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شركة إنجازات للتنمية العقارية

اجلمعيــة  إجتمــاع  فــي  بكــم  أرحــب  أن  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  يســرني 
العموميــة العامــة لشــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة )ش.م.ك.ع(، وأقــدم 
 2017 ديســمبر   31 فــي  املنتهيــة  املاليــة  للســنة  الســنوي  التقريــر  لكــم 
متضمنــًا نشــاطات وإجنــازات الشــركة والبيانــات املاليــة للســنة املنتهيــة فــي 

.2017 ديســمبر   31

يســعدني أن أطلعكــم عــن النتائــج االيجابيــة التــي مازلنــا نحققهــا فــي 
فــي  اجنــازات  شــركة  مكانــة  بحفــظ  ســاهمت  والتــي  األخيــرة  الســنوات 
الصدارة  بني مثيالتها من الشــركات املتخصصة في االســتثمار العقاري. 

ومــع إســتمرارنا فــي تطبيــق اخلطــة التوســعية للشــركة واعتمادنــا علــى 
حتقيــق  وبالتالــي  املخاطــر  تنويــع  بهــدف  والنوعــي  اجلغرافــي  التنــوع 

املرجــوة.  واالربــاح  العوائــد 

سنســتعرض عليكــم خــالل هــذا التقريــر الســنوي بعــض االجنــازات التــي 
حققتهــا الشــركة معتمــدة علــى دعمكــم الدائــم كمســاهمني وأيضــا علــى 

جهــود العاملــني فيهــا جميعــا.

فعلــى الصعيــد االقليمــي، قامــت الشــركة  بشــراء قطعــة أرض فــي منطقــة 
جبــل علــي الصناعيــة ذات إســتعمال جتــاري فــي إمــارة دبــي وذلــك لبنــاء 
مبنــى جتــاري يخــدم متطلبــات الســكان فــي هــذه املنطقــة نظــرًا للطلــب 

الكبيــر ولنــدرة ذات النوعيــة مــن املشــاريع فــي املنطقــة.

كمــا وإنتهــت الشــركة مــن وضــع التصاميــم اخلاصــة مببنــى ســكني فــي 
منطقــة امليــدان ويتكــون مــن عــدة وحــدات ســكنية علــى ان يتــم طرحــه 
للبيــع خــالل فتــرة التشــييد. باإلضافــة إلــى ذلــك زادت الشــركة حصتهــا 
فــي شــركة البرشــاء العقاريــة عــن طريــق شــراء حصــة احــد الشــركاء فيهــا 
ممــا ســيكون لــه التأثيــر اإليجابــي فــي تعزيــز عوائــد الشــركة، ومــن جهــه 

أخــرى مت البــدأ فــي تطويــر مبنيــني ســكنيني فــي منطقــة جبــل علــي.

أمــا فــي مملكــة البحريــن، فقــد قامــت الشــركة بالبــدء بتطويــر مشــروع  
الكاتامــاران  ملشــروع  اســتكمااًل  وذلــك  الســكني  الثانــي  الكاتامــاران 
األول والــذي مت البــدء ببنــاءه فــي عــام 2016، وســيتم اإلحتفــاظ بالبــرج 

. للشــركة  جيــدة  ثابتــة  عوائــد  لتحقيــق  للتأجيــر  الثانــي 

مــن  الكامــل  بالتخــارج  الشــركة  قامــت  فقــد  العاملــي،  املســتوى  علــى  أمــا 
مشــروع جيمــس تيلور الســكني فــي اململكــة املتحــدة وحققــت أربــاح مجزيــة 
 )Valpak( مــن االســتثمار. كمــا واننــا اســتثمرنا فــي مشــروع مبنــى ڤالبــاك
فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة  وهــو مبنــى مكاتــب جتاريــة / مصنــع 
مؤجــر بالكامــل لشــركة )Valpak( وهــي شــركة تســويق رائــدة فــي مجالهــا 

بعقــود تأجيــر طويلــة ممــا ســيحقق عوائــد جيــدة ومســتقرة للشــركة.

أمــا علــى صعيــد املركــز املالــي للشــركة، فقــد بلغــت أصــول الشــركة 113.9 
مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام 2017 مقارنــة بـــ 103.9 مليــون دينــار 
كويتــي فــي نهايــة عــام 2016 أي بزيــادة 9.6 %. وبلغــت حقــوق املســاهمني 
60 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بـــ 58.2 مليــون دينــار كويتــي عــام 2016 أي 

بنمــو قــدره 3 %.

إن األداء املالي للشــركة خالل عام 2017 كان جيدًا، إذ بلغ مجمل إيرادات 

الشــركة 8.4 مليــون د.ك فــي نهايــة 2017 مقارنــة مــع 7.9 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا هــي فــي عــام 2016 مرتفعــًا بنســبة 6.3 % ، بينمــا انخفضــت 
إيــرادات التأجيــر للشــركة مــن 4.3 مليــون دينــار كويتــي فــي نهاية عام 2016 
إلــى 3.7 مليــون دينــار كويتــي عــام 2017 أي بنســبة إنخفــاض )13.9%( عــن 
العــام املاضــي نتيجــة بيــع أحــد األصــول، كمــا اســتقرت املصاريــف وتكاليــف 
التشــغيل األخــرى واملخصصــات فــي حــدود 4.6 مليــون دينــار كويتــي فــي 
العامــني 2017 و 2016، وعليــه إرتفــع صافــي ربــح الشــركة الــذي بلــغ 3.5 
مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2017 مقارنــة بـــ 3.2 مليــون دينــار كويتــي عــام 

2016 أي بنمــو 11.8 %.

 نتيجــة لهــذه النتائــج االيجابيــة اجليــدة، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة 
بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى املســاهمني 6 % مــن القيمــة اإلســمية للســهم 
أي بواقــع )6 فلــس( للســهم الواحــد وذلــك ملالكــي أســهم الشــركة بتاريــخ 
اإلســتحقاق وهــي توصيــة تخضــع ملوافقــة اجلمعيــة العموميــة للشــركة 

املختصــة.  واجلهــات 

السادة والسيدات مساهمي شركة إجنازات:

فــي ختــام كلمتــي، ال يســعني إال أن أتقــدم بالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء 
وتقديــري  شــكري  خالــص  عــن  نفســي  عــن  وباألصالــة  اإلدارة  مجلــس 
للشــركة  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  واملتواصــل ملجلــس  الكبيــر  لدعمكــم 
وللعاملــني فيهــا وأن أؤكــد لكــم أننــا ســنعمل علــى احلفــاظ علــى هــذا األداء 
اإليجابــي للشــركة وســنعمل بــكل طاقاتنــا علــى حتقيــق املزيــد مــن النجــاح 

وأفضــل النتائــج خــالل األعــوام القادمــة، بــإذن اهلل ومشــيئته.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

  

فيصل فهد الشايع 
رئيس مجلس اإلدارة

حضرات الساده مساهمي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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تقرير حوكمة الشركات

2017

www.injazzat.com
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جــــدول الــمــحــتــويــات

القاعدة األولى
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
القاعدة الرابعة

القاعدة الخامسة
القاعدة السادسة

القاعدة السابعة
القاعدة الثامنة

القاعدة التاسعة
القاعدة العاشرة

القاعدة الحادية عشر

: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
: ضمان نزاهة التقارير المالية

: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
: احترام حقوق المساهمين
: إدراك دور أصحاب المصالح

: تعزيز وتحسين األداء
: التركيز على أهمية المسئولية االجتماعية
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مشاريع الشركة

المقدمة 
واصلــت شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة )اجنــازات( مســيرتها االســتثمارية بوضــوح فــي الرؤيــة واإللتــزام باســتراتيجية عمــل مدروســة تعتمــد علــى 
إيجــاد فــرص إســتثمارية مجديــة وتنويــع االســتثمارات جغرافيــا وقطاعيــا ممــا انعكــس إيجابيــا علــى نتائــج عملياتهــا ووضعهــا بالصــدارة بــني مثيالتهــا 
مــن الشــركات املتخصصــة فــي االســتثمار العقــاري. وقامــت الشــركة بالتركيــز علــى تطويــر العمليــات التشــغيلية ونتائجهــا والتــي تعتمــد علــى االســتثمار 
فــي األصــول املــدرة للدخــل حيــث متتلــك الشــركة عــدد مــن األصــول املؤجــرة الطــراف مختلفــة، كمــا تعمــل علــى تطويــر األصــول غيــر املــدرة للدخــل الــى 
أصــول تشــغيلية مــدرة للدخــل، وحتتفــظ الشــركة مــن جهــة اخــرى ببنــك مــن االصــول القابلــة للتطويــر، كمــا حرصــت علــى إضافــة مميــزات مبتكــرة 

لألصــول القائمــة لتعزيــز قيمتهــا وزيــادة الدخــل منهــا. 

وســاهم إســتمرار الشــركة فــي تطبيــق اســتراتيجيتها التوســيعية لإلنفتــاح علــى أســواق جديــدة إقليميــا وعامليــا علــى تبوءهــا الريــادة فــي قطــاع االســتثمار 
والتطويــر العقــاري. وحقــق ُبعــد االســتثمار االســتراتيجي علــى إحــراز جنــاح مشــهود أدى للتكامــل املنشــود بــني املشــاريع املــدرة للدخــل ومشــاريع 
التطويــر واملتاجــرة باألراضــي وجميعهــا ذات مواقــع إســتراتيجية. وســنتناول فيمــا يلــي بالتفصيــل مجموعــة منتقــاه مــن مشــاريع الشــركة االســتثمارية 

والتطويريــة علــى كافــة املســتويات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة.

الصعيد المحلي  
تضــم اصــول الشــركة اصــل تشــغيلي وحيــد فــي الكويــت، وتســعى إجنــازات باســتمرار إلــى زيــادة نســبة مســاهمة قطــاع العقــار احمللــي مــن إجمالــي اصولهــا 
وهــو هــدف مــن اهــداف السياســة االســتثمارية للشــركة بإطــار العائــد املتوقــع واملخاطــر املتوقعــة مــن االســتثمار واملعتمــد مــن مجلــس إدارة الشــركة. 
وتقــدم الشــركة اخلدمــات العقاريــة املتكاملــة وتشــمل خدمــات البيــع واملتاجــرة فــي األراضــي وتطويرهــا وإدارة املشــاريع فــي الكويــت باالضافــة الــى 

التطويــر العقــاري.

مبنى الضجيج 
يقــع مبنــى الضجيــج فــي منطقــة الفروانيــة وقــد مت متلكــه ليشــكل أحــد روافــد الدخــل بالنســبة لشــركة إجنــازات، فضــاًل عمــا يســهم بــه مــن تعزيــز 
إســتراتيجية الشــركة الراميــة إلــى التوســع محليــًا الســيما فــي املشــاريع ذات العوائــد املنتظمــة. وهــو مســتغل مــن خــالل عقــود حكوميــة طويلــة األجــل. 
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دول مجلس التعاون الخليجي
مــن مكونــات اســتراتيجية الشــركة األساســية اعتمادهــا علــى سياســة التوســع الــذي يهــدف لتحقيــق التنــوع النوعــي واجلغرافــي إقليميــا فــي دول اخلليــج 
العربــي وعامليــا فــي الــدول املتقدمــة. وتشــمل السياســة التوســيعية دول اجلــوار اخلليجيــة مــن خــالل املشــاركة القويــة والفعالــة فــي التطويــر العمرانــي 
واالســتثماري فيهــا. وقــد قامــت الشــركة بتعزيــز أصولهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن مــن خــالل إنشــاء املشــاريع واملســاهمات 

االساســية مــع الشــركاء االســتراجتيني فــي قطاعــات التطويــر العقــاري.

مملكة البحرين
شركة الداو العقارية

مت تأســيس شــركة الــداو العقاريــة فــي عــام 1999 كشــركة بحرينيــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إجنــازات، وذلــك بهــدف االســتثمار والتطويــر واملتاجــرة فــي 
القطــاع العقــاري فــي مملكــة البحريــن. وقــد حققــت الشــركة منــذ تأسيســها نتائــج مثمــرة عبــر عــدد مــن صفقــات البيــع والشــراء.  كمــا عــززت قائمــة 
أصولهــا املــدرة للدخــل عــن طريــق إقامــة مشــروع مخــازن ومســتودعات فــي مشــروع مرســى البحريــن اإلســتثماري. كمــا وال تــزال الشــركة متتلــك عــدة 

أراضــي فــي مواقــع متميــزة مثــل الســيف ورأس زويــد.

)Al Yal Residence Tower ( اليال رزيدنس تاور
كمــا ومتتلــك الشــركة مــع شــركة فيرســت العقاريــة مشــروع اليــال رزيدنــس تــاور )Al Yal Residence Tower( وهــو بــرج ســكني راقــي يتألــف مــن 25 طابقــا. 
يضــم املشــروع 130 وحــدة ســكنية مؤثثــة بالكامــل باإلضافــة إلــى مطعــم وصالــة ألعــاب وحمــام ســباحة. ويقــع املشــروع فــي احــد اهــم املواقــع احليويــه فــي 

منطقــة الســيف وعلــى بعــد بضعــة امتــار مــن مجمــع الســتي ســنتر ومجمــع الســيف التجاريــني كمــا ويتميــز املشــروع بإطاللــة علــى البحــر. 
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شركة اليال العقارية
تـــأسست شــركة اليــال العقاريــة بالتســاوي بــني شــركة الــداو العقاريــة و شــركة فيرســت العقاريــة فــي مملكــة البحريــن وذلــك بهــدف دمــج وتطويــر قطــع 
األراضــي اململوكــة للشــركتني فــي منطقــة الســيف، وقــد بــدأت الشــركة بتطويــر أكبــر مشــاريعها )مشــروع  الكاتامــاران( وهــو عبــارة عــن مبنيــني ســكنيني 
يضمــان 583 شــقة ويتوســطهم مجمــع جتــاري، مبســاحات مخصصــة للمطاعــم واحملــالت جتاريــة وثالثــة طوابــق مخصصــة لنحــو 600 موقــف مت 

تخصيــص أحــد األبــراج للبيــع علــى أن يتــم اإلحتفــاظ بالبــرج الثانــي للتأجيــر.

شركة فيرست العقارية
قامــت شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــام 2002 بتأســيس شــركة فيرســت 
العقاريــة فــي مملكــة البحريــن. وفــي عــام 2005 مت إعــادة هيكلــة الشــركة وزيــادة 
رأســمالها إلــى 30 مليــون دينــار بحرينــي وذلــك بإضافــة بعــض األصــول اجلديــدة 
فيرســت  شــركة  واصلــت  وقــد  جــدد.  مســاهمني  لدخــول  الفرصــة  وإتاحــة  إليهــا 
العقاريــة احملافظــة علــى جــودة وأداء أصولهــا املــدرة للدخــل ، إلــى جانــب مواصلــة 
اإلســتثمار فــي مشــاريع مســتقبلية واعــدة مســتفيدة ممــا حتتفــظ بــه مــن بنــك 

أراضــي وأصــول قابلــة للتطويــر فــي مواقــع متميــزة ذات بعــد اســتراتيجي. 
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
شركة البرشاء العقارية

متلــك شـــركه إجنــازات حصــة مؤثــرة فــي شــركة البرشــاء العقاريــة والتــي بدورهــا متتلــك عقــار البرشـــاء بوتيــك فــي إمــارة دبــي  مبنطقــة البرشــاء علــى 
أرض تبلــغ مســاحتها 34,675 قــدم مربــع ومبســاحة بنــاء إجماليــة حوالــي 300,000 قــدم مربــع، ويتكــون املشــروع مــن 6 طوابــق مكتبيــة باإلضافــة إلــى 

طابــق أرضــي جتــاري وعــدد 3 طوابــق حتــت األرض مخصصــة ملواقــف الســيارات. 

 )I( مشروع القوز السكني
متتلــك الشــركة مشــروع القــوز لســكن العمــال فــي إمــارة دبــي وذلــك باملناصفــة مــع إحــدى الشــركات الكويتيــة، ويقــع املشــروع علــى أرض تبلــغ مســاحتها 
100,136 قــدم مربــع،  وتبلــغ مســاحة البنــاء باإلجماليــة حوالــي 227,000 قــدم مربــع. ويتكــون املشــروع مــن مبنيــني لســكن العمــال، ويوفــر 656 غرفــة 

باإلضافــة إلــى مكاتــب ومحــالت جتاريــة.

 )II( مشروع القوز السكني
قامــت الشــركة بتطويــر مشــروع القــوز لســكن العمــال )II( علــى مســاحة أرض تبلــغ حوالــي 50,051 قــدم مربــع، وتبلــغ املســاحة اإلجماليــة للبنــاء حوالــي 

106,759 قــدم مربــع، ويضــم املشــروع 328 غرفــة باإلضافــة إلــى مكاتــب ومحــالت جتاريــة، و املشــروع مؤجــر بالكامــل .



29 إنجازات  |  الـتـقـريــر السنوي  |  2017  |

مشروع المحيصنة لسكن العمال
يقــع هــذا املشــروع فــي منطقــة احمليصنــة فــي إمــاره دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ويغطــي مســاحة تبلــغ حوالــي 56,914 قــدم مربــع، حيــث 
يتكــون املشــروع الســكني مــن طابقــني ويحتــوي علــى 401 غرفــة. وقــد قامــت الشــركة بشــراء هــذا املشــروع باملناصفــة مــع شــركة فيرســت العقاريــة – 

البحريــن. مملكــة 

مشروع السنبوك السكني
قامــت الشــركة وباملشــاركة مــع مســتثمرين اســتراتيجيني ومحليــني بتملــك أســهم شــركه الســنبوك العقاريــه والتــي متلكــت قطعتــي أرض فــي منطقــة 
جبــل علــي – امــاره دبــي، مبســاحة إجماليــة تبلــغ 41,980 قــدم مربــع، ومت تطويــر مشــروع ســكن عمــال عليهــا مبســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ حوالــي 

158,765 قــدم مربــع ويوفــر املشــروع 380 غرفــة، وقــد مت اإلنتهــاء مــن بنــاء املشــروع وتأجيــره بالكامــل فــي عــام 2016.

»Dunes Village« – مجمع دبي لالستثمار
قامــت الشــركة مبرحلــة ســابقة بشــراء مبنيــني ســكنيني فــي قريــة ديونــز الســكنية  فــي مجمــع دبــي لإلســتثمار، ويتكــون كل مبنــى مــن 52 شــقة ســكنية 

يغطــون مســاحة قدرهــا 108,298 قــدم مربــع. كمــا وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املبنيــني مؤجريــن بالكامــل.

)III( مشروع جبل علي
قامــت الشــركة بشــراء قســيمتني مبســاحة إجماليــة 50,000 قــدم مربــع فــي منطقــة جبــل علــي وذلــك بهــدف تطويــر مشــروع ســكن عمــال للنســاء وذلــك 

مبســاحة بنــاء إجماليــة 183,662 قــدم مربــع ويتكــون مــن 350 غرفــة، ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن التطويــر فــي عــام 2018. 

مشروع جبل علي التجاري
قامــت الشــركة بشــراء قســيمة أرضيــني فــي منطقــة جبــل علــي مبســاحة 24,372 قــدم مربــع وذلــك بغــرض بنــاء مجمــع جتــاري خلدمــة مشــاريع ســكن 

العمــال فــي املنطقــة ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن تطويــر املشــروع فــي عــام 2019.
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مشروع إنجازات السكني - الميدان
قامــت الشــركة بشــراء قســيمة مبســاحة 2,787 متــر مربــع فــي منطقــة امليــدان فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة بهــدف تطويــر مشــروع عمــارة ســكنية وذلــك 

مبســاحة بنــاء إجماليــة تقريبــًا 9,930 متــر مربــع  ويضــم 53 وحــدة ســكنية ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن تطويــر املشــروع فــي عــام 2019

مشروع الجداف 
تقــوم الشــركة بتطويــر بــرج ســكني علــى أحــد القطــع اململوكــة لهــا فــي منطقــة اجلــداف والتــي تقــع بالقــرب مــن منطقــة األعمــال التجاريــة ومطــار دبــي. 
يتكــون املشــروع مــن ثــالث طوابــق مواقــف حتــت األرض مخصصــة للســيارات ودور أرضــي جتــاري  وعــدد 12 طابــق تضــم 100 وحــدة ســكنية، ومــن املتوقــع 

اإلنتهــاء مــن تطويــر املشــروع فــي عــام 2018.
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الصعيد العالمي
أمــا علــى الصعيــد العاملــي فقــد تنوعــت إســتثمارات شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــدد مــن الــدول األوروبيــة وأمريــكا الشــمالية وذلــك إمــا 
باالستثمار املباشر في أراضي ومشاريع حتت التطوير أو في االستثمار غير املباشر في صناديق عقارية ، حيث عهدت بعملية إدارة هذه االستثمارات 

إلــى شــركاء ذوي خبــرة ودرايــة فــي إدارة األصــول العقاريــة.

مبنى مالكوف - فرنسا:
العاصمــة  قلــب  فــي  ســكني  مشــروع  فــي  باإلســتثمار  الشــركة  قامــت 
الفرنســية باريــس و بالتحديــد فــي أحــد األحيــاء الراقيــة فــي العاصمــة 
باريــس )District 16(، يتكــون املشــروع مــن مبنيــان ســكنيان ويتــم إعــادة 
جتزئــة الوحــدات الســكنية وترميــم املبنــى مــن الداخــل، ومــن املتوقــع 

2018 وحتقيــق عوائــد مجزيــة. فــي عــام  املشــروع  التخــارج مــن 

ألمانيا
مشروع مبنى هيتاشي ميتسوبيشي:

قامــت الشــركة باإلســتثمار بنســبة 50 % فــي مبنــى مكاتــب فــي جمهوريــة أملانيــا اإلحتاديــة وبالتحديــد فــي مدينــة دويســبرغ والتــي تقــع داخــل محافظــة 
دوســيلدورف، تعتبــر مدينــة دويســبرغ مــن املراكــز املهمــة فــي مجــال جتــارة وإنتــاج الصلــب فــي العالــم كمــا تتميــز املدينــة مبينائهــا النهــري املســمى 
دويســبورت وهــو األهــم فــي أوروبــا واكبرها.ويتكــون املبنــى مــن 8 أدوار باإلضافــة إلــى دوريــن ســرداب ملواقــف الســيارات ومبســاحة كليــة تبلــغ 20,245 متــر 

مربــع، واملبنــى مؤجــر بالكامــل لشــركة هيتاشــي ميتسوبيشــي بعقــد إيجــار طويــل املــدى وبعوائــد دوريــة ثابتــة.
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الواليات المتحدة األميركية
جيفرسون 993، بارسيباني

متتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مبنــى مكاتــب فــي منطقــة بارســيباني - واليــة نيوجيرســي األمريكيــة ويغطــي املبنــى مســاحة 206,115 قــدم مربــع، 
حيــث أن املشــروع مؤجــر بالكامــل بعقــود طويلــة األجــل ممــا يعمــل علــى خلــق تدفقــات نقديــة مســتقرة للشــركة. 

دنتون هيرفيست هيل
قامــت الشــركة بشــراء قطعــة أرض فــي واليــة تكســاس األمريكيــة فــي 2016 وذلــك بغــرض إكمــال أعمــال البنيــة التحتيــة وتقســيمها إلــى مايقــارب 150 

قســيمة ومــن ثــم بيعهــا كقطــع أراضــي ســكنية قبــل التطويــر. 
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برستون كريك
متتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مجمــع جتــاري اواقــع فــي واليــة تكســاس - مدينــة بالنــو حيــث أنــه مؤجــر بالكامــل ويعتبــر مــن ضمــن األصــول املــدرة 

للدخــل.

مبنى ڤالباك
تتملــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مشــروع ڤالبــاك وهــو مبنــى مصنــع ومكاتــب جتاريــة يقــع فــي مدينــة ســانت بيترســبرغ ضواحــي مدينــة تامبــا والتــي 
تقــع فــي واليــة فلوريــدا األمريكيــة. وتبلــغ مســاحة املبنــى الكليــة حوالــي 465,000 قــدم مربــع و مؤجــر بالكامــل بعقــود طويلــة األجــل ألحــد الشــركات 

الرائــدة فــي مجــال التســويق فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ويعمــل املشــروع علــى خلــق تدفقــات نقديــة مســتقرة للشــركة.
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املصدر: وزارة العدل، ادارة التوثيق العقاري والتسجيل.
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التحليل المالي لعام

2017

www.injazzat.com
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المركز المالي:
اســتمرت شــركة إجنــازات خــالل عــام 2017 فــي رفــع قيمــة موجوداتهــا مــن خــالل اســتثماراتها احملليــة، وبلــغ إجمالــي موجــودات الشــركة نحــو 113.9 مليــون 
دينــار كويتــي، مرتفعــة بنحــو 10 مليــون دينــار كويتــي، أو نحــو 9.6 % ، مقارنــة مبســتواها فــي عــام 2016 البالــغ نحــو 103.9 مليــون دينــار كويتــي. وشــهدت 
معظــم البنــود الرئيســية ارتفاعــا، وبنســب متفاوتــة. فارتفــع بنــد العقــارات االســتثمارية وهــو اكبــر البنــود قيمــة فــي إجمالــي األصــول، إلــى نحــو 65.1 
مليــون دينــار كويتــي )57.2 % مــن إجمالــي املوجــودات(، مقارنــة بنحــو 56.9 مليــون دينــار كويتــي ) 54.7% مــن إجمالــي املوجــودات(، نتيجــة االســتحواذ 
علــى حصــة إضافيــة لشــركة تابعــة محليــة. وارتفــع أيضــا بنــد موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع بنحــو 3.1 مليــون دينــار كويتــي لتصــل إلــى 10.9 مليــون 
دينــار كويتــي )9.6 % مــن إجمالــي املوجــودات( مقارنــة مــع نحــو 7.8 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016 )7.5 % مــن إجمالــي املوجــودات(، بعــد أن قامــت 
الشــركة بإســتثمار جديــد مــدر للدخــل فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة. وارتفــع بنــد النقــد والنقــد املعــادل بنحــو 1.9 مليــون دينــار كويتــي، حــني بلــغ 
نحــو 6 مليــون دينــار كويتــي )5.3 % مــن إجمالــي املوجــودات(، مقارنــة مــع نحــو 4.1 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016 )4.0 % مــن إجمالــي املوجــودات(.

مــن ناحيــة أخــرى، انخفــض بنــد املدينــون وموجــودات أخــرى إلــى نحــو 6.2 مليــون دينــار كويتــي )5.5 % مــن إجمالــي املوجــودات(، مقارنــة بنحــو 7.5 مليــون 
دينــار كويتــي )7.2% مــن إجمالــي املوجــودات(، نتيجــة ســداد مبلــغ مســتحق مــن شــركة زميلــة بقيمــة 2.5 مليــون دينــار كويتــي. وانخفــض بنــد اســتثمار 
فــي شــركات زميلــة بنحــو 2.1 مليــون دينــار كويتــي ) 22.5 % مــن إجمالــي املوجــودات(،  مقارنــة بنحــو 27.7 مليــون دينــار كويتــي )26.6% مــن إجمالــي 

املوجــودات(، نتيجــة إعــادة تصنيــف إســتثمار ســابق فــي شــركة زميلــة إلــى اســتثمار فــي شــركة تابعــة.

حركة أصول شركة إجنازات للتنمية العقارية خالل السنوات 2017-2013
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وتوزعــت موجــودات الشــركة مــن الناحيــة اجلغرافيــة إلــى نحــو 8.7 % فــي الســوق احمللــي، و 78.3 % فــي ســوق اإلقليــم أو دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، 
و 13 % فــي الســوق األوروبــي واألمريكــي، مقارنــة مــع 9.6 % و 79.8 % و 10.7 % علــى التوالــي فــي العــام الســابق.

 وســجلت مطلوبــات الشــركة ارتفاعــا بنحــو 5.5 مليــون دينــار كويتــي، أي مــا نســبته 12.1 % لتصــل إلــى نحــو 51.1 مليــون دينــار كويتــي، مقارنــة بنحــو 45.6 
مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2016، واتســعت هــذه الزيــادة فــي بنــد قــروض بنكيــة نتيجــة قيــام الشــركة بتمويــل بعــض إســتثماراتها اجلديــدة مــن 
خــالل مصــادر خارجيــة، وأن القــروض مضمونــة برهــن بعــض العقــارات االســتثمارية. وقامــت الشــركة خــالل الســنة بتوقيــع اتفاقيــة مــع بنــك محلــي، 
مبوجبهــا اصبحــت القــروض تســتحق علــى ســبعة أقســاط ســنويه تبــدأ فــي منتصــف عــام 2018، بإجمــال ميبلــغ 22.5 مليــون دينــار كويتــي، وعليــه بلــغ 
حجــم القــروض البنكيــة نحــو 45.4 مليــون دينــار كويتــي، موزعــة مــا بــني ديــون قصيــرة املــدى بنحــو 2.2 مليــون دينــار كويتــي، وديــون طويلــة املــدى بنحــو 
43.4 مليــون دينــار كويتــي، مقابــل 31.2 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام 2016. وبلغــت نســبة إجمالــي املطلوبــات إلــى إجمالــي املوجــودات فــي عــام 

2017 نحــو 44.9 %، مقارنــة بنحــو 43.9 % فــي عــام 2016، وارتفعــت نســبة املطلوبــات إلــى إجمالــي حقــوق املســاهمني إلــى نحــو 85.2 % ، مقابــل 78.3 % 

فــي نهايــة عــام 2016. 

وبلــغ إجمالــي حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبالكــي شــركة األم نحــو 60 مليــون دينــار كويتــي، مقارنــة مــع نحــو 58.2 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016، أي 
أنهــا ارتفعــت بنحــو 1.8 مليــون دينــار كويتــي، أو مــا نســبته 3.0 % ، وذلــك نتيجــة ارتفــاع بنــد أربــاح محتفــظ بهــا. وعليــه، ســجلت القيمــة الدفتريــة لســهم 

الشــركة نحــو 178 فلــس فــي عــام 2017، مقارنــة مبــا كانــت عليــه فــي عــام 2016، البالــغ نحــو 173 فلــس.
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 األداء المالي
اســتطاعت الشــركة فــي زيــادة أرباحهــا للســنة اخلامســة علــى التوالــي، نتيجــة اســتراتيجية الشــركة فــي التركيــز علــى االســتثمارات املــدرة للدخــل محليــا 
واقليميــا ودوليــا أو فــي تطويــر بعــض األراضــي إلــى عقــارات مــدرة للدخــل إقليميــًا. وحققــت الشــركة أرباحــًا صافيــة )بعــد اســتبعاد احلصــص غيــر 
املســيطرة( بلغــت نحــو 3.5 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام 2017، مرتفعــًة بنحــو 11.8 % ، مقارنــة بأربــاح عــام 2016، حــني بلغــت نحــو 3.2 مليــون 
دينــار كويتــي. وخــالل الســنة، اســتطاعت الشــركة فــي حتقيــق أربــاح عــن طريــق بيــع عقــارات اســتثمارية ونتــج عنــه ربــح مببلــغ 1.6 مليــون دينــار كويتــي 
فــي نهايــة عــام 2017، وحققــت الشــركة ربحــا مــن حصــة فــي نتائــج شــركات زميلــة بنحــو 543 ألــف دينــار كويتــي وصــوال إلــى نحــو 1.9 مليــون دينــار كويتــي 
مقارنــة بنحــو 1.3 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016. وحققــت الشــركة خــالل العــام، ايــرادات توزيعــات مــن موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع بنحــو 896 
ألــف دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو 134 ألــف دينــار كويتــي فــي عــام 2016، بينمــا انخفــض بنــد إيــرادات تأجيــر بنحــو 590 ألــف دينــار كويتــي، وصــوال إلــى 

نحــو 3.7 مليــون دينــار كويتــي، وذلــك نتيجــة بيــع إحــدى اإلســتثمارات املــدرة للدخــل بربــح جيــد.

ومــن ناحيــة أخــرى، ارتفعــت املصروفــات اإلداريــة والعموميــة )شــاملة تكاليــف املوظفــني(، بنحــو 52 ألــف دينــار كويتــي، وصــوال إلــى نحــو 1.23 مليــون 
دينــار كويتــي، مقارنــة بنحــو 1.18 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2016. وارتفعــت تكاليــف التمويــل إلــى نحــو 2.3 مليــون دينــار كويتــي، مرتفعــة بنحــو 397 
ألــف دينــار كويتــي، مقارنــة بنحــو 1.89 مليــون دينــار كويتــي. وبذلــك، تكــون الشــركة قــد حققــت صافــي ربــح )قبــل خصــم ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة 

والــزكاة( نحــو 3.79 مليــون دينــار كويتــي، مرتفعــًا بنحــو 376 ألــف دينــار كويتــي، مقارنــة مــع عــام 2016، البالــغ نحــو 3.41 مليــون دينــار كويتــي.

وبلغــت ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم  نحــو 10.5 فلــس، مقابــل 9.4 فلــس للســهم الواحــد فــي عــام 2016، واقتــرح 
مجلــس اإلدارة توزيــع أرباحــا نقديــة للســنة احلاليــة وبنســبة 6 % .

وارتفــع معظــم املؤشــرات املاليــة للشــركة، حيــث ارتفــع مؤشــر العائــد علــى إجمالــي املوجــودات )ROA( إلــى نحــو 3.1 % ، مقارنــة بنحــو 3.0 % فــي عــام 
2016. وارتفع مؤشــر العائد على حقوق املســاهمني )ROE(، إلى نحو 5.9 % مقارنة بنحو 5.4 % في عام 2016. ويشــير اجلدول التالي، إلى أن جميع 

مؤشــرات أداء الشــركة جــاءت أفضــل مــن متوســط أداء عينــة مــن الشــركات العقاريــة املدرجــة فــي بورصــة الكويــت.

شركة إجنازات للتنمية املؤشرات املالية
العقارية

معدل الشركات العقارية املسجلة في 
بورصة الكويت*

P/E 7.913.0مضاعف سعر السهم على ربحية السهم

P/B  0.50.7مضاعف سعر السهم على القيمة الدفترية

% ROE 5.0%5.9%العائد على حقوق املساهمني

% ROA 2.7%3.1%العائد على األصول

    * معدل 34 شركة مدرجة في بورصة الكويت في قطاع العقار توفرت بياناتها املالية محسوبة على أساس سنوي.

تحليل أداء السهم في 2017
كان أداء البورصــة خــالل عــام 2017 أكثــر نشــاطًا مقارنــة مــع مســتوياتها فــي عــام 2016، حيــث ارتفعــت جميــع املؤشــرات الرئيســية مبــا فيهــا مؤشــر القيمــة 
املتداولــة، مؤشــر الكميــة املتداولــة، عــدد الصفقــات املبرمــة وقيمــة املؤشــر العــام. فارتفــع املؤشــر الوزنــي للســوق نحــو 5.6 % مقارنــة بنهايــة عــام 2016، 
وارتفــع مؤشــر الشــركة بنحــو 11.4 % ، وفــي املقابــل، ارتفــع مؤشــر القطــاع بنحــو 1.3 % لنفــس الفتــرة. ففــي نهايــة عــام 2017، اقفــل ســعر ســهم الشــركة 
عنــد 82 فلــس كويتــي، مقارنــة مبســتوى إقفــال الســهم فــي نهايــة عــام 2016 والبالــغ 74 فلــس كويتــي، وبلــغ الســعر الســوقي أعلــى مســتوى لــه فــي عــام 

2017 عنــد 93 فلــس كويتــي، فــي حــني ســجل ســعر الســهم أدنــى مســتوى لــه عنــد 77 فلــس كويتــي.

ويظهــر الرســم البيانــي تطــور ســعر ســهم الشــركة خــالل الســنوات التســع األخيــرة )2009-2017(، ويشــير أداء ســهم الشــركة وقطــاع العقــار إلــى تراجــع 
بنســبة  64.2 % و 29 % لــكل منهمــا علــى التوالــي خــالل الفتــرة.

 



39 إنجازات  |  الـتـقـريــر السنوي  |  2017  |

تطور مؤشر شركة إجنازات مقارنة مع قطاع العقار خالل 2017-2009 قيمة التداول
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وبلغــت قيمــة األســهم املتداولــة للشــركة خــالل عــام 2017، نحــو 3.3 مليــون دينــار كويتــي، ومبعــدل قيمــة للتــداول اليومــي بنحــو 13.3 ألــف دينــار كويتــي، 
وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو 27.8 % مقارنــة مبعــدل تــداول عــام 2016 البالــغ نحــو 18.4 ألــف دينــار كويتــي. ومتثــل قيمــة األســهم املتداولــة نحــو 0.4 % 
مــن إجمالــي قيمــة تــداوالت قطــاع العقــار خــالل عــام 2017. فيمــا بلغــت كميــة األســهم املتداولــة نحــو 38.2 مليــون ســهم ومبعــدل تــداول يومــي بلــغ نحــو 

153.5 ألــف ســهم، وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو 34.7 % مقارنــة مبعــدل تــداول عــام 2016 والبالــغ نحــو 234.9 ألــف ســهم. 

وحقــق معــدل دوران الســهم نحــو 11.5 % مقارنــة مبســتوى العــام الــذي ســبقه والــذي بلــغ 17.7 % ، وتعتبــر اقــل مــن قطــاع العقــار البالــغ نحــو 46.3 % خــالل 
عــام 2017. فــي حــني ارتفــع إجمالــي القيمــة الســوقية للشــركة إلــى نحــو 28.5 مليــون دينــار كويتــي وتبلــغ نحــو 1.4 % مــن القيمــة الســوقية لقطــاع العقــار 

وهــي اعلــى بنحــو 2.9 مليــون دينــار كويتــي عــن القيمــة الســوقية احملققــة فــي نهايــة عــام 2016، والبالغــة نحــو 25.6 مليــون دينــار كويتــي.   

عام 2017
قيمة األسهم املتداولة 

مليون )د.ك(

عدد الصفقات املبرمة

 )ألف صفقة(

كمية األسهم املتداولة 

)مليون سهم(

القيمة السوقية 
الرأسمالية   
 )مليون د.ك(

3.31.138.228.5شركة اجنازات للتنمية العقارية

927.5287.916,550.61,986.0إجمالي قطاع العقار

5,706.71,193.750,218.827,470.9إجمالي السوق

%1.4%0.2%0.4%0.4نسبة من إجمالي قطاع العقار

%0.1%0.1%0.1%0.1نسبة من إجمالي السوق
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البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين

شركة انجازات للتنمية العقارية - ش.م.ك.ع

والشركات التابعة لها - الكويت

31 ديسمبر 2017

www.injazzat.com
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها 
البيانات المالية المجمعة 

 31 ديسمبر 2017 
بيان االرباح او الخسائر المجمع

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 54 - 96 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها 
البيانات المالية المجمعة 

 31 ديسمبر 2017 

بيان االرباح او الخسائر و الدخل الشامل األخر المجمع

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 54 - 96 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها 
البيانات المالية المجمعة 

 31 ديسمبر 2017 
بيان المركز المالي المجمع

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 54 - 96 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها 
البيانات المالية المجمعة 

 31 ديسمبر 2017 

بيان التدفقات النقدية المجمع

ان االيضاحات المبينة على الصفحات 54 - 96 تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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 41  والشركات التابعة لها ع.ش.م.ك –شركة انجازات للتنمية العقارية 

  البيانات المالية المجمعة
  2017ديسمبر  31
 
 

 

 ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة /ابع ت
 
 

 استثمار في شركات زميلةتابع / .     14
 :  اجلوهرية للمجموعة موضحة أدناه الزميلةاملعلومات املالية للشركات  ملخصتابع/     14.2

 : ش.م.ب )مقفلة( –العقارية  شركة فريست ( ج

   

 ديسمبر 31
2017 

 ديسمرب 31
2016 

 د.ك د.ك  
 60,901,349 65,411,045  موجودات غري متداولة 

 5,316,256 6,053,574  موجودات متداولة 

 66,217,605 71,464,619  امجايل املوجودات 

 21,511,134 20,406,597  مطلوبات غري متداولة 

 3,494,905 10,037,067  مطلوبات متداولة 

 25,006,039 30,443,664  امجايل املطلوبات 

 41,211,566 41,020,955  صايف املوجودات 

 

  
 السنة المنتهية في

 ديسمبر 31
2017 

 السنة املنتهية يف
 ديسمرب 31

2016 

 د.ك د.ك  
 4,111,517 3,904,033  االيرادات 

 1,853,962 1,877,462  السنة  ربح

 1,853,962 1,877,462  للسنة  الشامل الدخل امجايل

 مع القيمة الدفرتية يف بيان املركز املايل اجملمع:  الشركة الزميلة اعالهفيما يلي مطابقة ملخص املعلومات املالية املوضح   

   

 ديسمبر 31
2017 

 ديسمرب 31
2016 

 د.ك د.ك  
 %27.712 %27.778   حصة ملكية اجملموعة

 41,211,566 41,020,955   صايف موجودات الشركة الزميلة

 11,420,550 11,394,800  حصة اجملموعة يف صايف املوجودات 

 11,420,550 11,394,800  القيمة الدفرتية 

 :الفردية غري اجلوهرية بالنسبة للمجموعة  الزميلةمل املعلومات املالية للشركات يوضح اجلدول التايل جم   14.3

   

 ديسمبر 31
2017 

 ديسمرب 31
2016 

 د.ك د.ك  
 178,862 1,191,731  )*(حصة اجملموعة يف النتائج 

 178,862 1,191,731  الدخل الشامل )*(حصة اجملموعة يف امجايل 

 4,975,480 4,511,356   الزميلةة اجملموعة يف هذه الشركات القيمة الدفرتية حلص إمجايل
 

يف شركة الربشاء العقارية يعترب حصة من النتائج د.ك  861,804مبلغ  تتضمن حصة اجملموعة يف نتائج الشركات الزميلة غري اجلوهرية أعاله *
 (.7استثمار يف شركة تابعة )ايضاح  حىت تاريخ إعادة التصنيف اىل

 وعالوة إصدار األسهم رأس المال .15
 100سهم بواقع  345,648,600املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل نقدًا من  الشركة األم مال، يتألف رأس 2017ديسمرب  31كما يف 

 إن عالوة إصدار األسهم غري قابلة للتوزيع.فلس للسهم الواحد(.  100سهم بواقع  345,648,600:  2016الواحد ) فلس للسهم

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. والشركات التابعة لها 
البيانات المالية المجمعة 

 31 ديسمبر 2017 
تابع / ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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