
التقـريـــر السنـــوي ٢٠١٦



دار ا@ثار ا=سالمية هي إحدى المؤسسات الثقافية الرائدة في 
الكويت وقد تم تأسيسها =دارة اLنشطة المتعلقة بمجموعة 
الصباح التي تعتبر إحدى أروع مجموعات الفن ا=سالمي في 
العالم. تضم مجموعة الصباح أكثر من 30 ألف تحفة تتضمن 
مخطوطات، وأجهزة علمية، وسجاد، وأقمشة، ومجوهرات، 
وخزف، وزجاج، وعاج ومعادن من عدة بلدان من بينها إسبانيا، 

والهند، والصين وإيران.

مشاريع  شركة  مجموعة  لشركات  السنوية  التقارير  تعرض 
مجموعة  من  أثرية  سجادة  العام  لهذا  )القابضة(  الكويت 
الصباح. ويأتي استخدام هذه الصور في إطار الدور الذي تلعبه 
شركة مشاريع الكويت في الحفاظ على ثروات البالد ورعايتها، 

جنبy إلى جنب مع سعيها نحو بناء مستقبل الكويت. 

 (LNS 24 R) يعود تاريخ صناعة السجادة التي تظهر في الصورة
إلى أواخر القرن الثامن عشر ميالدي. وهي سجادة عشاق بنسق 
الميدالية بنمط صغير من الصوف وتم صناعتها في برجاما، 
غرب بالد اLناضول. وقد تم نشر هذه الصورة بعد الحصول 
على موافقة كريمة من مجموعة الصباح، دار ا@ثار ا=سالمية.





صاحب السمو الشيخ
صباح اLحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

سمو الشيخ
نواف اLحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت
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يتضمـن كـل تقريــر مــن التقاريـــر السنويـة لشركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) لهذا العام سجادة 
أثرية من دار اkثار اhسالمية الذي يضم إحدى أفضل مجموعات الفن اhسالمي في العالم. وقد تم نشر هذه الصور 

بعد الحصول على موافقة كريمة من مجموعة الصباح، دار اkثار اhسالمية.



رسالـة من مجلـس  اhدارة
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رسالة من مجلس اhدارة

اEخرى.  الخدمات  إلى  باhضافة  لراقية  ا السكنية  والشقق 

وكذلك  لنهائي  ا العام  التصميم  مخطط  اعتماد  تم  لقد 

لبنية  ا تصميم  بأعمال  والبدء  المشروع  إدارة  عقود  توقيع 

رة  إدا شركة  مع  لتعاقدات  ا إتمام  لي}  حا وجــاري  لتحتية.  ا

الرئيسي. والمصمم  الفنادق 

في  الشركة  إدارة  شروع  إعالن  اللقاء  هذا  في  يسرنا  كما 

على  يحتوي  العربية  مصر  بجمهورية  جديد  مشروع  تنفيذ 

 ١٠٨ مساحة  على  مقام  وإداري  تجاري  ومجمع  سكنية  شقق 

إطالق  سيتم  حيث  الجديدة  القاهرة  بمنطقة  مربع  متر  ألف 

اعتماد  إلى  باhضافة  ذلك  قريب}.  والتسويقية  البيعية  الحملة 

لشويمية  با وعنا  لمشر لنهائي  ا لعام  ا لتصميم  ا مخطط 

وجاري  سكني  وجزء  فندقي  جزء  سيتضمن  والذي  ان  بعمَّ

لرئيسي. ا والمصمم  التحتية  لبنية  ا مصمم  مع  التعاقد 

٢٠١٦ على تنمية عالقاتها  لقد حرصت إدارة الشركة خالل عام 

مع  يناسب  بما  ية  ر الستثما وا لتمويلية  ا لمؤسسات  ا مع 

كما  لقادمة.  ا اEعــوام  خالل  للشركة  لتوسعية  ا الخطط 

لمختلفة  ا لتمويلية  ا ئل  لبدا ا اســة  در على  رة  hدا ا عكفت 

أساليب  في  التنوع  أفاق  وتوسيع  المخاطر  تخفيف  بغرض 

االستراتيجية. شراكاتها  ودعم  التمويل 

إجــراءات  الشركة  إدارة  مجلس  اتخاذ  إلــى  نشير  أن  ونــود 

والرقابة  الحوكمة  من  عالي  مستوى  لتحقيق  وفعالة  جدية 

في  ئــدة  ا ر كشركة  اEعمال  حجم  مع  يتماشى  لداخلية  ا

نفس  على  رة  اhدا مجلس  سيستمر  كما  العقاري  السوق 

والعمل  الكفاءة  تحقيق  الى  والسعي   ٢٠١٧ عام  خالل  النهج 

االستراتيجية. خططها  وتنفيذ  الشركة  Eهداف  الوصول  على 

الشركة  مساهمي  الى  والتقدير  بالشكر  أتقدم  الختام  وفي 

أن  لي  يطيب  كما  الغالية.  وثقتهم  المستمر  دعمهم  على 

التنفيذي  الطاقم  يبذلها  التي  المخلصة  الجهود  على  أثني 

التابعة  وشركاتها  المتحدة  العقارات  شركة  موظفي  وكافة 

لزميلة. وا

لبلدنا  لنجاح  وا لتوفيق  ا بدوام  لقلبية  ا تمنياتي  خالص  مع 

الحبيب والمزيد من االستقرار واالزدهار في ظل قيادة حضرة 

اEمين.  عهده  وولي  البالد  أمير  السمو  صاحب 

التوفيق. ولي  وا�   

السالم عبد  محمد  طارق 

اhدارة مجلس  رئيس 
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رسالة من مجلس اhدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة ا� وبركاته

التقرير  أيديكم  بين  أضع  أن  اhدارة  مجلس  أعضاء  عن  بالنيابة  لي  يطيب 
إيجابية  نتائج  أظهرت  والتي   ٢٠١٦ عام  عن  الشركة  أعمال  لنتائج  السنوي 

اhيرادات. ونمو 

تـم  لتـي  ا اhنجازات  أهـم  بالتقريـر  أستعرض  أن  ويسرنـي 

المنتهـي  المالـي  العام  خـالل  الهامـة  واEحـداث  تحقيقها 

اقتصادية  تغيرات   ٢٠١٦ عام  شهد  لقد   .٢٠١٦ ديسمبر   ١ في 

الشرق  منطقة  تأثرت  كما  عالمي}  االستثمار  بيئة  على  أثرت 

اEوسط وشمال أفريقيا والتي تتواجد أغلب استثمارات شركة 

المثال  سبيل  على  التغيرات  تلك  ومن  بها.  المتحدة  العقارات 

اEوربي. االتحاد  عن  بريطانيا  وانفصال  المصري  الجنيه  تعويم 

الشركة  حققت  فقد  الماضي،  العام  في  وعدنا  كما  أننا  إال 

لتسجل  كويتي  دينار  مليون   ٧١ إلى   ٦١ من  إيراداتها  في  نمو 

وكذلك   ٢٠ ١٥ عام  مع  بالمقارنة  بالمائة   ١٧ بنسبة  رتفاع}  ا

مليون   ٨٫٧ إلى  لتصل   ٪٢ بمعدل  نمو  الصافية  اEرباح  سجلت 

عام  في  كويتي  دينار  مليون   ٨٫٥ مع  بالمقارنة  كويتي  دينار 

على  نقدية  أرباح  بتوزيـع  اhدارة  مجلس  أوصى  وعليه   ،٢٠ ١٥

 ٥ بمعدل  (أي  الواحد  للسهم  فلس   ٥ بواقع  المساهمين 

. بالمائة)

تيجية  ا استر عن  نتج  لمعدالت  ا تلك  تحقيق  رية  ا استمر إن 

لتحقيق  تسعى  والتي  سابق}  عنها  اhعالن  تم  التي  الشركة 

اEصول  محفظة  هيكلة  وإعادة  الدخل  مصادر  في  التوازن 

باالعتبار  أخذ  ومستمر  مرضي  عائد  معدل  لتحقق  واEعمال 

ظل  في  رة  hدا ا عملت  فقد  لمختلفة.  ا لمخاطر  ا عوامل 

أصولها  لكافة  شاملة  دراســة  على  االقتصادية  لتغيرات  ا

وشركات  وعقارات  راضي  أ بين  طبيعتها  في  تختلف  التي 

في  تختلف  للبيع  معروضة  سكنية  عقارات  وكذلك  تشغيلية 

االستثمار  أولويات  ترتيب  بهدف  وذلك  الجغرافي  توزيعها 

المستقبلية. الشركة  مشاريع  بشأن  مناسبة  قرارات  واتخاذ 

بالمائة   ٣٫٢ بنسبة   ٢٠١٦ عام  في  الشركة  أصول  إجمالي  ارتفع 

٥٧٢ مليون دينار كويتي كما نمت اhيرادات واEرباح  ليصل إلى 

فقط،  العقاري  والتشغيل  التطوير  على  التركيز  يقتصر  ولم 

لمقاوالت  ا في  لمتخصصة  ا لتابعة  ا تنا  شركا إلى  امتد  بل 

ودعمها  تطويرها  على  عكفنا  التي  المرافق  إدارة  وخدمات 

في  نتائجها  تتضاعف  أن  نتوقع  حيث  الماضية  اEعوام  خالل 

المحققة  اhيرادات  ارتفعت  لقد  القادمة.  القليلة  السنوات 

 ١ ١٨ بنسبة  لمرافق  ا رة  إدا وخدمات  المقاوالت  أعمال  من 

بالمقارنة  وذلك  كويتي  دينار  مليون   ٢٦٫٨ إلى  لتصل  بالمائة 

فـي  لمبذول  ا الجهد  لنتائج  ا تلك  وتعكس   .٢٠ ١٥ عام  مع 

الصعوبات  من  الرغم  على  الرئيسية  الشركة  أعمال  قطاعات 

المنطقة. واجهتها  التي  االقتصادية 

ل�دارة  شكرنا  بالغ  عن  ُنعرب  أن  نود  مساهمينا  عن  وبالنيابة 

الذي  لنجاح  وا  ٢٠ ١٤ عــام  خــالل  حققتها  التي  لنتائج  ا على 

تحقيقه. تواصل 

التقدم  من  مزيد  إلى  يوفقنا  أن  القدير  العلي  ا�  وندعو 

لمحة  نعطي  أن  هذا  السنوي  لقائنا  في  ويسرنا  واالزدهار. 

جرت  التي  الشركة  مشاريع  إليها  وصلت  التي  التطورات  عن 

والذي  مول“  ”العبدلي  افتتاح  تم  فقد  الماضي  العام  خالل 

متعة  في  متميزة  نوعية  نقلة  تحقيق  الى  خالله  من  نأمل 

أكبر  أحد  لكونه  Eردنية  ا لمملكة  ا في  لترفيه  وا لتسوق  ا

هناك. التسوق  مراكز 

لشقيقة  ا بية  لمغر ا لمملكة  با لشركة  ا ر  ستثما ا عن  مــا  أ

مساحة  على  المؤسس  أسوفيد  مشروع  في  يتمثل  والذي 

ذلك  فيحتوي  مراكش،  مدينة  في  مربع  متر  مليون   ٢ تتخطى 

تطوير  وجاري  اEولى  الفئة  من  جولف  ملعب  على  المشروع 

الفيالت  من  سكني  ومجمع  نجوم  خمس  فئة  من  فندق 
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صفير أغستينو 
المدير التنفيذي لالستثمارات

إدارة الشركة 

أحمد قاسم
نائب الرئيس التنفيذي

صليبا يوسف 
لــلــشــؤون  الــتــنــفــيــذي  ــر  ــمــدي ال  
وااللتزام والمطابقة  القانونية 

هرموش سمير 
نائب رئيس أول   إدارة اEمالك 

عمرو سلطان
المالية  ل�دارة  التنفيذي  المدير 
للمجموعة

أسامة الزيتون
المدير التنفيذي للتطوير
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مجلس اhدارة 

طارق محمد عبد السالم
رئيس مجلس ا دارة

الشيخ فاضل الخالد الصباح
عضو مجلس ا دارة

سامر صبحي خنشت
عضو مجلس ا دارة

علي إبراهيم معرفي
نائب رئيس مجلس ا دارة

الشيخة بيبي ناصر صباح اEحمد الصباح
نائب رئيس مجلس ا دارة

مازن عصام حوا
عضو مجلس ا دارة

عادل الوقيان 
عضو مجلس ا دارة
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اhنجازات الرئيسية في عام  ٢٠١٦

الهاشمية اEردنية  بالمملكة  َعمان،  في  مول»  العبدلي  » مشروع  إفتتاح 

العربية مصر  بجمهورية  الجديدة،  القاهرة  في  الكائن  رزيدنسز»  أسوار  » مشروع  إستكمال 

العربية مصر  بجمهورية  للشركة  سكني  مشروع  أحدث  وهو  «أفاريس»  لمشروع  اhنشاءات  بأعمال  كبير  تقدم  تحقيق 

تضمن  الذي  «أسوفيد»  لمشروع  العام  المخطط  تعديل  على  النهائية  المغربية  بالمملكة  الرسمية  الجهات  موافقة 

المتوقعة أرباحه  من  ويعزز  المشروع  قيمة  في  كبير  ارتفاع  عنه  سينتج  والذي  البناء،  مساحة  زيادة 

إدارة  وكذلك  والمقاوالت  اhنشاءات  بمجال  العاملة  التشغيلية  شركاتها  أعمال  تطوير  في  الشركة  خطط  تحقيق 

في  المعدل  بذات  ا�  بإذن  النمو  ذلك  وسيستمر  القطاع،  ذلك  إيرادات  مضاعفة  على  انعكس  والذي  المرافق 

الشركة.  الستراتيجية  وفقا  المقبلة  السنوات 
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شركة العقارات المتحدة

أمريكي)  دوالر  مليار   ١ ٫٨٧ ) كويتي  دينار  مليون   ٥٧٢ تبلغ  مجمعة  أصول  من  لديها  بما   (URC ) المتحدة  العقارات  شركة  إن 
تأسست  أفريقيا.  وشمال  اEوسط  الشرق  منطقة  في  الرائدة  العقاري  التطوير  شركات  إحدى  تعد   ،٢٠١٦ ديسمبر   ٣١ في  كما 
في  بلدان  عدة  في  أنشطتها  وتتوزع   ١٩٨٤ عام  في  المالية  ل وراق  الكويت  سوق  في  وأدرجت   ١٩٧٣ عام  في  الشركة 
وتتركز  تملكها.  التي  لتابعة  ا والشركات  اhستثمارية  اEذرع  من  عدد  خالل  من  أفريقيا  وشمال  اEوسط  الشرق  منطقة 
تتضمن  اEصول  من  متنوعة  عقارية  محفظة  تمتلك  حيث  العقاري  لتشغيل  وا لتطوير  ا في  لرئيسية  ا الشركة  أنشطة 

إدارية. أبراج  وكذلك  السكنية  ومباني  وفنادق  تسوق  ومراكز  تجارية  مجمعات 
 

خالل  من  وذلك  المشاريع  وإدارة  المرافق  إدارة  خدمات  وكذلك  والمقاوالت  اhنشاءات  لتشمل  الشركة  أعمال  تمتد  كما 
عالم  أهمها  أصول  عدة  خالل  من  البلدان  من  العديد  في  جغرافيا  الشركة  أعمال  وتتوزع  المتعددة.  التابعة  شركاتها 
ُعمان،  سلطنة  في  رزيدنسز  جاردنز  وصاللة  مول  جاردنز  وصاللة  الكويت،  بدولة  كيبكو  وبرج  ينا  ر لما ا وفندق  ينا  ر لما ا
فيرمونت  وبرج  وفندق  رزيدنسز  وأسوار  اللبنانية،  الجمهورية  في   ١ ٠٩٠ فيو  والروشة  اEردنية،  المملكة  في  مول  والعبدلي 

المغربية. المملكة  في  أسوفيد  ومشروع  العربية  مصر  جمهورية  في 

القابضة  الشركات  أكبر  إحدى  وهي  المتحدة،  العقارات  شركة  في  اEكبر  المساهم  القابضة  الكويت  مشاريع  شركة  وتعد 
مجمعة  أصول  من  لديها  بما  أفريقيا  وشمال  اEوسط  الشرق  منطقة  مستوى  على  اEنشطة  في  تنوعـ}  وأكثرها  الرائدة 
تضم  محفظة  في  مؤثرة  ملكية  حصص  المجموعة  تمتلك  حيث   ،٢٠١٦ عام  نهاية  في  كما  أمريكي  دوالر  مليار   ٣٢٫٧ تبلغ 
العقارات.  والصناعة  واhعالم،  المالية  الخدمات  قطاعات  في  الرئيسية  أنشطتها  وتتركز   ، بلد¢  ٢٤ في  عاملة  شركة   ٦٠ حوالي 

والصحة. التعليم  قطاعي  في  كبيرة  ملكية  حصص  والزميلة  لتابعة  ا شركاتها  خالل  من  تمتلك  كما 
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أصول شركة العقارات المتحدة
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صاللة جاردنز مول 
ألف   ٨٦ المبنية  مساحته  وتتخطى  عالمية  جوائز  عدة  على  المشروع  حاز  حيث  ٌعمان.  صاللة  مدينة  في  متكامل  تجاري  مجمع  أول  هو  مول  جاردنز  صاللة 

الطرز  المشروع  يحتضن  صاللة.  مدينة  في  سينما  قاعات  أول  تشتمل  الترفيهية  والعناصر  والمطاعم  التسوق  عناصر  من  العديد  المجمع  ويضم  مربع.  متر 

خارجية.  جلوس  ومساحات  طبيعية،  مناظر  ذات  حديقة  المجمع  يتضمن  كما  الحديث.  الداخلي  التصميم  عناصر  مع  ذلك  ويندمج  التقليدي  العماني  المعماري 

صاللة جاردنز رزيدنسز
غرفة  من  وحدات  بين  تتنوع  وحدة   ١٦٨ من  مكون  نجوم  اEربعة  فئة  من  فندق  وهو  مول  جاردنز  صاللة  لمشروع  الضيافة  عنصر  رزيدنسز  جاردنز  صاللة  يمثل 

وحوض  للسيدات  وصالة  ل طفال  لعب  منطقة  منها  مرافق  عدة  الفندق  يتضمن  الكبيرة.  اEعداد  ذات  العائالت  الستيعاب  ببعضها  لالتصال  قابلة  ثالث  إلى  نوم 

أعمال.  ومركز  اجتماعات  وغرف  خارجي  سباحة 

أهم االصول التشغيلية

روشة فيو ١٠٩٠
في  الشهيرة  الروشة  صخرة  امام  مباشرة  يقع  راقي  سكني  مشروع  هو   ١٠٩٠ فيو  الروشة 

واثنين  شقة  و٤٠  طابق}   ٢٢ على  المشروع  يحتوي  المتوسط.  اEبيض  البحر  على  ويطل  لبنان 

داخلي  سباحة  وحمام  صحي  نادي  تشمل  المرافق  من  العديد  ويتضمن  دوبلكس  بنتهاوس 

ل طفال. سباحة  وحمام  جلوس  ومنطقة  وخارجي 
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والذي  مول  مارينا  المارينا  عالم  ويتضمن  الكويت.  في  للتسوق  منطقة  أشهر  في  البحرية  الواجهة  على  يقع  االستخدام  متعدد  مشروع  هو  المارينا  عالم 

متر  تبلغ٣٠٫٥٨٩   تأجيريه  مساحة  على   ١٣٠ عددها  يتخطى  التجارية  المحال  من  متميزة  مجموعة  وضم  الكويت  بدولة  التجارية  المجمعات  أهم  من  يعد 

ويفز  مارينا  وكذاك  مربع  ٣٫٢١٢متر  تبلغ   تأجيريه  مساحة  على  ومقاهي  مطاعم  على  يحتوي  الذي  كريسنت  مارينا  على  أيض}  المارينا  عالم  ويشتمل  مربع 

مرسى.   ١٢٦ على  يحتوي  الذي  لليخوت  مارينا  ونادي  المارينا  وممشى 

أهم االصول التشغيلية

عالم المارينا

فندق المارينا

برج كيبكو 

نجوم  الخمس  فئة  من  مصنف  فندق  وهو  المارينا،  لعالم  مكمل  رئيسي  مكون  ويعد  الشاطئ  على  متميز  بموقع  الكويت  دولة  في  المارينا  فندق  يقع 

هام  جزء  تمثل  التي  اEحمد  صباح  سلوى  الشيخة  قاعة  بتشغيل  الفندق  إدارة  تقوم  كما  الترفيهية.  واEنشطة  المرافق  من  والعديد  غرفة   ٩١ على  ويحتوي 

المارينا. عالم  من 

وكذلك  نوعه،  من  فريد  بتصميم  ويمتاز  االستخدام  متعدد  العقارات  من  كيبكو  برج  يعد 

شرق  منطقة  في  البرج  ويقع  تجارية.  ومساحات  سكنية  ووحدات  مكاتب  مكوناته  بين  يجمع 

مع  لتتماشى  الساعة  مدار  على  متميزة  مرافق  وhدارة  أمن  خدمات  اhدارة  وتوفر  بالكويت. 

والتبريد  باhضاءة  للتحكم  التقنيات  بأحدث  البرج  تجهيز  تم  حيث  للعقار.  الراقي  المستوى 

البرج  يغطى  الذكية.  والهواتف  الصوتي  التحكم  أنظمة  وكذلك  النظم  من  وغيرها  والتدفئة 

ويتمتع  مربع  متر   ٩٦٫١٨٥ إلى  تصل  بناء  مساحة  على  ويشتمل  مربع  متر   ٤٫٨٥٠ تبلغ  مساحة 

العربي. الخليج  على  ويطل  الكويت  لمدينة  درجة   ٣٦٠ تشمل  برؤية 
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أهم االصول التشغيلية

شركة العقارات القابضة ل�ستثمارات المالية 
د. شريف قنصوة
الرئيس التنفيذي

كل  تتضمن  فيال   ٧٥ على  المشروع  ويشتمل  العربية.  مصر  جمهورية  في  الجديدة  القاهرة  بمنطقة  يقع  راقي  خاص  سكني  مجمع  هو  ريرزيدنسز  أسوار 

عامة،  حدائق  على  يحتوي  متكامل  سكني  مجمع  ليخلق  المشروع  صمم  االستخدام.  متعددة  وغرفة  للسيارات  ومواقف  خاصة  وحديقة  طوابق  ثالثة  منها 

اEطفال. للعب  ومناطق  ألعاب  وصالة  نادي  الى  باhضافة  للمشي،  ومسارات 

أسوار رزيدنسز



20

أهم االصول التشغيلية

شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة
م. محسن أبو العزم

العضو المنتدب 

تتضمن  مختلفة  بفئات  غرفة   ٨٤٠ من  المجمل  في  ويتكونوا  القاهرة  في  المطار  طريق  على  تاور  فيرمونت  وفندق  هليوبوليس  فيرمونت  فندق  من  كًال  يقع   

كما  راقي.  صحي  ونادي  ومنتجع  السباحة  أحواض  من  العديد  على  ويشتملوا  نجوم  الخمس  بفئة  الفندقان  ويصنف  مختلفة.  بمساحات  وأجنحة  غرف 

مؤتمرات  قاعة  يضموا  كما  االسكواش.  التنس  مالعب  مثل  المتنوعة  الترفيه  وخيارات  الصاالت  من  والعديد  والمقاهي  المطاعم  من  كبير  عدد  على  يشتملوا 

سياحية. وجهة  لكونه  إضافة  المواصفات  كاملة  أعمال  وجهة  فيرمونت  فندق  يجعل  مما  أعمال  ومركز  متطورة  مميزة  كبيرة  وحفالت 

 فندقي فيرمونت هليوبوليس وفيرمونت تاور
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أهم المشاريع تحت التنفيذ

ملعب  المشروع  يتضمن  مربع.  متر  مليون   ٢ تتخطى  مساحة  ويغطي  مراكش  مدينة  في  يقع  متكامل  وسكني  وترفيهي  سياحي  مشروع  هو  أسوفيد 

للقيادة  ومركز  حفرة   ١٨ من  الملعب  ويتكون  اEطلس.  جبال  بخلفية  ويتمتع  طبيعية  صحراوية  أرض  على  ويقع  نوعه  من  الفريد  التصميم  ذو  للجولف  أسوفيد 

لتمرين  ومرافق  النادي  Eعضاء  خاصة  وصالة  الغولف  ومستلزمات  أدوات  لجميع  خاص  ومتجر  مطعم  تضم  والمرافق  الخدمات  من  العديد  الى  باhضافة 

للجولف»  أفريقيا  في  ملعب  «أفضل  و   «٢٠١٦ ادفايسور  «تريب  من  التميز  شهادة  منها   ٢٠١٦ عام  في  الجوائز  من  العديد  على  أسوفيد  الملعب  حاز  كما  الجولف. 

سكني  ومجمع  نجوم  خمس  فئة  من  فندق  تطوير  حالي}  ويجري   .(World Golf Awards) للجولف  العالم  جوائز  من  المغرب»  في  للغولف  ملعب  «أفضل  و 

وفريدة.  راقية  حياة  تجربة  سيوفر  والذي  اEخرى  التجارية  الخدمات  إلى  باhضافة  الراقية  السكنية  والشقق  الفيالت  من 

أسوفيد

أفاريس
 ١٠٨ مساحته  تتخطى  العربية  مصر  بجمهورية  الجديدة  القاهرة  منطقة  قلب  في  يقع  التطوير،  قيد  متكامل  راقي  مجمع  عن  عبارة  هو  أفاريس  مشروع 

يشتمل  كما  دوبلكس  ووحدات  شقق  بين  تتنوع  سكنية  وحدة   ٤٦٨ تتضمن  سكني  مبنى   ٦١ على  تشتمل  مجموعات   ٦ الى  المشروع  وينقسم  مربع.  متر  ألف 

قريب}.  والتسويقية  البيعية  الحملة  إطالق  وسيتم  وإداري.  تجاري  مجمع  على  المشروع 
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أهم االصول التشغيلية

شركة العقارات المتحدة - االردن 
م. عبدالمجيد الكاباريتي

الرئيس التنفيذي

٢٢٧٫٠٠٠ متر مربع في َعمان بالمملكة اEردنية الهاشمية. ويحتوي  ٢٠١٦ وهو مجمع تجاري متكامل مبني على مساحة  تم افتتاح مشروع العبدلي مول في عام 

ليوفر  التجارية  والخارجية  الداخلية  المناطق  بين  ما  يمزج  نوعه  من  فريدا  تصميما  ويتضمن  مربع  متر   ٥٥٫٠٠٠ تتخطى  تأجيريه  مساحة  على  التجاري  المجمع 

الهواء  في  المطاعم  من  ومجموعة  متطورة  سينما  صالة  الى  باhضافة  الترفيه،  والعناصر  العالمية  الماركات  من  العديد  خالل  من  للتسوق  كاملة  تجربة 

المستدامة  الهواء  تكييف  وأنظمة  الطبيعية،  اhضاءة  ذلك  ويشمل  والمياه،  الطاقة  استهالك  من  تقلل  لالستدامة  مبتكرة  تقنيات  المشروع  يتضمن  الطلق. 

العالمية.  سكيب  سيتي  قبل  من  الناشئة  ل سواق  تجزئة»  مشروع  «أفضل  جائزة  على  مول  العبدلي  مشروع  وحاز  السيارات.  لمواقف  ذكي  ونظام 

العبدلي مول 
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الشركات التابعة 

(UFM)  شركة المتحدة =دارة المرافق
السيد أحمد يوسف الكندري 

نائب رئيس مجلس اhدارة و الرئيس التنفيذي 

(UIPM)  الشركة المتحدة =دارة المشاريع
م. يوسف غازي الصقعبي 
 الرئيس التنفيذي للعمليات

(UBC) الشركة المباني المتحدة
م. محمد سالم الوطيان 

 الرئيس التنفيذي 

شركة المتحدة hدارة المرافق هي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة العقارات المتحدة وتعد من احدى الشركات 
٢٠٠٧ وتعد أول شركة في الكويت تقدم خدمات  الرائدة في مجال الخدمات المتكاملة hدارة المرافق تأسست في عام 
تتضمن  المتميزة.  التشغيلية  ومعايير  والتكنولوجيا  االبتكار  تطبيق  وتواصل  والمرافق  الممتلكات  hدارة  متكاملة 
إدارة  خدمات  تقديم  الشركة  محفظة  وتشمل  أخرى.  خدمات  الى  باhضافة  والتنظيف  واEمن  الصيانة  الشركة  خدمات 
منها  أفريقيا  وشمال  اEوسط  الشرق  في  عدة  بلدان  في  االستخدام  ومتعددة  وسكنية  وضيافة  تجارية  عقارات  مرافق 
المتحدة. العربية  اhمارات  ودولة  العربية  مصر  وجمهورية  الهاشمية  اEردنية  والمملكة  عمان  وسلطنة  الكويت  دولة 

توسعت  كما  والحكومي،  الخاص  بالقطاعين  وهيئات  شركات  مع  العقود  من  العديد   ٢٠١٦ عام  في  الشركة  أبرمت 
ودخلت  المتحدة  العربية  باhمارات  مرافق  إدارة  بشركة  مؤثرة  نسبة  على  اhستحواذ  خالل  من  اhقليمي  الصعيد  على 
 ٢٠١٦ عام  في  جديد  تصنيف  الشركة  منح  تم  ذلك،  إلى  باhضافة   .٪٥٠ بنسبة  جديدة  شراكة  خالل  من  اEردني  السوق 

الكويت. بدولة  المركزية  المناقصات  لجنة  قبل  من  المرافق  hدارة  التقني  المجال  في 

هي   ،(KUCM) المشاريع  hدارة  المتحدة  الكويتية  بالشركة  سابقا  والمعرفة   (UIPM) المشاريع  hدارة  المتحدة  الشركة 
وتختص   ،١٩٨٨ الكويت  في  عام  منذ  الشركة  تأسيس  تم  المتحدة.  العقارات  لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  شركة 
٢٨ عاما في إدارة المشاريع  الشركة بتقديم خدمات إدارة المشاريع. لدى الشركة المتحدة hدارة المشاريع خبرة تفوق 

والهندسة. والبناء  والتصميم  التخطيط  مرحلة  ذلك  في  بما  مراحلها  مختلف  في 

جمهورية  في  تابعة  شركة  تأسيس  خالل  من  الكويت  دولة  خارج  الشركة  نطاق  توسع  الماضية  السنوات  مدى  وعلى 
شركة  تأسيس  في  بالشروع   ٢٠١٦ عام  خالل  الشركة  قامت  كما  المشاريع.  من  اثنين  حاليا  تدير  التي  العربية   مصر 

المغربية. بالمملكة  لها  تابعة 

شركة  وهي  الكويت.  في  والهندسة  والمقاوالت  والبناء  التشييد  مجال  في  واعدة  شركة  هي  المتحدة  المباني  شركة 
الكويت.  في  المميزة  المشاريع  من  بالعديد  حافل  سجل  ولديها   ١٩٨٤ عام  منذ   «١ » درجة  مقاوالت  كشركة  مصنفة 

كويتي. دينار  مليون   ٧٠ نحو  قيمتها  تبلغ  مشاريع  بتنفيذ  حالي}  المتحدة  المباني  الشركة  تقوم 

الجاهزة  للخرسانة  مصنع  تخصيص  وكذلك  البناء،  عقود  زيادة  خالل  من  الشركة  Eعمال  توسع}   ٢٠١٦ و   ٢٠١٥ عامي  شهد 
الملكية  لنزع  العامة  واhدارة  العدل  وزارة  مع  عقود  الشركة،  أبرمتها  التي  العقود  ضمن  ومن  التوسعات.  تلك  لخدمة 

وجهاز العامة  للمنفعة 
الكويت. بدولة  الصحي  القطاع  في  وكذلك  الخبراء  إدارة  ومبنى   “BOT ” ال   
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الشركات التابعة لشركة
 العقارات المتحدة
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موجز عن أداء الشركة
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إنتشار الشركة الجغرافي 

٢٢ مليون
 د.ك

مجمل الربح وفق} لالنتشار الجغرافي
٪  ٨٩ الكويت                       
٪  ٦ - اEردن                            
٪  ١١ مصر                            
٪  ٥ عمان                            
٪  ١ أخرى                            

٢١ مليون
 د.ك

الربح التشغيلي وفق} لالنتشار الجغرافي
٪  ٤٥ الكويت                          
٪  ١٠ اEردن                                
٪ مصر                             ٤٣ 
٪  ٤ عمان                                
٪  ٢ - أخرى                            

المغرب

مصر
ُعمان 
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إنتشار الشركة الجغرافي 

اEردن
لبنان

الكويت

اhرادات وفق} لالنتشار الجغرافي

٧١ مليون 
د.ك

٪  ٧٣ الكويت                       
٪  ١ اEردن                              
٪  ٢٠ مصر                            
٪  ٦ عمان                            

الموجودات وفق} لالنتشار الجغرافي

٥٧٢ مليون 
د.ك

٪  ٢٦ الكويت                       
٪  ٢٦ اEردن                           
٪  ٢٠ مصر                            
٪  ١٣ عمان                            
٪  ١٥ أخرى                            



31

أهم المؤشرات المالية

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

٧١ ٦١ ٥٢

اhيرادات  (مليون د.ك)
٤٢ ٣٩

٢٠١٦٢٠١٦ ٢٠١٥٢٠١٥ ٢٠١٤٢٠١٤ ٢٠١٣٢٠١٣

٨.٧ ٨.٥ ٧.٩

صافي الربح (مليون د.ك)
١١.٢ ٢٢.٥

٢٠١٢٢٠١٢

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣

٥٧٢ ٥٥٤ ٥٢١

إجمالي الموجودات (مليون د.ك)
٤٧٣ ٥٥١

٢٠١٢

١٩٢ ٢٠٦ ١٩٨

حقوق الملكية - (مليون د.ك)
١٩٤ ٢٠٥

١٧٩ ١٩٢ ١٨٥

القيمة الدفترية للسهم  (فلس)
١٨٠ ١٨٢

٢٠١٦٢٠١٦ ٢٠١٥٢٠١٥ ٢٠١٤٢٠١٤ ٢٠١٣٢٠١٣

٢١ ٢٣ ١٧

الربح التشغيلي (مليون د.ك)
٢٠ ١٠

٢٠١٢٢٠١٢
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أهم المؤشرات المالية 

البنوك لدى  وأرصدة  النقد 

اخرى وموجودات  مقدم}  ومدفوعات  مدينين 

للمتاجرة بها  محتفظ  عقارات 

للبيع متاحة  إستثمارات 

زميلة شركات  فى  إستثمار 

إستثمارية عقارات 

ومعدات عقار 

ملموسة غير  موجودات 

الموجودات إجمالي 

المطلوبات إجمالي 

اEم للشركة  الملكية  حقوق 

مسيطرة الغير  الحصص 

الملكية وحقوق  المطلوبات  إجمالي 

٢٠١٢الموجودات

٢٠١٢

١٨         ١٦             ١٣   ١٢   ١٥

٣٤        ٢٠             ٢٣   ١٩   ١٨

٥٤        ٦٥            ٥٩   ٥٠   ٤٤

١٥        ١٩             ١٦   ١٣   ٩

٧٩       ٧٥           ٦٧   ٦٠   ٣٥

٢٨٧      ٢٧٢         ٢٥٧   ٢٣٤   ٣٦٦

٨٤       ٨٧           ٨٦   ٨٥   ٦٤

١          ٠               ٠   ٠   ٠

٥٧٢      ٥٥٤        ٥٢١   ٤٧٣   ٥٥١

٣٣٤         ٣٠٣             ٢٨٦   ٢٥٥   ٢٩٩

١٩٢        ٢٠٦             ١٩٨   ١٩٤   ٢٠٥

٤٦        ٤٥            ٣٧   ٢٤   ٤٧

٥٧٢        ٥٥٤             ٥٢١   ٤٧٣   ٥٥١

٢٠١٣

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٦

المطلوبات وحقوق الملكية

بيان الدخل  (مليون د.ك)

المركز المالي  (مليون د.ك)

اhيرادات 

اhيرادات تكلفة 

لربح ا مجمل 

التشغيل ربح 

اhدارة مجلس  ومكافأة  الضريبة  قبل  الربح 

العام ربح 

مسيطرة الغير  الحصص 

الربح صافي 

٧١         ٦١             ٥٢   ٤٢   ٣٩

(٤٩ )       (٣٥ )            (٣٢ )   (٢٣ )   (٢٤ )

٢٢        ٢٥            ٢٠   ٢٠   ١٥

٢١        ٢٣             ١٧   ٢٠   ١٠

١٤          ١٢             ٩   ١٢   ٢٤

١٠             ١٠            ٨   ١١   ٢٣

١             ١             ٠   ٠   ٠

٩                       ٩            ٨   ١١   ٢٣
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شركة العقارات المتحدة  ش.م.ك.ع
وشركاتها التابعة

المجمعة  المالية  البينات 
٢٠١٦ ديسمبر   ٣١
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نمط الديون

موعد استحقاق الدين

التصنيف اhئتماني للسندات
من ضمن مديونية الشركة سندات بقيمة ٦٠ مليون دينار كويتي لفترة خمس سنوات  بدأت في يونيو ٢٠١٣

٢٤٧
مليون د.ك

٪٤٥ سنوات                     ١ -٣ من 
٪٣٣ سنوات                 ٣ من  أكثر 
سنة                         ٢٢٪ من  أقل 

ك د. مليون   ٦٠ لقيمة                       :  ا
٢٠١٨ يونيو  االستحقاق          :  

إنتيليجنس كابيتال   : لوكالة         ا
BBB  : التصنيف                                   

مستقرة  : العامة        لنظرة  ا

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣

٢٤٧ ٢٢٤ ٢٠٥

صافي الدين  (مليون د.ك)

١٨٣ ٢٠٥

٢٠١٢
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