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الن�شرة التعريفية لغرVش التعريف ب�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك.

 والتي Sشوف يتم Jداول اأSشهمها ي ال�شوق الرFي�شي لبورUشة الكويت للأوراق امالية اإYتبارا eن a 12راير 2019.

اإخطار للمتداولن

gذه الن�ش```رة التعريفية لغرVش التعريف HاإOراج وJداول اأSش```هم �ش```ركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك. (”ال�ش```ركة“) والتي Sش```وف يتم Jداول 
اأSشهمها ي  ال�شوق الرFي�شي لبورUشة الكويت للأوراق امالية اإYتبارا eن a 12راير 2019  (وي�شار اإليها aيما Hعد H` ”الن�شرة التعريفية“), 
JوUش```ي ال�شرك```ة وe�شت�شار الإOراج Hاأن يقوم اأي eتلق```ي لهذه الن�شرة التعريفية, bبل اJخاb Pرار الت```داول ي الأSشهم, Hاح�شول Yلى اSشت�شارة 
e�شبق```ة e```ن e�شت�شار اSشتثمار eتخ�ش�ش ي Jقدم ام�شورة Mول eلكية الأSشه```م والأوراق امالية الأNرi وeرN�شا له eن bبل gيئة اأSشواق امال 

Wبقًا القاfون رbم 7 ل�شنة H 2010�شاأن اإf�شاg Aيئة اأSشواق امال وJنظيم f�شاط الأوراق امالية ولFحته التنفيذية وJعديلJهما.

م اح�ش```ول Yل```ى eواaقة gيئ```ة اSشواق امال Hدولة الكويت Yل```ى اإOراج Sشهم ال�شركة للتداول ي ال�شوق الرFي�شي ل```دي HورUشة الكويت للأوراق 
امالي```ة وaق```ًا لأMكام القاfون رb```م 7 ل�شنة H 2010�شاأن اإf�شاg Aيئة اأSشواق امال وJنظيم f�ش```اط الأوراق امالية ولFحته التنفيذية وJعديلJهما 

موجب كتاب الهيئة Hتاريخ O 20ي�شمر 2018. وم حديد Hداأ التداول Hتاريخ a 12راير 2019.

gذه الن�شرة التعريفية eعدة معرaة ال�شركة ولي�شت e�شتند YرVش اأو Wرح اأSشهم للبيع اأو للإكتتاب وم Jقم gيئة اأSشواق امال مراجعتها وZر 
e�شوؤولة Yنها.

e�شت�شار الإOراج

�شركة امركز اماي الكويتي �ش.م.ك.ع.
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 eلMظات وJنبيهات gاeة

حتوي gذه الن�شرة التعريفية Yلى eعلوeات جوgرية وbاfوfية للتعريف H�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك. (”ال�شركة“), و�شركاJها التاHعة, والأSشهم    •
ي Sشي```اق اإOراج اأSشه```م ال�شركة Hال�شوق الرFي�شي لدي HورUشة الكويت ل```لأوراق امالية HغرVش التعريف Hال�شركة ولي�ش HغرVش Wرح اأSشهم  ال�شركة للكتتاب 

اأو العرVش اأو الدYوة اأو التوUشية Hالتداول ي اأSشهم ال�شركة.  

م Jخول ال�شركة اأو e�شت�شار الإOراج اأي �شخ�ش لتقدم اأي eعلوeات Zر وارOة ي gذه الن�شرة التعريفية ويجب Yدم الYتماY Oلى اأي eعلوeات Zر وارOة    •
ي gذه الن�شرة التعريفية اأو اYتبار اأfها bد م اYتماgOا اأو اإجاJRها eن bبل ال�شركة اأو e�شت�شار الإOراج. 

لن يتم حديث gذه الن�شرة التعريفية Hعد اإUشدارgا واإOراج اأSشهم ال�شركة, وeن Kم aاإن bراAة gذه الن�شرة التعريفية ي اأي وbت لMق Hعد Jاريخ اإUشدارgا    •
اأو Yند Hداأ Jداول اأSشهم ال�شركة ي HورUشة الكويت للأوراق امالية ل يعني اأن امعلوeات الوارOة aيها Sشارية اأو Uشحيحة اأو حدKة ي Pلك الوbت. 

يجب Yلى امتداولن bراAة gذه الن�شرة التعريفية bبل اأول يوم Jداول ي اأSشهم ال�شركة لدي HورUشة الكويت للأوراق امالية وPلك جنبًا اإى جنب eع النظام   •
الأSشاSشي لل�شركة وJعديلJه والبياfات امالية لل�شركة امرaقة Hهذه الن�شرة التعريفية. 

ل مث```ل اأي ج```زe Aن gذه الن�شرة التعريفية Jقدم e�ش```ورة اSشتثمارية اأو eالية اأو Vشريبية اأو bاfوfية لأي �شخ�```ش اأو eتداول حتمل ي اأSشهم ال�شركة. كما    •
يجب Yلى امتداولن امحتملن Yدم Jف�شر حتويات gذه الن�شرة التعريفية Yلى اأfها مثل e�شورة اSشتثمارية اأو eالية اأو Vشريبية اأو bاfوfية. ويتعن Yلى كل 

eت```داول حتمل اح�شول Yلى الSشت�شارات الSشتثمارية وامالية وال�شريبية والقاfوfية لتحديد eلeAة التداول Yلى اأSشهم ال�شركة والأSشهم امدرجة H�شفة 

Yاeة للمتداول التي bد JوؤOي اإى رHح اأو N�شارة ما ي Pلك N�شارة كاeل bيمة الSشتثمار. 

b```د يك```ون JوRيع gذه الن�شرة التعريفية وكذلك التداول ي اأSشهم راأSش eال ال�شركة حظورًا موجب القاfون ي Hع�ش الأfظمة القاfوfية Nارج Oولة الكويت.    •
وYلى امتداولن امحتملن اأن يتعرaوا Yلى امتطلبات القاfوfية والتبعات ال�شريبية ي HلO جن�شيتهم واإbاeتهم وحل اأYمالهم aيما يتعلق Hتملك الأSشهم اأو 

الت�شرف aيها, وكذلك اأي bيوY Oلى ال�شرف الأجنبي bد Jكون وKيقة ال�شلة Hتلك العمليات.

ل يق```دم e�شت�ش```ار الإOراج اأو �شركاJ```ه التاHعة اأو الزeيلة اأو e�شوؤوليه اأو eديريه اأو eوXفيه اأي Jعهد اأو Vشمان, Uشريحًا كان اأو Vشمنيًا, لدbة اأو اكتمال امعلوeات   •
ال```وارOة ي g```ذه الن�ش```رة التعريفية. كما يخل```ي e�شت�شار الإOراج اأو �شركاJه التاHع```ة اأو الزeيلة اأو e�شوؤوليه اأو eديريه اأو eوXفي```ه e�شوؤوليتهم Yن اأي eعلوeات 

Uشريحة اأو Vشمنية وارOة ي gذه الن�شرة التعريفية اأو eعلوeات م اإZفال Pكرgا وكل eا ين�شاأ Yن اSشتخدام gذه الن�شرة التعريفية eن bبل امتداولن امحتملن. 

حت```وي g```ذه الن�شرة التعريفية Yلى Hياf```ات م اح�شول Yليها eن اأHحاث ال�شوق وeعلوe```ات Yاeة وeعلوeات eن f�شرات Jتعلق Hالقط```اع اأو Hال�شناYة, اأو    •
e�ش```اOر اأN```رH i�شكل Yام م Jقم ال�شرك```ة اأو e�شت�شار الإOراج Hالتحقق eنها H�شكل e�شتقل, وeن Kم ل J�شمن ال�شرك```ة اأو e�شت�شار الإOراج bOة اأو كفاية اأو 

اكتمال اأي eن Jلك امعلوeات.
يتع```ن Yل```ى امتداول```ن امحتملن eراYاة امخاWر التي ينطوي Yليها الت```داول ي اأSشهم ال�شركة Mيث ينطوي التداول ي اأSشه```م ال�شركة والأSشهم Yاeة Yلى    •
Hع�```ش امخاWر امرJفع```ة Yلى النحو امبن ي gذه الن�شرة التعريفية حت Yنوان "عوامل امخاطرة الرئي�ش���ية". وbد bدeت gذه الن�شرة التعريفية لإJاMة 

eعلوeات aقط, ول يق�شد eنها, ول يجب اأن JوؤNذ, كاأSشاSش لأي bرار اSشتثماري للتداول ي اأSشهم ال�شركة. 
اأي```ة اآراA اأو Jعب```ر Yن fوايا اأو Jوbعات e�شتقبلية ي gذه الن�شرة التعريفية Jعتمد Yلى اaراVشات وVشعتها ال�شركة eتعلقة Hثبات الوVشع الراgن والجاgات    •
العاe```ة ي الbت�ش```اO وYواe```ل اأN```رi ولك```ن ل J�شم```ن حقيقها e�شتقب```ل. وeن Kم Yن```د اSشتخ```دام الكلم```ات التالية ("يتوb```ع" و "ي```رi" و"يتكهن" 
و"يقّدر"و"ين```وي" و "b```د" و"Sش```وف" و"يحتمل") وZرgا eن الكلمات اأو العب```ارات Pات امعنى امماKل ي gذه الن�ش```رة التعريفية aيما يتعلق Hال�شركة 
و�شركاJه```ا التاHع```ة والأSشه```م aاإن امق�شوe Oنه```ا الإ�شارة اإى اSشت�شراف Jلك اُجم```ل للم�شتقبل وeن Kم Jخ�شع Jلك الكلم```ات للمخاWر امبينة حت Yنوان 
"عوام���ل امخاطرة الرئي�ش���ية" وال�شكوك والaراVشات احالية امتعلقة Hبع�ش Jلك العواe```ل والظروف التناa�شية, والأوVشاع الbت�شاOية العاeة, وXروف 

ال�شوق, وZرgا eن الأMداث, وeن Kم aل J�شمن ال�شركة اأو e�شت�شار الإOراج حقق اأي eن Jلك التوbعات ام�شتقبلية.
Jتخ```ذ ال�شرك```ة �شكل �شرك```ة e�شاgمة كويتية eقفلة وJخ�ش```ع لأMكام bاfون ال�شركات رb```م 1 ل�شنة 2016 ولFحته التنفيذي```ة وJعديلJهما, وSشوف J�شبح    •
�شرك```ة e�شاgم```ة كويتية Yاeة JلقاFيا مجرO اإOراجها وHداأ Jداول اأSشهم راأSش eالها لدي HورUشة الكويت للأوراق امالية وaقا حكم اماOة e (242)ن bاfون 

ال�شركات رbم 1 ل�شنة 2016 وJعديلJه. 
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eعلوeات ال�شركة العاeة الرFي�شية

�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك.اSشم ال�شركة
97054 وJاريخ القيد f 2وaمر 2003رbم ال�شجل التجاري وJارjخ القيد

eدينة الكويت -القبلة – Nلف aندق �شراJون الكويت – �شارع اHو Hكر ال�شديق – Hرج البح`ر – الدور الثايامركز الرئي�شي
Uش.ب. 22828 ال�شفاة 13089-الكويتالعنوان الرjدي

http://www.almanar.com.kw والريد اللكروي info@almanar.com.kwاموbع والرjد الإلكروي

g22983000/1825050اJف ال�شركة

a22983003 / 22983001اك�س ال�شركة

6 اأكتوHر J 2003ارjخ التاأSشي�س
O 30,874,759.كراأSس امال ام�شرح Hه

O 30,874,759.كراأSس امال ام�شدر

O 30,874,759.ك راأSس امال امدaوع

S 308,747,591شهم عدO الأSشهم ام�شدرة

a 100ل�ش (eاFة aل�ش) لل�شهم الواMدالقيمة الإSشمية لل�شهم

جميع اأSشهم ال�شركة اأSشهم YاOيةfوع الأSشهم
ل يوجدالأSشهم Zر النقدjة

ل يوجداأSشهم اخزjنة

اأZراVس ال�شركة

MدO لل�شركة مارSشة العديد eن الأf�شطة الSشتثمارية eن اأجل حقيق الأZراVش اخاUشة Hها, Mيث 
لل�شرك```ة اSشتخدام ختل```ف الأOوات الSشتثمارية والتي Jتواa```ق eع اأMكام ال�شريع```ة الغراA, والقيام 
Hكاa```ة Yمليات الSشتثمار والتمويل والإOارة للeوال واحقوق امنقولة وZر امنقولة وكذلك مارSشة 
كاa```ة الأf�شط```ة امرJبطة Hذلك Yلى اأن Jك```ون مارSشة كاaة gذه العملي```ات والأf�شطة ل JتعارVش eع 
اأMكام ال�شريعة ووaقًا للقواfن والنظم امعمول Hها ي Oولة الكويت. كما اأن لل�شركة احق ي مارSشة 
كاa```ة الأf�شطة والعمليات الأNرi والتي Jلزم للوaاH AاأZراVشها Sشواb Aاeت Hهذه الأf�شطة والعمليات 
الأN```رi والتي Jل```زم للوaاH AاأZراVشها Sشواb Aاeت Hهذه الأf�شط```ة والعمليات ح�شاب الغر ي OاNل 

وNارج Oولة الكويت. وي Sشبيل Pلك Jقوم ال�شركة HالYمال التالية:
1.  القيام Hكاaة Yمليات eنح الت�شهيلت الFتماfية للم�شتهلكن.

J  .2قدم كاaة eنتجات التاأجر eثل التاأجر الت�شغيلي اأو التمويلي.

M  .3�شد اموارO للتمويل Hالإجارة وJرJيب Yمليات مويل جماYي للإجارة.

.Oن العقوe اgرZ ة اأوeشاو�e حة اأوHراe OقوY شتهلكية موجبS4.  مويل ال�شلع ال

5. الSشتثمار العقاري وJطوير وJنمية الأراVشي ال�شكنية وHناA الوMدات وامجمعات ال�شكنية والتجارية 

وامخاRن Hق�شد Hيعها اأو Jاأجرgا.
6.  القيام Hجميع الأYمال امتعلقة Hالأوراق امالية.

J  .7اأSشي�```ش UشناOيق الSشتثمار ح�ش```اب ال�شركة اأو للغر وWرح وMداJه```ا للكتتاب والقيام HوXيفة 

اأeن الSشتثمار اأو eدير الSشتثمار لل�شناOيق الSشتثمارية والتاأجرية ي الداNل اأو اخارج Wبقًا 
للقواfن والقرارات ال�شارية ي الدولة.

8.  الSشتثمار ي القطاYات العقارية وال�شناYية والزراYية وZرgا eن القطاYات الbت�شاOية وPلك 
eن Nلل ام�شاgمة ي JاأSشي�ش ال�شركات امتخ�ش�شة اأو �شراA اأSشهم gذه ال�شركات.

9.  القي```ام HالدراSش```ات والبحوث الbت�شاOية والفني```ة اخاUشة HتوXيف الأe```وال اأو Zرgا اللeRة 

لن�شاط ال�شركة اأو لعملFها اأو للغر.
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اأZراVس ال�شركة

10. اإOارة امحاaظ Hكاaة اأ�شكالها واSشتثمار وJنمية اأeوال YملFها eن Nلل JوXيفها ي كاaة اأوجه 

الSشتثمار حليًا اأو ي اخارج.
11.  مثي```ل اأو اbتناA ال�شركات الوWنية والأجنبية التي Jت�شاHه eع ال�شركة ي اأZراVشها وPلك Hهدف 

التعاe```ل ي eنتجاJه```ا وNدeاJها امالية حليًا وYامي```ًا وما ل يتعارVش e```ع ال�شريعة الإSشلeية 
والقواfن والنظم الكويتية Pات العلbة

وYل```ى العم```وم لل�شرك```ة القيام Hجمي```ع الأYمال واخدe```ات التي JدN```ل Vشمن اNت�شاU```ش �شركات 
الSشتثمار والتي Jتواaق eع اأMكام ال�شريعة الإSشلeية.

يجوR لل�شركة اأن Jكون لها e�شلحة اأو J�شرك Hاأي وجه eع الهيئات التي Jزاول اأYماًل �شبيهة HاأYمالها 
اأو التي bد Jعاوfها Yلى حقيق اأZراVشها ي الكويت اأو ي اخارج, ولها اأن Jن�شئ اأو J�شارك اأو J�شري 

gذه الهيئات اأو Jلحقها Hها. 
ويتع```ن اأن Jتم مارSشتها وaقًا لأMكام ال�شريع```ة الإSشلeية ال�شمحة, ول يجوH Rاأي Mال eن الأMوال 
اأن Jف�ش```ر اأي eن الأZراVش امذكورة Yلى اأfها جيز لل�شركة القيام SشواH A�شكل eبا�شر اأو Zر eبا�شر 

ممارSشة اأي اأYمال رHوية اأو eناaية لأMكام ال�شريعة الإSشلeية ال�شمحة.

Yاeة مرSشوم JاأSشي�س ال�شركة كويتية  e�شاgمة  �شركة  ال�شركة  وJ�شبح  eقفلة  كويتية  e�شاgمة  ك�شركة  ال�شركة  JاأSشي�ش  م 
اإYتبارا eن Jاريخ الإOارج Wبقا حكم اماOة e 242ن bاfون ال�شركات رbم 1 ل�شنة 2016 وJعديلJه.  

عدO ام�شاgمن
e 697�شاgم e�شجل H�شجلت وكيل امقاUشة ال�شاOة/ ال�شركة الكويتية للمقاUشة Hتاريخ O 20ي�شمر 

.2018

ام�شت�شار القاfوي لل�شركة 

وعنواfه

امرك```ز لأYم```ال القاf```ون والإOارة والتحكيم (امحاe```ي ح�شن حمد HوUشلي```ب) وYنواfه eركز    .1

ال�شف```اة –الدور J- 17قاWع �شارع aهد ال�شام وYبد العزي```ز ال�شقر-Oولة الكويت الرeز الريدي 
Uش.ب. SO 1144شمان g 15462اJف رbم a 22968960/22958961/22958963اك�ش رbم 

.22958964

جموY```ة التويج```ري و�شركاه للمحاe```اة والSشت�شارات القاfو fية وYنواfه H```رج اجوgرة –الدور    .2

الراHع –�شارع Yلي ال�شام –Oولة الكويت الرeز الريدي Uش.ب. 863 ال�شفاة رeز Hريدي 13009 
gاJف رbم 22055030 وaاك�ش رbم 22055021.

اأMمد العيا�ش حاeون وe�شت�شارون bاfوfن وYنواfه Hرج ال�شحاب –الدور الأول –ال�شاحية –    .3

Oولة الكويت gاJف رbم 22451455 وaاك�ش رbم 22454254. 

مراbب M�شاHات ال�شركة

eكت```ب Oيلوي```ت وJو�ش الوRان و�ش```ركاه (وYنواf```ه جم``````````ع العوVش``````ي-ال```دور ال�شاH```ع والت``اSش``````````ع-
القبل```````ة-Oولة الك````````ويت Uش.ب. 20174 ال�شفاة g 13062````````اJف رb```````م 22408844 00965، 

aاك`````�ش رb``````م 22408855 00965.

م�شت�شار الإOراج

امركز اماي الكويتي �ش.م.ك.ع
• Nدeة العملe :Aبنى الدYيج, �شارع eبارك الكبر, القبلة, الكويت	
• الإOارة: H```رج يوfيفرSش```ال, �شارع اأMمد اجاHر, ال�شرق, الكويت U```ش.ب. 23444, ال�شفاة 	

O ,13095ولة الكويت

ام�شت�شار القاfوي للإOراج 

eكتب (Al-Hossam Legal) الطرbي و�شركاه للSشت�شارات القاfوfية وامحاeاة. 
Hرج كيبكو, الدور 44, �شارع Nالد Hن الوليد, ال�شرق, الكويت

Uش.ب. 5819, ال�شفاة O ,13059ولة الكويت
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اأSشهم ال�شركة وJوRيعاJها

راأSس امال ام�شدر وامدaوع:
راأSش eال ال�شركة ام�شدر وامدaوع gو O 30,874,759.ك.

عدO الأSشهم ام�شدرة وامكتتب aيها:
راأSش eال ال�شركة eوRع Yلى S 308,747,591شهم. والقيمة الإSشمية لكل Sشهم gي a 100ل�ش (eاFة aل�ش) وجميع الأSشهم fقدية وeدaوYة 

Hالكاeل وeكتتب aيها Hالكاeل.

اإUشدارات الأوراق امالية ال�شاHقة من bبل ال�شركة
يوVشح اجدول التاي الأSشهم ام�شدرة eن bبل ال�شركة eنذ Hداية Yمل ال�شركة:

YدO الأSشهم ال�شنةfوع الUشدار
ام�شدرة (Sشهم)

اإجماي القيمة الSشمية للإUشدار 
(Oينار كويتي)

2003300,000,00030,000,000راSش امال Yند التاأSشي�ش

N2005829,70082,970يار �شراA اموXفن 

N20063,180,300318,030يار �شراA اموXفن

N20073,000,000300,000يار �شراA اموXفن

N20081,576,300157,630يار �شراA اموXفن

N2009161,29016,129يار �شراA اموXفن

اح�ش�س العينية (Zر النقدjة)
م J�شدر ال�شركة اأSشهما ي راأSش eالها eقاHل M�ش�ش Yينية e�شبقا. 

الأوراق امالية الأخرi وال�شندات وال�شكوك
م ي�شبق لل�شركة اإUشدار Sشندات اأو Uشكوك اأو اأوراق eالية اأNري Hخلف الأSشهم. 

عدO ام�شاgمن
Hلغ Yدe O�شاgمي ال�شركة e 697�شاgم e�شجل H�شجلت وكيل امقاUشة ال�شركة الكويتية للمقاUشة Hتاريخ O 20ي�شمر 2018.

fوع ال�شهم
جميع اأSشهم ال�شركة YاOية واإSشمية. 

ملكية ال�شهم
يجوR لغر الكويتين ملكها وaقًا لأMكام القاfون والقرارات الوRارية امنظمة لذلك.

احقوق الناجة عن ملكية ال�شهم
كل Sشه```م يخ```ول UشاMبة احق ي اح�ش```ور وام�شاركة ي امناb�شات والت�شوي```ت ي اجتماYات اجمعية العاeة للم�شاgم```ن HعدO الأSشهم التي 
ملكه```ا وHحقوق eت�شاوية ي اSشتلم JوRيعات الأرHاح واأSشه```م امنحة وYاFدات الت�شفية Hل مييز. ويرJب Mتمًا Yلى eلكية الأSشهم bبول Yقد 

التاأSشي�ش واأMكام النظام الأSشاSشي لل�شركة وbرارات جمعيتها العاeة.
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احق ي التوjRعات
اإن اإb```رار JوRي```ع الأرH```اح ال�شنوية اخاUشة Hال�شنة امالية ال�شاHقة, يت```م كل Yام HناY Aلى JوUشية جل�```ش اإOارة ال�شركة وYرVشها Yلى اجمعية 
العموeي```ة ال�شنوية للم�شاgمن لإbرارgا اأو الب```ت aيها HاأZلبية الأSشهم احاVشرة اأو اممثلة ي الجتماع, والذي Sشيتم Yقده Nلل الثلKة اأ�شهر 
التالي```ة لنهاي```ة ال�شنة امالية ال�شاHقة لل�شركة, وgي ال�شنة اميلOية. ويتم M�شاب وJوRيع الأرHاح ال�شنوية وaقًا لأMكام النظام الأSشاSشي لل�شركة 

وbاfون ال�شركات ي Oولة الكويت. 
ويحق للم�شاgمن ام�شجلن ي Sشجل e�شاgمي ال�شركة ام�شاركة ي JوRيعات الأرHاح التي يوUشي Hها جل�ش اإOارة ال�شركة وJواaق Yليها اجمعية 
العاe```ة ال�شنوي```ة Yن ال�شنة امالية امن�شرeة. ويحق للم�شاgم اSشتلم امبال```غ ام�شتحقة Yلى الأSشهم SشواAً كاfت JوRيعات fقدية اأو اأSشهم eنحة 
Yن YدO الأSشهم امملوكة للم�شاgم ي Jواريخ اSشتحقاbها Wبقا لقواYد اSشتحقاbات الأSشهم ال�شاOرة eن وbت لأNر eن bبل gيئة اأSشواق امال 
وHورUش```ة الكوي```ت واجدول الزeني لتوRيعها ال```ذي Jعلنه ال�شركة eن Mيث Jاريخ Mي```اRة ال�شهم وJاريخ Jداول ال�شه```م Oون الSشتحقاق وJاريخ 

الSشتحقاق وJاريخ التوRيع. 
ول مكن Jقدم اأي Vشمان Yلى اأfه Sشوف يتم Jقرير اأو JوRيع اأرHاح اأو اأSشهم eنحة e�شتقبل اأو bيمتها Mيث يعتمد Jقرير Jلك التوRيعات وbيمتها 
Yل```ى اأرH```اح ال�شركة, وال�شيولة النقدي```ة, وHيئة الYمال, وJواa```ر aرUش JوSشعية واSشتثماري```ة, والMتياWيات القاHلة للتوRي```ع, وNطط النفقات 
الراأSشمالي```ة والMتياج```ات النقدية الأNرi وeتطلباJه```ا النقدية وZرgا eن العواeل التي bد يراgا جل�```ش الإOارة وام�شاgمون Pات Uشلة eن 

Mن لآNر.

Hيان الأرHاح النقدية وZر النقدية التي وYRتها ال�شركة Nلل اأNر اأرHع Sشنوات eالية:

اإجماي التوRيع النقدي
(Oينار كويتي)

 التوRيع النقدي
 (aل�ش لل�شهم الواMد)

Jاريخ eواaقة اجمعية العموeية  ال�شنة

1,543,738 a 5ل�ش 8 يوfيو 2015 2014

1,543,738 a 5ل�ش S 19شبتمر 2016 2015

1,543,738 a 5ل�ش 2 اأكتوHر 2017 2016

1,543,738 a 5ل�ش 23 اأHريل 2018 2017

bاHلية حوjل الأSشهم
ل يوجد التزام اأو bيد Hتحويل اأSشهم ال�شركة اإى �شكل اآNر eن الأوراق امالية.

Mالة الأSشهم وم�شاواJها HاإUشدارات Lدjدة
جمي```ع اأSشه```م ال�شركة Mاليًا اأSشهم YاOي```ة اإSشمية وfقدية eت�شاوية القيمة وي احق```وق والواجبات, وaى Mالة اإUش```دار اأSشهم جديدة يكون لكل 
e�شاgم الأولية ي الكتتاب Hح�شة eن الأSشهم اجديدة eتناSشبة eع YدO اأSشهمه ومنح ممارSشة Mق الأولوية eدة Nم�شة Y�شر يوeًا eن Jاريخ 
f�ش```ر YO```وة ام�شاgمن لذلك ويج```وJ RناRل ام�شاgمن eقدeًا Yن Mقهم ي الأولوية اأو Jقييد gذا احق H```اأي bيد Wبقا لأMكام bاfون ال�شركات 

رbم 1 ل�شنة 2016 وJعديلJه. 

Jارjخ Hداأ Jداول الأSشهم
 Oشهم اأو وجوSداول الأ```J شيولةS شمانV راي```ر 2019. ل مكنa 12 تاريخH داية التداولH ل```ىY ش```ة الكويت للأوراق اماليةUورH ع```e ف```اقJم ال

Wلبات Yليها.

Tشروط التداول
يتم Jداول الأSشهم ي HورUشة الكويت Wبقا لقواYد التداول التي J�شدرgا البورUشة Hعد eواaقة gيئة اأSشواق امال وeن Nلل وSشيط اأوراق eالية 
e�شجل ي HورUشة الكويت اأو وSشيط اأوراق eالية eوؤgل e�شجل ي HورUشة الكويت. ولكي يتمكن اأي �شخ�ش eن Jداول اأSشهم ال�شركة اأن يخ�ش�ش 

له M�شاب اSشتثمار (رbم Jداول) eن وكالة امقاUشة (ال�شركة الكويتية للمقاUشة). 
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eلكية ال�شهم وكبار ام�شاgمن

احد الأfOى لعدO الأSشهم التي مكن لل�شخ�س اأن jتملكها
ل Jوجد bيوY Oلى eلكية الأSشهم اأو Mد اأfOى الذي مكن للم�شاgم ملكه.

كبار ام�شاgمن
Hيان كبار ام�شاgمن الذين ملكون 5% اأو اأكر eن اإجماي راأSش امال ام�شدر وامدaوع لل�شركة كما ي O 20ي�شمر 2018:

f�شبة ام�شاgمة %اإجماي YدO الSشهم امملوكة (Sشهم)اSشم ام�شاgم
18.39 %56,762,333�شركه bطر للSشتثمار وJطوير ام�شاريع القاH�شة

 2Aشاب العمل�M-شتثمار الدويSرة للa14.58 %45,012,273�شركة و

13.74 %42,416,300�شركة aاينن�شال اSشيت�ش البحرين P.م.م.
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وUشف اأYمال ال�شركة وJطورgا
التاأSشي�س

JاأSش�شت �شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك. (وي�شار اإليها aيما Hعد H` ” ال�شركة“ اأو“ امنار“) ك�شركة e�شاgمة كويتية eقفلة ي Oولة الكويت 
ي Yام 2003 موجب كتاب الت�شريح HالتاأSشي�ش رbم 4857 جلد 1 اموؤرخ ي 6 اأكتوHر S 2003شجل جاري رbم 97054. وJخ�شع لأMكام 
bاf```ون ال�ش```ركات رbم 1 ل�شنة 2016 ولFحته التنفيذية Hدول```ة الكويت, وJخ�شع لأfظمة ولواFح وRارة التج```ارة وال�شناYة Hدولة الكويت, كما 
Jخ�ش```ع لرbاH```ة gيئة اأSشواق امال Hدولة الكويت Wبقا لأMكام القاfون رbم 7 ل�شنة H 2010�شاأن اإf�شاg Aيئة اأSشواق امال وJنظيم f�شاط الأوراق 
امالي```ة ولFحت```ه التنفيذية ال�شاOرة موج```ب bرار gيئة اأSشواق امال رb```م (72) ل�شنة 2015, وJعديلJهما HالإVشاa```ة اإى اأن ال�شركة Jخ�شع 

لتعليمات ورbاHة Hنك الكويت امركزي aيما يتعلق Hن�شاط التمويل.

 امقر الرئي�شي
القبل```ة – bطع```ة N- 14لف aندق ال�شراJون-�شارع اHو Hك```ر ال�شديق-Hرج البحر (eبنى رbم 2) -ال```دور التاSشع-Uش.ب. 22828 ال�شفاة 
 www.almanar.com.kw ع اللكروي``````bم  3001 2298 965+ اموbاك�ش رa /+965 2298 3000 مbف رJاg/ولة الكويتO 13089

  info@almanar.com.kw الريد اللكروي

اأZراVس ال�شركة وaقاً للنظام الSشاSشي
M```دO لل�شرك```ة مارSشة العديد e```ن الأf�شطة الSشتثمارية eن اأج```ل حقيق الأZراVش اخاUشة Hه```ا, Mيث لل�شركة اSشتخ```دام ختلف الأOوات 
الSشتثمارية والتي Jتواaق eع اأMكام ال�شريعة الغراA, والقيام Hكاaة Yمليات الSشتثمار والتمويل والإOارة للeوال واحقوق امنقولة وZر امنقولة 
وكذل```ك مارSش```ة كاaة الأf�شطة امرJبط```ة Hذلك Yلى اأن Jكون مارSش```ة كاaة gذه العملي```ات والأf�شطة ل JتعارVش eع اأM```كام ال�شريعة ووaقًا 
للقواf```ن والنظ```م امعمول Hها ي Oولة الكويت. كما اأن لل�شركة احق ي مارSشة كاaة الأf�شطة والعمليات الأNرi والتي Jلزم للوaاH AاأZراVشها 
Sشواb Aاeت Hهذه الأf�شطة والعمليات الأNرi والتي Jلزم للوaاH AاأZراVشها Sشواb Aاeت Hهذه الأf�شطة والعمليات ح�شاب الغر ي OاNل وNارج 

Oولة الكويت. وي Sشبيل Pلك Jقوم ال�شركة HالYمال التالية:
القيام Hكاaة Yمليات eنح الت�شهيلت الFتماfية للم�شتهلكن.  .1

Jقدم كاaة eنتجات التاأجر eثل التاأجر الت�شغيلي اأو امنتجات التمويلية.   .2

M�شد اموارO للتمويل وJرJيب Yمليات مويل جماYي Hالإجارة.   .3

.Oن العقوe اgرZ ة اأوeشاو�e حة اأوHراe OقوY شتهلكية موجبSمويل ال�شلع ال  .4

الSشتثمار العقاري وJطوير وJنمية الأراVشي ال�شكنية وHناA الوMدات وامجمعات ال�شكنية والتجارية وامخاRن Hق�شد Hيعها اأو Jاأجرgا.  .5

القيام Hجميع الأYمال امتعلقة Hالأوراق امالية.   .6

الSشتثمار اأو eدير الSشتثمار لل�شناOيق الSشتثمارية والتاأجرية ي الداNل اأو اخارج للقواfن والقرارات ال�شارية ي الدولة.   .7

الSشتثمار ي القطاYات العقارية وال�شناYية والزراYية وZرgا eن القطاYات الbت�شاOية وPلك eن Nلل ام�شاgمة ي JاأSشي�ش ال�شركات   .8

امتخ�ش�شة اأو �شراA اأSشهم gذه ال�شركات. 
القيام HالدراSشات والبحوث الbت�شاOية والفنية اخاUشة HتوXيف الأeوال اأو Zرgا اللeRة لن�شاط ال�شركة اأو لعملFها اأو للغر.   .9

اإOارة امحاaظ Hكاaة اأ�شكالها واSشتثمار وJنمية اأeوال YملFها eن Nلل JوXيفها ي كاaة اأوجه الSشتثمار حليا اأو ي اخارج.   .10

مثي```ل اأو اbتن```اA ال�شركات الوWنية والأجنبية التي Jت�شاHه eع ال�شركة ي اأZراVشها وPلك Hهدف التعاeل ي eنتجاJها امالية حليًا وYاميًا   .11

وما ل يتعارVش eع ال�شريعة الSشلeية والقواfن والنظم الكويتية Pات العلbة.
وYلى العموم لل�شركة القيام Hجميع الأYمال واخدeات التي JدNل Vشمن اNت�شاUش �شركات الSشتثمار والتي Jتواaق eع اأMكام ال�شريعة الإSشلeية.

يجوR لل�شركة اأن Jكون لها e�شلحة اأو J�شرك Hاأي وجه eع الهيئات التي Jزاول اأYماًل �شبيهة HاأYمالها اأو التي bد Jعاوfها Yلى حقيق اأZراVشها 
ي الكويت اأو ي اخارج, ولها اأن Jن�شئ اأو J�شارك اأو J�شري gذه الهيئات اأو Jلحقها Hها. 

ويتعن اأن Jتم مارSشتها وaقًا لأMكام ال�شريعة الإSشلeية ال�شمحة, ول يجوH Rاأي Mال eن الأMوال اأن Jف�شر اأي eن الأZراVش امذكورة Yلى اأfها 
جيز لل�شركة القيام SشواH A�شكل eبا�شر اأو Zر eبا�شر ممارSشة اأي اأYمال رHوية اأو eناaية لأMكام ال�شريعة الإSشلeية ال�شمحة.

الإOراج 
م```ت امواaق```ة Yلى اإOراج اأSشهم ال�شركة ي HورUش```ة الكويت Hتاريخ O 20ي�شمر 2018 واأSشهم ال�شركة Z```ر eدرجة ي اأي Sشوق eن الأSشواق 

.iرNليمية اأو العامية الأbالإ

وVشع امجموعة 
كما ي S 30شبتمر 2018, ال�شركة لي�شت جزe Aن جموYة �شركات. Yلما Hاأfه ل يوجد Wرف واMد ملك M�شة ال�شيطرة Yلى ال�شركة. كما 

اأن ام�شاgمن الذين متلكون f�شبة اأكر eن e %5ن الSشهم العاOية لل�شركة ي�شتثمرون ي Yدة �شركات ل Yلbة لها Hال�شركة.
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ال�شركات التاHعة 
يوVشح اجدول التاي كبار ام�شاgمن الذين ملكون 5% اأو اأكر eن اإجماي راأSش امال ام�شدر وامدaوع لل�شركة كما ي S 30شبتمر 2018:

f�شبة املكيةHلد التاأSشي�سJارjخ التاأSشي�سالن�شاطاSشم ال�شركة

50%الكويت2005/7/18اإSشت�شارات اإOارية �شركة امنار الوWنية للSشت�شارات الOارية P.م.م.

50%الكويت2005/7/18اإSشت�شارات J�شويقية�شركة امنار اإك�شري�ش للSشت�شارات الت�شويقية P.م.م. 

�شركة eنارة J�شاgيل العقارية P.م.م.
 Aيع و�شراH ,شاريع�e ارةOاإ

الأراVشي والعقارات
99%الكويت2005/12/20

ال�شركات الأخرi التي م Oجها مع ال�شركة
م ي�شبق لل�شركة اأن bاeت Hدeج �شركات اأNرH iها. 

العوامل الSشتثنائية Pات الأKر اجوgري على اأf�شطة ال�شركة
ل يوج```د Mالي```ا Yواeل اSشتثناFية Pات اأKر جوgري Yلى f�شاط ال�شرك```ة. وللمزيد eن امعلوeات Yن العواeل الSشتثناFية مكن الWلع Yلى Hند 

Yواeل امخاWر الرFي�شية. 

اأgم الوكالت وال�شركات التي Jتعامل مع امنار

:iرNشركات اأ�

ال�شركات امورOة 

لل�شيارات

�شركة ام�شيله التجاريه�شركة جموYة الوكالت الوWنيه للتجارة العاeة وامقاولت
eوؤSش�شة Sشفاري الدولية للتجارة العاeة وeقاولت�شركة eعدات الغام للتجارة العاeة وامقاولت

ال�شركة الكويتية للأSشتراO ال�شيارات�شركة Hحرة التجارية

ال�شركات امورOة 

للأKاث

 �شركة كاXمة الكويتية�شركة eفرو�شات Jيباك
�شركة eارSش للأKاث �شركة ليدرR للأKاث والديكور

eعرVش الأfور �شركة bرWبة للKاث وامفرو�شات
  �شركة التجهيزات امكتبية

Tشركات اخدمات 

الطبية

eركز aرجينيا لطب الأSشنانeركز اHها التخ�ش�شي لطب الفم والSشنان
eركز البيان لطب الأSشنانeركز اأeاfة التخ�ش�شى لطب الSشنان

eركز fيو Sشمايل Sشبا لطب الأSشنانeركز احكمة التخ�ش�شي لطب الأSشنان 
eركز ليرJي التخ�ش�شي لطب الأSشنانeركز f`يو اأHها التخ�ش�شي للأSشنان
YياOات ايليت لطب وجميل الSشنان

Tشركات خدمات 

التعليم

�شركة كواليتاSش للSشت�شارات والتدريبfيوgورايزن
�شركة ام�شت�شارون العاميونeعهد Hتمان للتدريب الgلي

eعهد SشتاfفورO الريطايeعهد اك�شر ي�شن لتدريب اللغة الجليزيه



�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك 12

fبذة Yن الYمال والSشراJيجية
fبذة عن Jارjخ ال�شركة 

JاأSش�ش```ت �شرك```ة امنار للتمويل والجارة �ش.م.ك.  (وي�ش```ار اإليها aيما Hعد H` "ال�شركة" اأو"امنار") Hتاري```خ 6 اأكتوHر 2003 موجب Yقد رbم 
4857 جل```د Y 1لى يد Yدe Oن اموؤSش�شات والaراO للقي```ام Hكاaة Yمليات الSشتثمار والتمويل والإOارة للأeوال واحقوق امنقولة وZر امنقولة 

وكذل```ك مارSشة كاa```ة الأf�شطة امرJبطة. وNلل ال�شنوات التالية جحت ال�شركة ي J�شويق NدeاJها امالية ال�شرYية اموجهة H�شورة رFي�شية 
لعملA التجزFة HالإVشاaة اإى Yدe Oن الSشتثمارات امالية ي bطاYات ختلفة eن ال�شوق eثل bطاع التاأeن والإجارة والSشتثمار.

واSشتطاYت ال�شركة Nلل Sشنوات الeRة امالية العامية (2008-2009) الSشتمرار ي اأf�شطتها eن Nلل اإYاOة gيكلة القروVش والت�شهيلت 
اممنوM```ة e```ن البن```وك للتواaق e```ع الت�شهيلت اممنوM```ة للعملe ,Aع Nف�ش كاa```ة ام�شاريف Zر الفعال```ة ما اfعك�ش H�ش```ورة اإيجاHية Yلى 

اSشتمرارية ال�شركة وجاوgRا للأKار ال�شلبية للeRة امالية العامية.   
وN```لل ال�شن```وات التالية Mاaظت ال�شرك```ة Yلى جوOة امحفظة الFتماfية اخاUشة Hها وPلك eن Nلل اأN```ذ كاaة امخ�ش�شات امطلوHة رbاHيٌا 
مواجه```ة اأي```ة Oيون e�شكوك ي ح�شيلها, الeر الذي اfعك�ش H�شورة اإيجاHية الت�شنيف الFتم```اي لل�شركة كما ي Oي�شمر M 2014يث رaعت 
وكال```ة كاHيت```ال اfتلجن�ش للت�شني```ف الFتماي الت�شنيف اخاUش Hال�شركة e```ن (+B) اإى (-BB), كما bاeت وكالة كاHيت```ال اfتلجن�ش ي fوaمر 

H 2016رaع الت�شنيف الFتماي اإى (BB) وPلك fتيجة اآKار الSشتقرار الذي eرت Hه ال�شركة Nلل ال�شنوات اخم�ش ال�شاHقة.

اأf�شطة ال�شركة 
JرJكز اأf�شطة ال�شركة Yلى مارSشة كاaة Yمليات التمويل والSشتثمار وaقا مباOئ ال�شريعة الإSشلeية, ومكن Jق�شيمها اإى eا يلي:

خدمات التموjل
يعت```ر Nدe```ات التمويل الن�شاط الرFي�شي لل�شركة والذي Jقوم e```ن Nلله Hتقدم اخدeات التمويلية امتواaقة e```ع eباOئ ال�شريعة الإSشلeية 
للأa```راO وال�ش```ركات, Mيث Hلغ Mجم حفظة التمويل e 42.556ليون Oين```ار كويتي كما ي O 31ي�شمر 2017 وbدرت اإيراOاJه Hحواي %88 

eن اإجماي اإيراOات ال�شركة لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2017. 
ول```دi ال�شرك```ة اأرHع a```روع Jقدم eن Nللها Nدeات التمويل ويبلغ Yدe O�شئوي التمويل العاeل```ن ي ال�شركة e 16وXف (كما ي O 31ي�شمر 

2017) والذين يتواجدون اأي�شا ي كرi وكالت ال�شيارات.

 وJقدم ال�شركة اخدeات التمويلية التالية: 

1. موjل ال�شيارات 

Jت�شم```ن g```ذه اخدe```ات مويل ال�شيارات اجدي```دة eن جميع وكالت ال�شي```ارات HالإVشاa```ة اإى مويل ال�شي```ارات ام�شتعملة والتي مكن 
اح�ش```ول Yليها eن eكاJب ال�شيارات اأو الaراO. وJعد Nدeات مويل وJاأجر ال�شيارات eن اأgم اخدeات التمويلية التي Jقدeها ال�شركة 

Mيث حقق eا يزيد Yن Kلثي الإيراOات.
وJتبع ال�شركة eنهج التمويل امتواaق eع ال�شريعة Mيث Jقوم H�شراA ال�شيارة التي يحدgOا العميل eن وكالة ال�شيارات وeن Kم Jقوم HاإYاOة 
Hي```ع ال�شيارة للعمي```ل eن Nلل Yقد eراHحة. وحتفظ ال�شركة H�شماfات Yلى مويل ال�شي```ارات والتي J�شمل Mظر Hيع ال�شيارات التي يتم 

مويلها حن الوaاH Aكاaة الأeوال القاFمة Yليها. 
وHالن�شب```ة لعم```لA ال�شركة eن اموؤSش�شات وال�شركات Jقوم ال�شركة Hتمويل ال�شيارات امطل```وب �شراFها eقاHل �شروط JفاوVشية يتم الJفاق 
 Aال�شيارات جز Aكون �شراJ شريطة اأن� Aالعمل Aية لهوؤلfتماFشة الSذه ال�شركات والدراg شنيف�J لىY AناHن ال�شركة وe هاFملY عe ليهاY

eن f�شاط gوؤلA العملA وYلى األ Jزيد aرة التمويل Yن اأرHع Sشنوات. 
وJلت```زم ال�شرك```ة Hتعليمات البنك امركزي اخاUشة Hاخدe```ات التمويلية لل�شيارات والتي حدM Oد اأb�ش```ى bيمته O 25,000ينار كويتي 
 RتجاوJ شنوات, كما يجب األS 10 مر ال�شيارةY RتجاوJ لى األYينار كويتي وO 1,000 ىfOحد اأHل وbب اأيهما اأJشعف الراV 25 لل�شيارات اأو
الأb�ش```اط اخاU```ش HالقروV```ش 40% للموXف العاeل اأو 30% للموXف امتقاY```د. وJقوم ال�شركة Hتمويل ال�شي```ارات Hدون eقدم وHفرات 

Sشماح ختلفة واb�شاط �شهرية bد متد خم�شة Sشنوات eع Sشهولة وSشرYة اإجاRات امعاeلة ي Mالة اSشتيفاA ال�شروط الFتماfية.
ومتل```ك ال�شركة Yلb```ات bوية eع كرi وكالت ال�شيارات OاNل ال�شوق الكويتي والتي Jعطي aرة Sشماح ي Sشداb Oيمة ال�شيارات التي م 

�شراFها eن gذه الوكالت bد متد اإى 6 اأ�شهر, الeر الذي يزيد eن اأرHاح ال�شركة ويعزe Rوbعها ي ال�شوق الكويتي.
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2. موjل العقارات 

Jقدم ال�شركة مويل للعقارات للعملS Aشواe Aن الaراO اأو ال�شركات واموؤSش�شات Yلى اأن يكون العقار اSشتثماري ولي�ش Sشكني وJقوم ال�شركة 
Hتق```دم موي```ل Hن�شبة e %65ن bيمة العقار وbد J�شل a```رة ال�شداO اإى S 15شنة. ويبلغ احد الأb�شي مبل```غ التمويل العقاري e %15ن 
Uش```اي Mق```وق ام�شاgمن, كما Jعتمد ال�شركة ي Jقدير bيمة العقارات Yلى التقييم العقاري الذي يقدeه العميل eن bبل اأKنن eن وكالت 

التقييم العقاري امعتمد eن bبل ال�شركة وJختار ال�شركة Yلى القيمة التقديرية للعقارات. 

3. موjل الب�شائع وامعدات

Jقدم ال�شركة Nدeات مويل الب�شاFع لعملFها eن اموؤSش�شات وال�شركات والتي Jت�شمن مويل امعدات والأجهزة التي Jطلبها Jلك ال�شركات 
للقيام HعملياJها eثل eعدات النقل والتجهيزات. ومكن اأن J�شل f�شبة التمويل اإى H %100ناY Aلى الدراSشة الFتماfية للعميل وbد متد 

aرة ال�شداO اإى اأرHعة Sشنوات.
وJت�شمن ال�شماfات التي ح�شل Yليها امنار اأSشهم ال�شركات اأو NطاHات Vشمان eن البنوك اأو Vشماfات �شخ�شية eن eلك ال�شركة.

4. موjل اخدمات التعليمية وال�شحية 

Jق```دم ال�شرك```ة مويل للخدeات ال�شحية والتعليمية لعملFها e```ن الأaراO, الذين يتعاeلون eع اموؤSش�ش```ات التعليمية وال�شحية التي منح 
Nي```ار الدa```ع الجل. وJوaر امنار مويل Nدeات Hقيمة Jراوح eا Hن O 500ينار كويت```ي اإى O 5,000ينار كويتي ومتد aرة ال�شداe Oن 
Sشن```ة اإى K```لث Sشنوات Hحد اأb�شى. وJعتمد ال�شماfات التي ح�شل Yليها ال�شركة Yلى وVشع العميل الFتماي واملAة امالية له وJت�شمن 

ال�شماfات التي مكن اأن Jقبلها ال�شركة aOعات eقدeة اأو Vشماfات �شخ�شية eن Nلل اأي Wرف Pا Uشلة للعميل.

5. موjل الأKاث والأLهزة اللكروfية 

Jقوم ال�شركة اأي�شا Hتقدم Nدeات مويل الأKاث والأجهزة اللكروfية للأaراO والتي يتم �شراوؤgا eن �شركات الأKاث والأجهزة اللكروfية 
 Oرة ال�شداa ينار كويتي ومتدO 5,000 ينار كويتي اإىO 500 نH اe راوحJ قيمةH ر امنار مويل منتجاتaوJولة الكويت. وO لNاO لةeالعا

eن Sشنة اإى Kلث Sشنوات Hحد اأb�شى.  
وJعتم```د ال�شماf```ات التي ح�شل Yليها ال�شرك```ة Yلى OراSشة العميل واملAة امالي```ة له وJت�شمن ال�شماfات امقدe```ة التي مكن اأن Jقبلها 

ال�شركة aOعات eقدeة اأو Vشماfات �شخ�شية eن Nلل اأي Wرف Pا Uشلة للعميل.

اأf�شطة الSشتثمار 
متل```ك ال�شرك```ة حفظ```ة eن الأوراق امالي```ة والعقارات Hلغ```ت e 6.798ليون Oين```ار كويتي كم```ا ي O 31ي�شمر 2017 والت```ي bاeت ال�شركة 
HالSشتثمار aيها H�شورة eبا�شرة اأو M�شلت Yليها eقاHل �شطب Hع�ش القروVش امتعرة.  وJ�شعى ال�شركة اإى حقيق اأرHاح راأSشمالية eن Nلل 

Hيع gذه الأUشول HالإVشاaة اإى التوRيعات النقدية التي Jت�شلمها ال�شركة. وJت�شمن حفظة ال�شركة الأUشول التالية: 
• اأUشول مالية Hالقيمة العاOلة من خلل Hيان الدخل: وJت�شمن جموYة eن الأSشهم ل�شركات Jعمل وaقا مباOئ ال�شرYية الإSشلeية ي 	

eنطقة Oول جل�ش التعاون اخليجي واأZلب gذه الأSشهم Zر امدرجة.
• الSشتثم���ارات امتاM���ة للبي���ع: يت�شمن gذا البند اأSشهم ل�شركة Nليجي```ة Jعمل وaقا مباOئ ال�شريعة الإSشلeية وgي Zر eدرجة ي اأي eن 	

الأSشواق امالية للمنطقة.
• الSشتثمارات العقارjة: يت�شمن gذا البند اأUشول Yقارية م الSشتحواY Pليها eقاHل �شطب جموYة eن الديون امتعرة. 	

ولقد Mققت اأf�شطة الSشتثمار eا f�شبته e %2.71ن اإجماي الإيراOات لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2017. 
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اSشراJيجية ال�شركة 

Jعمل ال�شركة Yلى Jنفيذ اSشراJيجية Jت�شمن Jنويع e�شاOر التمويل HالإVشاaة اإى Jنمية حفظة التمويل eن Nلل RياOة التمويل البنكي امتاح 
والفواF�ش النقدية امتوaرة HالإVشاaة اإى التخارج eن الSشتثمارات Zر امرHحة. وaيما يلي Hيان HالعناUشر الرFي�شية لSشراJيجية ال�شركة.

اأ. Jنوjع م�شاOر التموjل
Yل```ى الرZ```م eن البيئة التناa�شية ي bطاع اخدeات التمويلية التي يعمل aيها البنوك الإSشلeية اأو التقليدية اأو �شركات التمويل J�شعى ال�شركة 
اإى Jنوي```ع e�ش```اOر التمويل eن Nلل التفاوVش eع البن```وك الإSشلeية Yلى RياOة التمويل اممنوح لل�شركة واSشتثم```ار التاريخ الFتماي الناجح 
لل�شرك```ة والعلb```ات اممي```زة eع البنوك ي Yق```د �شراكة eع اأMد البن```وك الإSشلeية الeر ال```ذي Sشينعك�ش H�شورة اإيجاHية Yل```ى اأOاA ال�شركة 

واأرHاMها Nلل ال�شنوات اماVشية.  

ب. jRاOة Mجم امحفظة التموjلية
J�شع̀```ى ال�شرك̀```ة اإى RياOة Mجم امحفظة التمويلية اخاUشة Hن�شبة S %5شنويا Yلى eدار ال�شن̀```وات اخم�شة القاeOة الeر الذي Sشينعك�ش Yلى RياOة 
اإيراOات ال�شركة وSشيتم Pلك eن Nلل الYتماY Oلى التمويل الداNلي وام�شاOر امتاMة eن التمويل الإSشلeي eن البنوك التي Jتعاeل eعها ال�شركة.

ت. التخارج من الSشتثمارات Zر امرHحة
HالإVشاa```ة اإى الأg```داف ال�شاHقة J�شع```ى ال�شركة اإى التخارج eن الSشتثمارات Zر امرHحة وPلك HغرV```ش الركيز Yلى الن�شاط الرFي�شي وbد 
bاeت ال�شركة Nلل العام اماVشي Hالتخارج eن Hع�ش الSشتثمارات العقارية HالإVشاaة اإى YرVش Hع�ش الSشتثمارات الأNرi للبيع وeن امتوbع 

اأن J�شتكمل ال�شركة gذه اخطوة Nلل ال�شنوات القاeOة HغرVش الركيز Yلى الf�شطة الرFي�شية الكر رHحية.
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اإOارة امخاWر
الهدف من اإOارة امخاطر

Jه```دف SشياSش```ات اإOارة امخاW```ر اى ايج```اO الية Pات كفاAة Yالية حماي```ة اأUشول ال�شركة Vشد اأي```ة N�شاFر bد Jنجم Yن Sش```وA الSشتخدام او 
الت�ش```رف Hتلك الأUشول, والتاأك```د eن الت�شرف HالأUشول يتم وaق bرارات وJوUشيات جل�```ش اإOارة ال�شركة.  وان امخاWر ام�شاMبة للعمليات 
التمويلي```ة امدوf```ة ي Sشجلت ال�شركة bد مت H�شكل eت�شق eع الإجراAات امحدOة eن bبل الإOارة, واأfه م Jدوينها ي ال�شجلت وaقا للأSش�ش 

وbواYد امحاSشبة الدولية وامعاير وكذلك الfظمة امحدOة eن Hنك الكويت امركزي.

Jعرjف اإOارة امخاطر
Jعرف اإOارة امخاWر Yلى اfها Yملية bياSش وJقييم امخاWر وJطوير اSشراJيجيات لإOارJها. Jت�شمن gذه الSشراJيجيات fقل امخاWر اى جهة 

اNرi وجنبها وJقليل اKارgا ال�شلبية وbبول Hع�ش او كل JبعاJها.

اأgداف اإOارة امخاطر
J�شم```ل اg```داف ال�شركة Yلى كفاية fظام الرbاHة الداNلية والتنظيم الإOاري وال�شواHط العاe```ة للأYمال وaعاليتها. ويق�شد Hال�شواHط العاeة 
للأYم```ال Vشبط الNطار الSشاSشية التي Jواجه ال�شرك```ة وامرJبطة HعملياJها كامخاWر امالية, خاWر الت�شغيل, خاWر Jكنولوجيا امعلوeات, 

خاWر اموارO الب�شرية وخاWر اللتزام eع جهات الرbاHية.

امخاطر امالية
Jت�شم```ن جمي```ع امخاWر امت�شلة HاإOارة اموجوOات وامطلوHات امتعلقة Hال�شركة. وgذا النوع e```ن امخاWر يتطلب رbاHة واإ�شراaا e�شتمرين eن 
bب```ل اإOارات ال�شرك```ة وaقا لتوجه وMركة ال�شوق والSشعار والعمولت والوVشاع الbت�شاOية والعلbة HالأWراف الNرP iات العلbة. وJت�شمن 

اأfواع امخاWر امالية: 

1. امخاطر الئتماfية

Jق```در ال�شرك```ة Nطر eنح اأMد الaراb OرVشا. aتعمد اى حليل bدرة امقرV```ش Yلى ال�شداO, وeن gنا يجب اأن J�شكل اأb�شاط ال�شداO ال�شهرية 
وكذل```ك الأرH```اح التي Sشيت```م حقيقها eن bبل ال�شرك```ة Yبئا مكن الMتمال ل ي```وؤOي اى اإNلل Hت```واRن امقبوVشات وامدaوY```ات ام�شتقبلية 

.Oن ال�شداY شVجز امقرY اPه اإeشتخداSن اe شمان مكن ال�شركةV قدمJ ن العميلe طلب ال�شركةJ اe الباZش. وVللمقر

2. خاطر ال�شيولة 

وJتمثل gذه امخاWر ي Yدم bدرة ال�شركة Yلى SشداO اللتزاeات امالية Yند اSشتحقاbها, وال�شركة التي ل J�شتطيع الوaاH AالتزاeاJها b�شرة 
الجل Jكون البداية حدوث Xاgرة العجز الذي اإPا اSشتمر مكن ان يوؤOي اى اaلSشها, اإVشاaة اى Pلك bد يوؤOي اى خاWر ال�شمعة والتاأKر 

Yلى الرHحية, gذا ومكن bياSش Sشيولة ال�شركة eن Nلل وSشاFل eتعدOة.

3. خاطر Jقلبات اSشعار ال�شرف

وgي امخاWر الناجة Yن التعاeل Hالعملت الجنبية وMدوث JذHذب ي اSشعار العملت, الeر الذي يقت�شي اإماeا كاeل وOراSشات واaية Yن 
اSشباب Jقلبات الSشعار.

4. خاطر اSشعار الفوائد/الرHاح

وg```ي امخاW```ر الناجة Yن JعرVش ال�شركة للخ�شاFر fتيجة حركات eعاك�شة ي اSشعار الفواFد ي ال�شوق, والتي bد يكون لها الKر Yلى YاFدات 
ال�شركة والقيمة الbت�شاOية لأUشولها.

وكذل```ك gن```اك اfواع eن خاWر اSشعار الفواFد/الرHاح eنها: خاWرة اإYاOة J�شعر, والتي Jن�شاأ eن الNتلaات الزeنية ي aرة الSشتحقاق 
(للأSشع```ار الثاHت```ة) واأSشعار اUشول ال�شرك```ة (امتحركة). وخاWر eنحنى العاFد, والت```ي Jن�شاأ Yن Jغرات ي اf�شي```اب eنحنى العاFد و�شكله 

وامخاWرة القاYدية التي bد Jن�شاأ Yن العلbة Zر ال�شحيحة ي الSشعار امكت�شبة وامدaوYة HاإOارات ختلفة.

5. خاطر ال�شمعة

Jن�شاأ gذه امخاWر fتيجة الف�شل ي الت�شغيل ال�شليم لل�شركة ما ل يتما�شى eع الfظمة والقواfن اخاUشة Hذلك, وال�شمعة Yاeل eهم لل�شركة, 
.Aالعمل iلى ال�شمعة اح�شنة لدY عتمدJ يها ال�شركةOوؤJ شطة التي�fبيعة الW يث اإنM



�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك 16

6. خاطر العمليات (الت�شغيل)

ي�شمل gذا النوع امخاWر العملية امتولدة eن العمليات اليوeية لل�شركة, ول يت�شمن YاOة aرUشة للرHح, aال�شركات اإeا ان حقق N�شارة واأeا ل 
حققها, وYدم Xهور اية N�شاFر للعمليات ل يعني Yدم وجوO اي Jغير, وeن امهم للإOارة العليا التاأكد eن وجوH Oرfاeج لتقوم حليل خاWر 

العمليات, وJ�شمل خاWر العمليات eا يلي:
1. الMتيال اماي (الختلSس)

ومث```ل eعظ```م اخ�شاFر الت```ي JتعرVش لها ال�شركات fتيجة M```الت الNتلSش eن الأe```وال امح�شلة لدi ال�شركة والت```ي bد JتعرVش لها 
ال�شركات التي ح�شل fقد H�شورة Yاeة.

2. التزوjر

Jت�شمن اخ�شاFر امحتملة eن التزوير اخ�شاFر الناجة Yن Jزوير ي ال�شيكات ام�شرaية اأو الأوراق امالية القاHلة للتداول eثل NطاHات 
الYتماOات, اأو Jزوير الوكالت ال�شرYية fتيجة Yدم bدرة اموXفن العاeلن Hال�شركة Yلى التاأكد eن Uشحة ام�شتندات امقدeة.

J .3زjف العملت

اإن Jطور الوSشاFل التكنولوجية ي eعظم الدول SشاYد Yلى RياOة Mالت Jزييف العملت ول مكن لي Nبر ي gذا امجال اكت�شاف Pلك.
4. ال�شرbة وال�شطو

وJعتمد ال�شركة اإجراAات واaية لتلي خاWر Yمليات الت�شغيل واإUشدار التقارير الدورية اخاUشة Hذلك.
5. خاطر الSشتثمار ي الأوراق امالية

J�شن```ف خاW```ر الإSشتثمار ي الأوراق امالية Yلى اأSشاSش اأSشباHها Mيث Jن�شاأ امخاWر Zالبًا اإeا لأSشباب OاNلية ( خاWر Zر eنتظمة) 
اأو لأSشباب Nارجية ( خاWر eنتظمة ):

امخاW```ر الغ```ر eنتظمة g```ي التقلبات ي العاFد امتوbع لكاaة الSشتثم```ارات القاFمة والتي Jرجع لعواeل OاNلي```ة NاUشة Hامن�شاأة eثل 	•  
Vشعف كفاAة الإOارين وWبيعة eنتج امن�شاأة.

امخاWر امنتظمة gي الناجة Yن Xروف الن�شاط الbت�شاOي Hوجه Yام ول مكن جنبها اأو ال�شيطرة Yليها eثل التقلبات ي الفاFدة 	•  
اأو خاWر Sشعر Uشرف العملت الأجنبية.

6. خاطر الSشتثمار ي الأUشول العقارjة

JعوO خاWر الإSشتثمار ي الأUشول العقارية اإي Yدة Yواeل J�شريعية واإbت�شاOية.
Yواeل اbت�شاOية Mيث JرJبط bيمة العقارات Hالدورات الbت�شاOية.	•  
القواf```ن والأfظم```ة والت�شريع```ات Mيث JتاأKر bيم```ة العقارات Hالقواf```ن والأfظمة والت�شريع```ات امتعلقة HالبناA واله```دم والإيجارات 	•  

والراNي�ش والتخ�شي�ش وZرgا eن العواeل.
الظروف الbت�شاOية والجتماYية eثل eتوSشط الدNل والذوق العام والعواeل الNرi التى لها اإKر Yلى Jقييم العقارات.	•  
التغير Mيث Jتغر bيمة العقار HتاأKر العواeل امختلفة Mيث ان ال�شوق العقاري eتغر Yر الزeن ووaق التغرات ام�شتقبلية.	•  
العرVش والطلب وامناa�شة Mيث JتاأKر bيم العقارات HامعروVش وامطلوب ي ال�شوق.	•  
العاFد Mيث يتاأKر Sشعر العقار HالعواFد اليجارية.	•  

خاطر JكنولوLيا امعلومات
وJ�شمل eعظم امخاWر لتكنولوجيا امعلوeات التاي:

M .1فظ البياfات وWريقة الMتفاظ والن�شخ eنها.

J .2اأeن البياfات eن اNطار الNراق, الن�شخ والتخريب.
J .3غير UشلMيات ام�شتخدeن, JداNلها وUشلMيات eع eهام eتعارVشة.

e .4طاHقة الأرbام Hن امبيعات والتح�شيل وامحاSشبة.

N .5طة الطوارئ اإOارة Jكنولوجيا امعلوeات.

التقرjر
Jعتمد ال�شركة اإجراAات واaية لتلي خاWر Jكنولوجيا امعلوeات واإUشدار التقارير الدورية اخاUشة Hذلك.



17الن�شرة التعريفية ل�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك

خاطر اموارO الب�شرjة
وJ�شتمل eعظم امخاWر eن اموارO الب�شرية Yلى التاي:

1. كفاية اموXفن للإOارات ما ي�شمن bيام الإOارات HاأYمالها HالكفاAة امطلوHة.

وVشعت ال�شركة SشياSشة Jعين ل�شغل الوXاFف ال�شاZرة Hاأa�شل امر�شحن اموؤgلن متطلبات الوXيفة كما gو حدO ي اميزاfية والهيكل   
التنظيم```ي امعتم```د ووaق Nطة Sشنوي```ة bاFمة Yلى الMتياج```ات احالية امتوbعة, وJعرVش g```ذه اخطط Yل```ى الإOارة العليا للمراجعة 

.OتماYوال
J .2دريب اموXفن ورaع الكفاAة للموXفن للقيام HالأYمال H�شورة كاeلة.

J .3عاbب اموXفن للقيام HاأYمال ام�شتوi الول والثاي HالإOارة .
J .4ركز العمل ي e�شتوi اإOاري Oون ام�شتويات الNرH iالإOارة الواMدة.

J .5اأeن الUشول والنقدية وح�شيل الeوال.
التقرjر

Jعتمد ال�شركة اإجراAات واaية لتلي خاWر اموارO الب�شرية واإUشدار التقارير الدورية اخاUشة Hذلك.

خاطر اللتزام مع اجهات الرbاHية
Jت�شمن اإOارة امخاWر كاaة امخاWر الناجة Yن Yدم اللتزام متطلبات اجهات الرbاHية (البنك امركزي وgيئة اSشواق امال ووRارة التجارة) 

وJعري�ش ال�شركة للجزاAات امخالفات.
1. اإLراAات ال�شركة لتلي خاطر اللتزام مع اجهات الرbاHية

J .1نظيم Yمليات الإbفال ال�شهرية وال�شنوية Vشمن الفرات اممنوMة eن اجهات الرbاHية لتقدم التقارير اللeRة.
2. اللت```زام متطلب```ات اجه```ات الرbاHية والعمل Yلى اإY```داO Oليل امطاHقة واللتزام لبي```ان امتطلبات الواجب Jقدمه```ا وJاريخ Jقدمها 

والإOارات امعنية وeراجعتها ورaع Jقرير �شاeل Hها للإOارة العليا.
2. م�شئول اإOارة امخاطر

Jت�شمن eهام e�شئول اإOارة امخاWر eا يلي:
• Jنفيذ SشياSشة واSشراJيجة اإOارة امخاWر	
• eتاHعة وM�شر التقارير اخاUشة HامخاWر eن الإOارات امعنية وeراجعتها ورaع Jقرير �شاeل Hها للجنة اإOارة امخاWر كل Sشتة اأ�شهر.	
• eتاHعة Nطط Yمل الإOارات امعنية aيما يتعلق H�شمولها اإOارة امخاWر.	
• اbراح الوSشاFل امناSشبة لن�شر الوYي الثقاي لإOارة امخاWر OاNل ال�شركة.	
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احوكمة 
م اإY```داO Oلي```ل احوكمة لرSشيخ eباOئ احوكمة, ما يلبي eتطلبات gيئة اأSشواق امال واجه```ات الرbاHية, واإماfا eن ال�شركة Hاأgمية bواYد 

احوكمة HاYتبارgا القواYد الأSشاSشية التطويرية لل�شركة:  

جل�س الإOارة
J�شكيل امجل�س

يتمتع جل�ش الإOارة H�شلMيات واSشعة HاSشتثناe Aا يحدOه القاfون اأو النظام الأSشاSشي اأو اجمعية العموeية. ويتوى جل�ش الإOارة e�شوؤولياJه 
H�شكل رFي�شي وaقا للنظام الأSشاSشي واNت�شاUشات جل�ش الإOارة. 

يتكون جل�ش اإOارة ال�شركة (”امجل�ش“) eن 5 اأY�شاY Aلى النحو التاي:
• Y�شو e�شتقل واMد. 	
• اأرHعة اأY�شاZ Aر Jنفيذين وZر e�شتقلن وaقا ما MدJOه gيئة اأSشواق امال.	

مهام وم�شوؤوليات جل�س الإOارة
يت```وى امجل�```ش e�شوؤولية Nلق وJقدم bيمة e�شتداe```ة ي اإOارة جميع اأf�شطة ال�شركة اأeام e�شاgمي ال�شرك```ة, وYلى الرZم eن Jفوي�ش الإOارة 
Hت�شي```ر اإOارة امهام والأYمال اليوeي```ة لل�شركة وYملياJها, اإل اأن جل�ش الإOارة يتحمل e�شوؤولية Jق```دم التوجيه الSشراJيجي والإ�شراف Yلى 
الإOارة ووVشع VشواHط رbاHية eلFمة Jهدف اإى Jعزيز النجاح وbيمة ال�شركة Yلى امدi البعيد, ويتحمل جل�ش الإOارة e�شوؤولية الأOاA ال�شاeل 

لل�شركة, وYليه اأن يتاأكد eن اأن الإOارة JواRن Hن Jعزيز النمو Yلى امدi البعيد وحقيق الأgداف Yلى امدi الق�شر.

اللجان الفرعية امنبثقة عن جل�س الإOارة
جنة التدbيق

Jتاألف جنة التدbيق eن KلKة اأY�شاe Aنهم Y�شو e�شتقل واKنن Zر e�شتقلين, وJتحمل ام�شوؤولية الرFي�شية Yن ال�شياSشات واللواFح الداNلية 
واخارجية لإOارة التدbيق, HالإVشاaة اإى, امراجعة الدورية للقواFم امالية ورaع التوUشيات مجل�ش الإOارة وeراجعة البياfات امالية الدورية bبل 

YرVشها Yلى جل�ش الإOارة, واإHداA الراأي والتوUشية H�شاأfها مجل�ش الإOارة.

جنة امخاطر
Jتاأل```ف جن```ة امخاWر eن KلKة اأY�شاe Aنهم Y�شو e�شتقل واKنن Zر e�شتقلن, وJتحمل ام�شوؤولية الرFي�شية Yن ال�شياSشات واللواFح الداNلية 

واخارجية لإOارة امخاWر, وJقييم وeراجعة امخاWر التي JتعرVش لها ال�شركة واJخاP اإجراAات للحد eنها. 

جنة الرTشيحات وامكاaاآت
 Aشا�Yاآت اأaكاeر�شيح وH ات ال�شلةP حFشات واللواSن ال�شياY ي�شيةFتحمل ام�شوؤولية الرJو ,Aشا�Yة اأKلK نe اآتaتاألف جنة الر�شيحات وامكاJ

جل�ش الإOارة, والإOارة التنفيذية واموXفن.

اللجنة التنفيذjة
اللجن```ة التنفيذي```ة g```ي جنة JاHعة مجل�```ش اإOارة ال�شركة, Jتاألف e```ن 5 اY�شاe Aن جل�```ش الإOارة وgي eن اللجان الت```ي م J�شكيلها حقيًقا 
مباOئ الإOارة ال�شليمة وم�شاYدة جل�ش الإOارة Yلى اأOاA امهام امناWة Hه H�شكل aعال, وJتحمل اللجنة التنفيذية e�شوؤولية التن�شيق eع الإOارة 

التنفيذية للتاأكد eن الإYداO املFم لل�شياSشات واللواFح وJنفيذgا لتغطية التخطيط الSشراJيجي واموجوOات وامطلوHات والعمليات.
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اللجان الإOارjة
جنة مكاaحة Z�شيل الأموال

Jتاأل```ف اللجن```ة eن KلKة اأY�شاe Aن الإOارة التنفيذية; وgم الرFي�ش التنفي```ذي, وfاFب الرFي�ش التنفيذي, وeدير الإOارة امالية, Mيث اإن جنة 
eكاaحة Z�شيل الأeوال gي جنة Jُ�شكل HناY Aلى Jعليمات Hنك الكويت امركزي وHقرار eن جل�ش اإOارة �شركة امنار للتمويل والإجارة, وXيفتها 
الأSشاSشي```ة اJخ```اP كاaة الإجراAات ل�شمان Yدم اSشتغلل ال�شركة ي Jنفيذ Yمليات Z�شيل الأe```وال ومويل اجماYات الإرgاHية وVشمان كفاية 

اأfظمة ال�شركة ي eنع واكت�شاف الأf�شطة امرJبطة Hتلك العمليات.

جنة الSشتثمارات
Jتاألف اللجنة eن KلKة اأY�شاe Aن الإOارة التنفيذية; وgم الرFي�ش التنفيذي, وfاFب الرFي�ش التنفيذي, وeدير امالية, وJتحمل جنة الSشتثمارات 
ام�شوؤولي```ة الأولي```ة Yن eراجعة واYتماO جميع القرارات Pات ال�شلة Hاأf�شطة الSشتثمار اخاUش```ة Hال�شركة وJقدم التوUشيات Pات ال�شلة Hتلك 

الأf�شطة الSشتثمارية مجل�ش الإOارة.

جنة الدjون امتعرة
Jتاأل```ف اللجنة eن اأرHعة اأY�شاe Aن الإOارة التنفيذي```ة; وgم الرFي�ش التنفيذي, والإOارة القاfوfية (اأو مثلها), وe�شاYد امدير للإOارة امالية 
وe�شرف اخزينة, Jتحمل جنة الديون امتعرة ام�شوؤولية الأولية Yن eراجعة ورUشد ال�شياSشات واللواFح Pات ال�شلة Hالديون امتعرة وeراجعة 

التقارير الدورية التي يتم اإYداgOا H�شاأن Mالة Jلك الديون.

جنة الئتمان
Jتاألف اللجنة eن KلKة اأY�شاe Aن الإOارة التنفيذية; وgم الرFي�ش التنفيذي, وfاFب الرFي�ش التنفيذي, وeدير امالية, وJتحمل ام�شوؤولية الأولية 
Y```ن eراجع```ة ورUشد وJنفيذ ال�شياSشات الFتماfية اخاUشة Hال�شركة وeراجعة Wلبات القروVش الكرi التي Jزيد bيمتها Yن (O100,000ينار 

كويتي) ورaع JوUشيات اإى اللجنة التنفيذية.  

iجنة ال�شكاو
Jتاألف جنة ال�شكاوe iن KلKة اأY�شاe Aن الإOارة التنفيذية; وgم fاFب الرFي�ش التنفيذي وeدير اموارO الب�شرية وeدير الإOارة امالية, وJتوي 
جنة ال�شكاوi ام�شوؤولية Yن eراجعة كاaة ال�شكاوi ام�شتلمة eن العملA وVشمان eعاجة وJ�شوية Jلك ال�شكاوi ي الوbت امناSشب eع احفاظ 

Yلى SشياSشات ولواFح ال�شكاوi اخاUشة Hال�شركة. 

علbات ام�شتثمرjن
ملك اموؤSش�شات امالية التالية الن�شبة الكرe iن اأSشهم �شركة امنار:

• �شركة bطر للSشتثمار وJطوير ام�شاريع القاH�شة	
• 	(AملY اتHشا�M) شتثمار الدويSرة للaشركة و�
•  �شركة aاينن�شال اSشيت�ش البحرين P.م.م. 	
• 	(AملY اتHشا�M) شتثمار العاميSيت الH

 ي�شمن جل�ش اإOارة ال�شركة اللتزام Hالقواfن واللواFح وJعليمات gيئة اأSشواق امال للحفاظ Yلى Sشمعة ال�شركة وجنب اجزاAات والغراeات. 
وJت```م اإOارة للمخاW```ر العاeة eبا�شرة e```ن bبل جل�ش الإOارة والإOارة التنفيذي```ة ل�شمان Mماية اأUشول ال�شركة. يعك�```ش Jقرير جل�ش الإOارة 
 OداYات الفعلية, كما يتم اإRة والإجا```bوKات امالية اموfلك البياP الفعلي لل�شركة, ما ي AاOي```ة الأeال�شن```وي امق```دم ي اجتماع اجمعية العمو

البياfات امالية وaقا للمعاير الدولية لإYداO التقارير امالية, ما ي Pلك كاaة الa�شاMات امطلوHة Yن eعاeلت الطرف Pو ال�شلة.
يدY```و جل�```ش الإOارة لعقد اجمعي```ة العموeية العاOية وZر العاOية Mينما يتطلب الأeر Pلك ي الوb```ت امناSشب اأو وaقا للمتطلبات القاfوfية. 
اإVشاa```ة اإى Pلك, aاإfه يت```م اإرSشال الدYوة لجتماYات اجمعية العموeية العاOية وZر العاOية اإى جميع ام�شاgمن eع eراYاة كاaة eتطلبات 
النظ```ام الأSشاSش```ي والقاfون التجاري, ما ي Pلك احد الأfOى لف```رة الإNطار القاfوي للجتماع وJقدم ج```دول اأYمال الجتماع وامعلوeات 

امالية وZرgا. Jوؤكد اإOارة ال�شركة Yلى اأن Sشجل ام�شاgمن حدث ويعك�ش القاYدة الفعلية للم�شاgمن.
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الإa�ش�اح وال�شف�اaية
اأa�شح```ت ال�شرك```ة Yن fتاFجها امالي```ة والت�شغيلية والتي J�شمن```ت اميزاfية العموeية, وM�ش```اب الأرHاح واخ�شاFر, وHي```ان التدaقات النقدية, 
والإي�شاMات Yلى البياfات امالية ي Jقريرgا اماي Yن ال�شنة امنتهية ي O 31ي�شمر 2017. م اإYداO البياfات امالية وaقا للمعاير الدولية 
لإYداO التقارير امالية وكاaة اجهات الرbاHية ي Oولة الكويت. وaقا لراأي التدbيق لل�شنة امنتهية ي O 31ي�شمر J ,2017لتزم البياfات امالية 

Hقاfون ال�شركات رbم 1 ل�شنة 2016, وJعديلJه, ولFحته التنفيذية, كما Jلتزم Hعقد JاأSشي�ش ال�شركة الأم, وJعديلJه, والنظام الأSشاSشي. 
م اYتماO البياfات امالية لل�شنة امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017ن bبل اجمعية العموeية لل�شركة, يوجد لدi ال�شركة eوbع اإNباري Yلى �شبكة 
الإfرf```ت مك```ن الوUشول اإليه Yن Wريق العن```وان http://www.almanar.com.kw ويحتوي اموbع Yل```ى JفاUشيل وeعلوeات Yن ال�شركة eن 
Hينه```ا JفاUشي```ل جل�ش الإOارة و�شوؤون الإOارة وfبذة Yن ال�شركة والa�شاح Yن امعلوeات اجوgرية Jف�شح البياfات امالية Yن امعاeلت التي 

Jُرم eع الأWراف Pوي العلbة Vشمن اإa�شاMات الأWراف امعنية.  

امعلومات والJ�شال
 AشاSشمي اإى روؤSش```كل ر�H لغ القراراتHارة واللج```ان, ويتم اإOات جل�ش الإYلل اجتما```N نe امY شكل�H ال�شركة AاOشط```ة واأ�fش```ة اأ�bناe ت```مJ
وeدي```ري القطاY```ات/الإOارات امعنين. يتم التعاeل eع املMظات امتعلقة HالأOاA اخاUش HاموXفن eن Nلل Yملية Jقييم الأOاJ .Aتم اإOارة 
امعلوe```ات الت�شغيلي```ة وامالية لل�شركة HاSشتخدام Jطبيقات Vشمن ام�شت```وi امناSشب eن ال�شواHط الرbاHية لبيئ```ة احاSشب الآي, وJتوى اإOارة 

Jكنولوجيا امعلوeات اإOارة اأfظمة Jكنولوجيا امعلوeات لل�شركة.

ال�شلMيات وام�شوؤوليات
م وVش```ع M```دوO ال�شلMية امالية والإOارية Hحيث Jعك�```ش UشلMيات اJخاP القرار, كما م Jعين امفوVش```ن Hالتوbيع Yلى ال�شيكات eع حديد 
اح```دوO اخاUش```ة Hهم, وJوؤكد اإOارة ال�شركة Hاأن ال�شلMيات ام�شندة اإى اموXفن Jتفق eع e�شوؤولياJهم Vشمن e�شتويات eعقولة eن التفوي�ش 

والف�شل Hن امهام, وJخ�شع UشلMيات وe�شوؤوليات اموXف للمراجعة وaقا متطلبات الأYمال والتغرات التي Jطراأ Yلى الهيكل التنظيمي.

ال�شياSشات والإLراAات
م JوKيق SشياSشات واإجراAات �شاeلة لكاaة وXاFف ال�شركة. 

ال�شواHط الرbاHية
Jعتمد الأf�شطة الرbاHية لل�شركة H�شكل رFي�شي Yلى ال�شواHط الرbاHية امُقدرة, وYلى ختلف التقارير الإOارية ووXاFف التدbيق الداNلي, يتم 

اإYداe Oقارfات �شهرية Hن البياfات الفعلية والتقديرية eن bبل اإOارة اح�شاHات ويتم اإHلZها للإOارة العليا لأZراVش امراbبة.
يوج```د ل```دi ال�شرك```ة وXيفة Jدbيق OاNل```ي e�شتقلة Jرaع Jقاريرg```ا eبا�شرة اإى جنة التدbي```ق امنبثقة Yن جل�ش الإOارة كج```زe Aن اأf�شطة 

الرbاHة. كما Jتم eراجعة Jقارير التدbيق الداNلي eن bبل جنة التدbيق امنبثقة Yن جل�ش الإOارة.

التدbيق الداخلي
يتمث```ل fط```اق Yمل وXيفة التدbيق الداNل```ي ي حديد eا اإPا كاfت �شبك```ة اإOارة امخاWر Hال�شركة, وYمليات الرbاH```ة واحوكمة, والتي bاeت 

الإOارة Hاإf�شاFها وYرVشها, كاaية وJعمل H�شكل Sشليم.
Jق```وم اإOارة التدbي```ق الداNلي لل�شركة Hالتحقق e```ن كفاية وaعالية ال�شواHط الرbاHي```ة الداNلية eن Mيث اللتزام Hالعملي```ات وال�شوؤون امالية 
والقاfوfية eن Nلل جموYة eن اأYمال التدbيق للعمليات وامعاeلت, ويتم YرVش eلخ�ش للملMظات امهمة eع اأي Nطة Yمل يتم حديدgا 

eن جاfب الإOارة H�شكل رHع Sشنوي Yلى جنة التدbيق وامخاWر امنبثقة Yن جل�ش الإOارة للمراجعة والتوجيه.

وMدة امخاطر
Jت```وى جمي```ع الإOارات OاNل ال�شركة e�شوؤولية e�شركة للعمل Hرfاeج اإOارة امخاWر وaق```ا لتوجيه وYOم اإOارة امخاWر واللتزام, كما Jتحمل 
وM```دة امخاW```ر e�شوؤولية اإOارة Oليل اإجراAات اإOارة امخاWر OاNل ال�شركة, وYلى الرZم eن Pلك, Jتحمل الإOارة والرFي�ش التنفيذي e�شوؤولية 

Vشمان Sشلeة Oليل الإجراAات وام�شاbOة Yلى اأي Jغيرات eقرMة.
يت```م Jق```دم Jقارير اإOارة امخاWر اإى جنة اإOارة امخاWر امنبثقة Yن جل�ش الإOارة, ويتم Jقدمها Oون bيوO اإى رFي�ش اللجنة, وJتوى وMدة 

امخاWر ام�شوؤولية Yن J�شميم وeراجعة اإجراAات وSشياSشات اإOارة امخاWر OاNل ال�شركة.
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امخاطر الرئي�شية على م�شتوi اموؤSش�شة
aيما يلي eلخ�ش eوجز H�شاأن امخاWر الكاeنة الرFي�شية fظرًا لطبيعة الوXاFف/الأf�شطة التي Jقوم Hها ال�شركة:

• خاW```ر الFتم```ان: وgي خاW```ر اإNفاق امقرVش ي الوaاH AالتزاeاJه امالي```ة SشواA كلها اأو جزe Aنها, وJن�شاأ g```ذه امخاWرة fتيجة لبيع 	
التجزFة اأو bروVش ال�شركات.

• خاW```ر ال�ش```وق: gي خاWر اfخفاVش bيمة الSشتثم```ارات اأو امحفظة, وbد ينتج gذا الfخفاVش Yن Jقلبات eع```دلت الفاFدة النزولية, 	
Jقلبات العملت النزولية, اأو التقلبات النزولية ي bيمة الSشتثمارات. 

• خاW```ر ال�شيول```ة: gي خاWر Yدم bدرة ال�شركة Yلى مويل التدaقات النقدية Yند اSشتحقاbها, وbد Jن�شاأ خاWر ال�شيولة eن اخ�شارة 	
اأو اfخفاVش bيمة التمويل احاي والفروق الزeنية Hن eواYيد اSشتحقاق/J�شجيل الأUشول والتدaقات النقدية للمطلوHات وام�شكلت التي 

Jنتج Yن اeتلك الUشول التي ي�شعب Hيعها للوaاH AامطلوHات احالية.
• امخاWر القاfوfية والتنظيمية: Jتمثل ي امخاWر التي Jنتج Yن الإNفاق ي التقيد Hالقواfن والقواYد والأMكام امطبقة.	
• خاWر الMتيال: خاWر الت�شرaات العمدية التي يتم ارJكاHها لتحقيق/لتاأeن امناaع Hطريقة Zر YاOلة وZر e�شروYة.	

ال�شواHط الرbاHية الرئي�شية على م�شتوi اموؤSش�شة
aيما يلي eلخ�ش eوجز Yن كيفية Jعاeل ال�شركة eع امخاWر الكاeنة الوارOة اأYله eن Nلل ال�شواHط الرbاHية الرFي�شية التي MدJOها الإOارة:

• خاW```ر الFتم```ان: يوجد لدi ال�شركة اإجراAات وSشياSشات eعتمدة لتقييم اجدارة الFتماfية للعملA احالين وامحتملن لإOارة خاWر 	
الFتمان, وbد م حديد ال�شلMيات للمراجعة واYتماO امنتجات/اخدeات ما ي Pلك امواaقة Yلى القروVش والSشتثناAات. 

• Jخ�ش```ع جمي```ع الت�شهيلت الFتماfي```ة اممنوMة للتقييم والتحلي```ل التف�شيلي وaق```ا للمعاير/الإر�شاOات التوجيهية امبين```ة ي ال�شياSشات 	
والإج```راAات امعتم```دة, وي�شمل التحليل eن H```ن اأeور اأNرi, جمع ام�شتن```دات اللeRة وeراجعتها واللتزام Hاح```د الأfOى eن eتطلبات 

.Ci-Net نe ليهاY ات التي يتم اح�شولeن امعلوe ا, كما يتم التحققgOتماYش التي مكن اVشى مبالغ القرو�bب واحد الأJالروا
• خاẀ```ر ال�ش̀```وق: bاeت ال�شركة HوVشع SشياSشات واإجراAات Jغطي جميع العمليات التي Jك̀```ون YرVشة مخاWر ال�شوق, كما يجرi العمل Yلى 	

اإYداJ Oقرير الSشتعراVش الدوري لل�شوق لتحليل البياfات eن ختلف اجواfب وPلك لتقييم ورUشد خاWر ال�شوق ي Sشياق القيم ال�شوbية.
• ويت```م اإOارة خاW```ر ال�شيولة eن Nلل الرUشد ام�شتمر لوVشع ال�شيولة H�شركة امنار e```ن Nلل التقارير اليوeية لل�شيولة وامواfRة ال�شنوية 	

وJوbعات التدaقات النقدية وMدوO الإbراVش/الت�شليف وامواKيق وJقارير الرbاHة Yلى امواfRة والتقارير امالية الرHع Sشنوية.
• يتم Jخفيف امخاWر الرbاHية eن Nلل امراجعة الدورية للواFح/الإر�شاOات.	
• Jوجد لدi ال�شركة اإOارة e�شتمرة للتدbيق الداNلي Mيث يتم Jنفيذgا eن bبل eدير التدbيق الداNلي وجهة Nارجية.	
• ويت```م اإOارة خاW```ر الMتيال eن N```لل وVشع اإجراAات bوي```ة وVشواHط رbاHية مكاaح```ة الMتيال وeن Nلل التقيي```م ال�شنوي للمخاWر 	

وال�شواHط الرbاHية.
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اإOارة ال�شركة
جل�س الإOارة 

يتوى اإOارة �شركة امنار للتمويل والإجارة جل�ش اOارة eوؤلف eن Nم�شة ا�شخاUش Jنتخبهم اجمعية العاeة Hالت�شويت ال�شري. Jكون الع�شوية 
ي جل�ش الإOارة مدة Kلث Sشنوات bاHلة للتجديد. ومجل�ش الإOارة اأوSشع ال�شلطات لإOارة ال�شركة والقيام Hجميع الYمال التي Jقت�شيها اإOارة 

ال�شركة وaقا لأZراVشها, ول يحد eن gذه ال�شلطة اإل eا f�ش Yليه القاfون اأو النظام الSشاSشي اأو bرارات اجمعية العاeة. 
يجتم̀```ع جل�̀```ش الOارة Sشتة eرات Yلى الbل Nلل ال�شنة امالية الواMدة ويجوR الJفاق Yلى Yدe Oرات اأكر, ول يكون الجتماع Uشحيحا اإل اإPا 
M�شر f�شف YدO الأY�شاY Aلى األ يقل YدO احاVشرين Yن KلKة. ويجوR الJفاق Yلى f�شبة اأو YدO اأكر والجتماع HاSشتخدام وSشاFل الJ�شال 
 OدYمة وgشبة ام�شا�fارة لل�شركة وOجل�ش الإ Aشا�Yاأ AشماSيما يلي اأa .امجل�ش Aش̀```ا�Yقة جميع اأaالتمرير مواH راراتb PخاJا Rاحديث̀```ة. ويجو

الSشهم امملوكة لكل Y�شو eن اأY�شاA جل�ش الإOارة اأو اجهات التي مثلها كما ي O 20ي�شمر 2018  :

f�شبة ام�شاgمة عدO الSشهم امملوكة* اجهة التي مثلها  ع�شو جل�س الإOارة امن�شبالSشم

0.00%100�شركة Hيت الSشتثماررFي�ش جل�ش الإOارةكرم اأOيب التاجي

0.50%1,553,500�شركة Hيت الSشتثمار العاميfاFب الرFي�ش Hدر Zام الغام

Y75,000%0.02�شو e�شتقلY�شو جل�ش اإOارة Uشلح حمد الوRان

0.03%100,000اموؤSش�شة العاeة للتاأeينات الجتماYيةY�شو جل�ش اإOارة Nالد fاUشر الفوRان

13.74%42,416,300�شركة aاينن�شال اSشيت�ش البحرين P.م.مY�شو جل�ش اإOارة حمد Rكي Yبد e�شري

 * مثل هذا البند املكية H�شورة eباTشرة للجهات التي مثلها Y�شو جل�س الإدارة كما ي تاريخ هذه الن�شرة التعريفية. 

وaيما يلي fبذة eوجزة Yن ال�شرة الذاJية لكل Y�شو eن اأY�شاA جل�ش الإOارة:

كرم اأjOب التاLي
رFي�ش جل�ش الإOارة

Jاريخ التعن مجل�ش الإOارة: 2009	•
اموؤgلت العلمية: HكالوريوSش اإOارة اYمال Jخ�ش�ش اإOارة eالية, جاeعة اإلينوي Hولية �شيكاZو, الوليات امتحدة (1989)	•

اخرات احالية
Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة امنار للتمويل والإجارة, eن 2009 وMتى Jاريخه	•
eدير eاي, �شركة bطر للSشتثمار, eن 2003 وMتى Jاريخه	•

اخرات ال�شاHقة
eراbب eاي, �شركة ال�شلم العامية, eن 2000 وMتى 2003 	•

Hدر Zام الغام
fاFب رFي�ش جل�ش الإOارة

Jاريخ التعن مجل�ش الإOارة: 2016	•
اموؤgلت العلمية: HكالوريوSش Yلوم/gندSشة Jخ�ش�ش الهندSشة الكهرHاFية وJخ�ش�ش الbت�شاO, جاeعة HوSشطن, الوليات امتحدة (1999)	•

اخرات احالية
Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة امنار للتمويل والإجارة, eن 2016 وMتى Jاريخه	•
fاFب رFي�ش جل�ش الإOارة, الوى للوSشاWة, eن 2015 وMتى Jاريخه	•
Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة البحرين الوى, eن 2014 وMتى Jاريخه	•
fاFب رFي�ش Jنفيذي, �شركة Hيت الSشتثمار العامي, eن M 2010تى Jاريخه	•

اخرات ال�شاHقة
e�شاYد eدير Yام, �شركة الكويت وال�شرق الوSشط للSشتثمار اماي, eن M 2008تى 2010	•
fاFب الرFي�ش, �شركة امركز اماي الكويتي, eن M 2003تى 2008	•
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Uشلح حمد الوRان
Y�شو جل�ش الإOارة

• Jاريخ الfتخاب مجل�ش الإOارة :2003	
• اموؤgلت العلمية: HكالوريوSش ي الهندSشة امدfية, جاeعة fورث كارولينا, الوليات امتحدة (1981)	

اخرات احالية
• امدير العام, �شركة eوؤSش�شة التعليم الgلي, eن 2005 وMتى Jاريخه	
• Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة امنار للتمويل والإجارة, eن 2003 وMتى Jاريخه	
• امدير العام, �شركة Jبا�شر اخر للتجارة العاeة, eن 2000 وMتى Jاريخه	

اخرات ال�شاHقة
• Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة ام�شتثمر الدوي, eن 1993 وMتى 2008.	

خالد fاUشر الفوRان
Y�شو جل�ش الإOارة

• Jاريخ التعن مجل�ش الإOارة: 2003	
• اموؤgلت العلمية: HكالوريوSش اإOارة اYمال, جاeعة الكويت (1978)	

اخرات احالية
• Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة امنار للتمويل والإجارة, eن 2003 وMتى Jاريخه	
• fاFب امدير العام, اموؤSش�شة العاeة للتاأeينات الجتماYية, eن 2004 وMتى Jاريخه	

اخرات ال�شاHقة
• رFي�ش جل�ش الإOارة, ال�شركة اخليجية حفظ الوراق امالية, eن 2001 وMتى 2016	

حمد Rكي عبد م�شري
Y�شو جل�ش الإOارة

• Jاريخ التعن مجل�ش الإOارة: 2015	
• اموؤgلت العلمية: HكالوريوSش حاSشبة, اجاeعة الرfOية, الرOن (2001)	

اخرات احالية
• Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة امنار للتمويل والإجارة, eن 2015 وMتى Jاريخه	
• Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة الHراج امتحدة القاH�شة, eن 2013 وMتى Jاريخه	
• Y�شو ورFي�ش جل�ش الإOارة, �شركة الت�شهيلت التجارية الرfOية, eن 2009 وMتى Jاريخه	
• e�شاYد fاFب الرFي�ش, �شركة Hيت الSشتثمار العامي, eن 2005 وMتى Jاريخه	

اخرات ال�شاHقة
• eدbق M�شاHات, اfور القطاeي و�شركاه, eن 2001 وMتى 2004	
• Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة الريان القاH�شة, eن 2010 وMتى 2012	
• Y�شو جل�ش الإOارة, �شركة SشباFك للإجارة والSشتثمار, eن 2012 وMتى 2014	

الرواHط العائلية Hن اع�شاA جل�س الإOارة والإOارة التنفيذjة 
ل Jوجد اأية رواHط YاFلية Hن اأY�شاA جل�ش الإOارة والإOارة التنفيذية لل�شركة.
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التعدjلت التي مت على جل�س الإOارة 
•  Hتاريخ  f 10وaمر 2015  م اح�شول Yلى eواaقة gيئة اأSشواق امال Yلى Jعين ال�شيد حمد Rكي Yبد e�شري كع�شو جل�ش اإOارة 	

مث```ل ل�شركة aاينن�شال اSشيت�ش البحري```ن P.م.م Hدل eن ال�شيد fاUشر اخالد (Y�شو جل�ش الإOارة ال�شاHق مثل ل�شركة aاينن�شال 
اSشيت�ش البحرين P.م.م) HرZبة ال�شركة ام�شتثمرة.

• Hتاري```خ S 19شبتم```ر 2016 م Jعي```ن ال�شيد H```در ال�شميط كع�شو اMتياWي K```اي (رFي�ش جل�ش الإOارة ال�شاHق مث```ل ل�شركة الأaق 	
العرHية العقارية) وم اfتخاب ال�شيد كرم اOيب التاجي رFي�شا  مثل Yن �شركة Hيت الSشتثمار واfتخاب ال�شيد Hدر الغام fاFب رFي�ش 

جل�ش الإOارة مثل Yن �شركة Hيت الSشتثمار العامي.

اأSشماA امخولن Hالتوbيع عن ال�شركة  
Hن```اY Aل```ى ال�شه```اOة ال�شاOرة eن وRارة التج```ارة وال�شناYة يحق لكل eن ال�شيد ك```رم اأOيب التاجي – رFي�ش جل�```ش الإOارة ال�شركة وال�شيد 
H```در Zام الغام-fاF```ب رFي�ش جل�ش الإOارة التوbيع Yلى اfف````راY Oلى اأي eن ام�شتندات اخاUش```ة Hال�شركة. كما bاeت جل�ش اإOارة ال�شركة 

Hتفوي�ش ال�شيد Yبد اه SشعوO البدر-الرFي�ش التنفيذي Hالتوbيع Yلى ام�شتندات امرJبطة Hعمليات ال�شركة اليوeية.      

مكاaاآت اأع�شاA جل�س الإOارة  

O*2016*2017ينار كويتي 

e59,80060,500كاaاأة اأY�شاA جل�ش الإOارة

* م امواaق̀```ة Yل̀```ى eكاaاآت اأY�شاA جل�ش الإOارة Hامواaقة Yلى Uشرف eكاaاأة اأY�شاA جل�ش الإOارة Yن ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 

H 2016قيم̀```ة O 59,800.ك (J�شع̀```ة وNم�شون األف وKماماFة Oينار كويتي) وPلك ي اجتماع اجمعية العاeة العاOية لل�شركة امنعقدة Hتاريخ 2 

اأكتوH̀```ر2017. كم̀```ا م امواaقة Yلى Uشرف eكاaاأة اأY�شاA جل�ش الإOارة Yن ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر H 2017قيمة O 60.500.ك 
(Sشتون األف وNم�شماFة Oينار كويتي) ,Pلك ي اجتماع اجمعية العموeية لل�شركة امنعقد Hتاريخ 23 اأHريل 2018. 

كما ل Jوجد f�شبة حدOة يتقاVشاgا رFي�ش جل�ش الإOارة اأو اأY�شاA جل�ش الإOارة اأو اأي eن امدراA التنفيذين eن اأرHاح ال�شركة.

Jاأكيد البياfات امالية 
مت امواaقة Yلى البياfات امالية امدbقة للأYوام 2017 و2016 و2015 و2014 وe 2013ن bبل اجتماYات اجمعية العاeة العاOية لل�شركة 
ي 23  اأHريل 2018 و2 اأكتوHر 2017 وS 19شبتمر 2016 و8 يوfيو 2015 وS 5شبتمر Y 2014لى التواي.  وbد م اإلزام جل�ش اإOارة ال�شركة 

Hتقدم النتاFج امالية لل�شركة وaقًا لقاfون ال�شركات رbم 2016/1 وJعديلJه اللMقة وbد واaق جل�ش الإOارة Yلى الWلع Hتلك ام�شئولية.

امعاملت مع الأطراف Pات ال�شلة 
J�شتم̀```ل الأWراف Pات العلbة Yلى ام�شاgمن الرFي�شن واأY�شاA جل�̀```ش الإOارة وامدراA التنفيذين Hال�شركة وYاFلJهم وال�شركات التي ملكون 

M�ش�شا رFي�شية aيها. Jتم كاaة امعاeلت eع الأWراف Pات العلbة Yلى اأSشاSش جاري Hحت, ويتم امواaقة Yليها eن bبل اإOارة ال�شركة. 
اإن الأرUشدة eع الأWراف Pات العلbة الوارOة ي امعلوeات امالية امرMلية امكثفة امجمعة كما يلي:

 لل�شنة/ للفرة امالية امنتهية ي 

S  30شبتمر S  30   2018شبتمرO  31  2017ي�شمر O 31   2017ي�شمر 2016   (jOنار كوjتي)

110,88049,30898,848130,761اأ)    مدjنو موjل

-  -  132,146-  ب)  م�شتحق من طرف Pات علbة 

580,036631,091620,295877,943ج)   مزاjا الإOارة العليا الدائنة

امعاملت 
اأ)   مدaوعات موXفي الإOارة الرئي�شين

569,982566,354481,174503,821       رواJب وeزايا اأNرb i�شرة الأجل

-  59,80060,50059,800ب)  مكاaاأة اأع�شاA جل�س الإOارة
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Hيان Hالعمليات القائمة Hن ال�شركة وكبار ام�شاgمن 
Jوؤكد ال�شركة Hاأfه ل يوجد اأية Yمليات bاFمة Hن ال�شركة وHن اأي eن ام�شاgمن الذين ملكون اأكر eن e %10ن اأSشهمها.

الإOارة التنفيذjة
يق```وم Yل```ى اإOارة ال�شرك```ة aريق اإOاري e�شوؤول Yن الإ�ش```راف اليوeي وامراbبة لأYم```ال ال�شركة وNاUشة aيما يتعلق H�شم```ان اللتزام والتحكم 
HامخاWر واSشتقللية الوXاFف. كما Jقوم الإOارة التنفيذية HاأOاe Aهام Yديدة eنها eراجعة وHحث اأي اأaكار اأو eقرMات مجل�ش الإOارة, Jنفيذ 
كاaة SشياSشات واأfظمة ال�شركة الداNلية وامعتمدة eن bبل جل�ش الإOارة, اإYداJ Oقارير Oورية (eالية وZر eالية), اإYداO اأfظمة Jدbيق OاNلي 

واإOارة امخاWر والتاأكد eن كفاJAها وكفايتها.

امن�شبالSشم
Sشنوات اخرة (*)

اخرة الإLماليةاخرة لدi ال�شركة

S 38شنةS 14شنةالرFي�ش التنفيذيYبد اه SشعوO البدر

S 38شنة S 14شنة fاFب الرFي�ش التنفيذيe .Oنر Yمر اأaيوي

S 36شنةS 15شنةeدير اإOارة التدbيق الداNليجمال حموO القوbة

S 29شنةS 11شنةeدير اإOارة اخدeات التمويليةيوSشف الزeقان

S 27شنةS 15شنة eدير الإOارة اماليةيعقوب يوSشف ام�شاري

S 33شنةS 14شنةاإOارة اموارO الب�شرية وال�شوؤون الإOاريةMمد Yبد اه eدوه

S 29شنةS 14شنةeدير اإOارة Jكنولوجيا امعلوeاتNالد حمد الفيتوري

S 28شنةS 14شنةe�شت�شار HالإOارة القاfوfية اأMمد حمد YوVش حمد

* م Jدوير اأرbام Sشنوات اخرة لأbرب Sشنة.

عبد اه SشعوO البدر 
الرFي�ش التنفيذي

Jاريخ التعين Hال�شركة: يوfيو 2004
• اموؤgلت العلمية	

 HكالوريوSش ي اإOارة الYمال eن جاeعة الكويت (1980).•−
Hراeج ي الOارة التنفيذية, جاeعة gارaرO, الوليات امتحدة الeريكية (2003/2002/1983).•−
Oورات ي القياOة التنفيذية والتعاbد والتفاوVش, eوؤSش�شة الكويت للتقدم العلمي (2005/1983). •−

• الوXائف احالية 	

الرFي�ش التنفيذي aى �شركة امنار للتمويل والإجارة (2004 وMتى Jاريخه).•−
  امدير العام لل�شركة الدولية للتمويل (1980 وMتى 2003).•−
  كما Jدرج ال�شيد Yبد اه البدر ي العديد eن امناUشب ي ال�شركة الدولية للتمويل eا Hن Yاeي (1980 وMتى 2003).•−

• ع�شوjة جال�س الإOارات	

Y�شو جل�ش اإOارة aى �شركة Hيت التمويل القطري (2005 وMتى Jاريخه).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى �شركة اخليج للتاأeن التكاaلي (2003 وMتى Jاريخه).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى �شركة Hيت الSشتثمار العامي (2012 وMتى 2013).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى �شركة اأجوان اخليج العقارية (2007 وMتى 2009).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى �شركة الوSشيلة العقارية لتطوير ام�شاريع (2006 وMتى 2007).•−
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O. منر عمر اأaيوي
fاFب الرFي�ش التنفيذي

Jاريخ التعين Hال�شركة: اإHريل 2004
• اموؤgلت العلمية	

�شهاOة البكالوريوSش ي الهندSشة امدfية eن جاeعة اأوgايو ي الوليات امتحدة الeريكية (1979).•−
eاج�شتر اإOارة اأYمال eن جاeعة كوينزلfد ي اأSشراليا (1985).•−
وOكتوراه اإOارة اYمال eن جاeعة كوينزلfد ي اأSشراليا(2002).•−

• اخرات 	

fاFب الرFي�ش التنفيذي aى �شركة امنار للتمويل والإجارة eن (2004 وMتى Jاريخه)•−
o . شتثمارSى جنة الa شو�Y
o . iتمان ال�شغرFى جنة الa شو�Y

fاFب اأول للرFي�ش ي ال�شركة الكويتية للخدeات التمويلية (2000 وMتى 2004). •−
eدير مويل امجموYة aى جموYة �شركات امل (1995 وMتى 2000).•−
VشاHط اإFتمان اأول ي البنك الأgلي الكويتي (1993 وMتى 1995). •−
e�شاYد امدير العام aى �شركة اخليج ل�شناYة الزجاج (1986 وMتى 1989).•−
eهندSش eدي ي Yدة �شركات كري ي Oولة الكويت (1979 وMتى 1983).•−
Oكتور e�شاYد ي اجاeعة الأeريكية ي Oولة الكويت (2007 وMتى 2013).•−
eدير Yام �شركة Hيت التمويل القطري Hالوكالة ي Oولة bطر (2007 وMتى 2009).•−

• ع�شوjة جال�س الإOارات	

Y�شو جل�ش اإOارة aى ال�شركة الأوي للتمويل – امملكة الأرfOية الها�شمية (2008 وMتى 2009).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى Global Local Fund  (2011 وMتى 2012).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى Global Local Fund  (2011 وMتى 2013).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى Global Money Market Fund (2013 وMتى 2016).•−
Y�شو جل�ش اإOارة aى Global 10 Large Cap Fund (2013 وMتى 2016).•−

Lمال حموO القوbة
eدير اإOارة التدbيق الداNلي

Jاريخ التعين Hال�شركة: اأZ�شط�ش 2003
• اموؤgلت العلمية	

�شهاOة البكالوريوSش HامحاSشبة eن جاeعه ال�شليماfية (جمهورية العراق) (1980).•−
• اخرات ال�شاHقة	

eدير التدbيق الداNلي aى �شركة امنار للتمويل والإجارة (2003 وMتى Jاريخه).•−
امدbق الداNلي ي ال�شركة العامية لل�شناYات الكيماوية, الرOن (1995 وMتى 2003).•−
eدbق رFي�شي ي امكتب القاfوي العرHي, الرOن (1992 وMتى 1995).•−
حاSشب رFي�شي ي eركز الSشت�شارات الدولية – الرOن (1991 وMتى 1992).•−
eدbق Nارجي ي امكتب الكويتي لتدbيق اح�شاHات (البزيع و�شركاه) (1982 وMتى 1990).•−
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jوSشف الزمقان
eدير اإOارة اخدeات التمويلية

Jاريخ التعين Hال�شركة: اإHريل 2007
• اموؤgلت العلمية	

HOلوم اJ�شالت كلية الدراSشات التكنولوجية ي Oولة الكويت (1987). •−
eRالة اأكاOمية العرHية للعلوم امالية ام�شرaية, الأرOن (2007). •−
الدورات والراeج التخ�ش�شية ي جال التمويل (2008/2007/2004/2003/2002/1996/1995). •−

• اخرات 	

eدير اإOارة Nدeات التمويل ي �شركة امنار للتمويل والإجارة (2007 وMتى Jاريخه).•−
eدير اإOارة الFتمان ي �شركة اأUشول للتمويل والSشتثمار (M 2005تى 2007).•−
e�شاYد eدير الFتمان ي �شركة اأUشول للتمويل والSشتثمار (M 2004تى 2005).•−
رFي�ش b�شم الFتمان ي �شركة اأUشول للتمويل والSشتثمار (M 2003تى 2004).•−
eدير e�شروع ي �شركة يوSشف اأMمد الغام (M 2002تى 2003).•−
e�شوؤول اإFتمان اأول ي �شركة يوSشف اأMمد الغام (M 1998تى 2002).•−
e�شوؤول اإFتمان ي �شركة يوSشف اأMمد الغام (M 1995تى 1998).•−
e�شرف ح�شيل ي �شركة يوSشف اأMمد الغام (M 1989تى 1994).•−

jعقوب jوSشف ام�شاري
eدير الإOارة امالية

Jاريخ التعين Hال�شركة: اأZ�شط�ش 2003
• اموؤgلت العلمية	

MاUشل Yلى HكالوريوSش ي العلوم ال�شياSشية eن جاeعة الكويت (1990). •−
Oورات eتخ�ش�شة ي جال التمويل, الوليات امتحدة الeريكية (2015/2004/1999/1994). •−
Oورة Yملية مدة Yام كاeل ي Hنك a ABCرع لندن, امملكة امتحدة (2003/2002). •−

• اخرات	

eدير الإOارة امالية aى �شركة امنار للتمويل والإجارة (2004 وMتى Jاريخه)•−
o  شتثمارSى جنة الa شو�Y
o  تمانFى جنة الa شو�Y

e�شاYد eدير اإOارة اخزينة aى �شركة امنار للتمويل والإجارة (2003 وMتى 2004) •−
eتدرب aى اإOارة الأUشول الإSشلeية aى Hنك اموؤSش�شة العرHية ام�شرaية, لندن 2002 وMتى 2003).•−
eدير اإOارة الSشتثمار امحلى aى جموYة Yارف الSشتثمارية (1998 وMتى 2001). •−
حلل eاى aى �شركة جموYة الأوراق امالية (1995 وMتى 1998). •−
e�شاYد رFي�ش اإOارة bطاع ام�شاريع aى �شركة ال�شاMل للتنمية والSشتثمار (1994 وMتى 1995). •−
e�شاYد eتداول Yملت اأجنبية Hبنك الكويت وال�شرق الأوSشط (البنك الأgلي امتحد Mاليا) (1991 وMتى 1994).•−

• ع�شوjة جال�س الإOارات	

Y�شو جل�ش اإOارة aى �شركة اأUشول للSشتثمار (1999 وMتى 2001)•−
o ى اللجنة التنفيذيةa شو�Y

Y�شو جل�ش اإOارة aى Hيت التمويل اخليجي (البحرين) (2001-1999)•−
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Mمد عبد اه مدوه
eدير اإOارة اموارO الب�شرية وال�شوؤون الإOارية

Jاريخ التعين: fوaمر 2003
• اموؤgلت العلمية	

MاUشل Yلى Oرجه البكالوريوSش ي اإOارة الأYمال eن جاeعة الكويت (1985).•−
Oورات ي التحليل اماي وZ�شيل الeوال والOارة العاeة.•−

• اخرات	

eدير اإOارة اموارO الب�شرية وال�شوؤون الإOارية aى �شركة امنار للتمويل والإجارة eن (2003 وMتى Jاريخه). •−
اأeن Sشر جل�ش اإOارة �شركة امنار للتمويل والإجارة (2006 وMتى Jاريخه).•−
 التح```ق Hالعم```ل لدi الهيئة العاe```ة لتقدير التعوي�شات �شغل Nللها Y```دة وXاFف eنها eدير ام```وارO الب�شرية ورFي�ش وMدة •−

Uشرف التعوي�شات (1994 وMتى 2003). 
حلل bوY iاeلة, �شركة UشناYات الكيماويات البرولية (1993 وMتى 1994).•−

خالد حمد الفيتوري
eدير اإOارة Jكنولوجيا امعلوeات

Jاريخ التعين: يوليو 2004
• اموؤgلت العلمية	

HكالوريوSش aى Yلوم احاSشب الآي eن اجاeعة الوWنية aى ولية كاليفورfيا aى الوليات امتحدة (1986)•−
Oرجة اماج�شتر ي gندSشة الرجيات eن اجاeعة الوWنية ي ولية كاليفورfيا, الوليات امتحدة (1988)•−

• اخرات	

eدير اإOارة Jكنولوجيا امعلوeات aى �شركة امنار للتمويل والإجارة (2004 وMتى Jاريخه).•−
Yمل كم�شت�شار e�شتقل للعدe Oن الراeج (1995 وMتى 2004).•−
eهندSش Hرجيات اأول aى �شركة Anacomp Inc. ي ولية كاليفورfيا, الوليات امتحدة الeريكية (M 1989تى 1995).•−

اأMمد حمد عوVس حمد
e�شت�شار HالإOارة القاfوfية 

Jاريخ التعين: اأZ�شط�ش 2004
• اموؤgلت العلمية	

لي�شاf�ش Mقوق, جاeعة القاgرة, جمهورية e�شر العرHية (1990)•−
Oورات ي ال�شكوك وامعاeلت ال�شرYية والتح�شيل والقروVش امتعرة (2014/2007/2005/2004)•−

• اخرات	

 e�شت�شار HالإOارة القاfوfية ل�شركة امنار للتمويل والجارة (2004 وMتى Jاريخه).•−
e�شت�شار bاfوي مكتب ام�شورة للSشت�شارات القاfوfية واYمال امحاeاة (M 1995تى 2004).•−
حاeي Hجمهورية e�شر العرHية (1990 وMتى 1993).•−
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الهيئة ال�شرعية
لل�شرك```ة gيئ```ة للرbاHة ال�شرYية Jتكون eن KلKة Yلى الأbل eن امتخ�ش�شن ي الفقه الإSشلe```ي, وeهمة gذه الهيئة gي اHداA الراأي ال�شرYي 

Mول اأf�شطة ال�شركة وYملياJها والتحقق eن التزام ال�شركة مباOئ ال�شريعة الإSشلeية. وaيما يلي Hيان Hالهيئة ال�شرYية: 

امن�شبالSشم

رFي�ش الهيئة ال�شرYيةال�شيد/ حمد Yبد الرRاق الطبطباFي
Y�شو الهيئة ال�شرYيةال�شيد/ Hدر Yبد الرRاق اماUش

Y�شو الهيئة ال�شرYيةال�شيد/ يوSشف حمد Yلي

ال�شيد/ حمد عبد الرRاق الطبطبائي
رFي�ش الهيئة ال�شرYية

• اموؤgلت العلمية	

�شهاOة الدكتوراه ي الفقه, امعهد العاي للق�شاA, جاeعة الإeام حمد Hن SشعوO الإSشلeية HالرياVش (1996)•−
• اخرات 	

رFي�ش اللجنة الSشت�شارية العليا للعمل Yلى اSشتكمال Jطبيق ال�شريعة الإSشلeية.•−
رFي�ش جنة الإaتاH Aدولة الكويت للأMوال ال�شخ�شية.•−
 رFي�ش الهيئة ال�شرYية لبيت الزكاة الكويتي.•−
رFي�ش للهيئة ال�شرYية ل�شركة Yارف للSشتثمار.•−
Yميد SشاHق لكلية ال�شريعة والدراSشات الإSشلeية Hجاeعة الكويت.•−
eدير SشاHق جاeعة الكويت HالإfاHة.•−

ال�شيد/ Hدر عبد الرRاق اماUس
Y�شو الهيئة ال�شرYية

• اموؤgلت العلمية	

�شهاOة الدكتوراه ي ال�شريعة الإSشلeية eن جاeعة اأم القرi مكة امكرeة (1989)•−
•  اخرات 	

اأSشتاH Pكلية الرHية الأSشاSشية b�شم الدراSشات الأSشاSشية –الهيئة العاeة للتعليم التطبيقي والتدريب.•−
رFي�ش b�شم الدراSشات الإSشلeية ي كلية الرHية الأSشاSشية SشاHقًا.•−
eوجه Yام للرHية الإSشلeية ي وRارة الرHية SشاHقًا.•−
fاFب رFي�ش اللجنة الSشت�شارية العليا للعمل Yلى اSشتكمال Jطبيق ال�شريعة الإSشلeية.•−
Y�شو الهيئة ال�شرYية ي ال�شركة الكويتية القطرية.•−
Y�شو الهيئة ال�شرYية ي ال�شركة التجارية العقارية.•−
Y�شو الهيئة ال�شرYية ي ال�شركة الأوى للفناOق.•−
الأeن العام ام�شاYد للمجل�ش الإSشلeي العامي للدYوة والإZاKة.•−

ال�شيخ jوSشف حمد علي
Y�شو الهيئة ال�شرYية

• اموؤgلت العلمية	

HكالوريوSش ي ال�شريعة الإSشلeية, جاeعة الكويت Yام 2004•−
HOلوم Yاي ي الOارة العاeة والتمويل الإSشلeي •−

•  اخرات 	

Y�شو الهيئة ال�شرYية لل�شركة الكويتية للإSشكان والتعمر.•−
Y�شو الهيئة ال�شرYية ل�شركة العرين الكويتية العقارية.•−
Y�شو الهيئة ال�شرYية ل�شندوق الروة.•−
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الهيكل التنظيمي لل�شركة
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يراأSش الOارات الرFي�شية eدراA الإOارات, Mيث يقوم eديري الإOارات Hرaع التقارير اإى fاFب الرFي�ش التنفيذي, ويرaع fاFب الرFي�ش التنفيذي 
Jقاريره اإى الرFي�ش التنفيذي, ويكون الرFي�ش التنفيذي e�شوؤوًل Hدوره اأeام جل�ش الإOارة, Mيث يتوى الرFي�ش التنفيذي ام�شوؤولية Yن الإOارة 

اليوeية لأf�شطة ال�شركة ي اإWار ال�شياSشات والأgداف التي اأbرgا جل�ش الإOارة.

اإOارة خدمات التموjل 
يراأS```ش g```ذه الإOارة eدي```ر Nدeات التمويل الذي يقوم HاإYداO التقاري```ر وJقدمها eبا�شرة اإى fاFب الرFي�ش التنفي```ذي, وaيما يلي Hيان مهام 

اإOارة التمويل:
• وVشع ال�شياSشات واخطط التمويلية والراeج لزياOة Mجم امبيعات.	
• وVشع ورUشد اخطط والراeج والإجراAات امتبعة ي Uشالت العرVش.	
• التواUشل ام�شتمر eع العملA لتلبية اMتياجاJهم التمويلية.	
• 	.Aة العملeدN ات لتح�شنAشع الإجراVو
• رUشد اأf�شطة امناa�شن واإYداO اخطط التناa�شية.	
• eتاHعة Yمليات امبيعات والتاأكد eن eطاHقتها لل�شياSشات والإجراAات.	

التح�شيل وامتاHعة
يت```وى eدير التح�شيل وامتاHعة e�شوؤولية اإOارة التح�شيل وامتاHع```ة والذي يرaع التقارير eبا�شرة اإى الرFي�ش التنفيذي, وaيما يلي Hيان مهام 

وe�شوؤوليات اإOارة التح�شيل وامتاHعة:
• وVشع اخطط وحديد eهام حدOة للتح�شيل وامتاHعة.	
• حديد اخطوات الإجراFية لعمليات التح�شيل وeتاHعة امبالغ التي م يتم ح�شيلها. 	
• حديد الأSشباب الكاeنة وراA الإNفاق ي ال�شداO وJقدم التوUشيات ال�شرورية للتغلب Yلى UشعوHات Yملية التح�شيل وJعزيزgا.	
• اإYداJ Oقارير الديون الكرi وNطة التح�شيل.	
• Jنفيذ Yمليات امطاHقة اليوeية للمبالغ امُح�شلة واإرSشالها اإى اإOارة ال�شوؤون امالية لأZراVش الت�شجيل.	
• اإYداO/وVشع Nطط متاHعة eدaوYات/J�شويات العملA امتعرين.	

التدbيق الداخلي
يراأS```ش اإOارة التدbي```ق الداNلي eدير اإOارة التدbيق الداNلي الذي يرaع Jقاريره اإى جن```ة التدbيق امنبثقة Yن جل�ش الإOارة, aيما يلي eهام 

وe�شوؤوليات اإOارة التدbيق الداNلي:
• التاأكد eن اللتزام Hال�شياSشات والإجراAات امعتمدة وbرارات جل�ش الإOارة.	
• التاأكد eن eلFمة/كفاية ال�شواHط الرbاHية والإجراAات امعتمدة ي جميع الإOارات Hال�شركة.	
• التاأكد eن aاYلية اإجراAات الرbاHة الداNلية لل�شركة.	
• رaع JوUشيات HالإجراAات الت�شحيحية Yلى النحو امطلوب.	
• الإ�شراف Yلى اأf�شطة التدbيق الداNلي	

ال�شوؤون القاfوfية
يت```وى ام�شت�ش```ار القاfوي e�شوؤولية اإOارة ال�ش```وؤون القاfوfية والذي يرaع التقارير eبا�شرة اإى الرFي�ش التنفي```ذي, وaيما يلي eهام وe�شوؤوليات 

اإOارة ال�شوؤون القاfوfية:
• Jقدم التوجيه والراأي القاfوي ي جميع eعاeلت ال�شركة وeتاHعة جميع الق�شايا Pات ال�شلة Hال�شركة.	
• اإOارة الأYمال واإYداOا امواfRة ورUشد اأOاA الإOارة القاfوfية. 	
• eراجعة جميع العقوO والJفاbيات التي يتم اإYداgOا eن bبل ال�شركة اأو النظراA واح�شول Yلى eواaقة جنة الرbاHة ال�شرYية Hال�شركة.	
• eتاHعة Jنفيذ HنوO و�شروط Yقد التاأSشي�ش واللواFح وJعديلJها وJقييم اأKرgا Yلى Yمليات ال�شركة.	
• Jقدم ام�شورة القاfوfية H�شاأن الSشت�شارات اأو Yمليات الSشتحواP امحتملة. 	
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ال�شوؤون امالية
يراأSشها eدير الإOارة امالية والذي يرaع التقارير eبا�شرة اإى fاFب الرFي�ش التنفيذي, وaيما يلي eهام وe�شوؤوليات الإOارة امالية: 

• Mفظ الأUشول امالية لل�شركة وجرgOا.	
• التاأكد eن Jنفيذ وaعالية ال�شياSشات والإجراAات اخاUشة Hال�شوؤون امالية.	
• الرbاHة Yلى اموارO امالية والنفقات.	
• Jقدم ام�شورة امالية جميع الإOارات.	
• اSشتثمار الأeوال الفاF�شة ي الSشتثمارات b�شرة وeتوSشطة وWويلة الأجل.	
• Jوaر اموارO امالية لل�شركة eن Nلل الدNول/ال�شراك ي العقوb O�شرة وeتوSشطة وWويلة الأجل eع البنوك واموؤSش�شات امالية.	

Jقنية امعلومات
يراأS```ش g```ذه الإOارة eدي```ر Jقنية امعلوeات الذي يق```وم HاإYداO التقاري```ر ورaعها eبا�شرة اإى fاF```ب الرFي�ش التنفيذي, وaيم```ا يلي Hيان مهام 

وe�شوؤوليات الإOارة:
• حديد اMتياجات fظم امعلوeات Hال�شركة Hالتن�شيق eع ختلف الإOارات.	
• eتاHعة واإYداO الMتياجات الفنية لل�شركة eن امعلوeات (الأfظمة والأجهزة وامعدات, اإلخ) واإYداO امواUشفات الفنية اللeRة للم�شريات.	
• J�شميم fظم امعلوeات التي Jلب اMتياجات ال�شركة ام�شتقبلية.	
• اNتبار النظم احالية وJعديلها وaقا لMتياجات ال�شركة.	
• التن�شيق eع ام�شتخدeن لتحديد eتطلبات الراeج والنظم.	
• Jقييم الراeج والأجهزة اجديدة لتحديد جدواgا وJواaقها eع Hيئة Jقنية امعلوeات.	
• Jقدم اخدeات والدYم التقني	
• اإجراY Aمليات الن�شخ الMتياWي H�شورة Oورية للراeج الت�شغيلية والأSشاSشية.	
• اإOارة وJ�شغيل الراeج والأجهزة وeتاHعة احلول لأي اfقطاYات ي اخدeة والأNطاA الراجية.	
• وVشع امواUشفات وامعاير اللeRة للSشتخدام الأeثل للراeج والأجهزة.	
• اإOارة وeتاHعة Jطوير �شبكات احاSشب الآي.	
• التاأكد eن اأن اأجهزة الت�شغيل JدYم الوXاFف الت�شغيلية وروؤية ال�شركة واSشراJيجيتها.	
• اإYداO امواUشفات الفنية اخاUشة Hالراeج والأجهزة, HالإVشاaة اإى وVشع البنوO التعاbدية eع eورOي Jقنية امعلوeات والدYم التقني.	
• ام�شاركة ي اإYداO امواfRات و�شراA واSشتلم الراeج والأجهزة.	

اموارO الب�شرjة وال�شوؤون الإOارjة
يت```وى eدي```ر اموارO الب�شرية وال�شوؤون الإOارية الإOارة PاJها والذي يرaع التقاري```ر eبا�شرة اإى الرFي�ش التنفيذي, وaيما يلي eهام وe�شوؤوليات 

اإOارة اموارO الب�شرية وال�شوؤون الإOارية: 
• التحُقق eن Jنفيذ ال�شياSشات والإجراAات Pات ال�شلة HاموXفن واخدeات الداNلية.	
• اإYداO وeراجعة الرواJب واSشتحقاbات fهاية اخدeة. 	
• eُتاHعة ورUشد جميع الق�شايا Pات ال�شلة HاموXفن Hداية eن Jعيينهم وMتى a�شلهم.	
• eُتاHعة كاaة الأeور احكوeية Pات ال�شلة HاموXفن.	
• Jقدم/Jوa```ر اخدe```ات الداNلية eثل الطباYة والقرWاSشية والريد والتلك�ش وZر Pلك e```ن اخدeات للإOارة واح�شول Yلى اأر�شيف 	

eركزي.
• Jنفيذ eتطلبات التاأeن Yلى جميع متلكات ال�شركة وeوXفيها HناY Aلى ال�شياSشة التاأeينية امعتمد.	

وMدة امراLعة
يراأS```ش g```ذه الإOارة امدير ام�ش```وؤول Yن امراجعة وال```ذي يقوم HاإYداO التقاري```ر ورaعها اإى fاF```ب الرFي�ش التنفيذي, وaيم```ا يلي Hيان مهام 

وe�شوؤوليات وMدة امراجعة:
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• eراجعة eلفات امبيعات والتاأكد eن eطاHقة جميع امعاeلت ل�شياSشة امبيعات اخاUشة Hال�شركة.	
• التاأكد eن اكتمال جميع ام�شتندات وbيوO البياfات.	
• التاأكد eن اYتماO جميع امعاeلت وaقا م�شفوaة Jفوي�ش ال�شلMيات.	
• اإUشدار الرbم امرجعي للعميل, واSشتلم الفواJر واإرSشال املف اإى اإOارة ال�شوؤون امالية لإUشدار ال�شيكات.	

وMدة اأمن امعلومات
يراأS```ش g```ذه الوMدة e�شوؤول اأeن امعلوeات الذي يقوم HاإYداO التقارير ورaعها اإى fاFب الرFي�```ش التنفيذي, وaيما يلي Hيان مهام وe�شوؤوليات 

وMدة اأeن امعلوeات:
• حديث وJنفيذ وeتاHعة SشياSشة اأeن امعلوeات.	
• eراجعة M�شاHات الأeن/اخ�شوUشية HالإVشاaة اإى اإYداOات اأeن Jقنية امعلوeات.	
• eراجعة اأf�شطة ام�شتخدeن وحركاJهم وe�شري النظم متاHعة اخروbات الأeنية ورaع التقارير اللeRة.	
• اإf�شاA اSشماA ام�شتخدeن وكلمات امرور وجداول الرbاHة حفظ كلمات امرور ورUشدgا H�شورة Oورية.	
• اNتبار Nطة التعاي eن الكوارث.	
• الإ�شراف Yلى اأeن وMماية كاaة الأجهزة والرجيات للتاأكد eن احماية الكاaية وMفظ Sشجلت Hياfات ال�شركة.	

وMدة اإOارة امخاطر
يراأS```ش g```ذه الوMدة e�شوؤول اإOارة امخاWر ال```ذي يقوم HاإYداO التقارير ورaعها اإى جنة امخاWر امنبثقة Y```ن جل�ش الإOارة, وaيما يلي Hيان 

مهام وe�شوؤوليات وMدة اإOارة امخاWر:
• eOج/جميع Jقارير امخاWر التي Jُعدgا كاaة اإOارات ال�شركة Yلى اأSشاSش رHع Sشنوي.	
• اإYداJ Oقرير �شاeل Hكاaة امخاWر التي Jتم eلMظتها H�شورة رHع Sشنوية وJقدمه للإOارة العليا.	
• اأر�شفة كاaة الرOوP Oات ال�شلة HرUشد امخاWر Hن اإOارات ال�شركة.	
• Jقدم التوجيه جميع اموXفن H�شاأن اآليات ال�شواHط الرbاHية ل�شياSشة امخاWر.	

iدة ال�شكاوMو
يراأS```ش g```ذه الوMدة e�شوؤول ال�ش```كاوi والذي يقوم HاإY```داO التقارير ورaعها اإى الرFي�```ش التنفيذي, وaيما يلي Hيان مه```ام وe�شوؤوليات وMدة 

:iال�شكاو
• اSشتلم جميع ال�شكاوi التي Jتلقاgا ال�شركة وحليلها.	
• التحقيق ي ال�شكاوi والتواUشل eع الأWراف امعنية مزيًدا eن التفاgم.	
• 	.iشوية ال�شكاو�J عةHتاe
• اإHلغ ال�شكاوi ام�شتلمة للإOارة العليا لJخاP الإجراAات الت�شحيحية.	

م�شئول الت�شوjق
aيما يلي Hيان مهام اإOارة الت�شويق:

• eتاHعة SشياSشة الدYاية والإYلن اخاUشة Hال�شركة.	
• وVشع اخطط والراeج لدراSشات ال�شوق وeتاHعة Jنفيذgا.	
• اإOارة اJفاbيات العقوO امرeة eع امورOين والوكالت.	
• التواUشل ام�شتمر eع العملA الرFي�شين لتلبية اMتياجاJهم التمويلية.	
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eعلوeات eالية ختارة

م اSشتخلU```ش امعلوeات التالية eن البياfات امالية لل�شركة, ويج```ب اأن Jقراأ eع القواFم امالية اخاUشة Hال�شنوات التي J�شمنتها والي�شاMات 
امكملة امرaقة HالقواFم امالية:

Hيان امركز اماي امجمع 
كما ي S 30شبتمركما ي O 31ي�شمر 

L20122013201420152016201720172018ميع امبالغ Hاللف jOنار كوjتي

الUشول

2,260 2,680 2,4705202,2355,1665,3912,121النقد والنقد امعاOل

4,347 4,300 3,1143,1403,0003,0004,3004,300اSشتثمارات ي eراHحات eدينة

e39,19939,97731,58337,70332,53232,444 32,293 30,430دينو مويل

3,611 3,992 4,7423,9444,0023,7643,9863,872اUشول eالية Hالقيمة العاOلة eن Nلل Hيان الدNل

اUشول eالية Hالقيمة العاOلة eن Nلل Hيان الدNل 
ال�شاeل الNر

------- 1,451

-1,603 1,9781,8721,8721,7161,6411,451اSشتثمارات eتاMة للبيع

2,339 1,477 2,1472,1472,1472,1471,4771,477اSشتثمارات Yقارية

P732357316264219550 207 217م eدينة اNرi وeدaوYات eقدeا

iرNات اOوجوe536247336856 58 39

54,43552,01945,20153,79349,61446,26946,61044,694جموع الUشول

اللتزامات وMقوق املكية 

اللتزامات

O19,01612,4366,92814,30310,9416,492 5,618 6,735اFنو eراHحة ووكالة اإSشلeية

iرNنة اFاO شدةUنة وارFاO مP3,3545,6061,9952,8611,8742,683 2,431 1,361

1,253 1,071 4725486449669971,113خ�ش�ش eكاaاأة fهاية Nدeة اموXفن

9,350 9,119 22,84218,5909,56618,13013,81210,289جموع اللتزامات

Mقوق املكية

30,875 30,875 30,87530,87530,87530,87530,87530,875راأSش امال

Y312312312312312312 312 312لوة اإUشدار

2,001 1,825 1,2661,2661,4931,6541,8252,001اMتياWي bاfوي

1,242 1,442 1,2441,2441,1961,3561,4421,414اMتياWي اNتياري

3,029907 1,7511,4581,3401,372(275)(2,111)ارHاح eرMلة/ (N�شاFر eراكمة)

35,336 37,483 31,58533,42235,62735,65535,79435,973جموع Mقوق املكية امتاMة م�شاgمي ال�شركة الم

M88888888قوق اجهات Zر ام�شيطرة

35,344 37,491 35,981 35,802 35,663 35,635 33,429 31,593 جموع Mقوق املكية 

44,694 46,610 46,269 49,614 53,793 45,201 52,019 54,435 جموع اللتزامات وMقوق املكية
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Hيان الدخل ال�شامل امجمع

للت�شعة اأ�شهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 
ي S 30شبتمر

L20122013201420152016201720172018ميع امبالغ Hاللف jOنار كوjتي

الjراOات

2,438 2,467 4,9504,0943,7743,7333,393 4,090ايراOات مويل

--NO128143153165559142ل اSشتثمارات Yقارية

iرNات اO422 391 561366350 276 642 621 ايرا

U(176)(263)98(276)66(38) 47 15شاي NOل/(N�شارة) اSشتثمارات

 4,663 5,472 4,621 4,2244,7243,847 2,905 2,874

ام�شارjف

J9681,0581,1311,3671,1691,256 734 928كاليف eوXفن

329 (269)(202)7701,091149125538خ�ش�ش Oيون e�شكوك ي ح�شيلها

iرNشاريف ا�e533550524523516575 354 357

2,2712,6991,8042,0152,2221,629 819 1,614

1,260 2,086 2,2092,5012,218 2,817 2,773 2,392 الأرHاح bبل خ�شم الفوائد والSشتهلكات والإطفاAات

24 23 302823 34 28 18 الSشتهلكات والإWفاAات

1,236 2,063 2,1792,4732,195 2,782 2,746 2,374 الأرHاح bبل خ�شم الفوائد 

J 1,165 890 510 575758439 342 291كاليف مويل

945 1,721 1,6041,7151,757 2,272 1,855 1,208 الرHح bبل الSشتقطاعات

M--(20)(14)(15)(16)(15)(9)�شة eوؤSش�شة الكويت للتقدم العلمي

(11)(17)(18)(16)(18)(23)(19)(13)الزكاة

-----e--(23)كاaاأة اأY�شاA جل�ش الإOارة

--U 1,196 1,836 2,206 1,5711,6831,723شاي رHح ال�شنة

925 1,689 1,5711,6831,723 2,206 1,836 1,196 اإجماي الدNل ال�شاeل لل�شنة

3.00 5.47 3.875.957.145.095.455.58رHحية ال�شهم الSشاSشيه وامخففة (aل�س)

Hيان التدaقات النقدjة امجمع

لل�شنة/للفرة امالية امنتهية ي
للت�شعة اأ�شهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 

ي S 30شبتمر

L20122013201420152016201720172018ميع امبالغ Hاللف الدjنار الكوjتي

U(2,047)5,5057,540(2,591)5,5812,855  2,980  3,098شاي النقد الناج eن الf�شطة الت�شغيلية

Uشاي النقد الناج/(ام�شتخدم) eن 
الf�شطة الSشتثمارية

(1,731)15194108(106)130  106 (875)

U2,880(7,470)(6,018)5,413(5,250)(6,255) (5,797) (2,082)شاي النقد ام�شتخدم ي الf�شطة التمويلية

U(898)(1,950)1,7152,931225(3,270) (2,711)  140شاي الزjاOة/(fق�س) ي النقد والنقد امعاOل

الت�شوية الfتقالية لتطبيق امعيار الدوي 
للتقارير امالية رbم 9

------- (1)

2,121  5,391 3,3682,4705202,2355,1665,391النقد والنقد امعاOل ي Hداية ال�شنة

2,260  2,680  2,4705202,2355,1665,3912,121النقد والنقد امعاOل ي fهاية ال�شنة
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f�شب ختارة

للت�شعة اأ�شهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 
ي S 30شبتمر

%201320142015201620172017 2018

f�شب الرHحية

2.03%3.62%3.59%3.25%3.51%4.85%3.72%العاFد Yلى eتوSشط الأUشول 

2.55%4.50%4.80%4.71%4.87%6.83%6.09%العاFد Yلى eتوSشط Mقوق املكية 

f33.6%47.7%37.2%35.6%44.8%%58.1%32.2�شبة Uشاي الرHح 

f�شب الراaعة امالية

f%37.2%19.4%40.1%30.6%18.0%15.0%19.2�شبة الدين / Mقوق املكية 

26.6%24.3%28.6%38.6%50.8%26.8%55.6%اإجماي امطلوHات / اإجماي Mقوق املكية 

U%35.6%13.2%25.6%15.5%12.1%7.8%12.8شاي الدين / Mقوق املكية 

f�شب ال�شيولة

f%2.8%23.4%28.5%39.0%20.6%29.4%24.2�شبة النقد /اإجماي امطلوHات

3.00 5.47 5.58 5.45 5.09 7.14 5.95 رHحية ال�شهم (aل�ش) 

108115116116117121114القيمة الدaرية (aل�ش) 

--J-5%5%%5%5وRيعات النقدية / القيمة الأSشمية 

رSشم Hياي لبع�س البياfات امالية

39.97
31.58

37.7
32.53 32.44

42.37 40.84

7.32

5.16

6.73
5.59 5.61

5.69 5.55
2.85

3.34

3.7
4.55 4.49

4.39 4.86

2013 2014 2015 2016 2017  الربع الثالث
من عام 

2017

 الربع الثالث
من عام 

2018

)ملیون دینار كویتي(توزیع محفظة التمویل 

مدینو التمویل بالصافي إیرادات مؤجلة  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

5.09

5.45
5.58

2015 2016 2017

)فلس كویتي(ربحیة السھم و التوزیعات النقدیة 

)فلس كویتي(ربحیة السھم 

1.57 1.68 1.72 1.68

0.92

0.37 0.35

0.44

0.58

0.32

2015 2016 2017 الربع الثالث من عام 
2017

الربع الثالث من عام 
2018

0

)ملیون دینار كویتي(صافي الربح وھامش صافي الربح 

33
.4
2

35
.6
3

35
.6
6

35
.8

35
.9
8

37
.4
9

35
.3
4

12.43 6.92
14.3 10.94

6.49 5.61 6.73

6.15

2.63

3.82
2.87

3.79 3.5 2.61

2013 2014 2015 2016 2017 الربع الثالث 
2017من عام 

الربع الثالث 
2018من عام 

)ملیون دینار كویتي(ھیكل رأس المال 

حقوق الملكیة  دیون المخصصات والذمم الدائنة
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امراجعة امالية

 OداYالية خت```ارة“. م اإe اتeعلوe” ندHات امالية لل�شرك```ة وfات امت�شمن```ة ي البياeع امعلوe ش والتحليلت التالي```ة```Uق```راأ الن�شوJ يج```ب اأن
امراجع```ة امالي```ة وaقا للقواFم امالي```ة امدbقة اخاUشة Hال�شركة لل�شن```وات امنتهية ي O 31ي�شمر 2012 وO 31ي�شم```ر 2013 وO 31ي�شمر 
2014 وO 31ي�شمر 2015 وO 31ي�شمر2016 وO 31ي�شمر 2017 و كذلك للفرات امنتهية ي S 30شبتمر 2017 و S 30شبتمر 2018.

الن�شوU```ش والتحلي```لت وfتاFج العملي```ات اموVشحة ي gذا اج```زA م اإYداgOا HناY Aلى البياf```ات امالية امدbقة وامراجع```ة لل�شركة والتي م 
اإYداgO```ا HناY Aل```ى امعاير الدولية للتقارير امالية (IFRS) امعتمدة ي Oولة الكويت للموؤSش�شات وال�شركات التي Jخ�شع لرbاHة وRارة التجارة 
وال�شناY```ة وaق```ا لقاf```ون ال�شركات الكويتي (القاfون رb```م 1 ل�شنة 2016) واللواF```ح التنفيذية امتعلقة HالإVشاaة اإى رbاH```ة وJعليمات البنك 

.(IFRS) عليمات امعاير الدولية للتقارير اماليةJ ةaنفيذ كاJ حFة اللواaتطلب كاJامركزي الكويتي. و

Hيان الدخل ال�شامل امجمع
اإjراOات التموjل 

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

3,3932,4672,438 3,733 3,774 4,094 4,950 ايراOات مويل

 3.73 ``H ةfقارe 2017 ي�شمرO 31 لل ال�شنة امالية امنتهية يN ينار كويتيO ليونe 3.39 ققتها ال�شركةM ات التمويل التيOيمة ايراb لغتH
eليون Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016.

 Hلغ```ت bيم```ة اي```راOات التمويل اى e 2.44ليون Oينار كويتي N```لل الفرة امنتهية ي S 30شبتمر e 2018قارfة e 2.47 ````Hليون Oينار كويتي 
Nلل الفرة امنتهية ي S 30شبتمر 2017.

Oخل الSشتثمارات العقارjة

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

--NO 143 153 165 559 142ل الSشتثمارات العقارية

Hلغ```ت bيم```ة NOل الSشتثمارات العقارية التي Mققتها ال�شركة 142 األف Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017قارfة 
H` 559 األف Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016.

ي M```ن Hلغ```ت bيمة NO```ل الSشتثمارات العقارية التي Mققتها ال�شركة ل �شيN Aلل الفرة امنتهي```ة S 30شبتمر 2018 ول �شيN Aلل الفرة 
امنتهية S 30شبتمر 2017.

 iات اأخرOراjاإ

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

iرNات اأO422 391 350 366 561 276 642 اإيرا

 366 ``H ةfقارe 2017 ي�شمرO 31 لل ال�شنة امالية امنتهية يN ينار كويتيO ققتها ال�شرك```ة 350 األفM التي iرNات الOيم```ة اليراb لغ```تH
األف Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016.

ي M```ن ارJفع```ت اليراOات اى 422 األف Oينار كويت```ي Nلل الفرة امنتهية ي S 30شبتمر e 2018```ن 391 األف Oينار كويتي Nلل الفرة 
امنتهية ي S 30شبتمر 2017.
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Uشاي ارHاح/(خ�شائر) اSشتثمارات

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

U(263)98(276)66(38)4715شاي ارHاح/(N�شاFر) اSشتثمارات

Hلغ```ت bيمة Uش```اي N�شاFر الSشتثمارات 38 األف Oينار كويتي لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شم```ر e 2017قارfة H`اأرHاح Hلغت 66 األف Oينار 
كويتي لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016.

 ي M```ن Hلغ```ت bيمة Uشاي ارHاح الSشتثمارات 15 األف Oينار كويتي Nلل الف```رة امنتهية ي S 30شبتمر e 2018قارfة HاأرHاح Hلغت 47 األف 
Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية S 30شبتمر 2017. 

اإLماي الjراOات  

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

2,438  2,467  4,0943,7743,7333,393 4,950 ايراOات مويل

-  -  NO 143 153165559142ل اSشتثمارات Yقارية

iرNات اO422  391  276561366350 642 ايرا

U(263) 98(276)66(38)  47  15شاي NOل/(N�شارة) اSشتثمارات

 5,472 4,6214,2244,7243,847  2,905  2,874

Hل```غ اإجم```اي اليراOات التي Mققتها ال�شركة اى e 3.85ليون Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017ن e 4.72ليون 
Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 

ي M```ن اHل```غ اإجماي الي```راOات e 2.87ليون Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهي```ة ي S 30شبتمر e 2018ن e 2.91لي```ون Oينار كويتي Nلل 
الفرة امنتهية ي S 30شبتمر 2017.

Jكاليف التموjل  

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

J 890 510 575 758 439342291كاليف مويل

 758 ``H ةfقارe 2017 ي�شمرO 31 لل ال�شنة امالية امنتهية يN ينار كويتيO كاليف التمويل التي حملتها ال�شركة اإى 439 األفJ خف�شتfا
األف Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016.

 ي M```ن اfخف�ش```ت Jكاليف التمويل اى 291 األف Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهي```ة ي S 30شبتمر e 2018ن 342 األف Oينار كويتي Nلل 
الفرة امنتهية ي S 30شبتمر 2017.
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Jكاليف اموXفن  

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

J1,0581,1311,3671,1691,256 734 928كاليف اموXفن  

Hلغت Jكاليف اموXفن التي حملتها ال�شركة e 1.26ليون Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 1.17 `Hليون 
Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 

وHلغ```ت Jكالي```ف اموXفن 928 األف Oينار كويت```ي Nلل الفرة امنتهية ي S 30شبتمر a 2018يما Hلغ```ت 734 األف Oينار كويتي Nلل الفرة 
امنتهية ي S 30شبتمر 2017.

خ�ش�س jOون م�شكوك ي ح�شيلها

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

329 (269)(202)538 125 149 1,091 خ�ش�ش Oيون e�شكوك ي ح�شيلها

Hل```غ e```رOوO خ�ش�```ش Oي```ون e�شكوك ي ح�شيله```ا (202) األف Oين```ار كويتي Nلل ال�شن```ة امالية امنتهي```ة ي O 31ي�شم```ر e 2017قارfة 
H``مخ�ش�ش Oيون e�شكوك ي ح�شيلها 538 األف Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 

وHلغ خ�ش�ش الديون ام�شكوك ي ح�شيلها 329 األف Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية S 30شبتمر e 2018قارfة H`مرOوO خ�ش�ش Oيون 
e�شكوك ي ح�شيلها (269) األف Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية S 30شبتمر 2017.

 iات اأخرaم�شرو

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

iرNات اأaشرو�e577559553544597377381

Hلغت ام�شروaات الNرi التي حملتها ال�شركة 597 األف Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017قارfة H` 544 األف 
Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 

 ي M```ن Hلغ```ت ام�شروa```ات الNرi 381 األف Oينار كويتي N```لل الفرة امنتهية S 30شبتمر e 2018قارfة H```` 377 األف Oينار كويتي Nلل 
الفرة امنتهية S 30شبتمر 2017. 
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اإLماي ام�شروaات

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

J 890 510 575 758 439 342 291كاليف مويل

J 1,058 1,131 1,367 1,169 1,256 734 928كاليف eوXفن

(329)269 (202)538 125 149 1,091 خ�ش�ش Oيون e�شكوك ي ح�شيلها

iرNات اaشرو�e 577 559 553 544 597 377 381

 3,617 2,348 2,620 3,009 2,090 1,721 1,272

 3.01 `H ةfقارe 2017 ي�شمرO 31 لل ال�شن```ة امالية امنتهية يN ينار كويتيO ليونe 2.09 ات التي حملتها ال�شركةaل```غ اإجم```اي ام�شروHو
eليون Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016.

وHل```غ اإجم```اي ام�شروaات e 1.27ليون Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية S 30شبتمر e 2018قارfة e 1.72 `Hليون Oينار كويتي Nلل الفرة 
امنتهية ي S 30شبتمر 2017. 

الرHح bبل الSشتقطاع

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

945 1,721 1,6041,7151,757 2,272 1,855 الرHح bبل الSشتقطاYات

 ``H ةfقارe 2017 ي�شمرO 31 لل ال�شنة امالي```ة امنتهية يN ينار كويتيO ليونe 1.76 ققته ال�شركةM ات ال```ذيYشتقطاSبل الb ح```Hف```ع الرJار
e 1.72ليون Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 

ي M```ن Hل```غ الرHح bبل الSشتقطاع 945 األف Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية S 30شبتم```ر e 2018قارfة e 1.72 `Hليون Oينار كويتي Nلل 
الفرة امنتهية S 30شبتمر 2017. 

Uشاي رHح ال�شنة/ الفرة

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

U 1,836 2,206 1,571 1,683 1,7231,689925شاي رHح ال�شنة

ارJفع Uشاي رHح ال�شنة لل�شركة اى e 1.72ليون Oينار كويتي Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017ن e 1.68ليون Oينار كويتي 
Nلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016 

ي M```ن Hل```غ Uشاي الرHح 925 األ```ف Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهي```ة S 30شبتمر e 2018قارfة e 1.69 `Hليون Oين```ار كويتي Nلل الفرة 
امنتهية S 30شبتمر 2017. 
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رHحية ال�شهم الأSشاSشية وامخففة

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018

925 1,689 1,8362,2061,5711,6831,723رHح ال�شنة (األف Oينار كويتي)

امتوSشط امرجح لعدO الSشهم القاFمة 
لل�شركة الم (eليون Sشهم)

309309309309309 309 309

رHحية ال�شهم الSشاSشية وامخففة 
(aل�ش كويتي)

5.957.145.095.455.58 5.47 3.00

ارJفعت رHحية ال�شهم م�شاgمي ال�شركة اى a 5.58ل�ش لل�شهم لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017ن a 5.45ل�ش كويتي لل�شهم لل�شنة 
امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016 

ي M```ن Hلغ```ت رHحي```ة ال�شهم م�شاgمي ال�شركة اى a 3.00ل�```ش كويتي لل�شهم Nلل الفرة امنتهية S 30شبتم```ر e 2018قارfة a 5.47 `Hل�ش 
كويتي لل�شهم Nلل الفرة امنتهية S 30شبتمر 2017. 

Hيان التدaقات النقدjة امجمع

للت�شعة اأTشهر امنتهيةلل�شنة امالية امنتهية ي jO 31�شمر
ي S 30شبتمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

U5,5057,540(2,591)5,5812,855 2,980 3,098شاي النقد الناج eن الf�شطة الت�شغيلية

Uشاي النقد الناج/(ام�شتخدم) eن 
الf�شطة الSشتثمارية

15194108(106)130 106(875)

U(7,470)(6,018)5,413(5,250)(6,255)(5,797)(2,082)شاي النقد ام�شتخدم ي الf�شطة التمويلية

U(1,950)1,7152,931225(3,270)(2,711) 140شاي الزياOة/(fق�ش) ي النقد والنقد امعاOل

2,121 5,391 2,4705202,2355,1665,391النقد والنقد امعاOل ي Hداية ال�شنة

2,260 2,680 5202,2355,1665,3912,121النقد والنقد امعاOل ي fهاية ال�شنة

التدaقات النقدjة الت�شغيلية 
Hلغ```ت التدaق```ات النقدية الناج```ة eن اأf�شطة J�شغيلية e 2.86ليون Oينار كويتي لل�شنة امالية امنتهي```ة ي O 31ي�شمر e 2017قارfة Hتدaقات 

fقدية fاجة eن اأf�شطة J�شغيلية e 5.58 `Hليون Oينار كويتي لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 
ي M```ن ارJفع```ت التدaق```ات النقدية الناجة e```ن اأf�شطة J�شغيلية اى e 3.09لي```ون Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهي```ة ي S 30شبتمر 2018 

eقارfة Hتدaقات fقدية fاجة eن اأf�شطة J�شغيلية Hلغت e 2.98ليون Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية ي S 30شبتمر 2017.

التدaقات النقدjة الSشتثمارjة  
ارJفع```ت التدaق```ات النقدية الناجة eن اأf�شط```ة اSشتثمارية اى e 0.13ليون Oينار كويتي لل�شنة امالي```ة امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017قارfة 

Hتدaقات fقدية e�شتخدeة ي اأf�شطة اSشتثمارية e 0.11ليون Oينار كويتي لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 
ي M```ن Hلغ```ت التدaقات النقدية ام�شتخدeة ي اأf�شطة اSشتثمارية e 0.88ليون Oينار كويتي N```لل الفرة امنتهية S 30شبتمر e 2018قارfة 

Hتدaقات fقدية fاجة eن اأf�شطة اSشتثمارية Hلغت e 0.11ليون Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية S 30شبتمر 2017.
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التدaقات النقدjة التموjلية  
 `H ةfقارe 2017 ي�شم```رO 31 ينار كويتي لل�شنة امالي```ة امنتهية يO لي```ونe 6.26 شط```ة التمويلية�fة ي اأeق```ات النقدي```ة ام�شتخدaلغ```ت التدH
التدaقات النقدية e�شتخدeة ي اأf�شطة مويلية e 5.25ليون Oينار كويتي لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. ي Mن اfخف�شت bيمة 
التدaق```ات النقدي```ة ام�شتخدeة ي اأf�شطة مويلي```ة اى e 2.08ليون Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهي```ة S 30شبتمر e 2018ن Jدaقات fقدية 

e�شتخدeة Hلغت e 5.80ليون Oينار كويتي Nلل الفرة امنتهية S 30شبتمر 2017.

Hيان امركز اماي امجمع (الأUشول)

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

2,260 2,680 5202,2355,1665,3912,121النقد والنقد امعاOل

4,347 4,300 3,1403,0003,0004,3004,300اSشتثمارات ي eراHحات eدينة

e39,97731,58337,70332,53232,444 32,293 30,430دينو مويل

3,611 3,992 3,9444,0023,7643,9863,872اUشول eالية Hالقيمة العاOلة eن Nلل Hيان الدNل

1,451 -----اUشول eالية Hالقيمة العاOلة eن Nلل Hيان الدNل

-1,603 1,8721,8721,7161,6411,451اSشتثمارات eتاMة للبيع

2,339 1,477 2,1472,1472,1471,4771,477اSشتثمارات Yقارية

P357316264219550 207 217م eدينة اNرi وeدaوYات eقدeا

iرNات اOوجوe6247336856 58 39

44,694 46,610 52,01945,20153,79349,61446,269جموع الUشول

النقد والنقد امعاOل

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

f 26 15 17 11 32 2 1قد Hال�شندوق

f 495 2,221 5,149 5,381 2,089 2,679 2,259قد لدi البنوك

 520 2,235 5,166 5,391 2,121 3,332 2,260

يت�شمن رUشيد النقد والنقد امعاOل النقد Hال�شندوق والنقد لدi البنوك. وbد Hلغ رUشيد النقد والنقد امعاOل e 2.12ليون Oينار كويتي كما ي 
O 31ي�شمر e 2017قارfة e 5.39 ``Hليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر 2016. 

ي M```ن Hل```غ النق```د والنقد امعاOل اى e 2.26لي```ون Oينار كويتي كما ي S 30شبتم```ر e 2018قارfة e 3.33 `Hليون Oين```ار كويتي كما ي S 30شبتمر 
 .2017
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اSشتثمارات ي مراHحات مدjنة

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

4,3004,3004,347 4,300 3,000 3,000 3,140 اSشتثمارات ي eراHحات eدينة

الSشتثمارات ي امراHحات امدينة gي امبالغ اموYOة لدi البنوك واموؤSش�شات امالية امحلية موجب Yقوe OراHحة. وHلغ eتوSشط العاFد Yلى gذه 
العق```وN %1.312 Oلل ال�شنة امالي```ة امنتهية ي O 31ي�شمر e 2017قارfة N %1.125 `Hلل ال�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2016. 

ي Mن Hلغ eتوSشط العاFد Yلى gذه العقوS %1.860 Oشنويا كما ي S 30شبتمر 2018.
وb```د Hل```غ رUشيد اSشتثمارات ي امراHحات امدينة e 4.30ليون Oين```ار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 4.30 `Hليون Oينار كويتي كما 

ي O 31ي�شمر 2016. 
ي M```ن Hل```غ رUشيد الSشتثمارات ي eراHحات eدينة e 4.35ليون Oينار كويتي كم```ا ي S 30شبتمر e 2018قارfة e 4.30 `Hليون Oينار كويتي 

كما ي S 30شبتمر 2017.

مدjنو موjل 

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

e49,77840,09348,14442,68942,557  42,377  40,850دينو التمويل

------e377دينو التمويل Hعد �شطب الديون

f(7,320)(5,161)(6,736)(5,599)(5,616) (5,692) (5,553)اb�شا: اإيراOات eوؤجلة

f(2,859)(3,349)(3,705)(4,558)(4,497) (4,391) (4,868)اb�شا: خ�ش�ش Oيون e�شكوك ي ح�شيلها

P39,97731,58337,70332,53232,444  32,293  30,430م eدينة-Hال�شاي

مث```ل Hن```د eدينو التمويل ام�شتحقات القاFمة Yلى الaراO وال�شركات التي Jقدم لهم ال�شرك```ة NدeاJها التمويلية. وbد Hلغ Uشاي eدينو التمويل 
e 32.44ليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 32.53 `Hليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر 2016. 

ي M```ن Hلغ```ت bيمة Uشاي eدين```و التمويل e 30.43ليون Oينار كويتي كما ي S 30شبتمر e 2018قارfة e 32.29 ````Hليون Oينار كويتي كما ي 
S 30شبتمر 2017. 

اUشول مالية Hالقيمة العاOلة من خلل Hيان الدخل

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

3,611 3,9863,8723,992 3,9444,0023,764اUشول eالية Hالقيمة العاOلة eن Nلل Hيان الدNل

Jت�شم```ن الأUش```ول امالية Hالقيم```ة العاOلة eن Nلل Hيان الدNل اSشتثمارات ي اأSشهم حلية Zر e�شع```رة واSشهم اجنبية Zر e�شعرة HالإVشاaة 
اإى UشناOيق اأجنبية Zر e�شعرة. 

Hلغ رUشيد اUشول eالية Hالقيمة العاOلة eن Nلل Hيان الدNل e 3.87ليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 3.99 `Hليون Oينار 
كويتي كما ي O 31ي�شمر 2016.

 3.99 `H ةfقارe 2018 شبتمرS 30 ينار كويتي كما يO ليونe 3.61 ل اىNيان الدH للN نe لةOالقيمة العاH اليةe شولUشيد اUلغ رH نM ي 
eليون Oينار كويتي كما ي S 30شبتمر 2017. 



�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك 44

اSشتثمارات متاMة للبيع

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

-1,8721,8721,7161,6411,4511,603اSشتثمارات eتاMة للبيع

Jتمثل الSشتثمارات امتاMة للبيع ي اSشتثمارات اجنبية Zر e�شعرة eدرجة ول يوجد لها Sشعر HالأSشواق. Hلغت الSشتثمارات امتاMة للبيع 1.45 
eليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 1.64 `Hليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر 2016. 

ي Mن Hلغت الSشتثمارات امتاMة للبيع e 1.60ليون Oينار كويتي كما ي S 30شبتمر e 2017قارfة H`ل �شيA كما ي S 30شبتمر 2018.

اSشتثمارات عقارjة

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

2,1472,1472,1471,4771,4771,4772,339اSشتثمارات Yقارية

يتمث```ل Hن```د الSشتثمارات العقاري```ة ي Yقاران Sشكنيان يقع```ان ي eنطقتي امنقف وامهبولة Hدول```ة الكويت وbد م التوUش```ل اى القيمة العاOلة 
للSشتثم```ارات العقاري```ة eن bبل eقيمن e�شتقل```ن Zر Pي Uشلة HامجموYة وbد م الSشتحواY Pلى gذه العق```ارات كمقاHل لرgن جموYة eن 

اللتزاeات ول JدNل الSشتثمارات العقارية H�شورة eبا�شرة ي اأf�شطة ال�شركة. 
وb```د Hلغ```ت الSشتثمارات العقارية e 1.48ليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 1.48 `Hليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر 

.2016

ي Mن ارJفعت الSشتثمارات العقارية اى e 2.34ليون Oينار كويتي كما ي S 30شبتمر e 2018قارfة e 1.48 `Hليون Oينار كويتي كما ي 30 
Sشبتمر 2017.

Pم مدjنة اخرi ومدaوعات مقدما

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

P357316264219550194180م eدينة اNرi وeدaوYات eقدeا

Hلغ```ت bيم```ة Pم eدينة اNرi وeدaوY```ات eقدeا 550 األف Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة H```` 219 األف Oينار كويتي كما ي 
O 31ي�شمر 2016. 

ي M```ن Hلغ```ت bيم```ة Pم eدينة اNرi وeدaوYات eقدeا 180 األف Oينار كويتي كما ي S 30شبتم```ر e 2018قارfة H` 194 األف Oينار كويتي 
كما ي S 30شبتمر 2017.

iات اخرOوLمو

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

iرNات اOوجوe 62 47 33 68 565839

Hلغت bيمة اموجوOات الNرi 56 األف Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة H` 68 األف Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر 2016.
 ي M```ن اfخف�ش```ت bيمة Pم eدينة اNرi وeدaوY```ات eقدeا اى 39 األف Oينار كويتي كما ي S 30شبتم```ر e 2018قارfة H` 58 األف Oينار 

كويتي كما ي S 30شبتمر 2017.
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Hيان امركز اماي امجمع (اللتزامات)

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

O12,4366,92814,30310,9416,492 5,618 6,735اFنو eراHحة ووكالة اإSشلeية

iرNنة اFاO شدةUنة وارFاO مP5,6061,9952,8611,8742,683 2,431 1,361

1,253 1,071 5486449669971,113خ�ش�ش eكاaاأة fهاية Nدeة اموXفن

9,350 9,119 18,5909,56618,13013,81210,289جموع اللتزاeات

Oائنو مراHحة ووكالة اإSشلمية

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

O12,4366,92814,30310,9416,492 5,618 6,735اFنو eراHحة ووكالة اإSشلeية

اإن امراHحات والوكالت الإSشلeية الداFنة منوMة eن bبل eوؤSش�شات eالية وgي eقوeة Hالدينار الكويتي. وHلغ eتوSشط Jكلفة التمويل %5.48 
كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة H` 5.40% كما ي O 31ي�شمر a .2016يما Hلغ eتوSشط Jكلفة التمويل 6.11% كما ي S 30شبتمر 2018 

eقارfة H` 5.36% كما ي S 30شبتمر 2017. 
اfخف�```ش رUشيد OاFنو eراHحة ووكال```ة اإSشلeية اى e 6.49ليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 10.94 `Hليون Oينار كويتي 

كما ي O 31ي�شمر 2016.
ي Mن ارJفع رUشيد OاFنو eراHحة ووكالة اإSشلeية اى e 6.74ليون Oينار كويتي كما ي S 30شبتمر e 2018قارfة e 5.61 `Hليون Oينار كما 

ي S 30شبتمر 2017. 

iائنة اخرO شدةUائنة وارO مP

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

P 5,023 1,348 2,010 666 1,222 1,511 622م جارية OاFنة

235 573 379 350 305 344 323 رواJب e�شتحقة وe�شتحقات اNرi للموXفن

J 148 130 287 706 882 203 391وRيعات ارHاح OاFنة

M 21 42 36 51 53 52 30�شة eوؤSش�شة الكويت للتقدم العلمي

40 33 29 35 61 43 32 الزكاة

-----e- 23كاaاأة اY�شاA جل�ش الإOارة

iرN42 58 119 66 163 65 58 ا

 5,606 1,995 2,861 1,874 2,683 2,431 1,361

ارJفع رUشيد Pم OاFنة وارUشدة OاFنة اNرi اى e 2.68ليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة e 1.87 `Hليون Oينار كويتي كما 
ي O 31ي�شمر 2016.

 ي Mن اfخف�ش رUشيد Pم OاFنة واأرUشدة OاFنة اأNرi اى e 1.36ليون Oينار كويتي كما ي S 30شبتمر e 2018قارfة e 2.43 `Hليون Oينار 
كما ي S 30شبتمر 2017.



�شركة امنار للتمويل والإجارة �ش.م.ك 46

خ�ش�س مكاaاأة fهاjة خدمة اموXفن

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

1,1131,0711,253 997 966 644 548 خ�ش�ش eكاaاأة fهاية Nدeة اموXفن

Hل```غ خ�ش�```ش eكاaاأة fهاية Nدeة اموXفن e 1.11ليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شمر e 2017قارfة H` 997 األف Oينار كويتي كما ي 31 
Oي�شمر 2016.

 ي M```ن ارJف```ع خ�ش�ش eكاaاأة fهاية اخدeة اى e 1.25ليون Oين```ار كويتي كما ي S 30شبتمر e 2018قارfة e 1.07 `Hليون Oينار كما ي 
S 30شبتمر 2017.

Hيان امركز اماي امجمع (Mقوق املكية)

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018(األف Oينار كويتي)

30,875 30,875 30,87530,87530,87530,87530,875راأSش امال

Y312312312312312 312 312لوة اإUشدار

2,001 1,825 1,2661,4931,6541,8252,001اMتياWي bاfوي

1,242 1,442 1,2441,1961,3561,4421,414اMتياWي اNتياري

3,029907 1,7511,4581,3401,372(275)ارHاح eرMلة/ (N�شاFر eراكمة)

35,336  37,483 33,42235,62735,65535,79435,973جموع Mقوق املكية امتاMة للم�شاgمن 

M88888 8 8قوق اجهات Zر ام�شيطرة

35,344  37,491 33,42935,63535,66335,80235,981جموع Mقوق املكية 

ارJف̀```ع جم̀```وع Mقوق املكي̀```ة اى e 35.98ليون Oينار كويتي كما ي O 31ي�شم̀```ر e 2017قارfة e 35.80 `Hليون Oين̀```ار كويتي كما ي O 31ي�شمر 
.2016

 ي M```ن اfخف�```ش جموع Mق```وق املكية اى e 35.34ليون Oينار كويتي كما ي S 30شبتم```ر e 2018قارfة e 37.49 `Hليون Oينار كما ي 30 
Sشبتمر 2017.

التزامات حتملة 

كما ي S 30شبتمركما ي jO 31�شمر

2013201420152016201720172018

N 5,420 5,420 5,840 5,670 5,2505,2505,250طاHات Vشمان

اfخف�ش```ت اللتزاe```ات امحتملة لل�شرك```ة اى O 5,250ينار كويتي كم```ا ي O 31ي�شمر e 2017قارfة O 5,670 `Hين```ار كويتي كما ي O 31ي�شمر 
 .2016

ي M```ن Xل```ت bيم```ة اللتزاeات امحتملة كما gي Hقيمة O 5,250ينار كويتي كما ي S 30شبتم```ر e 2018قارfة O 5,250 `Hينار كويتي كما ي 
S 30شبتمر 2017.
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الق�شايا اموؤKرة

الق�شاjا امرaوعة من اأو Vشد ال�شركة وTشركاJها التاHعة:

يتوى كل eن eكتب امحاeي/ حمد Sشعد HوUشليب – امركز لأYمال القاfون والإOارة والتحكيم وeكتب اأMمد العيا�ش – حاeون وe�شت�شارون 
bاfوfي```ون وeكت```ب جموYة التويجري و�ش```ركاه للمحاeاة والإSشت�ش```ارات القاfوfية, H�شفته```م امحاeن اخارجين لل�شرك```ة eبا�شرة الدYاوي 
والإج```راAات الق�شاFي```ة التي Jكون ال�شركة Wرaا aيها. وbد اأكدت Jلك امكاJب وكذل```ك الإOارة القاfوfية Hال�شركة اأن ال�شركة و�شركاJها التاHعة 
لي�ش```ت Wرa```ا ي اأي اإج```راAات Mكوeي```ة اأو اإOارية اأو اإجراAات b�شاFي```ة اأو حفظية اأو حكيم (Sش```واA كاfت gذه الإج```راAات eعلقة اأو حتملة 
وال�شرك```ة Yل```ى eعرa```ة Hها) والتي bد يكون لها اأو كان لها ي اماVشي القريب Jبعات eوؤKرة Yلى امركز اماي لل�شركة واأرHاMها اأو Yلى ال�شركات 

التاHعة. gناك Yدe Oن اإجراAات التقاVشي العاOية لل�شركة ولل�شركات التاHعة لها H�شفتها eدYى Yليها Zر Pات اأKر eاي Yلى ال�شركة.

الق�شاjا امرaوعة Vشد رئي�س جل�س اإOارة ال�شركة وامدراA التنفيذjن لأSشباب متعلقة Hال�شرف والأماfة:

ل Jوج```د b�شاي```ا eرaوYة Vشد رFي�ش جل�```ش اإOارة ال�شركة وامدراA التنفيذي```ن لل�شركة لأSشباب eتعلقة Hال�شرف والأeاf```ة, وbد اأكدت eكاJب 
امحاeن اخارجين لل�شركة وكذلك الإOارة القاfوfية Hال�شركة eا Pكر. 
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العقوO الرFي�شية 

م JدN```ل ال�شرك```ة ي اأي eن العق```وO الرFي�شية Nارج الن�شاط الYتياOي لها Nلل الثلث Sشنوات ال�شاHق```ة Yلى Jاريخ Jقدم Wلب اYتماg Oذه 
الن�ش```رة التعريفي```ة. كم```ا م يتم الYتم```اY Oلى اأي YملA اأو eورOين حدOي```ن اأو Yلى اأي Mقوق HراAة اNراع اأو Mق```وق eلكية aكرية اأNرi اأو 

JراNي�ش اأو YقوN OاUشة حظى اأي eنها Hاأgمية رFي�شية ي f�شاط ام�شدر.
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Yواeل امخاWر الرFي�شية

يتع```ن Yل```ى امتداولن التحقق Hعناية e```ن Yواeل امخاWر امبينة اأfOاه HالإVشاaة اإى كاaة امعلوeات الأN```رi الوارOة ي gذه الن�شرة التعريفية 
وPل```ك bب```ل J```داول الأSشهم. وJرi ال�شركة اأن العواe```ل التالية مثل امخاWر الرFي�شي```ة امرJبطة HالأSشهم, eع الإ�ش```ارة اإى اأن gذه امخاWر ل 
Jعت```ر �شاeل```ة, Pل```ك اأن gناك Kمة اYتبارات اأNرH iع�ش eنها bد ل يكون eعلوeًا eن ال�شركة ي الوbت احاي اأو bد Jعترgا ال�شركة اأfها Zر 

جوgرية, والتي bد JوؤKر Yلى الأSشهم.
كم```ا يج```ب Yلى امتداولن امحتملن bراAة امعلوeات التف�شيلية امن�شوUش Yليه```ا ي الأجزاA الأNرe iن gذه الن�شرة التعريفية وJكوين راأيهم 

اخاUش bبل اJخاP اأي bرار اSشتثماري.

امخاطر Pات ال�شلة Hن�شاط ال�شركة وعملياJها
امخاطر اجيوSشياSشية والbت�شاjOة ي امنطقة امحيطة

Jرك```ز Yملي```ات ال�شركة ي Oولة الكوي```ت. وHالتاي, aاإن Yملي```ات ال�شركة eعرVشة للمخاW```ر اجيوSشياSشية امرJبطة Hدول```ة الكويت وامنطقة 
امحيطة والتي bد JوؤKر Yلى اأOاgAا. كما اأن ال�شركة YرVشة H�شكل NاUش للتغرات ال�شلبية التي Jطراأ Yلى الظروف الbت�شاOية وXروف ال�شوق 

ي eنطقة ال�شرق الأوSشط وامناWق العاeلة Hها fظرًا لتاأKرgا Yلى الطلب Yلى اخدeات التي Jقدeها ال�شركة. 
وي Vش```وA الأM```داث اجيوSشياSشية التي �شهدg```ا ال�شرق الأوSشط والعام eوؤN```رًا, والأYمال الإرgاHية ام�شتمرة ي Hع�```ش الدول, Jظل Yمليات 
ال�شرك```ة eعرVش```ة للهجم```ات الإرgاHية واأYمال التخري```ب والتهديدات امماKلة. اإن الإرg```اب يخلق جوًا eن ال�شك وي�شع```ف الثقة ويزيد Yواeل 

امخاWر التي JوؤOي اإى اfخفاVش eعدلت الSشتثمار والنمو الbت�شاOي. 
كم```ا يجب اأن يكون ام�شتثمرون Yلى Oراية Hاأن الSشتثم```ارات ي الأSشواق النا�شئة Jخ�شع مخاWر كبرة eقارfة HالSشتثمارات ي الأSشواق الأكر 
Jقدe```ا, م```ا ي Pل```ك ي Hع�ش Mالت امخاW```ر القاfوfية والbت�شاOي```ة وال�شياSشية اموؤKرة. وY```لوة Yلى Pلك, وYلى الرZم e```ن اأن الظروف 

الbت�شاOية ختلفة ي كل Oولة. 

bد JتاأKر اأعمال ال�شركة H�شبب اSشتمرار الVشطراHات ال�شياSشية والمنية ي منطقة ال�شرق الوSشط 
يرك```ز Yم```لA ال�شرك```ة ي Oولة الكويت. وeنذ Hداية Sشنة 2011 كان gناك اVشطراب SشياSشي ي Y```دe Oن الدول OاNل اأو Hالقرب eن eنطقة 
ال�شرق الأوSشط و�شمال اaريقيا, وbد Jراوح gذا الVشطراب eن امظاgرات العاeة اإى – ي Mالت �شديدة-النزاYات ام�شلحة واحرب امدfية 
الت```ي اأOت اإى اfهي```ار الfظمة ال�شياSشي```ة ي Jوf�ش وe�شر وليبيا واحرب الأgلية ي Sشوريا واليم```ن واأiO اى RياOة �شديدة ي Yدم الSشتقرار 

.Rشعار النفط والغاSشتقرار اأSدم اYيات الدول امت�شررة وOت�شاbشطراب �شديد ي اVشع ي اVذا الوg شبب�J دbشي ي امنطقة.  وSال�شيا
ومك```ن اأن يوؤK```ر اSشتمرار Yدم الSشتقرار ي eنطقة ال�شرق الأوSشط و�شم```ال اأaريقيا, Yلى Yمليات ال�شركة واSشتثماراJها ومكن اأن يوؤKر eاOيا Yلى 
الأaاق امالية لعملها وHالتاي مو اأYمال ال�شركة. كما مكن اأن يوؤOي Yدم الSشتقرار gذا اإى JاأKر Sشلبي Yلى bيمة اSشتثماراJها ي الدول امت�شررة.

ال�شركة عرVشة للمخاطر الئتماfية اأو من JراLع LوOة حفظة التموjل
اإن امخاW```ر الناج```ة Yن التغيرات ال�شلبي```ة ي fوYية وجوOة الFتمان وbاHلية اSشرOاe Oبالغ امراHح```ات والوراق امالية وامبالغ ام�شتحقة eن 
الW```راف امقاHل```ة eتاأUشلة ي جموYة ختلفة eن اأYمال ال�شركة وH�شكل رFي�شي ي اأf�شطته اخاUش```ة HالSشتثمار والتمويل للعملA والf�شطة 
الSشتثماري```ة. وHوج```ه NاUش JتعرVش ال�شركة خطر Yدم SشداO امقرVشن للمبالغ ام�شتحقة Yليهم Wبقا ل�شروWها التعاbدية وان ال�شمان (ان 
وجد) لتاeن aOع gذه القروVش bد يكون Zر كاف. وJقوم ال�شركة H�شكل eنتظم مراجعة وحليل حفظتها اخاUشة مدينو التمويل, وي�شتند 
خ�ش�ش ال�شركة للديون ام�شكوك ي ح�شيلها Yلى حليله معدلت التاأNر التاريخية واإOارة الFتمان وJقييم الأUشول امعنية وكذلك YدO اأNر 
eن اaراVشات الإOارة. وeع Pلك, bد JوؤOي gذه التحليلت والaراVشات الداNلية اإى Jنبوؤات Zر Uشحيحة H�شاأن الOاA الFتماي وNاUشة ي 

البيئة الbت�شاOية امتقلبة. 
وي S 30شبتم```ر H 2018ل```غ اإجماي eدينو التموي```ل (حفظة الFتمان القاFمة) e 40.850ليون Oينار كويت```ي eقارfة مبلغ e 42.557ليون 
Oين```ار كويت```ي كم```ا ي O 31ي�شمر 2017 وeبلغ e 42.377ليون Oين```ار كويتي ي S 30شبتمر 2017. وbد Hل```غ خ�ش�ش الديون ام�شكوك ي 
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ح�شيله```ا aيم```ا يتعلق محفظة bروVش YملFه H 11.92اماFة وH 10.57اماF```ة وH 10.36اماF``````ة eن اإجماي حفظة bروVش Yم``````````لFه ي 
S 30شبتمر 2018 وO 31ي�شمر 2017 وS 30شبتمر H 2017الرJيب.

كم```ا مك```ن اأن Jن�شاأ N�شاFر الFتمان اأي�شا eن التدgور ي الت�شنيف الFتماي للأWراف امقاHلة لل�شركة, اأو التدgور العام ي الظروف امحلية 
اأو العامي```ة الbت�شاOي```ة اأو eن امخاW```ر النظاeية ي gذه الfظمة امالية, ما مكن اأن يوؤKر Yلى bاHلية اSشرOاO وbيمة اأUشول ال�شركة ويتطلب 

.iرNية الfتماFر الWش والوراق امالية وامخاVيمة القروb شVخفاfل اHقاe هاJة ي خ�ش�شاOياR
ومكن اأن يوؤOي اأي اإNفاق eن جاfب ال�شركة ي احفاظ Yلى جوOة اأUشولها eن Nلل SشياSشات اإOارة امخاWر الفعالة اإى RياOة ي خ�ش�شات 
N�شاFر OاFنو التمويل وينتج Yن Pلك e�شتويات اأYلى للتاأNر ي ال�شداO و�شطب OاFنو التمويل, ما مكن اأن يوؤOي Hالتاي اإى JاأKر eاOي Sشلبي 

Yلى اأYمال ال�شركة ووVشعها اماي وfتاFج واOاFها ام�شتقبلي.

bد ل Jكون bيمة ال�شمان اأو Vشماfات التموjل امقدمة من ال�شركة كاaية لتغطية اأي خ�شائر وbد Jكون Zر bاHلة للتنفيذ 
موLب القاfون

 b```د Jخ�ش```ع اإج```راAات Vشمان التموي```ل اإى Hع�ش القيوO والإج```راAات الإOارية موجب القاf```ون الكويتي. Hوجه NاUش, b```د ل J�شتطيع ال�شركة 
الSشتحواY Pلى ال�شمان Hدون bرار eن امحكمة. وfتيجة لذلك, aاإن ال�شمان Yلى Hع�ش الUشول امرgوfة bد ل يتم Jنفيذه ي امحاكم الكويتية. 
لذا bد Jواجه ال�شركة UشعوHة ي الSشتحواY Pلى الUشول امقدeة ك�شماfات لل�شركة (ما ي Pلك اأي Vشمان eاي اأو Yقاري) اأو Jنفيذ الكفالت 
اأو اأي Vشماf```ات اأو YO```م اFتم```اي اأNرe iن الغر Yندeا يق```وم امدينن Hالتق�شر ي J�شديد التزاeاJهم. HالإVشاa```ة اإى Pلك, Mتى واإن كاfت 
ال�شماf```ات امذك```ورة bاHلة للنقل eن Nلل امحاكم الكويتية, aاإن الوb```ت والتكلفة امرJبطة Hتنفيذ الSشتحواY Pلى ال�شمان ي Oولة الكويت bد 
يقل```ل e```ن جدوJ iلك ال�شماfات لل�شركة, ما يوؤKر Sشلبا Yلى bدرة ال�شركة Yلى اSشرOاN O�شاFر bروVشها. وكما ي S 30شبتمر H ,2018لغت 
 iرNشول اأUقد و/اأو اأf شيغة�H شايVشمان اإV وريO شكل�H مة. وحتاج ال�شركةFنو التمويل القاFاO ن اإجمايe ةFاماH 24.04 ات```fشب```ة ال�شما�f
ي الوVش```اع الت```ي bد ل Jتمك```ن aيها ال�شركة eن مارSشة احقوق Yل```ى الUشول امرgوfة اأو Mينما يدNل ي Vشماf```ات اأو JرJيبات YOم اFتمان 
اأNر eع الغر للتمويل ام�شدOة اإى اأaراO و�شركات. واي اfخفاVش ي bيمة اأو Sشيولة gذا ال�شمان bد منع ال�شركة eن الSشتحواY Pلى ال�شمان 
Hقيمته الكاeلة اأو جزe Aن bيمته Yلى الWلق ي Mالة اإY�شار امقرVش وNOوله ي Mالة اإaلSش وHالتاي مكن اأن يوؤKر Sشلبا Yلى bدرة ال�شركة 
لSش```رOاO امبال```غ الكاeلة امقدeة eقدe```ًا اإى امقرVش. ومكن اأن يوؤOي Mدوث اأي eن الMداث ال�شاH```ق Pكرgا اإى JاأKر جوgري Sشلبي Yلى 

اأYمال ال�شركة وfتاFج YملياJها ووVشعها اماي واOاFها ام�شتقبلي.

القطاع التموjلي Jناa�شي وJتعرVس ال�شركة اإى مناa�شة Tشدjدة ي Oولة الكوjت وHالذات من ال�شركات والبنوك واموؤSش�شات 
امالية التي Jعمل ي fف�س امجال

Jواجه ال�شركة e�شتويات eرJفعة eن امناa�شة لكاaة eنتجاJها وNدeاJها ي Oولة الكويت Sشواe Aن ال�شركات التي Jعمل ي fف�ش امجال اأو البنوك 
امحلي```ة التي Jقدم fف�ش امنتجات واخدe```ات. وHوجه NاUش, Jتناa�ش ال�شركة eع ال�شركات النا�شطة ي القطاع التمويلي HالإVشاaة اإى البنوك 
امحلي```ة (التقليدي```ة والإSشلeية) وbد JزOاO وJرة gذه امناa�شة. وbد JوؤKر الطبيعة التناa�شية واأي اإNفاق eن جاfب ال�شركة Yلى الSشتمرار ي 

التناa�ش Hنجاح ي Oولة الكويت ما SشيوؤKر H�شكل Sشلبي Yلى اأYمال ال�شركة ووVشعها اماي وfتاFج اأYمالها واOاFها ام�شتقبلي.
Hع�ش امناa�شن لل�شركة لديهم eوارO كبرة, وال�شركة Hالتاي YرVشة مناa�شة �شديدة eن gوؤلA امناa�شن. وJعتقد ال�شركة اfها Sشتواجه eراكز 
Jناa�شي```ة e```ن bبل Jلك ال�شركات والبنوك. Yلوة Yلى Pلك, Jعتقد ال�شركة اأن القطاع ام�شري يواجه Vشغوط ي JوSشيع امعروVش eن امنتجات 
واخدeات التمويلية, الeر الذي يوؤOي لدeج Hع�ش اموؤSش�شات امالية التجارية والإSشلeية. واي eOج eن gذا النوع Sشوف يجعل Hع�ش امناa�شن 

مركز اأكر وbدرة Yلى Jقدم Nدeات مويلية اأكر JنوYنًا وMجم eوارO اأكر ما يجعل gذه الكياfات Jتمتع Hقدرة Jناa�شية اأكر aاYلية. 

Jخ�ش���ع ال�شرك���ة اإى خط���ر عدم Jوaر ال�شيولة H�شكل Oائم اأو bد Jتوaر ال�شيولة مقاH���ل Jكلفة موؤKرة Sشلبا على اأعمالها اأو 
fتائج عملياJها

يتمث```ل Nط```ر ال�شيول```ة ي اإeكاfية Y```دم مكن ال�شركة eن الوa```اH AالتزاeاJها اأو القي```ام Hاأf�شطتها ما ي Pلك التموي```ل ام�شتحق Yلى ال�شركة 
Yن```د اSشتحقاbه```ا اأو جدي```د اأي eن YقوO مويله```ا اأو RياJOه. ومك```ن اأن يزOاg Oذا اخطر H�شبب Y```دe Oن العواeل امح```دOة Yلى اموؤSش�شات 
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وJ�شم```ل الa```راط HالYتماY Oلى e�شدر eعن للتمويل (ما ي Pلك Yلى Sشبيل امراHحات والوكالت الإSشلeية الداFنة) والتغرات ي اجدارة 
الFتماfي```ة اأو Jغ```ر ي SشياSشات اموؤSش�شات امالية اأو الظواgر Yلى fطاق ال�ش```وق eثل aوVشى ال�شوق والكوارث الرFي�شية. وbد يت�شبب الfخفاVش 
ال�شدي```د ي اإي```راOات النفط ي Oول جل�ش التعاون اإى M```دوث Yجز ي امواfRات العاeة وJباWوؤ النمو, الأeر ال```ذي يوؤOي اإى Jراجع الFتمان 

واfكما�ش ال�شيولة ي اأSشواق Oول جل�ش التعاون اخليجي. 
Yلوة Yلى Pلك aاإن Yدم الSشتقرار اأو التقلب ي اأSشواق امال bد يقيد eن bدرة ال�شركة Yلى اإYاOة مويل اإلتزاeاJها ام�شتحقة اأو يزيد eن Jكلفة 
g̀```ذا التموي̀```ل. وSشوف يعتمد M�شول ال�شركة Yلى اأي موي̀```ل اإVشاي bد حتاج اإليه Yلى Yواeل ختلفة J�شمل اأوVشاع ال�شوق وJوaر الFتمان Yموeًا 

وYلى امقرVشن ي UشناYة اخدeات امالية حديدًا ورويئتهم لأf�شطة ال�شركة والوVشع اماي لل�شركة واجدارة والgلية الFتماfية لها.

 خاطر Jغر معدل الفائدة (الأرHاح) من bبل اموؤSش�شات امالية التي Jقوم Hتموjل اأLزاA من اأf�شطة ال�شركة  
Jعم```ل ال�شرك```ة ي جال مويل ال�شلع الSشتهلكية والراأSشمالي```ة eن Nلل e�شاOر التمويل التي Jتح�شل Yليها Sش```واe Aن Mقوق ام�شاgمن اأو 
اموؤSش�شات امالية وYليه aاإfها Jكون YرVشة مخاWر eعدل الأرHاح (الفاFدة) والتذHذب aيه والذي bد يوؤKر H�شورة Yك�شية Yلى الفارق Hن eعدل 
اأرH```اح التموي```ل التي Jخ�شل Yليه ال�شركة اأو التمويل الذي منحه ال�شركة لعملFها وYلى جوOة حفظة التمويل والأOاA اماي. وJتعاeل ال�شركة 
eع gذه امخاWر eن Nلل التواaق Hن اإYاOة J�شعر الأUشول eن جاfب واللتزاeات eن جاfب اأNر وeن Nلل SشياSشات اإOارة امخاWر. Zر اأن 
اإYاOة J�شعر اللتزاeات القاFمة Yلى ال�شركة eن bبل امقرVشن bد JوؤOي H�شبب العواeل الbت�شاOية لوجوO خاWر ي Sشعر الأرHاح (الفاFدة) 

حد eا الeر الذين ينعك�ش Sشلبا Yلى اأرHاح ال�شركة واYمالها ووVشعها اماOي وfتاFج اأYمالها واأaاbها.   

خف�س الت�شنيف الئتماي لل�شركة
b```د يوؤK```ر Nف�ش الت�شني```ف الFتماي لل�شركة Sشلبًا Yل```ى bدرJها Yلى اح�شول Yلى مويل وRي```اOة Jكاليفها التمويلية eن N```لل RياOة اأSشعار 
الفاFدة Hالن�شبة للديون القاFمة Yلى ال�شركة اأو Hالن�شبة لأSشعار الفاFدة التي مكن Yندgا لل�شركة اإYاOة مويل Oيوfها القاFمة اأو اح�شول Yلى 

مويل جديد ما bد يوؤKر Yلى العمل والأOاA ام�شتقبلي واأSشعار اأSشهم ال�شركة.
وYل```ى الرZ```م eن العلbات اجيدة eع ام�شارف الإSشلeي```ة التي Jتعاeل eعها ال�شركة ي الوbت احاي واYتم```اO ال�شركة H�شورة كبرة Yلى 
التموي```ل e```ن Mقوق ام�شاgم```ن اإل اأن JرNي�ش ال�شركة ل يعطيها احق ي bبول اأي وOاFع eالية اإل اأن Nف�ش الت�شنيف الFتماي bد يت�شبب ي 
Y```دم b```درة ال�شركة Yلى جديد التمويل القاFم اأو اح�شول Yلى مويل جديد الeر الذي b```د يكون له JاأKر eاOي Yلى اأYمالها ووVشعها اماي 

وfتاFج اأYمالها واأaاbها. 

ارJباط اأOاA ال�شركة HاأOاb Aطاعات اأخرi والتي bد JوؤKر على اأOاgAا 
JرJب```ط اأf�شط```ة التموي```ل Hالقط```اع الSشتهلكي HالإVشاa```ة اإى bطاYات ختلفة eث```ل bطاع اموؤSش�ش```ات امالية, وHالتاي Yند Jراج```ع اأOاJ Aلك 
 Aاaلى الوY هاJدرb لىYم```ل ال�شركة وY لىY رKشيوؤS ها ال�شركة ماeقدJ ات التيeلى اخدY راجع الطلبJ ي اإىOشي```وؤS امY ٍش```كل�H ات```Yالقطا

Hكاaة اللتزاeات امالية القاFمة Yليها.
 HالإVشاaة اإى Pلك, aاإن Jراجع اأOاA القطاع الSشتهلكي SشيوؤKر Yلى bدرة ال�شركة Yلى RياOة حفظة التمويل اأو رما يتطلب Pلك eن ال�شركة 
Nف�```ش gاe�```ش الرHح لتتمكن eن اح�شول Yلى Yق```وO جديدة ما يوؤOي اإى التاأKر H�شكل Sشلبي وجوgري Yل```ى اأOاA ال�شركة وfتاFج YملياJها 

ووVشعها اماي وJوbعاJها ام�شتقبلية.

اإلغاA اأو وbف اأو Jقييد Jرخي�س اجهات احكومية 
يح```ق للجه```ات احكوeية (البنك امركزي الكويتي وgيئة اأSشواق امال ووRارة التجارة وال�شناY```ة) التي Jخ�شع ال�شركة لرbاHتها رa�ش اأو وbف 
اأو اإلغ```اJ AرNي�```ش اأو Jقييد f�شاط ال�شركة ي Mال```ة Kبوت ارJكاب Nطا ج�شيم اأو اإYطاH Aياfات e�شللة اأو اZفال Pكر eعلوeات جوgرية اأو Yدم 
اSشتيف```اA للمعاي```ر امطبق```ة موجب اMكام القاf```ون اأو اأي fظام اأو لFحة ي Oولة الكوي```ت اأو خالفة اأي Mكم اأو bاY```دة اأو fظام اأو bرار Uشدر 
موجب القاfون اأو اأوراق eالية اأو bاYدة اأو لFحة لدولة اأNرi اأو اgمال eراbبة اأMد اجهات التاHعة له منعه eن خالفة اأي eن اأMكام القاfون 
او اللFح```ة التنفيذي```ة الeر الذي يوؤOي اإى وb```ف اأو اإلغاA اأو Jقييد الأf�شطة اخاUشة Hال�شركة اأو Hع�ش اأf�شطتها ما SشيوؤOي اإى التاأKر H�شكل 

Sشلبي وجوgري Yلى اأOاA ال�شركة وfتاFج YملياJها ووVشعها اماي وJوbعاJها ام�شتقبلية.
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JتعرVس ال�شركة اإى عدO من امخاطر الت�شغيلية. وHوLه خاUس, اأي م�شكلة ي fظم JكنولوLيا امعلومات لدi ال�شركة bد 
jكون لها JاأKر Lوgري Sشلبي على اأعمالها وSشمعتها.

مك```ن اأن Jنت```ج امخاWر الت�شغيلي```ة واخ�شاFر H�شبب الMتي```ال والNطاe Aن جاfب اموXف```ن والNفاق ي JوKيق امعاe```لت H�شكل Uشحيح اأو 
اح�شول Yلى Jفوي�ش OاNلي Uشحيح والإNفاق ي اللتزام Hامتطلبات التنظيمية ولواFح القيام Hالعمل اأو العطل ي الfظمة وامعدات (وJ�شمل 
Hوج```ه NاUش اأYط```ال Jكنولوجيا امعلوeات) والك```وارث الطبيعة اأو Jعطل النظم اخارجي```ة. لقد bاeت ال�شركة Hتنفي```ذ اSشراJيجيات VشواHط 
امخاW```ر وJخفي�```ش اخ�شاFر كما يتم Jكري�ش eوارO كبرة لتطوي```ر الإجراAات الفعالة وJدريب اموXفن ولك```ن ي�شتحيل التخل�ش Hالكاeل eن 
كل Nط```ر J�شغيل```ي حتمل Jواجه ال�شركة. ومكن للخ�شاFر H�شبب اإNفاق النظم الت�شغيلية ان JوؤOي اإى JاأKر Sشلبي Yلى اأYمالها ووVشعها اماي 

وfتاFج YملياJها HالإVشاaة اإى التاأKر ال�شلبي Yلى Sشمعتها.   
وJعتم```د ال�شرك```ة Yلى اأfظمة Jكنولوجيا امعلوeات لديها لتنفيذ امعاeلت H�ش```كل Uشحيح وي الوbت امحدO وMفظ وJنفيذ جميع اأYمال ال�شركة 
وHياfاJه```ا الت�شغيلي```ة. ويعتر الت�شغي```ل ال�شليم لنظم امراbبة امالي```ة واإOارة امخاWر والتحلي```ل وامحاSشبة وNدeة العم```لA وfظم التكنولوجيا 
الNرi لدi ال�شركة وكذلك �شبكات الJ�شال Hن aروYها وeراكز eعاجة البياfات الرFي�شية اأeر MاSشم لأYمال ال�شركة وbدرJها Yلى التناa�ش 
HفاYلي```ة. وSش```وف JتاأKر اأf�شطة اأYمال ال�شركة Sشلبًا ي Mال```ة العطل اجزFي اأو الكاeل ي اي eن fظم Jكنولوجية امعلوeات اأو �شبكات الJ�شال 
امذك```ورة. ومك```ن اأن Jنتج gذه الYطال H�شبب Yواeل ختلفة, يق```ع العديد eنها Hالكاeل اأو جزFيًا Nارج Sشيط```رة ال�شركة, ما Pلك الكوارث 
الطبيعي```ة والfقطاع الكهرHاFي لفرات Wويلة وaروSش```ات الكمبيوJر والتدNل ال�شار eن جاfب الغر. ويعتمد اأي�شا التنفيذ ال�شحيح لوXاFف 
Jكنولوجي```ة امعلوe```ات Hال�شركة Yلى البياfات ال�شحيحة واموKوق aيها وامدNلت الNرi ي النظام التي Jخ�شع اإى اأNطاH A�شرية. واأي Yطل 
اأو JاأNر ي J�شجيل اأو eعاجة Hياfات eعاeلت ال�شركة مكن اأن يعرVشها اإى eطالبات H�شبب اخ�شاFر وZراeات وYقوHات رbاHية. وbد bاeت 
ال�شرك```ة Hتنفي```ذ واNتبار Nطط وYملي```ات اSشتمرارية العمل وكذلك اإجراAات اSشتئناف الYمال Hعد الك```وارث, ولكن ل يوجد Vشمان ان JداHر 

احماية gذه Sشوف Jكون aعالة Hالكاeل وان اأي Yطل bد يكون له JاأKر eاOي Sشلبي Yلى اأYمال وSشمعة ال�شركة.

b���د Jك���ون SشياSش���ات واإLراAات اإOارة خاطر ال�شركة Zر aعالة ي كاaة الظ���روف وbد Jرك ال�شركة معرVشة مخاطر Zر 
حدOة وZر متوbعة 

لي�ش gناك Vشمان ان SشياSشات واإجراAات ال�شركة لإOارة امخاWر وال�شواHط الداNلية Sشوف Jعمل H�شكل كاي Yلى التحكم ي اأو Mماية ال�شركة 
e```ن خاW```ر الFتمان وال�شيولة وال�شوق وامخاWر الت�شغيلية وامخاWر الNرY .iلوة Yلى Pلك, bد ل يتم حديد Hع�ش امخاWر H�شكل Uشحيح 
HواSشطة fظم اإOارة امخاWر لل�شركة. وJ�شتند Hع�ش وSشاFل ال�شركة لإOارة امخاWر Yلى اSشتخدام Hياfات Jاريخية التي bد ل Jتنباأ H�شكل Uشحيح 
OاFما HالتعرVش ام�شتقبلي للمخاWر والذي bد يكون اأYلى Hكثر Yما J�شر اإليه التداHر ال�شاHقة. وbد Jكون البياfات Zر Uشحيحة اأو Zر كاeلة 

اأو Zر Mديثة. HالإVشاaة اإى Pلك, مكن اأن Jكون Hع�ش امخاWر اأYلى eن Jلك التي Jبينها البياfات التجريبية.

bد ل Jكون fظم المتثال الداخلية Hال�شركة aعالة Hكاaة الظروف
HالرZ```م e```ن ان ال�شركة Jخ�شع اإى ا�شراف ال�شلطات الرbاHية Hدولة الكويت, وJقوم H```اأOاY Aمليات eراجعة OاNلية eنتظمة وJ�شتخدم eكاJب 
Jدbي```ق M�شاH```ات Nارجي```ة مراbبة وeراجعة واNتبار fظم امراbبة الداNلي```ة Hها, aاإن ال�شركة ل مكن اأن Jتاأكد e```ن gذه الfظمة والجراAات 
وaاYليته```ا الكاeل```ة ي كاaة الظروف وH�شكل NاUش ال�شلوك امتعمد eن Hع�ش اموXفن اأو الMتيال امرJكب Vشد ال�شركة. ي Mالة Yدم اللتزام 
الفعل```ي اأو امزY```وم لأي e```ن اللواFح امعمول Hها مك```ن اأن Jخ�شع ال�شركة اإى التحقيق```ات والإجراAات الق�شاFية والإOاري```ة التي bد ينتج Yنها 
Zراe```ات كب```رة اأو YOاوي eدfية H�شبب الVشرار, ومكن اأن ينتج Yن اأي eن gذه العواeل JاأKر eاOي Sشلبي Yلى اأYمال ال�شركة ووVشعها اماي 

وfتاFج YملياJها واأaاbها.

b���د ل Jتمك���ن ال�شركة من JوXيف والMتف���اظ HاموXفن اموؤgلن وامتمرSشن ما bد jنتج عنه JاأKر Sشلبي على اأعمالها 
وbدرJها على Jنفيذ اSشراJيجيتها

Jعتمد ال�شركة Yلى جهوO وeهارات وSشمعة وNرة اإOارJها العليا وكذلك التعاون Hينهم ي جال NراJهم وeعلوeاJهم امتعدOة. ومكن اأن يوؤOي 
N�ش```ارة كب```ار اموXفن اإى JاأNر اأو eنع ال�شركة eن Jنفيذ اSشراJيجياJها اأو bد يك```ون لهتاأKر eاOي Sشلبي Yلى اأYمال ال�شركة ووVشعها اماي 

وfتاFج YملياJها واaاbها.
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Jعت���ر ال�شياSش���ات والوSشائ���ل امحاSشبية ل���دi ال�شركة MاSشمة ي الكيفي���ة التي Jقوم Hها HالإHلغ ع���ن وVشعها اماي وfتائج 
العمال وJتطلب من الإOارة اإLراJ Aقييمات H�شاأن اأمور Zر موؤكدة 

Jعت```ر ال�شياSشات والوSشاFل امحاSشبية جوgرية H�ش```اأن الكيفية التي Jقوم Hها ال�شركة Hت�شجيل والHلغ Yن وVشعها اماي وfتاFج اأYمالها ويتعن 
Yلى الإOارة احكم ي اNتيار وJطبيق العديد eن gذه ال�شياSشات امحاSشبية Hحيث Jلتزم Hامعاير الدولية للمحاSشبة امالية.

وb```د bاe```ت الإOارة Hتحدي```د اأgم ال�شياSشات امحاSشبية التي Jبنته```ا ي الي�شاMات اخاUشة Hالبياfات امالية لل�شرك```ة HاYتبارgا اأeور gاeة ما 
Jطلبه eن Jقدير الإOارة لقيمة اليراOات امقررة وHع�ش الUشول واللتزاeات والتعهدات واللتزاeات الطارFة (راجع الي�شاح رbم H 2البياfات 
امالية ال�شنوية امدbقة اخاUشة Hعام 2017). وbد وVشعت ال�شركة SشياSشات واإجراAات امراbبة يق�شد Hها Vشمان التحكم اجيد ي التقديرات 
والإM```كام امحاSشبي```ة الهاeة لديه وJطبيقه```ا H�شكل eت�شق. HالإVشاaة لذلك, J�شم```ن ال�شياSشات والإجراAات الرbاHي```ة Yملية Jغير ال�شياSشات 
امحاSشبية HاأSشلوب eناSشب. وeع Pلك, وfظرا لعدم اليقن الذي يحيط HاأMكام وJقديرات ال�شركة H�شاأن gذه امواVشيع, ل مكن لل�شركة Vشمان 

اأfها لن Jكون eطالبة HاإجراJ Aغيرات ي التقديرات امحاSشبية اأو اإYاOة UشياZتها bبل aرة البياfات امالية ام�شتقبلية.  

الدعاوi الق�شائية والغرامات التي bد JواLهها ال�شركة 
HالرZم eن اأfه ي Jاريخ gذه الن�شرة التعريفية لي�شت ال�شركة Wرaا ي اأي اإجراAات Mكوeية اأو اإجراAات اإOارية اأو اإجراAات JقاVشي اأو حكيم 
 iاوYO ةeاbر اإWش```ة مخاVرY ر اأن ال�شركةZ هاMاHل```ى امركز اماي لل�شرك```ة واأرY رةKوؤe بعاتJ شي القريبVد يك```ون له```ا اأو كان له```ا ي اما```b
b�شاFي```ة e```ن bبل العديد eن الأWراف التي Jتعاeل eعها وSشُتحمل الأMكام ال�شاOرة Vشد ال�شركة ي gذه الدYاوي امحتملة Jكاليف b�شاFية اأو 
Zراeات كبرة والتي eن امحتمل اأن JفرVش eن bبل الهيئات الق�شاFية امخت�شة, كل Pلك Sشيكون له JاأKر Sشلبي وجوgري Yلى اأYمال ال�شركة 

وfتاFج YملياJها ووVشعها اماي وJوbعاJها ام�شتقبلية. 

MداKة Jطبيق bواعد Mوكمة ال�شركات ومدb iدرة ال�شركة على الوaاH Aكاaة متطلبات اجهات الرbاHية 
bاè```ت اإOارة ال�شركة HاYتم̀```اO لFحة Mوكمة ال�شركات وaقًا للقواYد امتبعة ي اللFحة التنفيذية امعدل̀```ة لقاfون gيئة اأSشواق امال Hدولة الكويت, 
وJ�شمل gذه الإجراAات والقواYد J�شكيل جان امخاWر والتدbيق الداNلي والر�شيحات وامكاaاآت, والتي م J�شكيلها Nلل Yام 2016. وSشيعتمد 
ج̀```اح ال�شرك̀```ة ي Jطبي̀```ق bواYد احوكمة Yلى الفه̀```م ال�شليم لقواYد احوكم̀```ة واgداaها, و SشيوؤOي Ỳ```دم التزام ال�شركة Hتل̀```ك القواYد وكاaة 
eتطلب̀```ات اجه̀```ات الرbاHي̀```ة اإى Jعري�شها للج̀```زاAات eن bبل gيئة اأSش̀```واق امال,  الأeر الذي bد يوؤK̀```ر H�شكٍل Sشلبي Yلى اأYم̀```ال ال�شركة وfتاFج 

YملياJها ووVشعها اماي وJوbعاJها ام�شتقبلية.

امخاطر Pات ال�شلة Hامنطقة التي Jعمل aيها ال�شركة
J�شتم���ر الfظم���ة القاfوfي���ة ي Oولة الكوj���ت وOول جل�س التعاون اخليجي الخرi ي التط���ور وjن�شا عن Pلك Hيئة Zر 

م�شتقرة للSشتثمار والعمال التجارjة
مر Oولة الكويت والعديد eن Hلدان جل�ش التعاون اخليجي مراMل ختلفة eن Jطوير eوؤSش�شاJها القاfوfية والرbاHية التي ميز الدول الكر 
Jطورا. وfتيجة لذلك, bد ل يتم Jطبيق JداHر احماية الجراFية وكذلك اللواFح الرSشمية والقواfن H�شكل eت�شق, وي Hع�ش الMيان bد ل يكون 
eن اممكن اح�شول Yلى التداHر القاfوfية التي يتم Jوaرgا موجب القواfن واللواFح Pات ال�شلة ي الوbت امطلوب. وما اأن البيئة القاfوfية 
Jظل NاVشعة اى التطوير ام�شتمر, bد يواجه ام�شتثمرين ي Oولة الكويت وOول جل�ش التعاون اخليجي الغموVش eن Mيث اأeان اSشتثماراJهم. 
كما اأن اأية Jغيرات Zر eتوbعة ي الfظمة القاfوfية ي Oولة الكويت وجل�ش التعاون اخليجي bد يكون لها JاأKر eاOي Sشلبي Yلى Mقوق Mملة 
الSشه```م اأو الSشتثم```ارات الت```ي bاeت Hه```ا ال�شركة اأو bد Jقوم Hها ي ام�شتقب```ل, وHالتاي bد يكون لذلك JاأKر Sشلبي e```اOي Yلى اأYمال ال�شركة 

ووVشعها القاfوي وfتاFج اأYمالها واaاbها.

الأfظمة القاfوfية والرbاHية 
bد JوؤOي النظم القاfوfية والرbاHية اإى Nلق Hيئة Zر eلFمة Hالن�شبة للقطاع اماي ي eنطقة ال�شرق الأوSشط و�شمال اأaريقيا التي gي ي Wور 
Jطوي```ر اأجهزJها احكوeية وكذلك النظ```م القاfوfية والرbاHية, اإل اأfها لي�شت Hنف�ش الوVشع الذي Jتمتع Hه اموؤSش�شات احكوeية ي Zرب اأوروHا 
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والولي```ات امتح```دة الأeريكية. وbد وVشعت الكويت, HالإVشاaة اإى Oول اأNرi ي eنطقة جل�```ش التعاون اخليجي, اإجراAات لتعزيز امزيد eن 
الكف```اAة والفاYلية Vشمن fظمها القاfوfي```ة والرbاHية. وeن Hن Jلك الإجراAات, bيام Oولة الكويت وOول Vشمن جل�ش التعاون اخليجي Hتحمل 
اللتزاeات النا�شئة Yن الJفاbية العاeة للتعريفات والتجارة (اجات) (وaقًا ما MدJOه eنظمة التجارة العامية) وbد Sشنت Oولة الكويت Hالفعل 
J�شريع```ًا م```د fطاق املكية الأجنبي```ة, Yلى Sشبيل امثال ل اح�شر. اإل اأن Oولة الكويت bد J�شهد Jغ```رات ي اbت�شاgOا وSشياSشات Mكوeتها (ما 
ي Pل```ك Yل```ى Sشبيل امثال ل اح�ش```ر ال�شياSشات امتعلقة HاSشتمرار مديد Mقوق املكية الأجنبية موج```ب التزاeات Oولة الكويت النا�شئة جاه 

الJفاbية العاeة للتعريفات والتجارة/ eنظمة التجارة العامية) Yلى fحو bد يوؤKر Yلى اأYمال ال�شركة.
وb```د يكون للتغرات الت```ي J�شهدgا SشياSشة احكوeات وJف�شر الن�شوUش الت�شريعية والرbاHية واجب```ة التطبيق Yلى bطاع العقارات ي الأSشواق 
الت```ي Jعمل Hها ال�شرك```ة JاأKرًا Sشلبيًا Yلى f�شاط ال�شركة وSشمعتها وJكاليف اأf�شطتها وbدرJها Yل```ى القيام HاSشتثمارات جديدة اأو J�شييل اأUشول 

Mالية; الأeر الذي يوؤKر Hدوره Yلى الوVشع اماي لل�شركة. 
وJعمل ال�شركة eبا�شرة اأو eن Nلل �شركات وكياfات JاHعة eوؤSش�شة ي Yدة fظم bاfوfية وJ�شريعية. وbد JوؤKر الت�شريعات امحلية لتلك النظم Yلى 
fح̀```و Sشلب̀```ي Yلى f�شاط ال�شركة. وbد يوؤOي Pلك Yلى Sشبيل امثال ل اح�شر اإى RياOة امناa�شة fظرًا لإUشدار JراNي�ش اإVشاaية اأو Mدوث Jغرات 
ي �شروط الرNي�ش Yلى fحو يوؤKر Yلى اأf�شطة ال�شركة اأو رHحيتها.  كما bد JفرVش Yلى ال�شركة bيوO اأو MدوJ Oتعلق Hاملكية اأو Hنطاق الأf�شطة. 

الإaلSس ي القاfون الكوjتي
Jت�شاوi اأ اأSشهم ال�شركة ي امرJبة وOون اأي مييز aيما Hينها. وي Mالة اإaلSش ال�شركة, aاإن اأMكام الإaلSش ي bاfون التجارة الكويتي واأMكام 
التنفي```ذ Yل```ى اأUشول ال�شركة Wبقا لأMكام القاfون رbم 38 ل�شنة H 1980اإUشدار bاfون امراaعات امدfية والتجارية وJعديلJه, bد يوؤKرا JاأKرًا 
Sشلبي```ًا Yلى bدرة ال�شركة Yل```ى الوaاH AالتزاeاJها جاه ام�شاgمن اأو رO اأeوال Mملة الأSشهم ي Mالة الإaلSش, وJ�شنف اأي eطالبات م�شاgمي 
ال�شرك```ة Hدرج```ة Jالية ي امرJب```ة للمطالبات Pات الأولوية Wبق```ا للقاfون ل�شالح الدولة واجه```ات احكوeية وال�شريبي```ة والعمالية والداFنن 

امرJهنن وZرgا eن جميع OاFني ال�شركة.
كم```ا اأن اح�ش```ول Yلى Mكم اإaلSش fهاFي ي الكويت bد ي�شتغرق Yدة Sشنوات. لذلك, ل يوج```د Kمة Jاأكيد Hاأن ام�شاgمن Sشوف يح�شلون Yلى 

كاeل bيمة eطالباJهم اأو اح�شول Yليها Yلى الإWلق ي Mالة اإaلSش ال�شركة.

القوة القاgرة
b```د ح```دث Jغرات Zر eتوbعة Jعيق وaاA ال�شركة HالتزاeاJها aيما يتعلق Hالعمليات احالية وامخططة لها ي ام�شتقبل. وJت�شمن Mالت القوة 
القاgرة Yلى Sشبيل امثال ل اح�شر وbوع احواOث اأو اfدلع احروب اأو الثورات اأو اأYمال ال�شغب اأو الع�شيان امدي اأو اأMداث الق�شاA والقدر 

اأو وbوع الكوارث الطبيعية والإVشراHات اأو النزاYات العمالية. ولي�ش gناك Vشمان لSشتمرار الأOاA اماي لل�شركة ي ام�شتقبل. 
لقد Xل الأOاA اماي لل�شركة eنذ التاأSشي�ش يلقى الدYم eن الظروف الbت�شاOية القوية ي الكويت وeنطقة Oول جل�ش التعاون اخليجي وPلك 
 AاOشتمرارية الأSاH شم```انV ناكg شعار النفط.  ول مكن اأن يكونSشتم```ر ي اأ�e فاعJشبي وار�f شيSشياS شتق```رارSلفية اN لىY ل```ك الفرةJ لل```N
اماي لل�شركة ي ام�شتقبل, اأو اأن مو واSشتقرار الأSشواق التي Jعمل وJ�شتثمر aيها ال�شركة Sشوف ي�شتمر. وfظرًا للعلbات امتداNلة Hن الأSشواق 
امالية العامية, وجب Yلى امتداولن eلMظة اأن f�شاط ال�شركة واأOاوؤgا اماي مكن اأن يتاأKران JاأKرًا Sشلبيًا Hالتطورات ال�شياSشية والbت�شاOية 
والتط```ورات الأN```رP iات ال�شلة وPلك OاNل وNارج eنطقة Oول جل�ش التع```اون اخليجي وeنطقة Oول ال�شرق الأوSشط. وي Mالة Yدم مكن 

ال�شركة eن Jقدم YواFد اSشتثمارية eرVشية اأو eناSشبة H�شكل e�شتمر, مكن للعملA احالين اأن يقرروا Jخفي�ش اأو J�شفية اSشتثماراJهم.
وYند الطلب Yلى Nدeات اأeاfة احفظ وeراbبة الSشتثمار, aاإن العملA ينظرون اإى Jاريخ اأOاA ال�شركة, وPلك Vشمن Yواeل اأNرi ياأNذوfها 
ي الYتبار.  وي Mالة Yدم مكن ال�شركة eن Jقدم اخدeات امطلوHة HالأSشعار التناa�شية, مكن للعملA احالين اأن يقرروا اإfهاJ AعاbداJهم 
 ;Oجد AملY احالية وجذب Aدة العملYاb لىY ظةaلى امحاY درة ال�شركةb لىY الت�شغيلي AاOش الأVخفاfرة اa ولW رKد يوؤb ع ال�شركة. كماe
الأeر الذي bد يوؤKر Yلى bدرة ال�شركة Yلى Jقدم Nدeات جديدة. وJعتر ال�شركة eعرVشة خطر SشوA الإOارة اأو الغ�ش اأو الMتيال اأو الإNفاق.

وJ�شتم```ر ال�شرك```ة ي Jطوير fظمها وPلك اSشتجاHًة للنمو امتوb```ع وRياOة الدbة والتخ�ش�ش ي اإOارة اأUشوله```ا والSشتثمارات امختلفة. وي Mن 
Jرi ال�شركة اأfها ملك ال�شواHط امالية والإOارية املFمة, اإل اأن اأي SشوA اإOارة اأو Z�ش اأو اMتيال اأو اإNفاق ي النهوVش Hام�شوؤوليات الت�شغيلية 
لل�شركة, اأو الدYاية ال�شلبية النا�شئة Yن Jلك الأYمال, اأو Jوجيه اJهام eن اأي Wرف اآNر لها, مكن اأن يوؤKر JاأKرًا Sشلبيًا Yلى bدرة ال�شركة Yلى 

امحاaظة Yلى الدNل eن امحفظة الFتماfية والSشتثمارات امختلفة اأو RياJOه.
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امخاطر Pات ال�شلة HاأSشهم ال�شركة
الSشتثمار ي اأوراق مالية ي الأSشواق النامية والناTشئة jت�شمن HوLه عام f�شبة خاطر مرJفعة

يج```ب Yل```ى امتداولن ي الأSشواق الناeية والنا�شئة – eثل الكوي```ت -العلم ان gذه الSشواق Jخ�شع اإى خاWر اأكر eن الSشواق الكر Jطورا, 
ما ي Pلك e�شتوi اأYلى للتقلب وحدوOية ال�شيولة والتغيرات ي البيئة ال�شياSشية والbت�شاOية. HالإVشاaة لذلك لي�ش gناك Vشمان اأن اأSشواق 

الوراق امالية امعرVشة خطر الأSشواق الناeية والنا�شئة -eثل الأSشهم-لن JتاأKر Sشلبا HالأMداث ي eكان اأNر وNاUشة ي الأSشواق النا�شئة.
وJ�شمل امخاWر امحدOة ي Oولة الكويت وeنطقة ال�شرق الأوSشط و�شمال اaريقيا التي مكن اأن ينتج Yنها JاأKر eاOي Sشلبي Yلى اأYمال ال�شركة 

ووVشعها اماي وَاaاbها eا يلي Hدون M�شر:
• Yدم الSشتقرار ال�شياSشي والbت�شاOي والجتماYي.	
• 	.iرNات الأYات اأو النزاAية اأو العداfات امدYاحرب والنزاH تعلقJ ارجيةN مالYاأ
• الVشطراب اأو العنف امحلي.	
• RياOة الت�شخم وJكلفة امعي�شة.	
• النظ```م ال�شريبي```ة والقواfن ال�شريبي```ة امتغرة ما ي Pلك aرVش ال�شراF```ب ي الeاكن اخالية eن ال�شراF```ب وRياOة ال�شراFب ي 	

الeاكن eنخف�شة ال�شريبة.
• التدNلت احكوeية وSشياSشة احماية احكوeية. 	
• التغيرات ال�شلبية امحتملة ي القواfن واممارSشات الرbاHية وJ�شمل الهياكل القاfوfية والقواfن ال�شريبية.	
• ال�شعوHات ي JوXيف اموXفن واإOارة العمليات.	
• النظم القاfوfية التي مكن اأن جعل eن ال�شعب Yلى ال�شركة Jنفيذ Mقوق eلكيتها الفكرية والتعاbدية.	
• القيوY Oلى Mق حويل اأو اإNراج العملة اأو J�شدير الأUشول.	
• Nطر اأكر للح�شاHات Zر bاHلة للتح�شيل وNطوات ح�شيل اأWول. 	
• JذHذب Sشعر ال�شرف.	
•  ال�شعوHات اللوج�شتية وUشعوHات الJ�شال.	

لذا ينبغي Yلى امتداولن امحتملن مارSشة العناية اخاUشة لتقييم امخاWر امعنية ويجب Yليهم حديد eا اإPا كان الSشتثمار ي الوراق امالية 
eلFم ي VشوJ Aلك امخاWر. وYموeا, aاإن الSشتثمار ي الأSشواق الناeية والنا�شئة eناSشب اأكر للمتداولن امتطورين الذين يتفهمون Hالكاeل 

اأgمية امخاWر امعنية.

ملئمة الSشتثمار
يتع```ن Yل```ى كل eتداول حتمل ي الأSشهم اأن يحدe OلeA```ة Pلك الSشتثمار وPلك ي VشوX Aروaه اخاUشة. وYلى وجه اخ�شوUش, يتعن Yلى 

كل eتداول حتمل القيام ما يلي: 
• اأن يك```ون لديه eعرaة وNرة كاaية للقيام Hتقييم ُجدي للأSشهم وميزات وخاWر الSشتثمار ي الأSشهم, وامعلوeات الوارOة ي gذه 	

الن�شرة التعريفية. 
• اأن يتمك```ن e```ن الوUشول اإى الأOوات التحليلي```ة امناSشبة واأن يكون Yلى Oراية Hها وPلك لتقييم اأي اSشتثم```ار ي الأSشهم ي Sشياق وVشعه 	

اماي اخاUش, وكذلك Jقييم JاأKر الأSشهم Yلى حفظته الSشتثمارية H�شفة Yاeة.
• اأن يكون لديه aهم Jام H�شروط الSشتثمار ي اأSشهم ال�شركة, واأن يكون Yلى Oراية H�شر الأYمال ي اأية اأSشواق eالية Pات Uشلة.	
• اأن يك```ون bاOرًا م�شاYدة e�شت�شار اSشتثمار Yلى Jقيي```م ال�شيناريوgات امحتملة للعواeل الbت�شاOية وZر Pلك eن العواeل التي مكن 	

اأن JوؤKر Yلى اSشتثماره وbدرJه Yلى حمل امخاWر امحتملة.

ال�شيولة وJغر Sشعر الأSشهم
Yند HدA التداول ي Sشهم ال�شركة ي HورUشة الكويت bد ل يتمكن امتداولون eن Hيع اأSشهمهم, اأو H�شعر eرVشي اأو Hدون N�شارة, وbد ل يتمكنون 
e```ن Hيعه```ا eطلق```ًا, اإP اأن اأSشع```ار اأSشهم ال�شركات Hع```د الOراج bد JتاأKر Hع```دة Yواeل bد Jخرج Yن Sشيط```رة ال�شركة امُ�ش```درة, وي�شمل Pلك 
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-Oون M�شر-التغ```رات الت```ي Jطراأ Yلى fتاFج Yمليات ال�شركة امدرجة, وXروف ال�ش```وق, اأو التغرات التي Jطراأ Yلى الأfظمة احكوeية. Yلى 
امتداول```ن اأن يدرك```وا اأن bيمة الأSشهم, bد Jنخف�ش وb```د JرJفع.  ومكن اأن يكون Sشعر ال�شوق لأSشهم eتذHذHًا وbد يخ�شع لتقلبات كبرة H�شبب 
التغر ي جاHPية Sشوق الأSشهم للمتداولن. وbد �شهدت اأSشواق الأSشهم, eن وbت لآNر, Jقلبات كبرة ي الأSشعار واأMجام التداول, ما اأKر Yلى 
اأSشع```ار الأوراق امالي```ة, والتي bد ل Jكون Pات Yلbة HاأOاA ال�شركة اأو JوbعاJها. Yلوة Yلى Pلك, bد Jكون fتاFج Yمليات ال�شركة وJوbعاJها eن 

وbت لآNر اأbل eن Jوbعات امحللن وال�شوق Yموeا. ومكن اأن JوؤOي اأي eن gذه الأMداث اإى اfخفاVش ي Sشعر ال�شوق للأSشهم.

Jغير Sشوق الإOراج واإjقاف التداول وTشطب الإOراج 

يخ�ش```ع اإOراج Sشه```م ال�شركة للعديد e```ن ال�شراWات الواجب Jواaرgا لSشتمرار Jداول ال�شهم ي HورUش```ة الكويت, ومكن حول اإOراج ال�شهم 
e```ن ال�ش```وق الرFي�شي اإى Sشوق امزاOات Wبق```ا لقواYد HورUشة الكويت اأو اإيقاف Jداول ال�شهم fتيجة Yدم Jواaر اأي eن �شروط Jداول ال�شهم ي 
ال�شوق امعني اأو اإيقاف ال�شهم HناY Aلى Wلب ال�شركة لأSشباب يقررgا جل�ش اإOارة ال�شركة اأو fتيجة Yدم مكن ال�شركة eن اSشتيفاA امتطلبات 

ام�شتمرة ي امواYيد امحدOة اأو لأي Sشبب اآNر. 
Sشلوكيات التداول 

ل JتدNل ال�شركة ي Yمليات Jداول الأSشهم وYلى امتداولن ي الأSشهم اللتزام HقواYد وSشلوكيات التداول الa�شاMات وZرgا eن اللتزاeات 
ال```وارOة Hالقاf```ون رbم 7 ل�شن```ة H 2010�شاأن اإf�شاg Aيئة اأSش```واق امال وJنظيم f�ش```اط الأوراق امالية ولFحته التنفيذي```ة وJعديلJهما وbواYد 

البورUشة Hعناية لتجنب ام�شالة اجزاAات التي bد Jنتج Yن خالفة Jلك القواYد. 

JوjRع الأرHاح
يح```ق حاeل```ي اأSشهم ال�شركة اح�شول Yلى JوRيعات الأرHاح ام�شتقبلية امعلنة eن ال�شركة. (وJ�شعى ال�شركة اإى احفاظ Yلى SشياSشة e�شتقرة 
ي eع```دلت JوRي```ع الأرHاح والتي Jعك�ش روؤية ال�شركة ام�شتقبلية ي اSشتمرار الأرHاح امتكررة) ول J�شعى ال�شركة اإى اإf�شاA اMتياWات Zر bاHلة 
للتوRي```ع Yل```ى ام�شاgمن eا Yدا Jل```ك التي JفرVشها القواfن والأfظمة. وSشتقوم ال�شركة HتوRيع الأرH```اح eتى وجد جل�ش الإOارة Pلك eناSشبًا. 

وYلوة Yلى Pلك, aاإن SشياSشة JوRيع الأرHاح bد Jتغر eن وbت لآNر.

مكن Jطبيق Vشرjبة الدخل على ال�شركات وZرgا من الهيئات ي الكوjت وJطبيق Vشرjبة القيمة امُ�شاaة
اإن اإOارة ال�شريبة ل ح�شل Vشريبة الدNل eن ال�شركات الكويتية. ولكن ي e 14ارSش 2016, واaق جل�ش الوRراA الكويتي Yلى Nطة لتطبيق 
Vشريب```ة NOل Yلى ال�شركات Hن�شبة Y %10لى Uشاي اأرH```اح ال�شركات الكويتية (Vشرjبة الدخل امقرMة على ال�شركات) التي مكن Jطبيقها 
Yل```ى ال�شرك```ة اإPا م اإUشدارgا ي ام�شتقبل eن Nلل eرSشوم Hقاfون اأو e```ن Nلل اإbراره ي جل�ش الأeة الكويتي وJوbيعه UشاMب ال�شمو اأeر 
الب```لO وf�ش```ره ي اجريدة الرSشمية, وYلى امتداولن واأeناA احفظ وeديري الأUشول, وال�شركات, وUشناOيق الSشتثمار, واموؤSش�شات التجارية, 
و�ش```ركات e�شاHه```ة اأNرe iوؤSش�شة ي Oول اأجنبية وYلى اأي �شخ�ش Wبيعي ي الكويت ي ال�شنوات القاeOة. م يتم اإUشدار bاfون Vشريبة القيمة 
ام�شاa```ة امقرM```ة Yلى ال�شركات Mتى Jاريخ gذه الن�شرة التعريفية Mيث ي�شدر القاf```ون اإeا eن Nلل eرSشوم Hقاfون اأو eن Nلل اإbراره ي 
جل�ش الأeة الكويتي وJوbيعه eن UشاMب ال�شمو اأeر البلO وf�شره ي اجريدة الرSشمية. وHالتاي, ي الوbت احاي, اإن Jطبيق bاfون Vشريبة 
القيم```ة ام�شاaة امقرMة Yلى ال�شركات موجب bاfون H�شكله```ا امقرح eن جل�ش الوRراA اأو اYتماgOا لي�ش eوؤكدا. ي Mال aرVشت ال�شلطات 
الكويتية اأfظمة Vشريبية جديدة Yلى ال�شركة (Sشواa Aيما يتعلق H�شريبة ال�شركات اأو Zرgا), اأو ي Mال اأNOلت اأي Jغرات اأNرY iلى القواfن 
ال�شريبي```ة الت```ي جعل القيام HاأYمال جارية ي الكويت اأb```ّل جاHPية, bد يكون لذلك Hالتاي اأKر Sشلبي ج�شيم Yل```ى الأYمال التجارية لل�شركة 

وYلى fتاFج العمليات وYلى التدaق النقدي والوVشع اماي.
ين�```ش اbراح القاfون Yل```ى aرVش التزام حجوV Rشمان ال�شريبة Yلى الدaعات اإى اموؤSش�شات Z```ر امقيمة. Mاليًا ين�ش اbراح القاfون Yلى 

التزام حجوV Rشمان ال�شريبة Yلى والفواFد والأJعاب الفنية Hن�شبة 5% ولكن لي�ش Yلى اأرHاح الأSشهم.
eن امتوbع الfتهاe Aن اإYداO واإbرار وf�شر اإWار bاfون ال�شريبة Yلى القيمة ام�شاaة ي الأ�شهر القليلة القاeOة كما اأfه eن امتوbع اأن Jقوم Oولة 
الكويت Hتطبيق bاfون ال�شريبة Yلى القيمة ام�شاaة ي العام 2019 اأو bبل Pلك التاريخ. Yلى الرZم eن Yدم Jاأكيد Jطبيق gذه ال�شريبة Yلى 

اخدeات امالية اإل اأن التطبيق bد ي�شبب اآKارًا اbت�شاOية Yلى وVشع ال�شركة اماي وfتاFج اأYماله واآaاbها.
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Jغر القاfون
Jخ�ش```ع ال�ش```روط والأM```كام اخاUشة HاSشهم ال�شركة للقاf```ون الكويتي واممارSشة الإOاري```ة ال�شارية ي Oولة الكويت كم```ا ي Jاريخ gذه الن�شرة 
التعريفية. ول مكن Jقدم Jاأكيد H�شاأن JاأKر اأي Jعديل حتمل Yلى القاfون الكويتي اأو اممارSشة الإOارية Hعد Jاريخ gذه الن�شرة التعريفية, كما 
 Aاaاح اأو الوHيعات الأرRوJ Oش```داS لىY درة ال�شركةb لىY ال�شلبH رKد يوؤb ل```ك التعديل اأو التغيرP ثلe ا كانPا اإe شاأن�H اأكي```دJ ق```دمJ ل مك```ن

Hاللتزاeات النا�شئة M�شبما يكون الوVشع.

خاطر aرVس ال�شرائب على اأرHاح الأSشهم
يقت�ش```ي التنوي```ه gن```ا اإى اأن ام```اOة e - 150كررا eن bاfون gيئ```ة اأSشواق امال bد f�شت Yل```ى اأfه: ”eع Yدم الإNلل HالإYف```اAات ال�شريبية 
امقررة Yلى اأرHاح الت�شرف ي الأوراق امالية ال�شاOرة eن ال�شركات امدرجة ي Sشوق الأوراق امالية, Jعفى eن ال�شريبة YواFد الأوراق امالية 
وال�شن```دات وUشكوك التمويل وكاa```ة الأوراق امالية الأNرi امماKلة, اأيًا كاfت ال�شركة لها“. وeع Pلك aاإfه ل يوجد Vشماfة Yلى Yدم Jعديل gذا 

الن�ش ي ام�شتقبل وHالتاي aاأن الدaعات التي J�شدgOا ال�شركة وامتعلقة HالأSشهم bد Jخ�شع لل�شراFب ي Mال Jعديل الن�ش Sشالف الذكر.

bد Jدخل Oول جل�س التعاون اخليجي ي احاf Oقدي
gن```اك اMتم```ال اأن Jتخلى كل eن ملكة البحرين وOولة الكويت وامملكة العرHي```ة ال�شعوOية وOولة bطر Yن العملت الوWنية لكل eنهم ل�شالح 
Yمل```ة Nليجية eوMدة ي ام�شتقب```ل. اإPا م اYتماY Oملة Nليجية eوMدة, aاإن التقارب والتواaق اللRم للقواfن وال�شياSشات والإجراAات Sشوف 
يح```دث Jغ```رات كبرة Yلى البني```ة الأSشاSشية الbت�شاOية وال�شياSشية ي كل Oولة eن Oول جل�ش التع```اون اخليجي. Mتى الآن, م يتم الإYلن 
Y```ن ج```دول eRني رSشمي لتطوير الحاO النقدي ول Jوجد ي الوbت احاي اأي JفاUشيل لت�شريعات اأو SشياSشات جديدة. ورZم Pلك, يتعن Yلى 
ام�شاgم```ن وامتداول```ن امحتملن اأن يكوfوا Yلى Yلم Hاأن الت�شريعات اجديدة واأي حول fاج ي ال�شياSشات والإجراAات النقدية ي الكويت bد 

يوؤKر Yلى bدرة ال�شركة Yلى الوaاH AالتزاeاJها الناجة Yن الأSشهم.
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ال�شراFب

اإن املخ�```ش الت```اي H�شاأن النظ```ام ال�شريبي لل�شركة وام�شاgم```ن يعتمد Yلى القواfن واللواF```ح والقرارات والقواYد القاfوfي```ة واممارSشة الإOارية 
والأM```كام الق�شاFي```ة ال�شاري```ة ي Jاريخ g```ذه الن�شرة التعريفية. eن امتوb```ع Mدوث Hع�ش التغي```رات الت�شريعية اأو اممارSش```ات الإOارية ي النظام 
ال�شريبي Hدولة الكويت والتي eن اممكن اأن Jُغر اأو Jٌعدل النظام ال�شريبي. ل يهدف gذا املخ�ش اإى اأن يكّون راأي bاfوي اأو Jناول جميع الأوجه 
اخاUش```ة Hال�شراFب التي Jكون eتعلقة Hال�شركة اأو اأM```د ام�شاgمن. يجب Yلى كل eتداول حتمل للأSشهم اح�شول Yلى اSشت�شارات Vشريبية aيما 
يتعلق HوVشعه ال�شريبي fتيجة ملك الأSشهم والت�شرف aيها Wبقا للقواfن وامعاgدات ال�شريبية Pات ال�شلة وH�شاأن التغيرات ال�شريبية امتوbعة.

اأول: ال�شرائب على ال�شركة
ي gذا الق�شم, يق�شد Hام�شطلحات التالية التعريف الوارb Oرين كل eنها كما يلي:

gي كل كيان يتمتع Hال�شخ�شية امعنوية, اأينما كان eكان JاأSشي�شها, اإPا Rاولت العمل اأو التجارة ي Oولة  gيئة موؤSش�شة:  

الكوي```ت H�شورة eبا�ش```رة اأو HواSشطة وكيل, اأو Rاولت العمل اأو التجاري ي Oولة الكويت H�شفتها وكيلة 
Yن Zرgا.

g```ي اأي gيئة eوؤSش�شة eن�شاأة N```ارج Oول جل�ش التعاون اخليجي, و (ب) اأي gيئة eوؤSش�شة eن�شاأة ي  gيئة موؤSش�شة اأLنبية:  

اإMدO iول جل�ش التعاون اخليجي يكون راأSشمالها Zر ملوك Hالكاeل (ولو H�شكل Zر eبا�شر) eن 
bبل eواWني Oول جل�ش التعاون اخليجي.   

كل eن Oولة الكويت, امملكة العرHية ال�شعوOية, ملكة البحرين, Oولة bطر, Sشلطنة Yُمان, والإeارات  Oول جل�س التعاون اخليجي:  

العرHية امتحدة. 
V (1)شرjبة الدخل 

يت```م aرV```ش Vشريب```ة الدNل ي الكويت مق```دار e (%15)ن Uشاي الدNل اخاVش```ع لل�شريبة Wبقا لأMكام eرSش```وم Vشريبة الدNل رbم 
3 ل�شن```ة 1955 امع```دل Hالقاfون رbم 2 ل�شنة 2008 ولFحته التنفيذي```ة والقواYد والإجراAات التنفيذية ال�ش```اOرة Yن اإOارة ال�شريبة 
(وي�ش```ار اإليه```ا aيما Hعد V” ````Hشرjبة الدخ���ل“). وJ�شري Vشريبة الدN```ل Yلى اأي gيئة eوؤSش�ش```ة Jزاول العمل اأو التج```ارة OاNل الكويت. 
ي الواb```ع العمل```ي, ل Jقوم اإOارة ال�شريبة Hتح�شي```ل Vشريبة الدNل eن الهيئة اموؤSش�شة التي م اإf�شاFه```ا ي Oولة الكويت Hل aقط الهيئة 
اموؤSش�ش```ة الأجنبي```ة التي J```زاول العمل اأو التجارة OاN```ل الكويت. كما ل Jق```وم اإOارة ال�شريبة Mاليا Hتح�شيل Vشريب```ة الدNل eن الهيئة 
اموؤSش�شة التي يتم اإf�شاFها ي اإMدO iول جل�ش التعاون �شريطة Jقدم اإbرار Vشريبي وحقق اإOارة ال�شريبة eن ملك راأSش eالها Hالكاeل 

eن bبل eواWني Oول جل�ش التعاون اخليجي. 
وYل```ى g```ذا ل Jقوم اإOارة ال�شريبة Mاليا Hتح�شيل Vشريبة الدNل eن ال�شركة لكن ل مكن Vشمان اSشتمرار اممارSشات ال�شريبية احالية 

لإOارة ال�شريبة e�شتقبل.
حجوV Rشمان Vشرjبة الدخل: Jلزم والقواYد والإجراAات التنفيذية ال�شاOرة Yن اإOارة ال�شريبة جميع الوRارات, الهيئات, اموؤSش�شات 

العاeة, ال�شركات, اجمعيات واموؤSش�شات الفرOية (وeن ي Mكمهم) اأو اأي �شخ�ش Wبيعي من Jعاbدوا eع اأي gيئة eوؤSش�شة Yن Wريق 
YقوO اأو اJفاbيات اأو اأي Jعاeلت اأن يتم Mجز eا f�شبته Nم�شة HاماFة e (%5)ن bيمة العقد اأو الJفاق اأو التعاeل اأو eن كل aOعة e�شدOه 
للهيئ```ة اموؤSش�ش```ة. ول يجوR الإaراج Yن امبال```غ امحجوRة eن bبل gذه اجهات اإل HناY Aلى كتاب e```ن الإOارة ال�شريبية اأو �شهاOة للهيئة 
اموؤSش�شة Jفيد الإaراج Yن e�شتحقاJها. وJ�شري اأMكام حجوR ال�شمان Yلى M�شاHات التداول وM�شاHات امحاaظ الSشتثمارية لدي eري 

الأUشول.  

V (2)شرjبة القيمة ام�شاaة

ل JفرVش القواfن الكويتية Mاليا Vشريبة القيمة ام�شاaة ي Oولة الكويت لكن eن امتوbع Jطبيقها ي القريب العاجل. 
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(3) الزك�������اة

Jخ�ش```ع ال�شرك```ة Mاليا لأM```كام القاfون رbم 46 للعام 2006 ي �شاأن ال```زكاة وe�شاgمة ال�شركات ام�شاgمة العاe```ة وامقفلة ي eيزاfية 
الدول```ة وJلت```زم H�شداR Oكاة مقدار e (%1)ن Uش```اي الأرHاح ال�شنوية لل�شركة ك```زكاة. وSشوف ي�شتمر gذا اللتزام Hع```د اإOراج ال�شركة 

HبورUشة الكويت.  
(4) اإSشهام ال�شركة ي موؤSش�شة الكوjت للتقدم العلمي

وaقا للمرSشوم الأeري اموؤرخ ي O 12ي�شمر 1976 وJعديلJه, ُيطلب eن جميع ال�شركات ام�شاgمة Sشداe O�شاgمة Sشنوية Hواbع (%1) 
e```ن Uش```اي اأرHاMها (Hع```د Yمل الSشتقطاYات اخاUش```ة HالMتياWي القاf```ون) اإى eوؤSش�شة الكويت للتقدم العلم```ي. وSشوف ي�شتمر gذا 

اللتزام Hعد اإOراج ال�شركة HبورUشة الكويت.  

V (5)شرjبة Oعم Hرfامج العمالة الوطنية

مج```رO اإOراج ال�شرك```ة ي HورUشة الكويت Sش```وف Jخ�شع لأMكام القاfون رbم 19 ل�شنة 2000 ي �شاأن YO```م العمالة الوWنية وJ�شجيعها 
للعم```ل ي اجهات Z```ر احكوeية, eن Kم Sشوف Jلتزم ال�شركة H�شداf O�شبة e (%2.5)ن Uش```اي الأرHاح ال�شنوية لل�شركة لرfاeج YOم 
العمال```ة الوWني```ة. وHالتاي eن امتوbع JاأKر اأرHاح ال�شرك```ة القاHلة للتوRيع Yلى ام�شاgمن Hهذه الن�شبة والت```ي م Jكن ال�شركة eلزeة Hها 

aيما Sشبق. 

ال�شرائب على ام�شاgمن Kاfيا:  
(1) اإعفاA ام�شاgمن من الأTشخاUس الطبيعية:

يعف```ي الدN```ل الذي يحققه ال�شخ�ش الطبيعي eن eزاولة التجارة اأو العمل ي Oولة الكويت eن Vشريبة الدNل eا م يثبت اأfه مثل M�شة 
لهيئة eوؤSش�شة.

(2) اإعفاA ام�شاgم من Vشرjبة الدخل عن Jداول الأSشهم (الأرHاح الراأSشمالية):

يعفي eن Vشريبة الدNل اأرHاح الهيئة اموؤSش�شة الناجة Yن Yمليات التداول ي HورUشة الكويت, SشواA مت eبا�شرة اأو Yن Wريق حاaظ 
اأو UشناOيق اSشتثمار Wبقا مرSشوم Vشريبة الدNل رbم 3 ل�شنة 1955 امعدل Hالقاfون رbم 2 ل�شنة 2008.

(3) الإعفاA ال�شرjبي ي bاfون gيئة اأSشواق امال (اإعفاA ام�شاgم من ال�شرjبة عن عوائد الأSشهم):

Jق�ش```ي ام```اOة e 150كرر e```ن القاfون رbم 7 ل�شنة H 2010�شاأن اإf�ش```ار gيئة اأSشواق امال وJنظيم f�ش```اط الأوراق امالية موجب Jعديله 
Hالقاfون رbم 22 ل�شنة H 2015اأfه }eع Yدم الإNال HالإYفاAات ال�ش```ريبية امقررة Yلى اأرHاح الت�ش```رف ي الأhراق امالية ال�ش```ادرة 
eن ال�ش```ركات امدرLة ي Sش```وق الأhراق امالية, تعفى eن ال�شريبة YواFد الأhراق امالية hال�شندات Uhشكوك التمويل hكاaة الأhراق امالية 

الأN```رi امماKل```ة, اأيًا كاfت اجهة ام�ش```درة لها.z وeن Kم يعفي ام�شاg```م امالك لأSشهم ال�شركة eن ال�شريبة Yل```ى اأرHاح Jداول الأSشهم 

وYواFدgا.  
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eعلوeات Yاeة
gيئة اأSشواق امال 

اإن gيئة اSشواق امال Hدولة الكويت gي اجهة الرbاHية ام�شئولة, وaقا لأMكام bاfون رbم 7 ل�شنة H 2010�شاأن اإf�شاg Aيئة اأSشواق امال وJنظيم 
f�ش```اط الأوراق امالية ولFحته التنفيذي```ة ال�شاOرة موجب القرار رbم 72 ل�شنة 2015, وJعديلJهما, Yن Jنظيم Yمليات ال�شركة Yن اأf�شطة 

الأوراق امالية HوUشفها �شخ�ش eرN�ش له  واإOراج الأSشهم ي Oولة الكويت, واإUشدار الراNي�ش وامواaقات اللeRة لذلك.

HورUشة الكوjت
Sشوف يتم Jداول Sشهم ال�شركة لدي HورUشة الكويت Wبقا لقواYد البورUشة. 

Hنك الكوjت امركزي 
Jخ�شع ال�شركة ي eبا�شرة f�شاط التمويل لرbاHة Hنك الكويت امركزي Wبقا لأMكام القاfون رbم 32 ل�شنة 1968 ي �شاأن النقد وHنك الكويت 

امركزي وJنظيم امهنة ام�شرaية وJعديلJه والتعليمات التي ي�شدر Hنك الكويت امركزي.

Jغير الوVشع اماي 
HاSشتثن```اe A```ا م الإa�شاح Yنه ي gذه الن�شرة التعريفية, م يحدث اأي Jغير Sشلبي eوؤKر ي الوVشع اماي لل�شركة eنذ O 31ي�شمر 2017 وgو 

Jاريخ اأNر Hياfات eالية eرMلية.

مدbقو اح�شاHات 
م Jدbي```ق البياf```ات امالية للأYوام امالية امنتهية ي O 31ي�شمر 2013 وO 31ي�شمر 2014 وO 31ي�شمر 2015 وO 31ي�شمر 2016 و31 
Oي�شم```ر e 2017```ن Nلل eكتب Oيلويت وJو�ش-الوRان و�شركاه رbم a 209ئة اأ كم```ا م aح�ش البياfات امالية امرMلية للثلKة �شهور امنتهية 

ي S 30شبتمر e 2018ن Nلل eراbب اح�شاHات ال�شيد/ Wلل يوSشف اميزيني eن eكتب Oيلويت وJو�ش-الوRان و�شركاه رbم a 209ئة اأ.

bاe```ت اجمعي```ة العموeي```ة لل�شركة HاإYاOة Jعن eراb```ب اح�شاHات ال�شيد/ W```لل يوSشف اميزيني e```ن eكتب Oيلويت وJو�ش ال```وRان و�شركاه 
(وYنواf```ه جمع العوVشي-الدور ال�شاHع والتاSشع-القبلة-Oول```ة الكويت Uش.ب. 20174 ال�شفاة g 13062اJف رbم 8844 2240 965+, 
aاك�```ش رb```م 8855 2240 965+) للقيام مهام امدb```ق اخارجي لل�شنة امالية امنتهية ي O 31ي�شم```ر 2018. كما م Jقم ال�شركة Hتغير 

eراbب اح�شاHات اخارجي Nلل ال�شنوات اخم�ش الأNرة.

ام�شت�شار القاfوي لل�شركة 
يق```وم Yدe Oن ام�شت�شارين القاfوf```ن اخارجن متاHعة الق�شايا اخاUشة Hال�شركة وكاaة امعاeلت القاfوfية eع اجهات الق�شاFية وaيما يلي 

البياfات اخاUشة Hام�شت�شارين القاfوfن: 
امرك```ز لأYم```ال القاf```ون والإOارة والتحكي```م (امحاe```ي ح�ش```ن حم```د HوUشلي```ب) وYنواf```ه eرك```ز ال�شف```اة –ال```دور J- 17قاWع   .1

رb```م  gاJ```ف   15462 SOشم```ان   1144 U```ش.ب.  الري```دي  الرe```ز  الكوي```ت  ال�شقر-Oول```ة  العزي```ز  وYب```د  ال�ش```ام  aه```د  �ش```ارع 
a 22968960/22958961/22958963اك�ش رbم 22958964.

جموYة التويجري و�شركاه للمحاeاة والSشت�شارات القاfوfية وYنواfه Hرج اجوgرة –الدور الراHع –�شارع Yلي ال�شام –Oولة الكويت   .2

الرeز الريدي Uش.ب. 863 ال�شفاة رeز Hريدي g 13009اJف رbم 22055030 وaاك�ش رbم 22055021.
اأMمد العيا�ش حاeون وe�شت�شارون bاfوfن وYنواfه Hرج ال�شحاب –الدور الأول –ال�شاحية –Oولة الكويت gاJف رbم 22451455   .3

وaاك�ش رbم 22454254. 
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bرار اجمعية العامة العاjOة وجل�س الإOارة Hامواaقة على الOراج 
Sشيت```م اإOراج اأSشه```م راأSش امال ي ال�ش```وق الرFي�شي HبورUشة الكويت Wبقا لأM```كام القاfون رbم 7 ل�شنة H 2010�شاأن اإf�ش```اg Aيئة اأSشواق امال 
وJنظي```م f�ش```اط الأوراق امالية ولFحت```ه التنفيذية ال�شاOرة موج```ب bرار gيئة اأSشواق ام```ال رbم (72) ل�شن```ة 2015, وJعديلJهما, وbاfون 

ال�شركات رbم 1 ل�شنة 2016 ولFحته التنفيذية.
وb```د Uش```در bرار اجمعية العاeة Zر العاOية م�شاgمي ال�شركة Hامواaقة Yلى اإOراج اأSشهم ال�شركة ي HورUشة الكويت للأوراق امالية Hتاريخ 23 

اأHريل H 2018ناY Aلى JوUشية جل�ش اإOارة ال�شركة ال�شاOرة Hتاريخ O 13ي�شمر 2017.

امواaقات الرSشمية 
واa```ق جل�```ش eفوVشي gيئة اأSشواق ام```ال ي Oولة الكويت Yلى اإOراج اأSشه````````````م ال�شركة ي HورUشة الكويت للأوراق امالي```ة م```````وجب كتاHهيئة 
اأSشواق امال Hتاريخ O 20ي�شمر 2018. كما واaق Hنك الكويت امركزي Yلى اإOراج اأSشهم ال�شركة ي HورUشة الكويت للأوراق امالية Hت`````````اريخ 

f 14وaمر 2017.

Sشجل ام�شاgمن
حتف```ظ ال�شركة H�شجل e�شاgم```ي ال�شركة لدي ال�شركة الكويتية للمقاUشة Wبقا لأMكام bاfون ال�ش```ركات الكويتي رbم 1 ل�شنة 2016 ولFحته 

التنفيذية.

الت�شوjة وامقاUشة 
يتم bبول J�شوية امعاeلت التي Jتم Yلى اأSشهم ال�شركة وامقاUشة H�شاأن اأSشهم راأSش امال Wبقا لقواYد البورUشة.

الرbاHة على ال�شركة 
م JاأSشي�ش ال�شركة ي 6 اأكتوHر 2003 ي Oولة الكويت وJخ�شع لأMكام bاfون ال�شركات الكويتي رbم 1 ل�شنة 2016 ولFحته التنفيذية, وJراbب 
وRارة التجارة وال�شناYة ي Oولة الكويت كل eا يتعلق HاأMكام bاfون ال�شركات Yلى ال�شركة. وJخ�شع ال�شركة لرbاHة Hنك الكويت امركزي aيما 
يتعل```ق Hن�ش```اط التمويل كجهة رbاHية رFي�شية Wبقا لأM```كام القاfون رbم 32 ل�شنة 1968 ي �شاأن النقد وHن```ك الكويت امركزي وJنظيم امهنة 
ام�شرaي```ة وJعديلJ```ه والتعليم```ات التي ي�شدر Hنك الكويت امركزي. وJخ�ش```ع ال�شركة لأMكام القاfون رbم 7 ل�شن```ة H 2010�شاأن اإf�شاg Aيئة 

اأSشواق امال وJنظيم f�شاط الأوراق امالية ولFحته التنفيذية, وJعديلJهما.

HراAات الخراع وMقوق المتياR لل�شركة 

 .Rتياeقوق اM راع اأوNات اAراH ل متلك ال�شركة اأية

العقوO اموbعة مع ال�شركة لتقدم خدمات اإOارjة اأو اSشت�شارjة 

ل Jوجد اأي YقوP Oات اأKر جوgري eوbعة eن ال�شركة eع اأي جهة اSشت�شارية لتقدم اأي Nدeات اإOارية اأو اSشت�شارية Hخلف العقوO التي Jرeها 
ال�شركة للSشتعاfة م�شت�شارين eالين وbاfوfين H�شاأن f�شاWها الYتياOي.
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eعلوeات Yن ال�شركة واإOارJها

ال�شكل القاfوي للم�شدر والت�شرjعات التي اأSش�س وjعمل موLبها
م JاأSشي�ش ال�شركة ي 6 اأكتوHر 2003 ي Oولة الكويت وJخ�شع لأMكام bاfون ال�شركات الكويتي رbم 1 ل�شنة 2016 ولFحته التنفيذية, وJراbب 
وRارة التجارة وال�شناYة ي Oولة الكويت كل eا يتعلق HاأMكام bاfون ال�شركات Yلى ال�شركة. وJخ�شع ال�شركة لرbاHة Hنك الكويت امركزي aيما 
يتعل```ق Hن�ش```اط التمويل كجهة رbاHية رFي�شية Wبقا لأM```كام القاfون رbم 32 ل�شنة 1968 ي �شاأن النقد وHن```ك الكويت امركزي وJنظيم امهنة 
ام�شرaي```ة وJعديلJ```ه والتعليم```ات التي ي�شدر Hنك الكويت امركزي. وJخ�ش```ع ال�شركة لأMكام القاfون رbم 7 ل�شن```ة H 2010�شاأن اإf�شاg Aيئة 

اأSشواق امال وJنظيم f�شاط الأوراق امالية ولFحته التنفيذية, وJعديلJهما.

موLز الأMكام التي jن�س عليها النظام الأSشاSشي للم�شدر
اأZراVس ال�شركة

 ,Aية الغراeشلSكام ال�شريعة الإMع اأe قaتواJ شتثمارية والت```يSوات الOشتخدام ختلف الأSي اg ن اأجلها ال�شركةe ش�شتSاأJ ش الت```ي```VراZاأن الأ
والقي```ام Hكاa```ة Yمليات الSشتثم```ار والتمويل والإOارة للأeوال واحقوق امنقول```ة وZر امنقولة وكذلك مارSشة كاa```ة الأf�شطة امرJبطة Hذلك 
Yلى اأن Jكون مارSشة كاaة gذه العمليات والأf�شطة ل JتعارVش eع اأMكام ال�شريعة ووaًقا للقواfن والنظم امعمول Hها ي Oولة الكويت. كما اأن 
ل�شرك```ة احق ي مارSشة كاaة الأf�شط```ة والعمليات الأNرi والتي Jلزم للوaاH AاأZراVشها Sشواb Aاeت Hه```ذه الأf�شطة والعمليات الأNرi والتي 

Jلزم للوaاH AاأZراVشها Sشواb Aاeت Hهذه الأf�شطة والعمليات ح�شاHها اأو ح�شاب الغر وي OاNل Oولة الكويت اأو Nارجها.

اإOارة ال�شركة
يتوى اإOارة ال�شركة جل�ش اإOارة eوؤلف eن Nم�شة اأY�شاA وJكون eدة الع�شوية Kلث Sشنوات bاHلة للتجديد. واإPا Jعذر اfتخاب جل�ش اإOارة جديد 
ي اميع̀```اO امح̀```دO لذلك اSشتمر امجل�ش القاFم ي اإOارة اأYمال ال�شركة حن Rوال الأSشباب واfتخاب جل�ش جديد. ويجوR لكل e�شاgم SشواA كان 
�شخ�شا Wبيعيا اأو اYتباريا Jعين مثلن له ي جل�ش الإOارة Hن�شبة eا ملكه eن اأSشهم aيها, وي�شتنزل Yدe Oن اأY�شاA جل�ش الإOارة امختارين 
Hه̀```ذه الطريق̀```ة eن جموع اأY�شاA جل�ش الإOارة الذين يتم اfتخاHهم, ول يجوR للم�شاgم̀```ن الذين لهم مثلون ي جل�ش الإOارة ال�شراك eع 

ام�شاgمن الNرين ي اfتخاب Hقية اأY�شاA جل�ش الإOارة اإل ي Mدوe Oا RاY Oن الن�شبة ام�شتخدeة ي Jعين مثليه ي جل�ش الإOارة.
مجل�ش الإOارة اأوSشع ال�شلطات لإOارة ال�شركة وللقيام Hجميع الYمال التي Jفت�شيها اإOارة ال�شركة وaقا لأZراVشها ول يحد eن gذه ال�شلطة اإل 
eا f�ش Yليه القاfون اأو النظام اأو bرارات اجمعية العاeة. ويجوR مجل�ش الإOارة Hيع Yقارات ال�شركة اأو رgنها اأو اإYطاA كفالت اأو Yقد bروVش 

HناY Aلى eا Jقت�شيه e�شلحة ال�شركة. 
ينتخب جل�ش الإOارة – Hالbراع ال�شري-رFي�شا للمجل�ش وfاFب للرFي�ش مدة Kلث Sشنوات Yلى األ يزيد Yلى eدة Y�شويتهما مجل�ش الإOارة, 
ورFي�ش امجل�ش gو الذي مثل جل�ش الإOارة لدi الق�شاA واأeام الغر وYليه Jنفيذ القرارات التي ي�شدرgا امجل�ش ويقوم fاFب الرFي�ش مهام 

الرFي�ش Yند ZياHه, اأو bيام eاfع لديه eن مارSشة اNت�شاUشاJه.
يجب اأن يجتمع جل�ش الOارة Sشت eرات Yلى الbل Nلل ال�شنة الواMدة ول يكون الجتماع Uشحيحا ال اإPا M�شره f�شف اأY�شاY Aلى األ يقل 
YدO احاVشرين Yن KلKة ويجوR الجتماع HاSشتخدام وSشاFل الJ�شال احديثة. ويجوR اJخاb Pرارات Hالتمرير مواaقة جميع اأY�شاA امجل�ش. 

ول يجوR اح�شور Hالوكالة ي اجتماع جل�ش الإOارة. 

الرbاHة ال�شرعية
لل�شرك```ة gيئ```ة للرbاH```ة ال�شرYية Jتكون eن KلKة Yلى الأb```ل eن امتخ�ش�شن ي الفق```ه الإSشلeي, وJكون eهمة gذه الهيئ```ة gي اHداA الراأي 
ال�شرY```ي M```ول اأf�شطة ال�شركة وYملياJها والتحقق eن التزام ال�شركة مباOئ ال�شريع```ة الإSشلeية. يتم Jعين gيئة الرbاHة ال�شرYية HناY Aلى 
Jر�شي```ح جل�```ش الإOارة وeواaق```ة اجمعية العاeة Yلى gذا الر�شي```ح وير�شح اموؤSش�شون اأول gيئ```ة للرbاHة ال�شرYية ويعرVش```ون اأSشماFهم Yلى 
اجمعية العاeة التاأSشي�شية لتعيينهم. Jتحقق الهيئة ال�شرYية eن اJباع اإOارة ال�شركة لأMكام ال�شريعة الإSشلeية وYدم JعارVش اأYمال ال�شركة 
e```ع g```ذه الأMكام. وJلتزم الهيئة Hتقدم Jقريَرا Sشنوًيا للجمعية العاeة يحوي راأيها ي e```دJ iواaق اأYمال ال�شركة لأMكام ال�شريعة الإSشلeية, 

وHيان eا لها eن eلMظات. Yلى اأن يدرج Jقريرgا eع التقرير ال�شنوي لل�شركة.

راأSس مال ال�شركة 
Hل```غ راأSش امال ام�شرح Hه وامكتتب aي```ه وام�شدر وامدaوع O 30,874,759ينار كويتي eق�شما Yلى S 308,747,591شهم Hقيمة اSشمية 100 

aل�ش لل�شهم كما ي S 30شبتمر 2018.
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�شارع اHو Hكر ال�شديق, Hرج البح`ر, 

الدور الثاي
Uشندوق Hريد 22828

 ال�شفاة, الرeز الريدي 13089
 Oولة الكويت

e�شت�شار الإOراج

�شركة امركز اماي الكويتي �ش.م.ك.ع.

القبلة, �شارع eبارك الكبر, eبنى الدYيج
Uشندوق Hريد 23444

ال�شفاة 13095
Oولة الكويت

ام�شت�شار القاfوي للإOراج

AL-HOSSAM LEGAL

الطرbي و�شركاه للSشت�شارات القاfوfية وامحاeاة

Hرج كيبكو- الطاHق 44 
Uش. ب 5819 ال�شفاة 13059, الكويت


