبيــع )إيضــاح 4 و 13(.

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 لأصــول املفصــح عنهــا مــن 
ــل  ــل مــدراء االســتثمار. ونظــرا لطبيعــة هــذه االســتثمارات، فــان صافــي قيمــة االصــول املفصــح عنهــا مــن قب قب

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

12   مدينو تمويل إسالمي

31 ديسمبر
2018 

31 ديسمبر
2017

د.كد.كمجمل مدينو التمويل
990,948995,634مدينو وكالة

275,7341,003,743مدينو إجارة

127,340127,340مدينو مرابحة

1,394,0222,126,717

)120,676()56,853(ناقصاً : أرباح مؤجلة ومعلقة

1,337,1692,006,041

)1,348,496()1,337,169(ناقصاً : مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

-657,545

13   استثمارات متاحة للبيع

31 ديسمبر
2018 

31 ديسمبر
2017

د.كد.ك
99,159-أوراق مالية مسعرة

777,609-أوراق مالية غير مسعرة

20,930-صناديق مشتركة

24,736-  محافظ مدارة

286,003-صكوك
-1,208,437

إن االســتثمارات أعــاله )عــدا الصكــوك التــي مت تصنيفهــا كأصــول ماليــة مدرجــة بالتكلفــة املطفــأة إيضــاح 10( مت 
تصنيفهــا مــن اســتثمارات متاحــة للبيــع إلــى اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر مفعلــة مــن 

ــة رقــم 9. ــر املالي ــار الدولــي للتقاري ــر 2018 عنــد تطيبــق املعي 1 يناي

14   عقارات استثمارية

31 ديسمبر
2018 

31 ديسمبر
2017 

د.كد.كفيما يلي احلركة على العقارات االستثمارية 
10,425,00018,257,000القيمة العادلة في 1 يناير

9,6505,800تكاليف تطوير

-535,000استحواذ

)7,469,500(-استبعاد

)368,300()126,650(التغير في القيمة العادلة
10,843,00010,425,000

أ(  متثل العقارات اإلستثمارية أعاله أراضي ومباني داخل دولة الكويت.
خالل السنة، قامت الشركة األم باالستحواذ على خمس محالت داخل دولة الكويت مببلغ 535،000 د.ك. ب( 

وصف املدخالت اجلوهرية غير امللحوظة املستخدمة في تقييم املوجودات غير املالية :
مت حتديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 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
بعــض الظــروف مثــل موقــع العقــار وحجمــه لتحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية. تعتبــر كافــة العقــارات 
االســتثمارية ضمن املســتوى 3 باجلدول الهرمي للقيمة العادلة والتوجد ايه حتويالت بني املســتويات خالل الســنة.
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15   مطالبة خاصة بدعوى قضائية - مدرجة ضمن مطلوبات أخرى

أ(    كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، تضمنــت مطلوبــات أخــرى مبلــغ 2،621،000 د.ك والــذي ميثــل مخصــص مقابــل 
مطالبــة خاصــة بدعــوى قضائيــة. خســرت الشــركة األم خــالل ســنة 2015 دعــوى قضائيــة حــول عقــار متنــازع عليــه 
مت بيعــه مــن قبــل الشــركة االم خــالل ســنة 2010 كتســوية ألرصــدة مدينــو متويــل إســالمي متعثــرة. صــدر احلكــم 
ــي  ــي الســعر االصل ــى احلــق ف ــر 2015 ومبقتضــاه حصــل املشــتري عل ــخ 24 فبراي ــة االســتئناف بتاري عــن محكم
للعقــار مببلــغ 1،225،000 د.ك باالضافــة الــى تكلفــة االضــرار مببلــغ 1،030،000 د.ك. الحقــاً خــالل ســنة 2015، 
ــت محكمــة  ــز. خــالل ســنة 2016 ، أحال ــدى محكمــة التميي ــم ل ــى هــذا احلك قامــت الشــركة األم باالســتئناف عل
التمييــز الدعــوى الــى جلنــة اخلبــراء لتحديــد مبلــغ تكلفــة االضــرار الواجــب ســداده مــن قبــل الشــركة االم. وبنــاء 

ــة 30 ســبتمبر 2017. ــغ 2،255،000 د.ك لغاي ــص مبل ــت املجموعــة بتخصي ــه قام علي

خــالل الســنة احلاليــة، انتهــت القضيــة مــن قبــل جلنــة اخلبــراء وأصــدرت مــن قبــل محكمــة التمييــز حكمــاً لصالــح 
املشــتري و،بنــاء عليــه، كانــت الشــركة االم ملزمــة بدفــع مبلــغ 2،621،000 د.ك الــى املشــتري. لــذا، قامــت الشــركة 
االم بتخصيــص مبلــغ اضافــي مقــداره 680،000 د.ك خــالل ســنة 2017. خــالل الســنة، قامــت الشــركة األم بدفــع 

مبلــغ 2،619،175 د.ك نقــدا مقابــل تســوية مطالبــات قضائيــة.

ب(  عــالوة علــى ذلــك، بنــاءاً علــى رأي املستشــار القانونــي اخلارجــي للشــركة األم قامــت اإلدارة بتســجيل مبلــغ 730،000 
د.ك  كمخصــص عــن دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة االم باعتبارهــا خصــم مدخــل للمطالبــة بالتعويــض عــن ريــع 

العقــار ســالف الذكــر.

16.   رأس المال 
يتكــون رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل نقــداً مــن 200،000،000 ســهم )31 ديســمبر 2017 : ( 

ســهم. لــكل  فلــس   100 بقيمــة   200،000،000

17.   أسهم الخزينة

31 ديسمبر312017 ديسمبر 2018متتلك املجموعة أسهم اخلزينة كما يلي:

4,768,4804,768,480عدد االسهم

2.4 %2.4 %نسبة امللكية

189,309257,498القيمة السوقية )د.ك(

250,549250,549التكلفة )د.ك(

ان اإلحتياطيات املعادلة لتكلفة أسهم اخلزينة احملتفظ بها غير قابلة للتوزيع.

18.     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.

19.     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 
بإمكانهــم أن ميارســوا عليهــا تأثيــراً ملموســاً أو ســيطرة مشــتركة عليهــا. يتــم اعتمــاد سياســات وشــروط التغيــر 

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

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

د.كد.ك
أرصدة في بيان املركز املالي املجمع :

104104مطلوبات أخرى

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

د.كد.ك
مكافأة موظفي االدارة العليا :
182,705203,348مزايا قصيرة األجل للموظفني

-24,000مكافأة أعضاء اللجان

14,54785,181مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

221,252288,529
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20. معلومات القطاعات
متارس املجموعة معظم أنشطتها داخل دولة الكويت كما متارس املجموعة نشاطها من خالل ثالث قطاعات رئيسية:

القطاع التمويلي: يتمثل في متويل املستهلكني والشركات بكافة احتياجاتهم املتنوعة طبقا لعقود متفقة مع 	 
الشريعة اإلسالمية السمحاء.

القطاع العقاري: يتمثل في االنشطة االستثمارية العقارية وجميع االنشطة التجارية التي تشمل تأجير شراء 	 
وبيع األراضي واملباني.

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 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 
17,215,289اجمالي حقوق امللكية 

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

)730,000(--)730,000(مطالبة دعوى قضائية
31 ديسمبر 2017

81,137414,21180,485575,833إيرادات القطاعات 
(1,640,797)(291,355)(214,509)(1,134,933)مصاريف القطاعات 

(1,064,964)(210,870)199,702(1,053,796)نتائج القطاع
(478,517)مصروفات غير موزعة

(1,543,481)خسارة السنة

665,32210,439,21510,239,24621,343,783موجودات القطاع
(2,736,965)-(44,750)(2,692,215)مطلوبات القطاع

10,394,46510,239,24618,606,818(2,026,893)صافي موجودات القطاع
(446,331)مطلوبات غير موزعة
18,160,487إجمالي حقوق امللكية

معلومات أخرى
(267,269)--(267,269)صافي عكس انخفاض في قيمة مدينو متويل إسالمي

(106,466)(106,466)--انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
(680,000)--(680,000)مطالبة دعوى قضائية

21. ملخص األصول والخصوم المالية حسب الفئة وقياس القيمة العادلة
21.1    فئات املوجودات واملطلوبات املالية

يتــم تصنيــف القيــم الدفتريــة لللموجــودات واملطلوبــات املاليــة للمجموعــة الــواردة فــي بيــان املركــز املالــي املجمــع 
علــى النحــو التالــي :

31 ديسمبر312017 ديسمبر2018

د.كد.كأصول )بالتكلفة املطفأة( :
 Ă265,574548,819نقد وأرصدة لدى البنوك

 Ă351,877926,423أرصدة نقدية لدى مدراء احملافظ

 Ă6,040,7927,227,011استثمارات وكالة

 Ă)32,87931,377مدينون وموجودات أخرى )بإستثناء املبالغ املدفوعة مقدما

 Ă 657,545-مدينو التمويل االسالمي

6,691,1229,391,175

أصول بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر )انظر ايضاح 11(
 Ă 1,013,259233,107استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

1,013,259233,107

استثمارات متاحة للبيع )انظر ايضاح 13(
 Ă922,434-بالقيمة العادلة

 Ă286,003-بالتكلفة / التكلفة ناقصا االنخفاض بالقيمة

-1,208,437

7,704,38110,832,719اإلجمالي

مطلوبات مالية أخرى )بالتكلفة املطفأة( :
 Ă)1,106,8202,914,641مطلوبات أخرى )باستثناء مكافأة نهاية اخلدمة

1,106,8202,914,641

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 2018 
ــة.  ــا العادل ــارب قيمه و 31 ديســمبر 2017  تق

تقوم املجموعة بقياس االصول غير املالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة كل سنة بتاريخ التقرير.
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التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  21.2

جميــع االصــول واخلصــوم التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلة لها أو االفصاح عنها في البيانات املالية يتم تصنيفها الى 
ثالثــة مســتويات مــن التسلســل الهرمــي مــن القيمــة العادلــة. يتم حتديد املســتويات الثالثة بناء علــى قابلية املالحظة 

للمدخالت الهامة للقياس على النحو التالي:
 Ă.مستوى 1 : اسعار مدرجة )غير معدلة( في اسواق نشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة
 Ă مستوى 2 : معطيات غير االسعار املدرجة املتضمنة في مستوى 1 والتي ميكن تتبعها للموجودات واملطلوبات

سواء  بصورة مباشرة )كاالسعار( او بصورة غير مباشرة )معطيات متعلقة باألسعار( . و
 Ă مستوى 3 : معطيات املوجودات واملطلوبات التي ال تستند الى معلومات سوقية ميكن تتبعها )معطيات غير

قابلة للمراقبة(.
املستوى الذي تصنف ضمنه املوجودات واملطلوبات املالية يتم حتديده بناء على ادنى مستوى للمعطيات الهامة 

التي أدت الى قياس القيمة العادلة.
إن املوجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر في بيان املركز املالي املجمع يتم 

تصنيفها حسب التسلسل الهرمي املستخدم لقياس القيمة العادلة كما يلي: 

املجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 311 ديسمبر 2018  
د.كد.كد.كد.كموجودات بالقيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع من خالل االرباح او اخلسائر 
 Ă301,939--301,939أوراق مالية مسعرة
 Ă670,788670,788--أوراق مالية غير مسعرة
 Ă17,10017,100--صناديق مشتركة
 Ă23,43223,432--محافظ مدارة
 Ă711,3201,013,259-301,939إجمالي املوجودات

31 ديسمبر 2017

موجودات بالقيمة العادلة
استثمارات متاحة للبيع من خالل االرباح او اخلسائر 

 Ă233,107--233,107 أوراق مالية مسعرة
استثمارات متاحة للبيع:

 Ă99,159--99,159أوراق مالية مسعرة
 Ă777,609777,609--أوراق مالية غير مسعرة
 Ă20,93020,930--صناديق مشتركة
 Ă24,73624,736--محافظ مدارة

823,2751,155,541-332,266إجمالي املوجودات
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أدوات مالية في املستوى األول والثالث
أسهم مسعرة  أ( 

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(.

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 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

د.كد.ك
823,2751,291,906الرصيد االفتتاحي

التغير في القيمة العادلة
 Ă102,036(محقق من خالل األرباح أو اخلسائر(-
 Ă154,998(-محقق من اإليرادات الشاملة األخرى(

)207,167()9,919(استبعادات واستردادات
)106,466(-انخفاض في قيمة استثمارات املستوى 3

711,320823,275الرصيد 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 :
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أدوات مالية في املستوى األول والثالث  
31 ديسمبر 2018 :

النطاقاملدخل الهام غير امللحوظتقنية التقييماالصول املالية
حساسية قياس القيمة 

العادلة على املدخل

استثمارات متاحة 
للبيع

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 %0.43 - %1.2
الدفترية زادت القيمة

كلما زاد سعر اخلصم 10% - 100%خصم لعدم قابلية التسويق
قلت القيمة

31 ديسمبر 2017 :

النطاقاملدخل الهام غير امللحوظتقنية التقييماالصول املالية
حساسية قياس القيمة 

العادلة على املدخل

استثمارات 
متاحة للبيع

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 %0.46 - %1.9
الدفترية زادت القيمة

كلما زاد سعر اخلصم قلت 10% - 74%خصم لعدم قابلية التسويق
القيمة

22. أهداف وسياسات ادارة المخاطر

اخلصــوم املاليــة لــدى املجموعــة تتكــون مــن اخلصــوم االخــرى. ان الهــدف الرئيســي للخصــوم املاليــة هــو متويــل 
األنشــطة التشــغيلية للمجموعــة . ان لــدى املجموعــة اصــول ماليــة متعــددة تتضمــن الــذمم املدينــة واألصــول األخرى 
وأرصــدة لــدى البنــوك والنقــد واســتثمارات وكالــة وصكــوك 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 :

22.1  مخاطر السوق

مخاطر العملة األجنبية أ( 
تتمثــل مخاطــر حتويــل العملــة األجنبيــة فــي تقلــب القيــم العادلــة للتدفقــات املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة لتغيــر 

أســعار حتويــل العمــالت األجنبية.
تــدار مخاطــر العملــة األجنبيــة علــى أســاس قيــود محــددة مــن مجلــس ادارة الشــركة االم وتقييــم مســتمر للوضــع 

املفتــوح للمجموعــة واحلركــة علــى أســعار الصــرف احلاليــة واملتوقعــة.
ان صافــي تعــرض املجموعــة ملخاطــر العملــة األجنبيــة مــن قبــل األصــول النقديــة املقومــة بعمــالت أجنبيــة ناقصــا 
اخلصــوم النقديــة مت حتويلهــا الــى الدينــار الكويتــي بأســعار االقفــال فــي نهايــة الســنة. تقــدر إدارة مجموعــة ان 

نســبة التغيــر املعقــول واحملتمــل فــي اســعار الصــرف أعــاله ســوف تكــون 5 %. 
يبــني اجلــدول التالــي حساســية نتائــج املجموعــة وحقــوق ملكيتهــا للتغيــر احملتمــل بصــورة معقولــة فــي ســعر صــرف 

الــدوالر األمريكــي والريــال الســعودي مقابــل الدينــار الكويتــي، مــع االحتفــاظ بكافــة املتغيــرات االخــرى ثابتــة.
فــي حالــة ارتفــاع ســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل تلــك العمــالت األجنبيــة وبافتــراض نســبة احلساســية 
املذكــورة أعــاله )5%( ، يكــون تأثيــر ذلــك علــى خســائر الســنة كمــا يلــي ، وال يوجــد أي تأثيــر علــى اإليــرادات 

الشــاملة األخــرى للمجموعــة.
التأثير على اخلسارة

31 ديسمبر 2018
د.ك

31 ديسمبر 2017
د.ك

12,34528,427دوالر أمريكي
58023,364ريال سعودي

12,92551,791

فــي حالــة انخفــاض ســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل تلــك العمــالت األجنبيــة وبافتــراض نســبة احلساســية اعــاله 
)5%(، يكــون تأثيــر ذلــك علــى خســائر الســنة معــادل، ومعاكــس، واألرصــدة أعــاله تكــون ســلبية للــدوالر األمريكــي 

وللريــال الســعودي )2017: ســالبه للــدوالر األمريكــي وللريــال الســعودي(.
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وتتفــاوت مخاطــر تقلبــات صــرف العملــة األجنبيــة خــالل الســنة حســب حجــم وطبيعــة املعامــالت.  ولكــن، ميكــن 
اعتبــار التحاليــل أعــاله علــى أنهــا متثــل مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر تقلبــات أســعار العملــة األجنبيــة.

مخاطر معدالت أسعار الربح ب( 
تنشــأ مخاطــر معــدالت أســعار الفائــدة عــادة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت أســعار الفائــدة علــى األربــاح 
املســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات املاليــة . تتعــرض املجموعــة الــى مخاطــر الفائــدة 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.

املخاطر السعرية ج( 
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.

مخاطر االئتمان  22.2
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.  
ان مــدى تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان محــدود باملبالــغ املدرجــة ضمــن األصــول املاليــة كمــا فــي تاريــخ 

التقريــر وامللخصــة علــى النحــو التالــي:

31 ديسمبر312017 ديسمبر2018

 د.كد.ك
286,003-استثمارات متاحة للبيع )صكوك(

32,87931,377مدينون وموجودات أخرى )ما عدا املدفوعات مقدما(
657,545-مدينو متويل إسالمي

265,574548,819أرصدة لدى بنوك
351,877926,423أرصدة نقدية لدى مدراء محافظ

6,040,7927,227,011استثمارات وكالة
6,691,1229,677,178
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ــراد أو كمجموعــة ،  ــا واألطــراف األخــرى ، املعرفــني كأف تراقــب املجموعــة بإســتمرار عــدم ســداد حســاب عمالئه
ــة و / أو  ــة خارجي ــان . تســتخدم املجموعــة تقييمــات ائتماني ــط مخاطــر اإلئتم ــات فــي ضواب وتضمــن هــذه املعلوم
ــة . سياســة  ــى وتســتخدم تقاريــر عــن عمالئهــا واألطــراف األخــرى عندمــا تكــون متوفــرة بتكلفــة معقول حتصــل عل
املجموعــة تتعامــل فقــط مــع أطــراف ذات كفــاءه ائتمانيــة عاليــة. تعتبــر ادارة املجموعــة األصــول املاليــة اعــاله والتــي 
لــم تتجــاوز مــدة اســتحقاقها ولــم تتعــرض النخفــاض فــي قيمتهــا فــي جميــع تواريــخ البيانــات املاليــة حتــت املراجعــة 

ذات كفــاءه ائتمانيــة عاليــة .

علــى الرغــم مــن أن معظــم مبالــغ مدينــو التمويــل اإلســالمي القائمــة  تتركــز علــى طــرف واحــد، فــإن املبلــغ القائــم 
مغطــى بشــكل كاف مــن قبــل ضمــان إضافــي. 

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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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 أصولهــا بعــد 

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

أقل من ثالثة 
أشهر

3 الى 12
املجموعأكثر من سنةشهر

د.كد.كد.كد.ك31 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

31 ديسمبر 2017

املطلوبات املالية )غير مخصومة(
2,914,641-20,0222,894,619مطلوبات أخرى )باستثناء مكافأة نهاية اخلدمة(

20,0222,894,619-2,914,641 



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

في 31 ديسمبر 2018

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

في 31 ديسمبر 2018
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23.   ادارة مخاطر رأس المال

أن 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.

ــة  ــي الظــروف االقتصادي ــرات ف ــى ضــوء التغي ــالت ، عل ــال وعمــل التعدي ــة رأس امل ــادارة هيكلي ــوم املجموعــة ب تق
واملخاطــر املرتبطــة باألصــول احملــددة. وللمحافظــة علــى هيكليــة رأس املــال أوتعديلهــا، قــد تقــوم املجموعــة بتعديــل 
املبالــغ املدفوعــة كتوزيعــات أربــاح للمســاهمني أو إعــادة شــراء أســهم أو اصــدار أســهم جديــدة أو بيــع أصــول 

ــات. لتخفيــض املديوني

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

24.  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:

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

1,106,820249,7771,356,597اجمالي املطلوبات
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املجموعأكثر من سنةخالل سنة واحدة
د.كد.كد.ك31 ديسمبر 2017

548,819-548,819نقد وأرصدة لدى بنوك

926,423-926,423نقد لدى مدراء محافظ

7,227,011-7,227,011استثمارات وكالة

233,107-233,107استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر

52,527-52,527مدينون وموجودات أخرى

99,276558,269657,545مدينو متويل اسالمي

99,1591,109,2781,208,437استثمارات متاحة للبيع

10,425,00010,425,000-عقارات استثمارية

64,91464,914-معدات

9,186,32212,157,46121,343,783اجمالي املوجودات

املطلوبات
2,914,641268,6553,183,296مطلوبات أخرى

2,914,641268,6553,183,296إجمالي املطلوبات

25  توزيعات أرباح والجمعية العمومية للمساهمين

خضوعــا ملوافقــة اجلمعيــة العامــة للمســاهمني، يقتــرح مجلــس إدارة الشــركه االم بعــدم توزيــع اربــاح نقديــة للســنة 
ــراح ملوافقــة املســاهمني فــي  ــة فــي 31 ديســمبر 2018 )31 ديســمبر 2017 : الشــيء(. ويخضــع هــذا االقت املنتهي

اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العامــة الســنوي للشــركة األم.

26  أرقام المقارنة

مت إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام املقارنــة لتتناســب مــع عــرض الســنة احلاليــة. إن إعــادة التصنيــف تلــك ليــس لهــا 
ــادل  ــد املع ــد والنق ــي النق ــادة ف ــي الزي ــج الســنة وصاف ــي نتائ ــة وصاف ــوق امللكي ــي االصــول وحق ــى صاف ــر عل تأثي

الســابق تســجيله.
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