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السادة المساهمين الكرام،
ّله وبركاته،  السالم عليكم ورحمة ال

ا السنوي الذي  رن ا أن نقّدم لكم تقري يسرن
العقارات  لشركة  المالية  النتائج  يوضح 
السنة  عن  )ش.م.ك-عامة(  المتحدة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

العقــارات  شــركة  تواصــل  المســتمرة،  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
المتحــدة جهودهــا الراميــة إلــى تحســين أصولهــا التشــغيلية ومحفظتهــا 
ــرادات وإيجــاد فــرص  ــى جانــب تنويعهــا فــي مصــادر اإلي اإلســتثمارية، إل
الدّيــن  إدارة  عــن  فضــاًل  للدخــل،  مــدرة  الغيــر  ألصولهــا  إســتثمارية 
وتحقيــق هيــكل رأس مــال فّعــال، باإلضافــة إلــى خلــق فــرص جديــدة 
للنمــو والتوســع فــي المســتقبل. وتهــدف هــذه اإلجــراءات إلــى تحســين 
النتائــج التشــغيلية للشــركة ووضعهــا فــي مكانــة تتيــح لهــا تحقيــق عوائــد 

للمســاهمين. مســتدامة 

وعلــى صعيــد المــوارد البشــرية، فقــد حققــت الشــركة إنجــازات بــارزة 
فــي تطويــر كوادرهــا البشــرية. حيــث أعلنــت الشــركة بدايــة عــام 2020 
عــن تعييــن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، الســيد/ مــازن عصــام حــوا، رئيســًا 
تنفيذيــًا للمجموعــة بشــركة العقــارات المتحــدة. وكونــه كان عضــوًا فــي 
اإلدارة التنفيذيــة لمجموعــة كيبكــو، فــإن الســيد/ حــوا يمتلــك أكثــر مــن 
ــي تشــمل  ــف القطاعــات والت ــرة الواســعة فــي مختل ــًا مــن الخب 19 عام

ــة. العقــارات والخدمــات المالي

كمــا قامــت الشــركة أيضــًا بتعييــن أعضــاء جــدد ضمــن فريــق اإلدارة 
بــكل مــن دولــة الكويــت وجمهوريــة مصــر العربيــة، حيــث شــهد هــذا 
والقــوى  الوظيفــي  الهيــكل  شــكل  فــي  كبيــرًا  وتحســنًا  نمــوًا  العــام 
العاملــة للشــركة، وذلــك تماشــيًا مــع نمــو أعمالهــا وخاصــة فــي قطاعــي 

والخدمــات. المقــاوالت 

وفــي عــام 2019، شــهد العبدلــي مــول، وهــو مركــز تســوق وترفيــه 
فريــد بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية، زيــادة كبيــرة فــي نســبة اإلشــغال. 
حيــث وصلــت نســبة التأجيــر فــي نهايــة الســنة الماليــة الــى نســبة قدرهــا 

ــرادات المــول بشــكل ملحــوظ. %74 لتتحســن بذلــك إي

ــر البنيــة  وفــي المملكــة المغربيــة، واصلــت الشــركة تقدمهــا فــي تطوي
التحتيــة للمرحلــة الثانيــة مــن مشــروع أســوفيد، والــذي تبلــغ مســاحته 2.5 
مليــون متــرًا مربعــًا وبتكلفــة إجماليــة متوقعــة قدرهــا 142 مليــون دينــار 
كويتــي. ومشــروع أســوفيد هــو منتجــع ســياحي وســكني فاخــر متكامــل 
النابضــة  مراكــش  مدينــة  فــي  يقــع  والــذي  اإلســتخدامات  ومتعــدد 
بالحيــاة. حيــث يتضمــن المشــروع نــاٍد للغولــف مكــون مــن 18 حفــرة ، 
إلــى جانــب عــدد مــن الفلــل الســكنية الراقيــة. وســتضم المرحلــة الثانيــة 
للمشــروع فنــدق مــن فئــة خمــس نجــوم مــع مجموعــة مــن الوحــدات 
الســكنية الراقيــة، منهــا فلــل تحمــل عالمــة تجاريــة وكذلــك شــقق فاخرة. 
كمــا ســتتضمن المرحلــة الثالثــة للمشــروع مجموعــة مــن الفلــل وشــقق 

ســكنية صممــت بأعلــى مســتويات الفخامــة. 

نضــع  أن  يســعدنا  الســنوي  التقريــر  هــذا  فــي 
الماليــة  البيانــات  أهــم  عــن  موجــزًا  أيديكــم  بيــن 
الشــركة وعلــى  علــى صعيــد  المحققــة  واإلنجــازات 
صعيــد المشــاريع خــالل عــام 2019، حيــث أظهــرت 
ــرادات الشــركة بنســبة %10 لتصــل  ــج إرتفــاع إي النتائ
إلــى 113.8 مليــون دينــار كويتــي خــالل عــام 2019 
بلغــت  والتــي   2018 عــام  إيــرادات  مــع  بالمقارنــة 
103.5 مليــون دينــار كويتــي، كمــا زاد مجمــل الربــح 
بنســبة %12.5 ليصــل إلــى 24.5 مليــون دينــار كويتــي 
فــي عــام 2019 بالمقارنــة مــع عــام 2018 والــذي 
بلــغ 21.8 مليــون دينــار كويتــي، فيمــا إنخفــض صافــي 
الخســائر بنســبة %19.7 لتصــل إلــى 7.2 مليــون دينــار 
كويتــي فــي عــام 2019 بالمقارنــة مــع 9 مليــون دينــار 

كويتــي فــي عــام 2018.

كمــا حققــت الشــركة إرتفاعــًا في إجمالــي الموجودات 
بنســبة %1 لتصــل إلــى 623 مليــون دينــار كويتــي فــي 
نهايــة عــام 2019 بالمقارنــة مــع 617 مليــون دينــار 

كويتــي بنهايــة عــام 2018.

ويعــود هــذا التحســن فــي النتائــج الماليــة للشــركة 
إيــرادات  فــي  التحســن  بفضــل   2019 عــام  خــالل 
التشــغيل ومجمــل الربــح مــن أعمــال الشــركات التابعــة 
والعاملــة فــي قطاعــي المقــاوالت والخدمــات، إلــى 
جانــب زيــادة إيــرادات التأجيــر مــن المجمعــات التجاريــة 
ــادق، كمــا حقــق برنامــج  ــة مــن الفن ــرادات الثابت واإلي
نجاحــًا  الشــركة  وضعتــه  الــذي  التكاليــف  تحســين 
بــارزًا وســاهم فــي تخفيــض المصروفــات العموميــة 

واإلداريــة وكذلــك تكاليــف التمويــل بشــكل كبيــر.

وقــد نجحــت شــركة العقــارات المتحــدة فــي عــام 2019 بتوقيــع إتفاقيــة 
ــة إلدارة وتشــغيل منتجــع ســانت  ــوت العالمي ــادق ماري مــع سلســلة فن
ــت الشــركة أيضــًا  ــا حصل ــس مراكــش ضمــن مشــروع أســوفيد، كم ريجي
الرئيســية  الفنــدق ومنحــت عقــد األعمــال  لتشــييد  بنــاء  علــى رخصــة 
ألحــد أبــرز المقاوليــن الرائديــن فــي المغــرب، وهــي المجموعــة المغربيــة 
لألشــغال العامــة والبنــاء. ونظــرًا لإلنتشــار العالمــي لجائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، فقــد تأخــر البــدء فــي أعمــال بنــاء 
الفنــدق وســيتم البــدء بالبنــاء فــور رفــع كافــة إجــراءات حظــر التجــول 

ــالد.  فــي الب

مســتثمرين  مــع  وبالشــراكة  الشــركة  واصلــت  الكويــت،  دولــة  وفــي 
آخريــن مــن شــركات تابعــة لمجموعــة كيبكــو تطويــر مشــاريعها العقاريــة 
ــراج حصــة، وبيــوت حصــة،  ــارك، والتــي تشــمل أب ــة حصــة المب فــي ضاحي
والمنطقــة التجاريــة، بتكلفــة إجماليــة متوقعــة قدرهــا 250 مليــون دينــار 
كويتــي، منهــا تمويــل مــن خــالل التعاقــد مــع أبــرز البنــوك اإلســالمية 
ــارة عــن  ــار كويتــي. والمشــروع عب فــي الكويــت بقيمــة 120 مليــون دين
ــزًا فــي  ــر تمي ــد مــن نوعــه، صمــم ليكــون العنــوان األكث حــّي ســكني فري
دولــة الكويــت، ممــا يعكــس لقاطنيــه ومرتاديــه أســلوب حيــاة جديــدة، 

ــر مســبوقة. ــة غي ــة عصري ويمنحهــم تجرب

ومــن هــذا المنطلــق، أبرمــت الشــركة مؤخــرًا عقــدًا مــع شــركة الغانــم 
اإلنشــاء  بأعمــال  للقيــام  والمقــاوالت،  العامــة  للتجــارة  إنترناشــيونال 
لمشــروع أبــراج حصــة. حيــث شــهد هــذا المشــروع الســكني الفريــد إقبــااًل 
ــدات  ــر مــن %40 مــن الوح ــع أكث ــم بي ــث ت ــل العمــالء، حي ــرًا مــن قب كبي
الســكنية الراقيــة قبــل البــدء فــي أعمــال اإلنشــاء. ويرجــع هــذا اإلقبــال 
بفضــل الموقــع المتميــز للمشــروع الــذي يطــل علــى منطقــة الدعيــة 
مــن جهــة، والخليــج العربــي مــن جهــة أخــرى، باإلضافــة إلــى ثقــة العمــالء 

ــة.  ــودة مشــاريعها العقاري بالشــركة وج

ــوت حصــة، وهــو مشــروع ســكني راقــي  ــو بي ــي فه ــا المشــروع الثان أم
ــرج مــن 12 طابقــًا مــع 104  ــن ســكنيين ويتكــون كل ب يتكــون مــن برجي
شــقة فاخــرة تتألــف مــن غرفتــي نــوم، وكذلــك شــقة بغرفــة نــوم واحــدة، 
فضــاًل عــن 40 وحــدة تــاون هــاوس وهــي بيــوت ســكنية راقيــة تتكــون 
مــن أربــع غــرف نــوم. وينفــرد المشــروع الســكني الفريــد وســط طبيعــة 
ــة  ــب مدين ــة مــن قل ــى مقرب ــي وعل ــج العرب ــى الخلي ــة عل ناضــرة وبإطالل

الكويــت النابضــة.

رسالة من مجلس اإلدارة

وقــد تــم إســتكمال مرحلــة التصميــم لمشــروع بيــوت حصــة حيــث إننــا 
بصــدد الحصــول علــى الموافقــات النهائيــة مــن بلديــة الكويــت، وكذلــك 
الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة للبــدء بأعمــال الحفــر والتجهيــز لموقــع 
المشــروع. وســوف يتــم أيضــًا الطــرح والترســية ألعمــال البنــاء للمشــروع 
فــور إســتئناف العمــل الرســمي فــي جميــع الــوزارات والهيئــات الحكومية. 

والــذي  المبــارك،  حصــة  بضاحيــة  التجاريــة  المنطقــة  مشــروع  ويعتبــر 
يمــر حاليــًا بمرحلــة التصميــم التخطيطــي، وجهــة فريــدة ومبعــث إلهــام 
للباحثيــن عــن نمــط حيــاة عصريــة غيــر مســبوقة. حيــث يشــتمل المشــروع 
علــى مزيــج مــن األنشــطة التجاريــة المتنوعــة تشــمل الشــقق الفندقيــة 
والعيــادات الطبيــة والمكاتــب التجاريــة باإلضافــة إلــى المتاجــر ومحــالت 
ــة  ــة والمحلي ــة العالمي ــد مــن العالمــات التجاري ــي تضــم العدي ــة الت التجزئ

ــزة. ــات الممي ــم والكافيه ــارة مــن المطاع ــة مخت ــك مجموع وكذل

ونظــرًا إلســتمرار التفشــي الوبائــي لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
)كوفيــد - 19(، تتوقــع شــركة العقــارات المتحــدة أن تواجــه عامــًا مليئــًا 
بالتحديــات فــي بعــض قطاعاتهــا التشــغيلية، محليــًا ودوليــًا. حيــث قامــت 
الشــركة بإجــراء تقييــم إســتباقي للموقــف ووضــع خططــًا للتعامــل مــع 

تلــك التحديــات. 

وتشــمل هــذه التدابيــر اإلحترازيــة - التــي تــم البــدأ بالعمــل بهــا - دعــم 
بالتحصيــالت  تســريعها  خــالل  مــن  الشــركة  فــي  الســيولة  وزيــادة 
المســتحقة لهــا مــن العمــالء، وخاصــة مــن الجهــات الحكوميــة، وكذلــك 
إســتمرار تعاقداتهــا مــع مســتثمريها وعمالئهــا. ويتــم إســتكمال هــذه 
التدابيــر بمبــادرات مختلفــة لتقليــل التكاليــف بمــا فــي ذلــك مناقشــة 
ومخاطبــة البنــوك المتعامــل معهــا لخفــض تكاليــف التمويــل وتمديــد 
آجــال إســتحقاق الديــون. ونأمــل مــن خــالل هــذه التدابيــر اإلحترازيــة تقليــل 

التأثيــر المالــي علــى أعمالنــا المختلفــة إلــى أقصــى حــد ممكــن. 

وقبــل الختــام، نــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة لنشــكر جميــع مســاهمينا 
ــا، والشــكر موصــول  الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة ودعمهــم المســتمر لن
لعمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم بنــا. كمــا نــود أيضــًا أن نعبــر عــن خالــص 
تقديرنــا وإمتناننــا لكافــة موظفينــا الكــرام علــى جهودهــم وإخالصهــم 

للشــركة.

وبالنهايــة، نــود أن نعــرب عــن خالــص تمنياتنــا بالنجــاح واإلزدهــار المســتمر 
لدولتنــا الحبيبــة الكويــت فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة صاحــب 
ــي  ــاح وســمو ول ــر الصب ــاح األحمــد الجاب ــالد الشــيخ/ صب ــر الب الســمو أمي
الّلــه  الجابــر الصبــاح، حفظهمــا  نــواف األحمــد  عهــده األميــن الشــيخ/ 

ورعاهمــا.
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السادة المساهمين الكرام،
ّله وبركاته،  السالم عليكم ورحمة ال

الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  ًة،  بداي
لتي  ا لثقة  ا على  رة  اإلدا لمجلس 
منصب  في  بتعييني  إياها  منحتني 
الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة 
العقارات المتحدة، وأتطلع قدما للعمل 
مع جميع الموظفين الكرام في الشركة 
لتحقيق  التابعة  ومجموعة شركاتها 

نا وأهدافهم. تطلعات عمالئ

ومــع تولــي المهمة الموكلــة إلي، وبفضل دعم فريق 
اإلدارة التنفيذيــة فــي المجموعــة، ســأكمل مســيرة 
والممتــدة  المتميــزة  وإنجازاتهــا  الشــركة  نجاحــات 
ــادي  ــس دورهــا الري ــب تكري ــى جان ــة، إل ألعــوام طويل
والتطويــر  اإلســتثمار  خــالل  مــن  العقــاري  بالقطــاع 
فــي مشــاريع تنمويــة. وتأتــي تحقيــق هــذه الرســالة 
مــن خــالل سياســة التحــول اإلســتراتيجي فــي شــركة 
العقــارات المتحــدة والتــي تتضمــن تعزيــز القــدرة علــى 
التطويــر العقــاري، وإنجــاز مشــاريعها وفــق جدولهــا 
عمالئهــا  علــى  والتركيــز  المعاييــر،  وبأعلــى  الزمنــي 
بأهميــة بالغــة عــن طريــق تقديــم منتجــات ذات جــودة 
عاليــة، إلــى جانــب حمايــة حقــوق مســاهميها، فضــاًل 
التــي تشــكل قيمــة  المشــاريع  عــن اإلســتثمار فــي 

مضافــة لمجتمعنــا علــى أوســع نطــاق.

وعلــى الصعيــد الداخلــي، ســنقوم بخلــق بيئــة عمــل 
تتــالءم مــع ثقافــة الشــركة القائمــة علــى مبــدأ التنــوع 
واإلندمــاج تســوده روح الفريــق الواحــد، وتعــزز ســبل 
التواصــل بيــن الموظفيــن، وبنــاء عالقــات مســتدامة 
مــع كافــة الشــركاء والمســاهمين وأصحــاب المصالــح 
المتحــدة  العقــارات  الشــركة. ســتتبّنى شــركة  فــي 
وذلــك  البشــري  رأســمالها  تعزيــز  فــي  جديــدًا  نهجــًا 
بإســتقطاب مواهــب جديــدة، وتمكيــن الموظفيــن، 
باإلضافــة  بينهــم،  فيمــا  المســؤولية  روح  وغــرس 
آليــات  تطويــر  فــي  الجديــدة  المبــادرات  إلطــالق 
العمــل القائمــة، والتــي تشــكل الركيــزة األساســية 

لتحســين أدائهــا وتعزيــز إنتاجيتهــا.

تعزيــز  علــى  المتحــدة  العقــارات  شــركة  ســتعمل  العــام،  هــذا  وفــي 
بثقــة  جديــر  عقــاري  إســمها كمطــور  وترســيخ  الســوق  فــي  مكانتهــا 
العمــالء، وذلــك عــن طريــق تطويــر مشــاريع عقاريــة بمســتويات عالميــة 
تســهم مــن خاللهــا بإثــراء البيئــة المعماريــة القائمــة. كمــا ســتعزز الشــركة 
فــي محفظــة أنشــطتها وأعمالهــا بالتركيــز علــى فلســفة أساســها تلبيــة 
رغبــات العمــالء وتحقيــق غاياتهــم وذلــك مــن خــالل الدراســة والتعــرف 

ــه.  ــات الســوق ومتطلبات ــر إحتياج ــى آخ عل

ومــن هــذا المنطلــق، ســتواصل الشــركة أيضــًا جهودهــا الراميــة إلــى 
تحســين األداء بكافة أذرعها اإلســتثمارية وشــركاتها التابعة في الكويت 
ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ال ســّيما رفــع كفاءتهــا 
وفاعليتهــا التشــغيلية بتكاليــف منخفضة. ستشــتمل هذه اإلســتراتيجيات 
أيضــًا تعزيــز التدفقــات النقديــة مــن خــالل األداء التشــغيلي، وإيجــاد فــرص 
إســتثمارية ألصولهــا غيــر العاملــة أو المــدّرة للدخــل، وكذلــك الدخــول في 
شــراكات تنمويــة هدفهــا تطويــر مشــاريع عقاريــة فــي أراٍض مملوكــة 
بمواقــع مميــزة، إلــى جانــب خلــق فــرص إســتثمارية جديــدة تهــدف إلــى 

تنويــع مصــادر اإليــرادات.

إن قصــة نجــاح شــركة العقــارات المتحــدة فــي جــذب مســتثمرين مــن 
تطويــر مشــروع ضاحيــة  فــي  للمشــاركة  المرموقــة  الشــركات  كبــرى 
ــة  ــادة ومكان ــى ثقــة المســتثمرين بري ــة عل ــة واضح ــارك، دالل حصــة المب
الشــركة فــي تطويــر المشــاريع العقاريــة المبتكــرة ذات العوائــد الماليــة 
المجزيــة لهــا ولشــركائها، مــع قدرتهــا أيضــًا علــى تكــرار نموذجهــا الناجــح 
فــي اإلســتثمار المشــترك إلقتناصهــا فــرص لمشــاريع عقاريــة قادمــة، 
مــن شــأنها تعزيــز وتنويــع الشــركة فــي محفظتهــا اإلســتثمارية وتطويرهــا 

ــاري.  العق

وختامــًا، أود أن أنتهــز هــذه الفرصــة ألعــرب عــن خالــص تقديــري لمجلــس 
اإلدارة وجميــع مســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة وأتطلــع لدعمهــم 
لكافــة  وإمتنانــي  شــكري  عظيــم  عــن  أعبــر  أن  أوّد  كمــا  المســتمر، 
الموظفيــن علــى تفانيهــم وجهودهــم وإخالصهــم للشــركة وجعلهــا رائــدة 

ــة. ــر المشــاريع العقاري فــي تطوي
ولكم مني فائق الثناء والتقدير ،،،

مازن عصام حوا
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رز الشركات في مجال  تعد شركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( من أب
ا  أفريقي الشرق األوسط وشمال  الكويت ومنطقة  العقار في  ر  تطوي
ار دوالر  ي ار كويتي ) 2 مل ن بلغ إجمالي قيمة أصولها 623 مليون دي حيث ت
العقارات  تأسست شركة  2019. وقد  ر  31 ديسمب أمريكي( كما في 
المتحدة بموجب مرسوم أميري في العام 1973 في الكويت وأدرجت 

في سوق الكويت لألوراق المالية في العام 1984.

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة الشرق 
ا من خالل عدد من األذرع اإلستثمارية والشركات  األوسط وشمال أفريقي
العمليات  الشركة األساسية على  تركز أعمال  ت التي تملكها.  ابعة  ت ال
المحفظة اإلستثمارية للشركة  العقارات، وتتضمن  ر  العقارية وتطوي
اني السكنية، ومراكز  تجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمب المجمعات ال
اني وناطحات السحاب اإلدارية، باإلضافة إلى مشاريع  التسوق، والمب
ا،  ن عقارية متعددة االستخدامات في مقدمتها برج كيبكو، فندق ماري
ز رزيدنسز في  ا مول في الكويت، صاللة جاردنز مول وصاللة جاردن ن وماري
نان، فندق  ب ُعمان والعبدلي مول في األردن، وروشه فيو 1090 في ل
ا في مصر ، وأسوار  هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوري

رزيدنسز في مصر وأسوفيد في المغرب.

بر شركة العقارات المتحدة الذراع العقاري لمجموعة شركة مشاريع  تعت
ـهم  دد أسـ ـ ـث عـ ـ ن حي ـ ر مـ الكويت القابضة "كيبكو" وهي المساهم األكب
ة، بما لديها من أصول موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها  ـ ـ ـص الملكي حصـ
ر 2019. ار دوالر أمريكي كما في 31 ديسمب ي زيد في مجموعها عن 34 مل ت

رائدة وأكثرها  ر الشركات القابضة ال وتعد مجموعة المشاريع إحدى أكب
الشرق األوسط وشمال  األنشطة على مستوى منطقة  ًا في  تنوعـ
رئيسية في محفظة  المجموعة حصص ملكية  ا، حيث تمتلك  أفريقي
رئيسية  تركز أنشطتها ال تضم حوالي 60 شركة عاملة في 24 دولة، وت
ية، اإلعالم، العقار والصناعة. كما تمتلك  في قطاعات الخدمات المال
رئيسية حصص ملكية  ابعة والزميلة لشركاتها ال ت من خالل الشركات ال

في قطاعي التعليم والصحة.

شركة العقارات المتحدة

تجربة سكنية عصرية راج حصة مفهومًا جديدًا ل تضيف أب
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راج حصة أب

أداء الشركة لعام 2019

راح حصة السكني في ضاحية حصة . 1 تحقيق نسبة مبيعات تجاوزت % 40 لمشروع أب
المبارك – دولة الكويت.

رناشيونال . 2 ت راج حصة لشركة الغانم إن رئيسية لمشروع أب اد تنفيذ حزمة األعمال ال تم إسن
لتجارة العامة والمقاوالت. ل

اه الجوفية لمشروع بيوت . 3 ربة وسحب المي ت اد حزمة أعمال الحفر وسند جوانب ال تم إسن
ية. ر للمقاوالت اإلنشائ حصة السكني بضاحية حصة المبارك إلى شركة الكويت بروكن

تجارية في ضاحية حصة المبارك.. 4 بدأت مرحلة التصميم التخطيطي لمشروع المنطقة ال

نة . 5 انية( بمدي ث تم إستكمال مرحلة التصميم التخطيطي لمشروع أسوفيد )المرحلة ال
مراكش في المملكة المغربية وبدأت مرحلة التصميم التفصيلي.

توقيع إتفاقية مع سلسلة فنادق ماريوت العالمية إلدارة وتشغيل منتجع سانت . 6
اء لتشييد الفندق. ن ريجيس مراكش والحصول على رخصة ب

تخارج . 7 يجية الشركة في ال رات را في إمارة دبي كجزء من إست يع أرض مثلث قرية الجمي ب
ر العاملة. من األصول غي

تخارج من . 8 بيع قسيمتين في مشروع ضاحية حصة المبارك كجزء من فرص عملية ال
المحفظة اإلستثمارية للمشروع بهدف تحقيق العوائد للمساهمين.

ار . 9 ن الحصول على تمويل مصرفي دّوار بقيمة 250 مليون جنيه مصري )4.6 مليون دي
يع  كويتي( من قبل البنك األهلي المتحد – مصر، مقابل الشيكات المستحقة عن ب

وحدات مشروع أسوار رزيدنسز في مصر.

ار كويتي من قصيرة . 10 ن تم التفاوض على إعادة تصنيف القروض بقيمة 50 مليون دي
األجل إلى طويلة األجل.

ابعة لشركة . 11 نجحت شركة الريف للعقارات، وهي شركة مساهمة ُعمانية مقفلة ت
بقيمة األجل  لة  تسهيالت مصرفية طوي على  الحصول  المتحدة، في   العقارات 

ُعماني. ال ُعماني من البنك األهلي ال 14 مليون ري

اإلنجازات الرئيسية في عام 2019 



 مشاريع تحت
التنفيذ
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راج حصة  اة، يطل مشروع أب الحي نابضة ب ارك ال من قلب ضاحية حّصة المب
نة الكويت. ويوفر مشروع  القرب من مدي مباشرة على الخليج العربي ب
راج حّصة للساكنين فيه مجموعة واسعة من المساكن العصرية تجمع  أب
تنوع بين الشقق وطوابق الدوبلكس ووحدات  بين الفخامة والرفاهية وت
تاون هاوس كلها مؤلفة من ثالث غرف نوم وتتميز كل وحدة سكنية  ال
نة لتضيف  بحر والمدي ال الخالبة على  انورامية  ب ال المناظر  العديد من  ب

تجربة سكنية عصرية.  بعدًا جديدًا ل

ا، يمتدا على مساحة أرض قدرها  ًق برجين من 40 طاب تألف كل برج من ال ي
ا  ا مًع رًا مربعًا، ليكّون اء تصل إلى 70,000 مت ن رًا مربعًا ومساحة ب 5,500 مت
رز  راج حصة وهي تحفة معمارية فريدة تم تصميمها من قبل أب مشروع أب
شركات التخطيط والتصميم في منطقة الشرق األوسط، وهي شركة 
التعاون مع شركة نبيل  دار "إس إتش" لإلستشارات الهندسية وذلك ب

غالم للهندسة المعمارية والتخطيط ذات الشهرة العالمية. 

ترفيهية  راج حصة للساكنين مجموعة متنوعة من الخدمات ال ستوفر أب
احة، نادي صحي، مركز رياضي، حدائق خضراء، صالة  والتي تضم حمام سب
ارات متعددة الطوابق  ألعاب لألطفال، أماكن ترفيهية، ومواقف سي
للمقيمين والضيوف، لتضيف بذلك تجربة سكنية معاصرة تجمع بين 
زويد هذا الصرح الجديد بأحدث أجهزة األمن  الحداثة والخصوصية. وسيتم ت

مع طاقم أمني لحراسة المجمع السكني. 

أبراج حصة

مشاريع تحت التنفيذ

بحرية المميزة تها ال راج حصة بإطالل أب
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بنتهاوس من أعالي السحاب زلية داخل ال راحة المن ال

انورامية خالبة زلية مبتكرةغرف النوم بإطاللة ب يئة من ب

مشاريع تحت التنفيذ
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يعُد بيوت حصة أحدث مشروع سكني راقي والذي يقع بضاحية حصة 
نابضة.  نة الكويت ال المبارك على مقربة من شارع الخليج العربي ومدي
ز  صمم الشكل الهندسي للمشروع ليحاكي أساليب معمارية تقليدية يتمي
ائي،  ن ث بطابع من البساطة واألصالة والخصوصية. وبفضل موقعه اإلست
أعلى مستويات الفخامة والرفاهية وسط  ينفرد مشروع بيوت حصة ب

مجتمع سكني جديد بتصميم فريد ومعاصر.

تم تصميم مشروع بيوت حصة من قبل شركة دار "إس إتش" لإلستشارات 
رز شركات التخطيط والتصميم في منطقة الشرق  الهندسية، واحدة من أب
إرتفاع 12 طابق لكل  يين ب رجين سكن تألف المشروع من ب األوسط. حيث ي
أعلى  منهما تتضمن عدد 105 شقة فاخرة وكذلك 40 تاون هاوس صمم ب
مستويات الفخامة والرفاهية وسط طبيعة ناضرة وبإطاللة على الخليج 

نابضة. نة الكويت ال العربي وعلى مقربة من قلب مدي

أعلى مستويات الفخامة  تاون هاوس، وهي بيوت سكنية راقية، ب تتسم ال
ز بتصاميمها الحديثة وطابعها المعماري الذي ينسجم  والرفاهية وتتمي
تية التقليدية. حيث تتكون البيوت من 4 غرف نوم مع  يئة الكوي ب مع ال
مساحة معيشية رحبة تطل على حوش مع مسبح خاص بوسط البيت 
ر فتحة سماوية  الطبيعية عب يسمح تصميمه بتسلل أشعة الشمس 
ارة على سرداب مجهز  إلضاءة أنحاء المكان. تشتمل بعض البيوت المخت
أو كديوانية إلستقبال  لغرفة متعددة اإلستخدامات  يرة  بمساحة كب
يها  رحابة والخصوصية. حيث يمكن الوصول إل زوار إلضفاء المزيد من ال ال
ارات  لبيت وكذلك من خالل موقف السي رئيسي ل ر المدخل ال مباشرة عب

السرداب عبر مدخل خاص.  ب

  بيوت حصة
تتمتع الشقق المكونة من غرفتين نوم بمساحة معيشية عصرية مع 
راسات  شرفات خاصة بها، كما تضم بعض الشقق في الطوابق األخيرة ت
الخالبة  المناظر  تجمع  رائعة  بإطالالت  ناغم  ت ت ل مميزة على األسطح، 
نة الكويت.  راج الكويت، وسماء مدي بين ساحل الخليج العربي، وصرح أب

أما  ا،  ًع ًرا مرب 13,000مت إلى  بيوت حصة على مساحة أرض تصل  تمتد 
يضم  ا. وهو مشروع  ًع مرب ًرا  مت  47,000 حوالي  بلغ  فت اء  ن ب ال مساحة 
السكنيين وتشمل  برجين  ل ل المتميزة  المرافق والخدمات  العديد من 
راسات خارجية وغرفة متعددة األغراض إضافة  مسبح ونادي صحي وت

إلى منطقة ألعاب لألطفال. 

أعلى مستويات الفخامة والرفاهية تتسم بيوت حصة ب
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مسبح وسط تراس خارجي بطابع عصري مشروع بيوت حصة بتصميمه الفريد والمعاصر

اٍد صحي متكامل ن
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الحركة والحياة تجارية واجهة حضارية جديدة تعج ب تعد المنطقة ال

مشاريع تحت التنفيذ

تجارية لضاحية حصة المبارك في الكويت، أحدث مشروع  عد المنطقة ال ُت
لحي تجاري شامل ومتعدد اإلستخدامات، تمثل معالمه الواجهة الحضارية 
األنشطة  بين  يجمع  فالمشروع  اة.  والحي الحركة  ب تعج  التي  الجديدة 
الطبية  تجارية والعيادات  ال المكاتب  المتنوعة في مكان واحد، مثل 
تجزئة وكذلك  ال اجر ومحالت  المت إلى  باإلضافة  الفندقية  والشقق 
احثين عن  ب ال تلهم  ليكون بذلك وجهة فريدة  المطاعم والكافيهات، 

نمط حياة عصرية غير مسبوقة. 

المكتب اإلستشاري  تجارية تم تصميمه من قبل  ال المنطقة  مشروع 
اني نيكين سيكي، إحدى أكبر شركات التصميم المعماري والهندسي  اب ي ال
التعاون مع المكتب العربي لإلستشارات الهندسية،  في العالم، وذلك ب
والمتعددة  رائدة  ال اإلستشارية  الدور  ر  أكب إحدى  أيضًا  ر  ب يعت الذي 
ينتج عن هذا التعاون منطقة تجارية بتصميم  التخصصات في الكويت، ل
عالمي وبطابع جمالي مبتكر للمرافق والخدمات التي تتضمن ممشى 
نزه محاط بطبيعة خالبة من الحدائق والمساحات الخضراء، إلى جانب  ت ل ل
العيش  تجربة  بعدًا جديدًا على  بدورها  المفتوحة، تضيف  المساحات 
يئة  الحياة في ب والعمل واإلستمتاع معًا، وسط أجواء حضارية نابضة ب

صحية مستدامة، تالقي تطلعات السكان ومرتادي المشروع.

اني بطوابق متعددة،  تجارية تحتوي على مجموعة من المب المنطقة ال
مصممة بأسلوب حديث، وهي مخصصة لمزاولة العديد من األنشطة، 
تحتها  الفندقية،  الطبية والشقق  تجارية والعيادات  ال المكاتب  منها 
ارات، التي تغطى واجهتها  العديد من األدوار المخصصة لمواقف السي
بيئي المستدام الذي  ًا مع النهج ال اتات، وذلك تماشي ب ن زرع وال ال الخارجية ب
تجارية مجموعة  اخية للكويت. وتحتضن المنطقة ال يناسب الظروف المن
اجر ومحالت  تجارية العالمية والمحلية، تشمل المت واسعة من العالمات ال
انيها المنخفضة،  ز بمب ارة وهي تتمي تجزئة والمطاعم وكافيهات مخت ال
اديها  لتوفر لقاطنيها ومرت المشروع  الشمالي من  الجانب  وتقع في 

الهواء الطلق.  متعة التسوق والتذوق في أجواء مفتوحة ب

تجارية التي تطل على أطول شارع داخلي  ويمكن الوصول إلى المنطقة ال
رئيسية والطرق السريعة، مثل  ر أهم الشوارع ال بضاحية حصة المبارك عب
ثالث  طريق الفحيحيل السريع وشارع الخليج العربي وطريق الدائري ال

وشارع عدن.

المنطقة التجارية
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الحياة وسط أجواء حضارية نابضة ب

الهواء الطلق متعة التسوق والتذوق في أجواء مفتوحة ب

ٔاحدث مشروع حي تجاري شامل ومتعدد اإلستخدامات

مشاريع تحت التنفيذ
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الحياة في المملكة  نابضة ب يتخذ مشروع أسوفيد من مدينة مراكش ال
ًا له، فهو مشروع يمتد على مساحة تصل إلى 2.5 مليون  المغربية مكان
ر مربع، وهو منتجع سياحي وسكني متكامل متعدد اإلستخدامات  مت

ومصمم بأسلوب فاخر.

ًا للغولف مكون  ادي ن إلى ثالثة مراحل، تضم األولى  المشروع  ينقسم 
ز  ز على العديد من الجوائ من 18 حفرة، تم تصميمه بأسلوب عالمي، حائ
العالمية، وهو يجمع بين فخامة ورفاهية اللعب، وسط المناظر الطبيعة 
ثلوج، ليمنح عشاق  ال اآلسرة المطلة على قمم جبال األطلس المغطاة ب
لعبة الغولف تجربة فريدة من نوعها. ويضم المنتجع أيضًا مطعمًا فاخرًا 
نادي،  ومتجرًا خاصًا لجميع مستلزمات الغولف، وصالة خاصة ألعضاء ال

راقية. إلى جانب عدد من الفيالت السكنية ال

انية، فتضم فندق سانت ريجيس مراكش، إحدى فنادق  ث أما المرحلة ال
تألف من 60 غرفة  سلسلة ماريوت العالمية من فئة خمس نجوم. وهو ي
أعلى مستويات الرقي والفخامة، إلى جانب العديد  و 20 فيال صممت ب
ترفيهية التي تشمل منتجع صحي بمواصفات  من المرافق والخدمات ال
احة، ونادي رياضي، باإلضافة إلى مجموعة واسعة من  عالمية، وحمام سب
رين تجربة فريدة ومتنوعة من األطباق  زائ المطاعم الفاخرة التي تمنح ال

العالمية المميزة.

انية للمشروع أيضًا مجموعة من الوحدات السكنية  ث وتوفر المرحلة ال
راقية منها: 22 فيال تحمل عالمة تجارية، و 28 فيال إستثمارية، و 25  ال
فيال سكنية، و 120 شقة، باإلضافة إلى مساحة تجارية تمتد إلى 2,312 

رًا مربعًا. مت

ثة للمشروع على مجموعة من الفيالت والشقق  ال ث وتحتوي المرحلة ال
أعلى مستويات الفخامة. السكنية المصممة ب

كيلومترات عن مطار   8 نحو  يبعد  أسوفيد  منتجع  أن مشروع  يذكر 
مراكش الدولي.

منتجع أسوفيد

فندق سانت ريجيس مراكش



4445 مشاريع تحت التنفيذ

تجربة ممتعة وفريدة في لعب الغولف مع كرم الضيافة

فلل سكنية راقية تطل على قمم جبال األطلس

أعلى مستويات الفخامة والرفاهية فيال سكنية مصممة ب



 الشركات 
 التابعة والزميلة

للمجموعة
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الشركة المتحدة إلدارة المرافق )ش.م.ك-مقفلة( هي شركة مملوكة 
بنسبة %96.8 من قبل شركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( وتعد 
رائدة في مجال الخدمات المتكاملة إلدارة المرافق. من إحدى الشركات ال

تأسست في عام 2008 وتعد من أول الشركات في الكويت التي تقدم 
تكار  خدمات متكاملة إلدارة الممتلكات والمرافق وتواصل تطبيق اإلب
لية المتميزة بدءًا من مراحل التصميم  ر التشغي ي ا والمعاي والتكنولوجي
اني والمرافق  الى جميع مراحل التشغيل وغيرها من الخدمات األخرى للمب
اني المتعددة األغراض  تجارية والسكنية والمب الحكومية والمجمعات ال
انة واألمن  ومرافق القطاع النفطي، وأيضا الخدمات اإلستشارية والصي
والتنظيف باإلضافة الى خدمات أخرى، ويشمل نشاط الشركة تقديم 
تجارية والسكنية متعددة اإلستخدام في عدة  خدمات إدارة العقارات ال
ا ومن هذه الدول )دولة  دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي
بحرين والمملكة  ية المتحدة وسلطنة ُعمان ومملكة ال اإلمارات العرب

انية(. ن ب ل ية والجمهورية ال األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العرب

 الشركات التابعة النشطة

الشركة المتحدة إلدارة المرافق
السيد/ أحمد يوسف الكندري

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

ية الشركة المتحدة إلدارة المرافق بمرور  تزامن هذا اإلنجاز مع إحتفال وي
يرة من العقود  ثالثة عشر عامًا على تأسيسها وإستحواذها على نسبة كب
رادات الشركة بشكل ملحوظ. وقد  ًا على إي ي جاب في الكويت مما إنعكس إي
القطاعين  أبرمت الشركة في عام 2019 عدة عقود مع شركات وهيئات ب
الحكومي والخاص في الكويت ومنها الهيئة العامة لإلستثمار، شركة 
كامكو إنفست، شركة اإلستثمارات الوطنية، مجموعة الشايع، المجلس 
ينغ الكويتي  بول بريطاني، شركة جي اس التعليمية، نادي ال الثقافي ال

رياضي، ومكتب البنك الدولي في الكويت.   ال

 الشركات التابعة والزميلة للمجموعة
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رئيسي في  ال الذراع  المتحدة )ش.م.ك-مقفلة(  اني  المب تمثل شركة 
مجال اإلنشاءات والمقاوالت لشركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( 
ر  رائدة في مجال التطوي الكامل، وهى إحدى الشركات ال والمملوكة لها ب
ا. وصنفت  العقاري في الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي
اني المتحدة كشركة مقاوالت فئة "أولى" منذ عام 1984  شركة المب
العديد من المشاريع المتميزة في الكويت، حيث  ولديها سجل حافل ب
بلغت قيمة مشاريعها المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 264 مليون 

ار كويتي. ن دي

ادة عقود المقاوالت،  شهدت الشركة توسعًا في أعمالها من خالل زي
واإلستحواذ على نسبة %40 في شركة إنشاء القابضة، وشركة إنشاء 
اء  ن ب ال مواد  وتوريد  تصنيع  متخصصة في  رائدة  تية  كوي هي شركة 
السوقية لشركة  الحصة  ادة  زي إلى  واإلنشاء. ويهدف هذا اإلستحواذ 
اني المتحدة في قطاع اإلنشاءات والمقاوالت لتحسين كفاءتها  المب

لية وتنويع مصادر الدخل. التشغي

ابعة  تنفيذ أعمال لمشاريع ت كما أبرمت الشركة العديد من العقود ل
للقطاعين الحكومي والخاص على السواء ومن هذه المشاريع مشروع 
الكويت،  جامعة  العامة،  األشغال  وزارة  العدل،  وزارة  الصحة،  )وزارة 
ا  ن لرعاية السكنية، شركة إبيسكو العالمية، شركة مي المؤسسة العامة ل

اح(. هومز العقارية، وعقارات الشيخ سالم حمود السالم الصب

شركة المباني المتحدة
السيد/ محمد سالم الوطيان 

الرئيس التنفيذي

تنفيذها )مركز  ية المكتملة التي قامت الشركة ب رز العقود اإلنشائ ومن أب
ا الجذعية  اح للخالي الفحيحيل الصحي، مبنى مركز الشيخة سلوى الصب
راء، مبنى  لخب ابة العامة، مبنى اإلدارة العامة ل ي ن والحبل السري، مبنى ال
اني  ـ " BOT "، ومب نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز ال اإلدارة العامة ل

الخدمات العامة بضاحية "C" بمدينة صباح األحمد السكنية(. 

ية الهامة ومنها:  تنفيذ بعض العقود اإلنشائ ًا ب ي كما تقوم الشركة حال
الجامعية  السالم  اح  مدينة صب )3( في  المركزية  الخدمات  )محطة 
الحرم  األدوار في  ارات متعدد  الشدادية، مبنى مواقف سي بمنطقة 
ر اإلطارات  الجامعي بجامعة الكويت بمنطقة الخالدية، مصنع إعادة تدوي
المبارك، اإلنشاءات  تحتية بضاحية حصة  ال نية  ب ال السالمي، مشاريع  ب
له المبارك، فضاًل  والخدمات العامة بضاحية      )6+5+1( بغرب عبدال
عن تنفيذ عدد 40 عمارة من السكن العامودي وأعمال الخدمات الخاصة 

الضاحية اإلستثمارية بمدينة صباح األحمد السكنية(.  بها ب

وقد إستحدثت الشركة أيضًا إدارة خاصة للعمليات اللوجستية بهدف 
بفاعلية  ية  اإلنشائ تنفيذ مشاريعها  ر خططها وأنشطتها في  تطوي
ار كويتي  ن ادة رأس المال الُمصدر من 2.5 مليون دي وكفاءة، كما تمت زي
ار  ن ار كويتي ورأس المال المصرح به إلى 15 مليون دي ن إلى 10مليون دي
كويتي وذلك بهدف التمكن من الدخول في مناقصات بحجم أكبر من 

المشاريع الحالية.

NA

 الشركات التابعة والزميلة للمجموعة

 الشركات التابعة النشطة
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تأسست شركة الضيافة القابضة )ش.م.ك-قابضة( في عام 2005، وهي 
مملوكة لشركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( بنسبة قدرها %81، 
ابعة لها،  ت حيث تقوم بممارسة نشاطها من خالل عددًا من الشركات ال
نان ومصر. كما تتضمن المحفظة  ب والتي تتوزع أنشطتها في كٍل من ل
اإلستثمارية المملوكة للشركة عددَا من المشاريع العقارية المتعددة 
نان، فندق هيلتون  ب ر بحمدون وروشه فيو 1090 في ل ومنها فندق سفي
ا وقطعة أرض  القاهرة )هليوبوليس سابقًا(، وفندق والدورف أستوري
ر بمدينة شرم الشيخ في جمهورية  العروبة وكذلك مشروع تحت التطوي

ية. مصر العرب

تأسست شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة )ش.م.م( في جمهورية 
القابضة  الضيافة  ابعة لشركة  ت 1976، وهي شركة  العربية عام  مصر 
)ش.م.ك-قابضة(، والمملوكة لشركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة(.

  
رئيسى في القيام  احة ال يتمثل غرض شركة الخليج-مصر للفنادق والسي
ائها وإستغاللها،  ن احية وإكتسابها وإقت إنشاء الفنادق والمنشآت السي ب
ا  وتمتلك الشركة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس و والدورف أستوري
ر  القاهرة هليوبوليس، وقطعة أرض العروبة وكذلك مشروع تحت التطوي

ية.  بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العرب

شركة الضيافة القابضة
الشيخ/ خليفة عبدالّله الجابر الصباح

رئيس مجلس اإلدارة

 شركة الخليج – مصر
للفنادق والسياحة 
السيد/ محسن ابو العزم 

العضو المنتدب

 الشركات التابعة والزميلة للمجموعة

ا القاهرة هليوبوليس في مصر فندق والدورف أستوري

 الشركات التابعة النشطة
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تأسست شركة العقارات المتحدة القابضة لإلستثمارات المالية )ش.م.م.( 
عام 2008، وتتخذ من القاهرة كمقٍر لها وهي إحدى األذرع اإلستثمارية 
المتحدة )ش.م.ك-عامة( في  العقارات  لشركة  المملوكة  رئيسية  ال

ية.  جمهورية مصر العرب

تتولى شركة العقارات المتحدة القابضة لإلستثمارات المالية مسؤولية 
ر العقاري لشركة العقارات المتحدة  إدارة المحفظة اإلستثمارية والتطوي
تركز أنشطتها في عمليات اإلشراف  ابعة في مصر، حيث ت ت وشركاتها ال
ابعة المشاريع للشركة ومن أهمها: مشروع أسوار رزيدنسز  والتخطيط ومت

ومشروع أفارس السكني.

حيث يمثل مشروع أسوار رزيدنسز مجتمع سكني يضم 75 فيال تشمل 
الجانب الشرقي من القاهرة الجديدة، وهي  ثالثة طوابق، ويقع على 
ًرا من  ا على بعد 40 كيلومت يًّ مدينة حديثة مزدهرة يجري تطويرها حال

القاهرة في جمهورية مصر العربية.

ا في  يًّ ر حال ارة عن مجتمع سكني فاخر قيد التطوي ومشروع أفارس عب
الشقق  بين  تنوع  ت 468 وحدة سكنية  الجديدة، ويضم  القاهرة  قلب 
العادية وشقق الدوبلكس، باإلضافة إلى مجمع تجاري ومكاتب تجارية.

كما تقوم شركة العقارات المتحدة القابضة لإلستثمارات المالية على 
تنفيذ واإلشراف العام على كافة األنشطة واألعمال الخاصة  الدعم وال
المرسومة  يجيات  رات ا للخطط واإلست المشاريع في مصر، وذلك وفًق ب

لها من قبل شركة العقارات المتحدة في الكويت.  

الشركات اإلقليمية

شركة العقارات المتحدة القابضة 
لإلستثمارات المالية

السيد/ محمد حلمي شقوير 
العضو المنتدب

 الشركات التابعة والزميلة للمجموعة

نة القاهرة الجديدة في مصر مشروع أسوار رزيدنسز بمدي
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تخذ  تأسست شركة العقارات المتحدة في األردن )ش.م.خ( عام 2006، وت
األذرع اإلستثمارية  لشركة  إحدى  لها، وهي  من مدينة عّمان كمقٍر 
المملكة األردنية الهاشمية . حيث  العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( ب
ز  ر مشاريع عقارية تتمي يتمحور أساس رؤية ونشاط الشركة في تطوي

راء المجتمع األردني. بروح اإلبتكار واإلبداع إلث

ويتمثل مشروع العبدلي مول أحد أكبر مشاريع الشركة في كونه تحفة 
رائدة للشركة في األردن،  ارزة لكبرى المشاريع العقارية ال فنية وعالمة ب
تجربة عصرية غير مسبوقة في التسوق  مضيفًة بذلك مفهومًا جديدًا ل
تجارية المتنوعة إلى جانب روعتها  ترفيه، يتضمنها مزيج من العالمات ال وال
ودقة تصميمها المعماري الفريد. فيما أسَهم هذا المشروع الفريد على 
دعم وتنشيط اإلقتصاد الوطني في المملكة األردنية الهاشمية بفضل 
ر اآلالف من فرص العمل للقوى العاملة وبوظائف تلبي مختلف  توفي

ز هذا القطاع.  تعزي األنشطة والخدمات ل

الشركات اإلقليمية

شركة العقارات المتحدة – األردن
السيد/ عبد المجيد عطا الّله الكباريتي

الرئيس التنفيذي

 الشركات التابعة والزميلة للمجموعة

مشروع العبدلي مول بمدينة عّمان في األردن
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تية مقفلة مملوكة  ا هومز العقارية )ش.م.ك-مقفلة(، وهي شركة مساهمة كوي ن شركة مي
لشركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( بنسبة قدرها %33.33، الى جانب تمُلك باقي 

ابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو".  الحصص لشركات ت

تجارية بضاحية  ا هومز العقارية عدد من األراضي والمشاريع السكنية وال ن وتمتلك شركة مي
ر هذه المشاريع المتنوعة تشمل المكونات السكنية  حصة المبارك وذلك بهدف تطوي
اجر  تجارية والعيادات الطبية والشقق الفندقية فضاًل عن المت باإلضافة إلى المكاتب ال

لتجزئة والمطاعم والكافيهات. ومحالت ل

ا  ن ر العقاري لشركة مي تتولى شركة العقارات المتحدة إدارة المحفظة اإلستثمارية والتطوي
هومز العقارية بضاحية حصة المبارك، وهي أول منطقة شاملة ومتعددة اإلستخدامات 

ائها وتشييدها القطاع الخاص في الكويت. ن ب يقوم ب

الشركات الزميلة

شركة مينا هومز العقارية
السيد/ مازن عصام حوا

رئيس مجلس اإلدارة

 الشركات التابعة والزميلة للمجموعة

2006، وهي شركة زميلة  القابضة )ش.م.ك-قابضة( عام  المتحدة  راج  أب تأسست شركة 
تركز أنشطة  ت  .40% بنسبة قدرها  المتحدة )ش.م.ك-عامة( مملوكة  العقارات  لشركة 
ر العقاري، وتمتلك محفظة عقارية بمنطقة شرق في مدينة  الشركة باإلستثمار والتطوي

نة.  رج المدي رج الشهيد، وب الكويت تتضمن برج كيبكو، وب

شركة أبراج المتحدة القابضة
السيد/ أحمد سعود السميط

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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شركة أسوفید بي ڤي هي شركة خاصة تتخذ من هولندا كمقٍر لها، والمالكة لمشروع أسوفید 
ر العقاري والخدمات، ابعة المتخصصة في مجال التطوي ت المملكة المغربية من خالل شركاتها ال  ب

وشركة أسوفید بي ڤي هي شركة زميلة لشركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة( بنسبة 
ر تطويرها العقاري لمشروع أسوفيد. تمُلك قدرها %49 والتي تدي

ومشروع أسوفيد هو منتجع سياحي وسكني فاخر متكامل ومتعدد اإلستخدامات يمتد 
اة.  الحي نابضة ب ر مربع ويقع في مدينة مراكش ال ـ 2.5 مليون مت ر ب قدَّ ية ُت على مساحة إجمال
ز على  وتشمل المرحلة األولى لمنتجع أسوفيد نادي للغولف المكون من 18 حفرة الحائ
راقية.  ال السكنية  الفلل  جانب عدد من  إلى  بأسلوب عالمي فاخر،  ز عديدة صمم  جوائ
راقية، منها فلل تحمل  انية للمشروع مجموعة من الوحدات السكنية ال ث وتضم المرحلة ال
لتجزئة، باإلضافة إلى فندق سانت  عالمة تجارية وكذلك شقق فاخرة، إلى جانب محالت ل
ريجيس مراكش، وهو من فئة خمس نجوم ضمن سلسلة فنادق ماريوت العالمية. كما 
أعلى  ثة للمشروع مجموعة من الفلل والشقق السكنية صممت ب ال ث ستتضمن المرحلة ال

مستويات الفخامة.

ينفرد بمناظر  يبعد مشروع أسوفيد عن مطار مراكش الدولي نحو مسافة 8 كيلو متر فقط، ل
ثلوج.  ال الطبيعة اآلسرة التي تقف أمام إطاللة خالبة على قمم جبال األطلس المغطاة ب

الشركات الزميلة

شركة أسوفید بي ڤي
السيد/ يحيا الريضى

ر التنفيذي المدي

 الشركات التابعة والزميلة للمجموعة

تية رائدة متخصصة في  تأسست شركة إنشاء القابضة في عام 2005، وهي شركة كوي
تركز أنشطة الشركة في تصنيع وتوريد الخرسانة  اء واإلنشاء. حيث ت ن ب تصنيع وتوريد مواد ال

اء الكيماوية. ن ب اء واإلنشاء، ومواد ال ن ب الجاهزة، مواد ال

رئيسي في مجال  اني المتحدة )ش.م.ك-مقفلة( الذراع ال وفي عام 2017، قامت شركة المب
الشراكة مع شركة  اإلنشاءات والمقاوالت لشركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة(، وب
ابعة لمجموعة شركة مشاريع  ت ية، إحدى الشركات ال ترول ب القرين لصناعة الكيماويات ال
الكويت القابضة "كيبكو"، باإلستحواذ على نسبة %98 من شركة إنشاء القابضة بصفقة 

ار كويتي. ن قيمتها اإلجمالية قدرها 13.75 مليون دي

شركة إنشاء القابضة
السيد/ هيثم محمد الرفاعي

الرئيس التنفيذي



 موجز عن أداء
الشركة
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الكويت

األردن

مصر

ان ن ب ل

اإلمارات

ُعمان

المغرب

دول أخرى

افة الضي

السكني

ة جزئ ت ال

إدارة المرافق

المقاوالت

أراضي

ر التطوي

جاري ت ال

موجز عن أداء الشركة

التوزيع الجغرافي والقطاعي

تتوزع أنشطة شركة العقارات المتحدة في عدة بلدان في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتي تتخذ من الكويت مقٍر لها. 

وتتركز المحفظة اإلستثمارية للشركة على أسواق تتمتع بنمو عالي 
مثل مصر إلى جانب األصول المدرة للدخل في كل من ُعمان واألردن.

26%

19%

30%

7%

2%

12%

3%

1%

22%

11%

33%

1 %

8%

15%

5%

5%

 توزيع أصول الشركة
ًاً - جغرافي

ر 2019 كما في 31 ديسمب

 توزيع أصول الشركة
- قطاعيًا

ر 2019 كما في 31 ديسمب

ة والمملكة المتحدة وقبرص حرين والسعودي ب ا وال *الدول األخرى تشمل سوري
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استحقاق الديون

33%

67%

رة األجل قصي

لة األجل طوي

موعد إستحقاق
صافي الدين

297.3 مليون د.ك
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موجز عن أداء الشركة

 أهم المؤشرات المالية 
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نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة، وذلك على النحو اآلتي:

نبذة عن إجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك من خالل البيان التالي:

إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019
إجتماعين  القديم  التشكيل  المنعقدة في 29/04/2019 وعقد  العادية  العمومية  الجمعية  إعادة تشكيل مجلس اإلدارة في  تم 
2019 اإلدارة خالل عام  إجتماعات مجلس  إجمالي عدد  ليصبح  إجتماعات   4 الجديد  التشكيل  2019 وعقد  لعام  ربع األول  ال  في 

تالي: هو 6 إجتماعات وهي كال
اإلسم

اح األحمد  يبي ناصر صب الشيخة/ ب
اح الصب

السيد/ مازن عصام حوا
افة المتحدة  )ممثل شركة الضي

العقارية(

السيد / طارق محمد عبد السالم 
ا  أفريقي )ممثل شركة شمال 

األولى العقارية(

اح ر الصب جاب د ال الشيخ/ فاضل خال

السيد/ سامر صبحي خنشت
زاد العقارية( )ممثل شركة ال

ان السيد/ عادل جاسم الوقي
)ممثل شركة التضامن المتحدة 

القابضة(

ر قاسم علي  السيد / عبد األمي
جعفر المسقطي

ا ب ي السيد/ يوسف توني صل

إسم  العضو
)التشكيل القديم(

 السيد/ طارق محمد عبد السالم
- )رئيس مجلس اإلدارة(

ائب رئيس  راهيم معرفي - )ن السيد/ علي إب
مجلس اإلدارة - مستقل(

اح ر الصب جاب د ال  الشيخ/ فاضل خال
- )عضو مستقل(

اح اح األحمد الصب يبي ناصر صب  الشيخة/ ب
نفيذي( ر ت - )عضو غي

ر  ان - )عضو غي السيد/ عادل جاسم الوقي
نفيذي( ت

ر  السيد/ سامر صبحي خنشت - )عضو غي
نفيذي( ت

نفيذي( ر ت السيد/ مازن عصام حوا - )عضو غي

إجتماع رقم )1(
المنعقد في تاريخ 21/02/19

√

√

√

√

√

√

√

إجتماع رقم )2(
المنعقد في تاريخ 28/03/19

√

X

√

√

X

√

X

عدد اإلجتماعات

2

1

2

2

1

2

1

تصنيف العضو
نفيذي ر ت غي

نفيذي ر ت غي

نفيذي ر ت غي

مستقل

نفيذي ر ت غي

نفيذي ر ت غي

مستقل

أمين السر

المؤهل العلمي والخبرة العملية
اح هي رئيس مجلس إدارة شركة  اح األحمد الصب يبي ناصر صب الشيخة/ ب
العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة(. حيث إنضمت لعضوية مجلس اإلدارة 
المجال اإلداري والعقاري،  12 عاما في  زيد عن  ت رة  2006 ولها خب عام 
لجان المتخصصة  تها المشاركة في العديد من ال بوأت من خالل عضوي ت
يات وأنشطة  ية المتعلقة بعمل ل ية والتشغي في األعمال اإلدارية والمال

الشركة.
نة  اح من جامعة نيو سكول في مدي يبي ناصر الصب وتخرجت الشيخة/ ب
العديد من  ها  ول  ،2003 األمريكية سنة  المتحدة  ات  الوالي ب يويورك  ن
ارها رئيس مجلس إدارة جمعية  ب إعت ية ب اإلسهامات اإلجتماعية واإلنسان
ا الحسنة«  واي ن رة ال العمل اإلجتماعي حيث تم منحها مؤخرًا لقب »سفي
رًا لما تقوم به من مساهمات  لهجرة تقدي ية ل من قبل المنظمة الدول

رفيع بكل إستحقاق. نيل هذا اللقب ال تها ل ية وإجتماعية أهل إنسان

إنضم السيد/ مازن عصام حوا إلى شركة العقارات المتحدة في عام 2020 
ًا للمجموعة. حيث كان قبل ذلك عضوًا في اإلدارة  ذي نفي يسًا ت بمنصب رئ
نفيذية لدى شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( خالل سنوات  ت ال
الغة 19 عامًا. ومنذ إنضمامه لمجموعة كيبكو في عام 2001،  ب عمله ال
تنفيذي  رئيس ال ل ًا ل ب ائ ية والمحاسبة ليشغل بعدها ن عمل مع فريقي المال
بوأ  يات. وقد ت تمويل والعمل ال ية  ًا مسؤول ي يات المجموعة، متول لعمل
إدارات  نفيذية ومجالس  ت ال رفيعة في اإلدارات  ال المناصب  العديد من 

رة عمله. ابعة لمجموعة كيبكو خالل فت ت الشركات ال
رات متعددة والتي إكتسبها من خالل المناصب  خب تمتع السيد/ حوا ب ي
العقار  تشمل  كيبكو  مجموعة  من قطاعات  العديد  ب التي شغلها 
يات لعدد  نمو األنشطة والعمل ًا ب ية. وكان له دورًا محوري والخدمات المال
ابعة للمجموعة. حيث كان يقود المهمة اإلستشارية  ت من الشركات ال
المالي والحوكمة وذلك ضمن  يجي والتخطيط  رات توجه اإلست ال د  تحدي ل

يجية مجموعة كيبكو. رات إطار إست
ر إدارة األعمال من جامعة الدراسات  ي يحمل السيد/ حوا شهادة ماجست
ية، وقد  ان ن ب ل ال الجامعة األمريكية  اريس وهو خّريج  ب ا لإلدارة في  ي العل
امج إدارة األعمال في  رن رزها ب تنفيذي أب تدريب ال رامج ال حضر العديد من ب
ية من معاهد  ية هارفارد لألعمال وهو حاصل على عدة شهادات مهن كل

ات المتحدة األمريكية. معتمدة في الوالي

رة في اإلدارة  حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الكويت – وله خب
ر من 30 عاما. ية والعقارية ألكث ثمارات المال ية واإلستشارات واإلست المال

زيد عن 35 عامًا في  رة ت حاصل على مؤهل عالي في إدارة األعمال وله خب
ثمار العقاري.  العمل اإلداري واإلست

ر في إدارة األعمال من جامعة هارفارد وأيضًا على  ي حاصل على ماجيست
جامعة  من  ية  ائ الكيمي والهندسة  اإلدارية  العلوم  في  بكالوريوس 
زيد عن 25  ت رة  المتحدة األمريكية – وله خب ات  الوالي ب ماساتشوستس 
تعليمي في منطقة الشرق  عاما في القطاع المصرفي والعقاري وال

ا.  األوسط وشمال أفريقي

يو اس آي  إدارة األعمال من جامعة  ر في  ي الماجيست حاصل على درجة 
المصرفي  القطاع  32 عاما في  زيد عن  ت رة  المتحدة وله خب ات  الوالي ب

ثمار العقاري.  واإلست

ا  ي يفورن كال جامعة  ية من  ائ الكهرب الهندسة  بكالوريوس  على  حاصل 
قًا منصب  2006 وكان يشغل ساب المتحدة األمريكية سنة  ات  الوالي ب
افة القابضة والشركة المتحدة إلدارة  عضو مجلس اإلدارة في شركة الضي
ر عام  ُعمان وكان يشغل منصب مدي ة ب ريف العقاري المرافق وشركة ال
رة  بحرين وله خب شركة يونيفرسال المتحدة وشركة العقارات المتحدة ال

زيد عن 14 عامًا في مجال المقاوالت والعقارات.  ت

ين  رة والتخصص في القوان خب ر من 20 عاما من ال ا أكث ب ي لدى السيد/ صل
القانون  الحقوق في  الشركات. حصل على شهادة  جارية وقوانين  ت ال
لوم في القانون األنجلو-أمريكي من جامعة الحكمة القديس  اني ودب ن ب ل ال
الدراسات  لوم في  ا شهادة دب ب ي ان. كما لدى السيد صل ن ب ل بولس في 
تجاري الدولي  ر )LLM( القانون ال ي ية وشهادة الماجست المصرفية والمال

ندن في المملكة المتحدة. ية الملكة ماري - جامعة ل من كل

تخاب / التعيين تاريخ اإلن
29/04/2019

29/04/2019

29/04/2019

29/04/2019

29/04/2019

29/04/2019

29/04/2019

01/05/2019

إسم العضو
)التشكيل الجديد(

اح -  اح األحمد الصب يبي ناصر صب الشيخة/ ب
)رئيس مجلس اإلدارة(

ائب رئيس مجلس  السيد/ مازن عصام حوا - )ن
اإلدارة(

ر  السيد/ طارق محمد عبد السالم - )عضو غي
نفيذي( ت

اح - )عضو  ر الصب جاب د ال الشيخ/ فاضل خال
مستقل(

ر  ان - )عضو غي السيد/ عادل جاسم الوقي
نفيذي( ت

ر  السيد/ سامر صبحي خنشت - )عضو غي
نفيذي( ت

ر قاسم علي جعفر  السيد/ عبد األمي
المسقطي - )عضو مستقل(

إجتماع رقم )3( 
المنعقد في تاريخ 

01/05/19

√

√

√

√

√

√

√

إجتماع رقم )4(
المنعقد في تاريخ 

14/05/19

√

√

√

√

X

√

√

إجتماع رقم )5(
المنعقد في تاريخ 

31/07/19

√

√

X

X

√

√

√

عدد 
اإلجتماعات 

4

4

2

3

3

4

4

القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

ر الحوكمة 2019 تقري
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق 
وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

تطبق شركة العقارات المتحدة متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس 
ناء على دعوة من رئيس مجلس اإلدارة وفي حالة طلب  الشركة، حيث تنعقد اإلجتماعات ب إدارة ب
اإلجتماعات الطارئة يكون عن طريق طلب كتابي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس إال أنه في عام 
2019 لم يتم عقد أي إجتماعات طارئة، وترسل الدعوة مع جدول األعمال مرفق معه كل المستندات 
بنود الجدول إلى األعضاء في موعد أقصاه ثالثة أيام عمل قبل موعد اإلجتماع، ودائما  الخاصة ب
راعى أن يكون ميعاد إنعقاد إجتماعات مجلس اإلدارة بعد غلق أوقات التداول في البورصة،  ما ي
ويقوم أمين سر المجلس بتسجيل المسائل التي تم النظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها في 
ار أية تحفظات لألعضاء أو تعارض مصالح أو آراء مخالفة أثيرت  ب محاضر اإلجتماع مع األخذ في اإلعت
ًا به مكان اإلجتماع  ن ي ابع للسنة مب ت ناء اإلجتماع، وتدّون محاضر اإلجتماعات بمسلسل رقمي مت أث
اريخه وتوقيت بدايته ونهايته وتوقع المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وتحفظ بسجل خاص  وت

يسهل الوصول إليه مرفقًا معها المستندات التي تم عرضها ومناقشتها.

نبذة عن كيفية قيام الشركة 
بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، 

وواجبات كل من أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وكذلك 
السلطات والصالحيات التي يتم 

تفويضها لإلدارة التنفيذية:

المتحدة في نظامها األساسي مهام  العقارات  حددت شركة 
ومسؤوليات مجلس اإلدارة وأيضًا تم وضع ميثاق والئحة عمل 
اإلدارة ككل  فيه مسؤوليات مجلس  حددت  اإلدارة  لمجلس 
والواجبات الخاصة باألعضاء وأيضًا دور رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة 
تنفيذية. ويقوم مجلس اإلدارة بشكل دوري بمراجعة وإعتماد  ال
التفصيل ولمدة  ب والتي حددت  والصالحيات  السلطات  الئحة 
محددة صالحيات كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في 
بعمليات  المتعلقة  والتشغيلية  والمالية  اإلدارية  المعامالت 
ار أن المسؤولية النهائية عن  ب وأنشطة الشركة مع األخذ في اإلعت
ًا أو فوض جهات  الشركة تقع على المجلس حتى وإن شكل لجان

أو أفراد للقيام ببعض أعماله.

ثانية القاعدة ال
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام:

انات المالية المرحلية والسنوية.. 1 ي ب إعتماد ال
تنفيذية واإلشراف عليهم وإتخاذ . 2 ابعة أداء أعضاء اإلدارة ال مت

ر ذلك األداء. اإلجراءات الالزمة لتطوي
ر المرفوعة والمقدمة من اللجان المشكلة.. 3 مناقشة التقاري
لتتماشى مع أحدث . 4 للشركة  المحاسبية  السياسات  ر  ي تغي

ر الدولية. ي المعاي
ابعتها بشكل دوري.. 5 ر نظم الرقابة الداخلية للشركة ومت تطوي



7677

اسم اللجنة

لجنة  مهام ال

لجنة إنجازات ال
خالل العام

لجنة اريخ تشكيل ال ت

لجنة مدة ال

لجنة أعضاء ال

عدد اإلجتماعات
خالل العام

لجنة الترشيحات والمكافآت

تخابهم من 	  تم إن إعتماد ترشيحات أعضاء مجلس إلدارة الذين سي
قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية وشغل أي مناصب 

شاغرة في المجلس.
دراسة أي ترشيحات مقدمة بشكل صحيح من جانب المساهمين 	 

المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة. تعلق ب فيما ي
ًا، 	  ثما كان ضروري مراجعة وتقييم وتقديم توصيات إلى المجلس، حي

بشأن سياسات منح المكافآت لموظفي شركة العقارات المتحدة.
ية األعضاء المستقلين.	  أكد بشكل دوري من إستقالل ت ال
اجات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.	  ي  المراجعة السنوية لإلحت

ه الجديدة.	  إعداد قائمة المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في دورت
ة الممنوحة لموظفي الشركة والشركات 	  إعتماد المكافآت السنوي

ابعة. ت ال
ين.	  ية األعضاء المستقل أكد من إستقالل ت ال
اجات المطلوبة من المهارات المناسبة 	  ي المراجعة الدورية لإلحت

لعضوية مجلس اإلدارة.
رة.	  ا إلد ا مجلس  في  عضو  لكل  وظيفي  توصيف   وضع 

01/05/2019

3 سنوات

رئيس السيد/ سامر صبحي خنشت  
عضو اح   اح األحمد الصب يبي ناصر صب الشيخة/ ب
عضو اح   ر الصب جاب د ال الشيخ/ فاضل خال
عضو السيد/ مازن عصام حوا   

2

لجنة إدارة المخاطر

إدارة 	  ة الخاصة ب رقاب يات وأطر عمل ال يجيات والعمل رات ادئ والسياسات واإلست إعتماد المب
المخاطر.

رات على نطاق المخاطر حسبما هو مناسب.	  ي أي تغي إعتماد أو التوصية ب
نفيذية على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبولة للشركة.	  ت  مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة ال

تنظيمي وسياسات إدارة المخاطر.	  إعتماد الهيكل ال
رقابي.	  تعارض مع دورهم ال ام بمهامهم بما ال ي لقي إعطاء صالحيات لموظفي إدارة المخاطر ل
تحديد مستوى المخاطر المقبولة.	  ية للشركة ل ل ع التشغي ابعة أداء المشاري مت
اإلطالع على توصيات إدارة المخاطر فيما يخص تعامالت األطراف ذات العالقة.	 
يم المخاطر وعالجها.	  ر دورية لمجلس اإلدارة عن تقي  رفع تقاري

01/05/2019

3 سنوات

رئيس اح  ر الصب جاب د ال الشيخ/ فاضل خال
عضو السيد/ سامر صبحي خنشت 
عضو ان  السيد/ عادل جاسم الوقي

4

لجنة التدقيق

الشركة.	  ية وإدارة المخاطر ب ة الداخل رقاب ية أنظمة ال أكد من فاعل ت ال
تدقيق الداخلي.	  ية ومؤهالت وأداء إدارة ال أكد من إستقالل ت ال
زام 	  ت اإلل لضمان  المطبقة  الشركة  رامج  ب ية  فاعل من  أكد  ت ال

تنظيمية وقواعد األخالقيات. ية وال بات القانون المتطل ب
ية. 	  انات المال ي ب زاهة ال أكد من سالمة ون ت ال
ين.	  ي ين والداخل خارجي يم أداء المدققين ال  تقي

أكد من 	  ت ل ة ل ية والسنوي ية المرحل انات المال ي ب مراجعة ومناقشة ال
زاهتها قبل إعتمادها من مجلس اإلدارة. صحتها ون

خارجيين 	  ال ات  الحساب مراقبي  تعيين  ب اإلدارة  لمجلس  التوصية 
يتهم. أكد من إستقالل ت ابعة أدائهم وال ومت

ية المطبقة داخل الشركة وإعداد 	  ة الداخل رقاب مراجعة أنظمة ال
ر في هذا الشأن. تقري

الشركة، وإقرار خطة 	  الداخلي في  تدقيق  ال إدارة  اإلشراف على 
تدقيق السنوية. ال

تدقيق الداخلي.	   تعيين مكتب مراجعة مستقل لمراجعة أداء ادارة ال

01/05/2019

3 سنوات

رئيس السيد/ مازن عصام حوا  
عضو ان  السيد/ عادل جاسم الوقي
عضو ر قاسم المسقطي  السيد/ عبد األمي

11

اللجنة التنفيذية

يات 	  نفيذية في الشركة ورفع القرارات والتوصيات الخاصة بنشاط وعمل ت توجيه اإلدارة ال
الشركة إلى مجلس إلدارة.

ية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	  يات الشركة طبقا لالئحة الصالحيات المال ر عمل ي  تسي

ثمارات الجديدة وإصدار 	  ع القائمة واإلست نفيذية بشأن المشاري ت دراسة توصيات اإلدارة ال
القرارات المناسبة بشأنها.

ابعة.	  ت اح الشركة والشركات ال نفيذية لتعظيم أرب ت توجيه اإلدارة ال
نفيذية.	  ت رية للشركة مع اإلدارة ال تقدي مناقشة إعداد الموازنة ال
يها إن وجد.	  راح تعديالت عل نفيذية وإقت ت  مراقبة الصالحيات والسلطات الممنوحة ألعضاء اإلدارة ال

01/05/2019 

 3 سنوات

رئيس اح   اح األحمد الصب يبي ناصر صب الشيخة/ ب
عضو السيد/ سامر صبحي خنشت  
عضو السيد/ طارق محمد عبد السالم  
عضو السيد/ مازن عصام حوا   

6

ر الحوكمة 2019 تقري

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان 
متخصصة تتمتع باإلستقاللية:

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس 
اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي 

الوقت المناسب:

 Oracle( النظام المحاسبي للشركة طبقت الشركة هذه المتطلبات عن طريق نظام معلومات متكامل متصل ب
ابعة مختلف عمليات  يلية الالزمة لمت تحل ر المالية وال Cloud( بحيث يمكن مستخدمي النظام من إنشاء التقاري
انات بشكل دقيق وفى الوقت  ي ب الشركة والتي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الفرصة للحصول على المعلومات وال

المناسب بحيث تساهم وتساعد في إتخاذ القرارات من ناحية وتقييم األداء التشغيلي للشركة من ناحية اخرى. 
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نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات 
والمكافآت:

ر  قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتكون من 4 أعضاء )3 أعضاء غي
تنفيذين + عضو مستقل( كما هو مبين سابقا، وتختص اللجنة قي إعداد التوصيات المتعلقة 
تنفيذية، وتقوم  بترشيحات العضوية في مجلس اإلدارة وأيضًا ترشيحات المناصب في اإلدارة ال
تأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين،  ال اللجنة بشكل سنوي ب
تنفيذية والموظفين.  باإلضافة إلى إعتماد منح المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ال
اللجنة بعمل  التوصيف الوظيفي لكل عضو في مجلس اإلدارة وتقوم  اللجنة من وضع  إنتهت 
لتأكد من فاعلية  مراجعة سنوية لإلحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وذلك ل
ر أدائها وذلك لمصلحة المساهمين  وكفاءة التشكيل الحالي للمجلس في إدارة الشركة وتطوي

وأصحاب المصالح.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذي:

التعهدات الكتابية من قبل كل من 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
بسالمة ونزاهة التقارير المالية 

المعدة:

المرفوع   2019 المالية لسنة  انات  ي ب ل ل السنوي  ر  التقري تضمن 
كافة  ونزاهة  بسالمة  اإلدارة  مجلس  تعهدات  للمساهمين 
أيضًا  أخرى، قدمت  ناحية  ر، ومن  التقري المعروضة في  انات  ي ب ال
ر  تنفيذية والممثلة في نائب الرئيس التنفيذي والمدي اإلدارة ال
التنفيذي لإلدارة المالية للمجموعة تعهداتها إلى مجلس اإلدارة 
انات المالية المقدمة والخاصة  ي ب ر وال والتي تؤكد فيها أن التقاري
ر 2019، تم عرضها بصورة  السنة المالية المنتهية في 31 ديسمب ب
ر المحاسبية الدولية  ي سليمة وعادلة وتم إعدادها وفق المعاي

المتعارف عليها.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل 
لجنة التدقيق:

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق والتي تتكون من 3 
ر تنفيذيين + عضو مستقل( وقد تم مراعاة  أعضاء )عضوين غي
ر الخبرات المتخصصة والمؤهالت العلمية والخبرة العملية  توفي
أدية مهامها وتحقيق  في تشكيل اللجنة والتي تساعدها في ت
تأكد من  الغرض من تشكيلها، فضاًل عن مساعدة المجلس في ال

كفاية وفاعلية الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.

ال وجود لحاالت تعارض بين توصيات 
لجنة التدقيق وقرارات مجلس 

اإلدارة:

إنجاز مهامها خالل عام 2019 ولم يسجل  قامت لجنة التدقيق ب
أي حالة تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس.

التأكيد على إستقاللية وحيادية 
مراقب الحسابات الخارجي:

ابع لجنة التدقيق أعمال مراقب الحسابات الخارجي المعين في  ت ت
تأكد  الجمعية العمومية العادية )مكتب إرنست أند يونغ(، كما ت
اللجنة من إستقاللية مراقب الحسابات بصفة دورية وأنه ليس 
له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة ولم يقم بتقديم 

خدمات أخرى إلى الشركة عدا خدمة التدقيق المتفق عليها.

ثالثة القاعدة ال
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

القاعدة الرابعة
ر المالية ضمان نزاهة التقاري

المنصب

أعضاء مجلس اإلدارة )7 أعضاء(

نفيذية ت أعضاء اإلدارة ال

اإلجمالي

المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها 
المالية األخرى من خالل  المزايا  من 

الشركة األم والشركات التابعة
 

رة )مكافآت سنوية( * مكافآت متغي

أمين  راتب، حوافز سنوية، بدالت، ت تة )ال اب ا ث مكافآت ومزاي
اة، تذاكر سفر، مكافآت نهاية خدمة(،  حي أمين على ال صحي، ت

رة )مكافآت سنوية( مكافآت متغي

* بعد موافقة الجمعية العامة العادية

إجمالي المكافآت والرواتب والحوافز 
وغيرها من المزايا المالية األخرى من 
خالل الشركة األم والشركات التابعة 

للعام 2019 )بالدينار الكويتي(

0

683,988.744

683,988.744
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بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/
وحدة مستقلة إلدارة المخاطر:

ر للمخاطر بتوصية  المخاطر وتم تعيين مدي إنشاء إدارة مستقلة لتحديد وإدارة  ب قامت الشركة 
من لجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات وموافقة من مجلس اإلدارة، والذي يتولى مهام إدارة 
إدارة  للجنة  المباشرة  تبعية  ال المخاطر باإلستقاللية عن طريق  إدارة  الشركة، وتتمتع  ب المخاطر 
ابعة كافة أنواع  المخاطر وتم منح اإلدارة صالحيات واسعة تساعدها في القيام بمهام قياس ومت

المخاطر التي تتعرض لها عمليات الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
طبقت الشركة متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تتكون من 3 أعضاء من مجلس اإلدارة 

ر تنفيذي. دون رئيس المجلس مع مراعاة أن يكون رئيسها عضو غي

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
وضعت شركة العقارات المتحدة نظام فعال يعمل على الحفاظ على سالمة الشركة المالية عن 
طريق وضع الئحة للسلطات والصالحيات المالية معتمدة من قبل مجلس اإلدارة، تم فيها مراعاة 
تطبيق وتفعيل مبدأ الرقابة المزدوجة من حيث )1( الفحص والمراجعة )2( اإلعتماد والتوقيع )3( 
تحديد سلطات وصالحيات جميع المستويات اإلدارية ذات الصلة داخل الشركة )4( التوقيع المزدوج 

للمعامالت المالية، ويتم مراجعة هذه الالئحة بصفة دورية.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/
وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:

تبع لجنة التدقيق مباشرة  أنشأت الشركة إدارة التدقيق الداخلي والتي تتمتع بإستقاللية تامة وت
ناء على  تبعية، وتم تعيين رئيس تنفيذي للتدقيق بموافقة مجلس اإلدارة وب ال ولمجلس اإلدارة ب
التفصيل مهام  ب يحدد  والذي  اإلدارة  دليل عمل  إعتماد  ب المجلس  التدقيق وقام  لجنة  ترشيح 

ومسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي.

موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير 
ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية:

قامت الشركة بوضع ميثاق قواعد األخالقيات والسلوك المهني بشكل يساهم في قيام كل 
أداء مهامهم بفاعلية، وتضمن الميثاق على سبيل المثال: من مجلس اإلدارة وجميع الموظفين ب

تزام بتحقيق مصالح الشركة وعدم اإلستغالل السيء للسلطة.. 1 اإلل
تطبيق التعليمات األخالقية والقوانين ذات الصلة.. 2
تحديد السلوكيات المهنية المطلوبة للعمل بها داخل الشركة مثل سرية المعلومات، تقديم . 3

ا. ا والمزاي راحات، قبول الهداي اإلقت
كيفية التعامل مع أصحاب المصالح ومراقبة معامالت األطراف ذات العالقة عن طريق إدارة . 4

المخاطر.
تنفيذية إن وجد وآلية . 5 ال بين مصالح الشركة ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  الفصل 

اإلفصاح عنها.
بليغ عن المخالفات وتصميم نظام لإلبالغ متاح ألصحاب المصالح الداخليين . 6 ت وضع سياسة ال

والخارجيين. 
تأكد من وجود سلوكيات غير مرغوبة وفقًا لقانون العمل الكويتي.. 7 بية في حالة ال تأدي  وضع اإلجراءات ال

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت 
تعارض المصالح:

المصالح، سياسة معامالت األطراف ذو  بمراجعة وإعتماد سياسات تعارض  قام مجلس اإلدارة 
العالقة، وسياسة حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح والتي توضح طريقة التعامل 

القوانين والتعليمات ذات الصلة. مع حاالت تعارض المصالح طبقًا لما ورد ب

القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

القاعدة السادسة
ز السلوك المهني والقيم األخالقية تعزي
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موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق 
والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص 

اإلفصاح:
إعتمد مجلس اإلدارة سياسة إجراءات اإلفصاح والشفافية ومراجعتها بشكل دوري والتي توضح 
وآلية اإلفصاح عنها سواء كانت  الجوهرية  المعلومات  لتحديد  الشركة  المتبعة داخل  اآلليات 
الطريقة التي تسمح للمساهمين  مالية أو غير مالية وذلك بالشكل والوقت المناسبين وأيضًا ب

والمهتمين من المستثمرين بفهمها واإلطالع عليها.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

تم إعداد سجل خاص بجميع إفصاحات الشركة واإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
ث هذا السجل بشكل دوري  الشركة، ويحدَّ تنفيذية واألشخاص المدرجين في قائمة المطلعين ب ال

ومتاح لإلطالع عليه من قبل مساهمي الشركة.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم 
شؤون المستثمرين:

انات المالية  ي ب ر ال تم إنشاء وحدة مستقله لتنظيم شؤون المستثمرين وإعطائها الصالحيات بتوفي
ر الالزمة للمهتمين من المستثمرين وذلك في الوقت المناسب وبالشكل  والمعلومات والتقاري

الدقيق الذي يتناسب مع آليات اإلفصاح المعتمدة داخل الشركة.

نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا 
المعلومات، واإلعتماد عليها بشكل كبير في عمليات 

اإلفصاح:
تعرض كافة  للشركة  اإللكتروني  الموقع  الشركات في  لحوكمة  تم تصميم صفحة مخصصة 
الحاليين  والمستثمرين  للمساهمين  تيح  ت والتي  واإلفصاحات  ار  واألخب انات  ي ب وال المعلومات 

والمحتملين من ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق 
العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة 

بين كافة المساهمين:
طبقت شركة العقارات المتحدة متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة لكافة فئات المساهمين 
الطريقة التي تضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة. حيث بدأت الشركة بتعديل نظامها األساسي  ب
لتأكد من أن نظام الشركة يكفل حماية حقوق جميع المساهمين وبالشكل الذي يتوافق مع  ل
تنفيذية، ومن ناحية أخري، إعتمد مجلس اإلدارة سياسة حماية حقوق  قانون الشركات والئحته ال
المساهمين التي تعرض الحقوق العامة لهم دون تمييز وكيفية ممارسة هذه الحقوق، وذلك بما 

ال يضر بمصالح الشركة والمساهمين وطبقًا للقوانين والتعليمات ذات الصلة.

موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، 
وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات 

الخاصة بالمساهمين:
إنشاء وإمساك سجل  تية للمقاصة بصفتها المسؤول المباشر ب تم التنسيق مع الشركة الكوي
ير يطرأ على  ر بأي تغي انات جميع المساهمين ويتم تحديثه بإستمرار فور التأشي ي خاص يقيد فيه ب
ر متاح لإلطالع عليه من قبل جميع  انات المسجلة فيه وحرصت الشركة أن يكون هذا التقري ي ب ال
الشركة ووفقًا لإلجراءات التي تحددها  التنسيق مع وحدة شؤون المستثمرين ب فئات المساهمين ب

شركة المقاصة.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة 
والتصويت في اإلجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة:

اتها العمومية العادية والغير عادية بدعوة جميع  لتزم شركة العقارات المتحدة عند عقد جمعي ت
بليغهم وأيضًا تذكيرهم بتفاصيل إنعقاد الجمعية من حيث الميعاد والمكان وجدول  مساهميها وت
الوكالة في حالة رغبة المساهم بتوكيل شخص آخر للحضور  األعمال وتوفير مستندات الحضور ب
تأكد من أن نسبة الحضور كافية لنصاب الجمعية وتشجيعهم على اإلستفسار ومناقشة  عنه، وال

بنود جدول األعمال وأخذ الموافقة عليها عن طريق آلية عادلة للتصويت.

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين

ر الحوكمة 2019 تقري
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نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية 
واإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

إعتمد مجلس اإلدارة سياسة والئحة حماية حقوق أصحاب المصالح التي تشمل القواعد واإلجراءات 
باعها مع أصحاب المصالح لضمان حماية حقوقهم أو تعويضهم في حالة إنتهاك هذه  لزم إت التي ي
القوانين والتعليمات  تزام الشركة ب الحقوق. باإلضافة إلى نظم الرقابة الداخلية التي تراقب مدى إل

ذات الصلة.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة 
في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:

طبقًا لسياسة أصحاب المصالح أصبح لدى شركة العقارات المتحدة عدد من اإلجراءات التي تمكن 
ابعة أنشطة الشركة وتشجع مشاركتهم فيها وأيضًا تحديد آليات الحصول  أصحاب المصالح من مت
انات الالزمة بما يتفق مع تحقيق المصلحة باإلضافة إلى مشاركتهم في  ي ب على المعلومات وال

تبليغ عن المخالفات أو أي ممارسات غير سليمة. ال

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح

موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح 
حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:
رنامج التدريب ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل عام 2019. ب زام ب ت تم اإلل

نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء 
كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

رنامج تقييم أداء مجلس اإلدارة من خالل التقييم الذاتي لكل عضو مجلس إدارة  تم إعداد واعتماد ب
تم تصميمة وفقًا ألفضل التطبيقات المتبعة لتحليل أداء كل من المجلس ككل وكذلك األعضاء.

يقوم مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي بمراجعة تقييمات أعضاء اإلدارة 
التنفيذية.

نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية 
)Value Creation( وذلك من خالل تحقيق األهداف 

اإلستراتيجية وتحسين معدالت األداء:
راتيجية التي تسعى الشركة لتحقيقها وتم إعداد خطط على  حدد مجلس اإلدارة األهداف اإلست
ائج المرجوة ووضع سياسات وإجراءات  ت ن المدى القصير والمتوسط والطويل األجل للوصول إلى ال
تساهم في تحقيق تلك األهداف وتحسين األداء مما يعزز وينمي القيم المؤسسية عن طريق: 
زيادة ثقة أصحاب المصالح، التشجيع على الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر، نشر مفهوم الحوكمة 

زام. ت وثقافة اإلل

القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء

ر الحوكمة 2019 تقري
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موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل 
من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

تم إعداد وإعتماد سياسة المسؤولية اإلجتماعية للشركة والتي توضح وتؤكد أهمية مساهمة 
تنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والمشاركة في تنمية المجتمع بوجه عام والعاملين  الشركة في ال

فيها بوجه خاص.

نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد 
على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل 

اإلجتماعي:

راز دور شركة العقارات  رنامج المسؤولية اإلجتماعية والذي نجح بشكل كبير في إب ب إلتزمت الشركة ب
المتحدة في مساهماتها المتعددة والمختلفة لتحسين الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والتعليمية 

والصحية وغيرها وكانت على سبيل المثال ال الحصر: 

المساهمة في "جائزة كيبكو تمكين الخامسة لدعم مشاريع الشباب" ضمن مسابقات مؤتمر 	 
تمكين الشباب. 

تأهيل الطلبة وتدريبهم في ثالثة مجاالت: اإلستعداد 	  المساهمة في جمعية "إنجاز الكويت" ل
ريادة في المشاريع واألعمال.  للدخول إلى سوق العمل، الوعي اإلقتصادي واإلدارة المالية، وال

الجامعة األمريكية 	  دعم "منتدى الدراسات الخليجية 2019" الذي نظمه مركز دراسات الخليج ب
في الكويت

ارة القسم المخصص  ابعة المساهمات اإلجتماعية للشركة خالل عام 2019 عن طريق زي ويمكن مت
للمسؤولية اإلجتماعية في الموقع اإللكتروني للشركة.

القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

ر الحوكمة 2019 تقري
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اريخ:21 يونيو 2020 ت ال
السادة / المساهمين المحترمين

تحية طيبة وبعد،

ر المالية للسنة المالية  الموضوع: تعهد بسالمة التقاري
المنتهية في 31 ديسمبر 2019

زامًا بسياسة وإجراءات شركة العقارات المتحدة )ش.م.ك-عامة(       ت باإلشارة إلى الموضوع أعاله، وإل
اتها المالية كأحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية وشفافية  ان ي تأكيد سالمة ب "الشركة" ل
المساهمين  المستثمرين وممارسة  زيادة ثقة  المالي وذلك بهدف  الشركة في عرض مركزها 
لحقوقهم. وتطبيقًا ألحكام المادة 3-5 من الفصل الخامس من الكتاب الخامس عشر "حوكمة 

الشركات" من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال؛

انات  ي ب ائج ال ت ن ا الدورية ل ن ابعت ا ومت نقر، نحن أعضاء مجلس إدارة الشركة، وطبقًا لما نما إلى علمن
ر 2019 تم  ر المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمب المالية المرحلية، أن التقاري
انات  ي عرضها بصورة سليمة وعادلة حيث إستعرضت كافة الجوانب المالية للشركة وما تضمنها من ب

ر المالية. لتقاري ر الدولية ل ي ائج ذات صلة بأنشطة الشركة، كما أنه تم إعدادها وفقًا للمعاي ونت

ر،،، وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدي

    
بيبي ناصر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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ة  العمومي ة  الجمعي يحضرون  الذين  المساهمين  د  زوي ت تم  سي
لموافقة  ية ل مال انات ال ي ب للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من ال
زويدهم بنسخة مطبوعة من  إمكان المساهمين طلب ت ها. ب ي عل
ام  أي يد، وذلك قبل سبعة  ال ب المسلم  د  ري ب ال ب ة  ي مال ال انات  ي ب ال

ه. ة المعلن عن ة العمومي خ إجتماع الجمعي اري من ت

التسويق واإلتصال في  إدارة  تواصل مع  ال رجى  ي الغرض،  ولهذا 
رقم الهاتف  على  المتحدة  العقارات  شركة 

رتيب ذلك.  ت ل

ة  ي مال ال انات  ي ب ال نسخة من  إرسال  المساهمين طلب  إمكان  ب
إجتماع  خ  اري ت من  ام  أي قبل سبعة  روني  اإللكت د  ري ب ال ب يهم  إل
ا  ن ت رجى مراسل ة المعلن عنه. ولهذا الغرض، ي ة العمومي الجمعي

رتيب ذلك. ت روني cc@urc.com.kw ل د اإللكت ري ب على عنوان ال
 

ية  مال ال انات  ي ب ال الحصول على نسخة من  المساهمين  إمكان  ب
ه  المعلن عن خ  اري ت ال ام من  أي PDF قبل سبعة  في صيغة ملف 
على  الشركة  وذلك من موقع  العمومية،  ة  الجمعي إلجتماع 

رنت  ت شبكة اإلن
www.urc.com.kw

+965 2295 3560

ا  ن ات ان ي ب من  نسخة  على  الحصول  كيفية 
المالية لعام 2019:



P.O. Box 2232, Safat 13023, Kuwait
Tel: +965 2295 3500
Fax: +965 2244 1003 

www.urc.com.kw


