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يســعدنا الترحيــب بكــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للســنة الماليــة 
ــة، ونضــع  ــة العقاري ــة فــي 31 ديســمبر 2022 لشــركة انجــازات للتنمي المنتهي
بيــن أياديكــم الكريمــة التقريــر الســنوي والمتضمــن البيانــات الماليــة الســنوية 
ــر الحوكمــة وأبــرز أعمــال الشــركة خــال العــام المنتهــي فــي  المدققــة وتقري

31 ديســمبر 2022.  

كان عــام 2022 حافــًا باألحــداث والتحديــات والمتغيــرات محليــاً وإقليميــاً 
وعالميــاً لعــل أبرزهــا التغيــر الســريع فــي معــدالت الفائــدة محليــاً وعالميــاً 
ــة  ــة والمنافــذ اإلقتصادي ــن األســواق المالي ــق منافســة شــديدة بي وهــو مــا خل
تبعــات  أن  كمــا  المتوفــرة،  الســيولة  لســحب  كبيــر  بشــكل  تنافســت  والتــي 
جائحــة كورونــا والتعافــي مــن آثارهــا ألقــت بظالهــا علــى عــدد مــن القطاعــات 
ــة  ــى اســتحداث أســاليب عمــل حديث ــة فــي المنطقــة، باالضافــة إل اإلقتصادي

ــة. ــد مــن الوحــدات العقاري ــى العدي ــب عل قلصــت مــن معــدالت الطل

وفــي بيئــة عمــل متخمــة بالتحديــات نجحــت إدارة شــركة انجــازات للتنميــة 
العقاريــة فــي الحفــاظ علــى معــدالت التشــغيل العاليــة فــي معظــم اســتثماراتها 
العقاريــة، باالضافــة الــى النجــاح فــي التخــارج مــن عــدد مــن االســتثمارات 
العقاريــة ومعــدالت ربحيــة مميــزة وهــو مــا ســاهم فــي تحقيــق الشــركة ألربــاح 
ســنوية تفــوق مثياتهــا فــي القطــاع، باالضافــة الــى اســتمرار معــدالت النمــو 
وديمومــة التدفقــات النقديــة اإليجابيــة الناتجــة عــن تشــغيل عقــارات الشــركة 

فــي دولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وعالميــاً .

محليــاً نجحــت الشــركة فــي االســتحواذ علــى أرض فــي قلــب عاصمــة الكويــت 
وبالتحديــد منطقــة المرقــاب بهــدف بنــاء بــرج يتكــون مــن 44 طابــق مقســمة ما 

بيــن طوابــق مخصصــة كمواقــف للســيارات ومكاتــب إداريــة وطوابــق خدمــات.

كمــا تــم االنتهــاء مــن انجــاز اعمــال ترميــم وصيانــة مبنــى الشــركة فــي منطقــة 
الــى  المبنــى  لتقســيم  الازمــة  التراخيــص  كافــة  بعــد اســتخراج  الضجيــج 
ــى فــي عــام  ــر وحــدات المبن ــدء فــي تأجي ــة، ومــن المتوقــع الب وحــدات تجاري
ــع  ــادة مصــادر الدخــل للشــركة، ورف ــع وزي 2023 وهــو مــا سيســاهم فــي تنوي

معــدالت الربحيــة مســتقبًا .

كمــا تــم تشــغيل مبنــى برايــم فــي منطقــة شــرق وبالتحديــد فــي شــارع أحمــد 
الجابــر والــذي يعــد أهــم الشــوارع فــي قلــب عاصمــة الكويــت التجاريــة، وتــم 
بيــع معظــم طوابــق المبنــى المكــون مــن 22 طابــق مكــرر وثــاث محــات فــي 

الــدور االرضــي وعــدد )2( ســرداب وتســليمها للمشــترين .

 1 كاتامــاران  ألبــراج  التشــغيلية  األعمــال  فــي  الشــركة  اســتمرت  خليجيــاً 
وكاتامــاران 11 فــي مملكــة البحريــن مــن خــال بيــع عــدد مــن الشــقق وتأجيــر 

الشــقق األخــرى بمــا يضمــن للشــركة تحقيــق عوائــد دوريــة مميــزة.

وفــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة نجحــت الشــركة فــي بيــع معظــم وحــدات 
مبنــى انجــازات ريزيدينــس فــي منطقــة ميــدان الواقعــه مقابــل منطقــة وســط 
دبــي وبــرج خليفــه وتأجيــر المســاحات التجاريــة فــي المبنــى، باالضافــة الــى 
ــة  ــي منطق ــارات ف ــع أحــد العق ــد بي ــاذ عق ــي بنف ــم قضائ كســب الشــركة لحك
الجــداف ومــا ترتــب عليــه مــن إســتام قيمــة البيــع والتعويــض بعــد تــداول 

القضيــة فــي أعــوام ســابقة فــي محاكــم دبــي .

ونجحــت الشــركة فــي تحقيــق معــدالت تشــغيل عاليــة مقارنــة بمثياتهــا مــن 
خــال إتبــاع سياســات مرنــة علــى الرغــم مــن صعوبــة ســوق العقــارات فــي 
إمــارة دبــي نتيجــة العــرض الكبيــر باالضافــة الــى التغيــر المســتمر فــي عوامــل 

ــاري. ــرات الســوق العق ومتغي

كمــا اســتمرت الشــركة فــي البحــث عــن أفضــل الفــرص العقاريــة والبحــث عــن 
أفضــل الطــرق الممكنــة لإلســتفادة مــن العقــارات المملوكــة فــي إمــارة دبــي.

عالميــاً، إســتمرت الشــركة فــي تحقيــق عوائــد دوريــة منتظمــة مــن خــال 
اإلدارة الفاعلــة والمتزنــة لعقــارات الشــركة، باالضافــة الــى الحصــول علــى 
مصــادر تمويــل بمعــدالت منخفضــة وثابتــة إلعــادة تمويــل العقــارات وذلــك 
قبــل زيــادة معــدالت الفوائــد التــي شــهدتها األســواق العالميــة منتصــف العــام، 
وهــو مــا ســينعكس بصــورة إيجابيــة علــى معــدالت العوائــد المحققــة علــى 

االســتثمار.

علــى صعيــد األداء المالــي للشــركة فقــد نجحــت الشــركة فــي تحقيــق نمــو 
فــي أصــول الشــركة بلــغ 1 % حيــث بلغــت أصــول الشــركة 106.5 مليــون دينــار 
كويتــي فــي نهايــة عــام 2022 مقارنــة بـــ 105.6 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة 
عــام 2021، فيمــا بلغــت حقــوق المســاهمين 58.2 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة 

بـــ 56.6 مليــون دينــار كويتــي عــام 2021 أي بنمــو قــدره 2.7 %. 

وقــد حققــت الشــركة صافــي أربــاح بلــغ 2.9 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 
2022 أي مــا يعــادل 8.7 فلــس للســهم مقارنــة بصافــي أربــاح بلــغ 2.8 مليــون 
دينــار كويتــي فــي عــام 2021 أي مــا يعــادل 8.6 فلــس للســهم بعــد اســتقطاع 
الضرائــب وحصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، وتعــود هــذه األربــاح إلــى 
نجــاح الشــركة فــي التخــارج مــن عقــارات فــي إمــارة دبــي والــى بيــع عــدد 
مــن الطوابــق فــي بــرج برايــم باالضافــة الــى ارتفــاع معــدالت االشــغال والقيــم 
االيجاريــة للوحــدات العقاريــة بشــكل عــام، حيــث حققــت الشــركة إيــرادات 
ــرادات بلغــت 7.3  ــة بإي ــي فــي عــام 2022 مقارن ــار كويت ــون دين بلغــت 8.3 ملي
مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2021، وبذلــك يصبــح معــدل النمــو فــي إجمالــي 

ــة عــام 2022.  ــي نهاي ــرادات 13.2 % ف اإلي

وفــي الختــام ال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة أعضــاء 
مجلــس إدارة شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة علــى إســهاماتهم الفعالــه 
والجهــود المبذولــة والتــي كان لهــا بالــغ االثــر فــي تحقيــق الشــركة 
معــدالت ربحيــة مميــزة ســاهمت فــي إســتمرار الشــركة فــي موقعهــا 
ــى  ــذي إنعكــس عل ــة، وال ــي المنطق ــة ف ــن الشــركات العقاري ــادي بي الري
ــة  ــل لكاف ــدم بالشــكر الجزي ــا أتق ــام 2022، كم أداء الشــركة خــال الع
موظفيــن الشــركة والشــركات التابعــة والزميلــة علــى مــا قامــوا بــه مــن 

ــام 2022. ــرة خــال الع ــود كبي جه

د. عبد المحسن مدعج المدعج  
 رئيس مجلس اإلدارة

حضرات الساده مساهمي
شركـــــة انجــــــازات للتنميـــــة العقاريـــــة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مساهمينا الكرام

تقرير رئيس
مجلــس اإلدارة
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تقرير الحوكمة

شركة إنجازات للتنمية العقارية

  للسنة المالية المنتهية

في 2022/12/31  تقــريـر
الحوكمــة
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مــــــقـــــدمــــــــة 

يحــرص مجلــس إدارة شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة علــى تطبيــق تعليمــات الجهــات الرقابيــة والممارســات الرائــدة فــي 
مجــال الحوكمــة وااللتــزام، وانطاقــا مــن ذلــك فقــد حرصــت الشــركة علــى تعزيــز دور البيئــة الرقابيــة فــي الشــركة والتأكــد 
مــن مــدى التــزام الشــركة وإداراتهــا وأنشــطتها بالتعليمــات الرقابيــة وقواعــد الحوكمــة بمــا يســاهم فــي تعزيــز مبــدا الشــفافية 
ــى أداء  ــة عل ــة فعال ــق رقاب ــن مــن تحقي ــل ويمك ــي التعام ــة ف ــزز بالثق ــح ويع ــوق المســاهمين وأصحــاب المصال ــة حق و حماي

الشــركة. 

 فــي ضــوء ذلــك يســُر مجلــس اإلدارة أن يســتعرض علــى الســادة المســاهمين فــي تقريــره الســنوي للحوكمــة أهــم إنجــازات 
ــاب الخامــس عشــر - حوكمــة  ــة أســواق المــال والخاصــة بالكت ــزام الشــركة بتعليمــات الســادة / هيئ الشــركة الخاصــة بالت

الشــركات. وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم إنجــازات الشــركة فــي تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات:
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القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة:

يتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن ســبعة أعضــاء كمــا فــي 31 ديســمبر 2022. ويتكــون مجلــس اإلدارة مــن هيــكل متــوازن يضــم 
أربــع أعضــاء غيــر تنفيذييــن وعضويــن مســتقلين وعضــو تنفيــذي. كمــا يتميــز تشــكيل مجلــس اإلدارة بالتنــوع فــي المؤهــات 
العلميــة والخبــرات العمليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة. وقــد تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة 
المنعقــدة بتاريــخ 29 مايــو 2022 ويوضــح الجــدول التالــي نبــذة عــن تشــكيل مجلــس اإلدارة والمؤهــات العلميــة والخبــرات 

العمليــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة: 

المؤهل الدراسي و الخبرة العلميةتصنيف العضواالسم
تاريخ االنتخاب 

/ التعيين

الدكتور/عبدالمحسن 
مدعج المدعج    

رئيس مجلس 
اإلدارة )غير 

تنفيذي(

 حاصــل علــى دكتــوراه فــي الفلســفة - التاريــخ مــن جامعة 	 
درهــام انجلتــرا عام 1983.

وزير النفط 1994 - 1996.	 
عضو مجلس األمة 1992 - 2003.	 
 نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر التربيــة والتعليــم 	 

.2014  -  2011 العالــي 
 نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر التجــارة والصناعــة 	 

.2015 - 2014
الهيئــات 	  فــي  عــام   30 تتجــاوز  لمــدة  عمليــة   خبــرة 

الكويــت دولــة  فــي  والــوزارات  والبنــوك  الحكوميــة 

29 مايو 2022

السيد / محمد 
عبدالحميد المرزوق

نائب رئيس مجلس 
االدارة )غير 

تنفيذي(

فــي 	  فرانسيســكو  ســان  جامعــة   - تمويــل   بكالريــوس 
المتحــدة الواليــات 

شــركات 	  فــي  عــام   28 تتجــاوز  لمــدة  عمليــة   خبــرة 
الكويــت. دولــة  فــي  وعقــار  إســتثمار 

29 مايو 2022

السيد / محمد 
إبراهيم الفرحان

عضو مجلس 
االدارة و الرئيس 

التنفيذي )تنفيذي(

ــا 	  ــه كاليفورني بكالريــوس محاســبة - جامعــة ســان هوزي
فــي الواليــات المتحــدة.

 خبــرة تزيــد عــن 30 عــام فــي مراكــز تنفيذيــة و قياديــة 	 
و مجالــس إدارات و تمثيــل عــدة شــركات فــي مجــال 

العقــار و االســتثمار. 

29 مايو 2022

السيد / وفا حيدر 
الشهابي

عضو مجلس 
االدارة )غير 

تنفيذي(

 ماجســتير هندســة ميكانيكيــة - جامعــة ويسكنســن فــي 	 
الواليــات المتحــدة.

 خبــرة عمليــة فــي مجــاالت االســتثمار والصناعــة تزيــد 	 
عــن 40 عــام .

29 مايو 2022

السيد / أيمن 
عبداللطيف الشايع

عضو مجلس 
االدارة )غير 

تنفيذي(

بكالريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الكويت.	 
تقلد مناصب قيادية لمدة تزيد عن 30 عام.	 

29 مايو 2022

المؤهل الدراسي و الخبرة العلميةتصنيف العضواالسم
تاريخ االنتخاب 

/ التعيين

السيدة / ريم عبد اهلل 
عيسى الصالح

عضو مجلس 
اإلدارة )مستقل(

 بكالوريــوس محاســبة - كليــة التجــارة واالقتصــاد والعلوم 	 
والمراجعيــن  المحاســبين  جمعيــة  عضــو  السياســية 

الكويتيــة.
ــة 	  ــة وقيادي ــة لــــ 30 عــام فــي مراكــز تنفيذي ــرة عملي  خب

فــي مجــال الشــؤون الماليــة واإلداريــة. 
مــن 	  العديــد  إدارات  مجالــس  فــي  مناصــب   وتقلــدت 

المحليــة. والبنــوك  الشــركات 

28 نوفمبر 2022

السيد / حمد عماد 
الصقر

عضو مجلس 
االدارة )مستقل(

دولــة 	  فــي  األمريكيــة  الجامعــة   - تمويــل   بكالريــوس 
الكويــت.

وإعــادة 	  المالــي  التحليــل  فــي  عمليــة  ســنة   12  خبــرة 
هيكلــة الشــركات وتطويــر مشــاريعها وتحليــل مخاطــر 
اإلئتمــان فــي مجــال البنــوك المحليــة فــي دولــة الكويــت.

29 مايو 2022
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ــي نبــذة عــن اجتماعــات مجلــس  وقــد عقــد مجلــس ادارة الشــركة عــدد )6( اجتماعــات خــال عــام 2022 ونوجــز فيمــا يل
اإلدارة للشــركة:

االسم
اجتماع )1( 

 بتاريخ
8 مارس 21

اجتماع )2( 
 بتاريخ

29 مايو 
 2022

اجتماع )3( 
 بتاريخ

2 اغسطس 
2022

اجتماع )4( 
 بتاريخ

25 أكتوبر 
 2022

اجتماع )5( 
 بتاريخ

11 ديسمبر 
2022

اجتماع )6( 
 بتاريخ

15 يناير 2023

الدكتور/ عبدالمحسن مدعج المدعج 

-السيد / محمد عبدالحميد المرزوق

السيد / محمد إبراهيم الفرحان

--استقال-السيد / عيسى أحمد خلف )مستقيل(

السيد / وفا حيدر الشهابي

-السيد / أيمن عبداللطيف الشايع

----السيدة / ريم عبداهلل الصالح

السيد / حمد عماد الصقر

قــام الســيد/ عيســى أحمــد خلــف بتقديــم اســتقالته مــن مجلــس االدارة وتــم قبــول االســتقالة بتاريــخ 25 أكتوبــر 2022 حيــث تــم عقــد 
جمعيــة عموميــة إلنتخــاب عضــو مســتقل مكمــل بتاريــخ 28 نوفمبــر 2022 تــم فيهــا إنتخــاب الســيدة / ريــم عبــد اهلل عيســى الصالــح.

تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة  

تحــرص الشــركة علــى تســجيل وتنســيق وحفــظ محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة ويتــم تدويــن أرقــام المحاضــر وتاريــخ 
وســاعة بــدء ونهايــة االجتمــاع وأســماء الحضــور ومــكان االجتمــاع فــي المحضــر، وكذلــك تدويــن النقاشــات والمــداوالت 
والقــرارات التــي اتخذهــا المجلــس أثنــاء االجتماعــات فــي المحضــر، ويتــم توقيــع محاضــر االجتماعــات مــن جميــع األعضــاء 
الحاضريــن، كمــا يقــوم اميــن ســر مجلــس اإلدارة بمتابعــة تنفيــذ كافــة قــرارات مجلــس االدارة بالتنســيق مــع كافــة اإلدارات 
المعنيــة بالشــركة. ويتــم حفــظ محضــر كل اجتمــاع برقــم مسلســــل حســــب الســــنة فــي ســجل خــاص بذلــك يتــم االحتفــاظ بــه 

بشــكل آمــن داخــل الشــركة. 

ــى أميــن الســر مهمــة تنســيق  ــى إتمــام هــذه المهــام والمســؤوليات، ويتول ــع أميــن الســر بالمؤهــات التــي تســاعده عل ويتمت
ــى حــدة.   ــكل إجتمــاع عل ــق ل ــر، وإعــداد وحفــظ المحاضــر بشــكل دقي إجتماعــات المجلــس ورفــع التقاري

إقرار العضو المستقل

أقر أنا الموقع أدناه /   ريم عبداهلل عيسى الصالح                                              الرقم المدني : 271061300028

بصفتــي عضــو مجلــس إدارة بشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك.ع  بمعرفتــي شــروط اإلســتقالية الــواردة فــي 
ــي : ــا يل ــر بم ــال ، وأق ــة أســواق الم ــات هيئ تعليم

-  إنــي ال أملــك 5 % أو اكثــر مــن أســهم الشــركة، كمــا إننــي ال أمثــل أيــا مــن المســاهمين الذيــن يملكــون 5 % أو أكثــر مــن   1
أســهم الشــركة.

-  أن ليــس لــي أي صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أيــا ًمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو   2
ــع الشــركة. ــة م ــا أو األطــراف الرئيســية ذات العاق ــن مجموعته ــي أي م ف

إني لست عضوا ً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.  -  3

إني لست موظفا ً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها، أو لدى أياً من أصحاب المصالح للشركة.  -  4

إني لست موظفا ً لدى األشخاص اإلعتبارين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.  -  5

-  أن ليســت لــي مصلحــة أو عاقــة مــع الشــركة قــد تؤثــر علــى اســتقاليتي، وأقــر بــأي علــى علــم بالمهــام والمســؤوليات   6
الخاصــة بعضــو مجلــس اإلدارة المســتقل، وأنــي أتعهــد بإبــاغ مجلــس اإلدارة فــوراً فــي حــال حــدوث أي تغييــر قــد 
يؤثــر علــى اســتقاليتي وفقــاً  للبنــود الــواردة أعــاه وأتحمــل مســوؤلية أي إلتــزام أو مخالفــة قــد تفــرض علــى الشــركة 

نظــراً لعــدم إخطــاري الشــركة بــأي تغييــر قــد يؤثــر علــى اســتقاليتي.

المقر بما فيه

اإلســم : ريـــم عبداهلل عيسى الصالح  

التوقيع : 

التاريخ :  
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إقرار العضو المستقل

أقر أنا الموقع أدناه /   حمد عماد جاسم الصقر                                                       الرقم المدني : 287112601506

بصفتــي عضــو مجلــس إدارة بشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك.ع  بمعرفتــي شــروط اإلســتقالية الــواردة فــي 
ــي: ــا يل ــر بم ــال ، وأق ــة أســواق الم ــات هيئ تعليم

-  إنــي ال أملــك 5 % أو اكثــر مــن أســهم الشــركة، كمــا إننــي ال أمثــل أيــا مــن المســاهمين الذيــن يملكــون 5 % أو أكثــر مــن   1
أســهم الشــركة.

-  أن ليــس لــي أي صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أيــا ًمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو   2
ــع الشــركة. ــة م ــا أو األطــراف الرئيســية ذات العاق ــن مجموعته ــي أي م ف

إني لست عضوا ً في مجلس إدارة أي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.  -  3

إني لست موظفا ً بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها، أو لدى أياً من أصحاب المصالح للشركة.  -  4

إني لست موظفا ً لدى األشخاص اإلعتبارين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.  -  5

-  أن ليســت لــي مصلحــة أو عاقــة مــع الشــركة قــد تؤثــر علــى اســتقاليتي، وأقــر بــأي علــى علــم بالمهــام والمســؤوليات   6
الخاصــة بعضــو مجلــس اإلدارة المســتقل، وأنــي أتعهــد بإبــاغ مجلــس اإلدارة فــوراً فــي حــال حــدوث أي تغييــر قــد 
يؤثــر علــى اســتقاليتي وفقــاً  للبنــود الــواردة أعــاه وأتحمــل مســوؤلية أي إلتــزام أو مخالفــة قــد تفــرض علــى الشــركة 

نظــراً لعــدم إخطــاري الشــركة بــأي تغييــر قــد يؤثــر علــى اســتقاليتي.

المقر بما فيه

اإلســم : حمد عماد جاسم الصقر   

التوقيع : 

التاريخ :  

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات:

يقــوم مجلــس اإلدارة بمزاولــة جميــع االعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــا ألغراضهــا وال يحــد مــن هــذه الســلطة اال 
مــا نــص عليــة القانــون او عقــد تأســيس الشــركة او قــرارات الجمعيــة العامــة. ويتوفــر لــدى الشــركة دليــل معتمــد لتفويــض 
الصاحيــات معتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة ويحــدد صاحيــات كا مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل واضــح. 
كمــا يتوفــر لــدى الشــركة دليــل لوائــح مجلــس اإلدارة واللجــان بمــا يضمــن التحديــد الســليم فــي المهــام والمســؤوليات. كمــا 
ــام  ــذة مختصــرة عــن مه ــي نب ــا يل ــة، وفيم ــس االدارة واالدارة التنفيذي ــة ألعضــاء مجل ــدي الشــركة اوصــاف وظيفي ــر ل يتوف

ــة:  ــس االدارة واالدارة التنفيذي مجل

مسؤوليات ومهام وانجازات مجلس اإلدارة:

تتضمن مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

اعتماد األهداف واالستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للشركة.	 
إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.	 
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.	 
ــة 	  ــح الداخلي ــرام الشــركة لألنظمــة واللوائ ــي تضمــن احت ــزام الشــركة بالسياســات واإلجــراءات الت ــد مــن مــدى الت  التأك

المعمــول بهــا.
 ضمــان دقــة وســامة البيانــات والمعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمل اإلفصاح والشــفافية 	 

المعمــول بها.
ــة تتيــح لمســاهمي الشــركة االطــاع بشــكل مســتمر ودوري علــى أوجــه أنشــطتها المختلفــة 	   إرســاء قنــوات اتصــال فاعل

ــة. والتطــورات جوهري
 تشــكيل لجــان مختصــة وفــق ميثــاق يوضــح مــدة اللجنــة وصاحيتهــا ومســؤولياتها وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، كمــا 	 

يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم وواجباتهــم، فضــًا عــن تقييــم أداء وأعمــال هــذه 
اللجــان أعضائهــا الرئيســيين.

 التأكــد مــن أن السياســات واللوائــح المعتمــدة بالشــركة تتســم بالشــفافية والوضــوح بمــا يدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار 	 
والفصــل فــي الســلطات والصاحيــات بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

 تحديــد الصاحيــات التــي يتــم تفويضهــا لــإلدارة التنفيذيــة، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض. كمــا يحــدد 	 
المجلــس الموضوعــات التــي يحتفــظ بصاحيــة البــت فيهــا، وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن ممارســاتها 

المفوضــة. للصاحيــات 
 الرقابة واإلشراف على أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية والتأكد من قيامهم بأداء كافة مهامهم.	 
تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين مثل شريحة المكافآت الثابتة والمرتبطة باألداء.	 
تعيين أو عزل أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية ومن بين ذلك الرئيس التنفيذي ومن في حكمه.	 
وضع سياسة تنظم العاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.	 
وضع آلية لتنظيم التعامات مع األطراف ذوي العاقة وذلك للحد من تضارب المصالح.	 
أن يتأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.	 
متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء الموضوعية.  	 

وقد قام مجلس االدارة خال عام 2022 بإنجاز مهامه ومسؤولياته وفقا لتعليمات الجهات الرقابية.    
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و تتولى اإلدارة التنفيذية في الشركة المسئوليات العامة التالية:
اإلشراف على تطبيق إطار حوكمة الشركة المقرر من قبل مجلس اإلدارة.   -  1

-  تطبيــق اإلســتراتيجيات وخطــط العمــل المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتــي تعكــس األهــداف واألولويــات طويلــة   2
ــرة االجــل.  األجــل وقصي

تحمل المسئولية الكاملة أمام مجلس اإلدارة عن كافة جوانب عمليات الشركة وأداءها.   -  3
التأكد من وجود وتطبيق التخطيط التشغيلي المناسب وأنظمة إدارة المخاطر والرقابة المالية.    -  4

مراقبة العمليات والنتائج المالية عن كثب وفقاً للخطط والموازنات.   -  5
تمثيل الشركة أمام العماء الرئيسيين والجمعيات المهنية وشركات تقديم الخدمات والجهات الرقابية.   -  6

إعداد تقارير األداء ورفعها لمجلس اإلدارة التي تتسم بالشفافية والشمول.   -  7
االلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية.  -  8

الواجبات األخرى الموكلة إلى اإلدارة التنفيذية حسب توجيهات مجلس اإلدارة وتعليمات الجهات الرقابية.  -  9
اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل اللجــان المســتقلة المتخصصــة مــن أجــل مســاعدته فــي تولــي المهــام المســندة إليــه، وقــد تــم 
ــا يتناســب مــع  ــا بم ــن أعضائه ــد مســؤولياتها وتعيي ــس اإلدارة وتحدي ــل مجل ــذه اللجــان مــن قب ــح الخاصــة به ــاد اللوائ اعتم

المؤهــات العلميــة الخبــرات العمليــة المطلوبــة لــكل لجنــة. علــى النحــو التالــي:

أوال: لجنة التدقيق وإدارة المخاطر  
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة للتدقيــق وإدارة المخاطــر لتقــوم بدورهــا الرقابــي والمتمثــل فــي مســاندة مجلــس االدارة 
فــي التحقــق مــن مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلشــراف علــى عمليــات التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر والتحقــق 

مــن اســتقالية مراقــب الحســابات الخارجــي للشــركة وتقييــم أداءه.

تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر  
تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 29 مايــو 2022 كلجنــة دائمــة تســتمر طيلــة دورة 

المجلــس )مــدة ثــاث ســنوات(.
وتتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء منهــم عضويــن "مســتقلين" وعضــو غيــر تنفيــذي. وقــد عقــدت  اللجنــة عــدد )5( اجتماعــات 

خــال عــام 2022 كمــا هــو موضــح ادنــاه:

المنصباسم العضو

اجتماع      )1( 
المنعقد في 

 تاريخ 
2022 /4 /26

اجتماع )2( 
المنعقد في 

 تاريخ 
2022 /05 /29

اجتماع )3( 
المنعقد في 

 تاريخ
  2022 /08 /02

اجتماع )4( 
المنعقد في 

 تاريخ 
2022 /10/ 24

اجتماع )5( 
المنعقد في 

 تاريخ 
2023 /02 /06

-استقال-عضو اللجنةالسيد/ عيسى أحمد خلف

 رئيس اللجنةالسيد/ حمد عماد الصقر
)عضو مستقل(

عضو اللجنةالسيد/ وفا حيدر الشهابي

 عضو اللجنةالسيدة / ريم عبداهلل الصالح
----)عضو مستقل(

أمين ســرالسيد/ سائد محمود حميدة

**   تــم انتخــاب الســيدة/ ريــم عبــداهلل الصالــح عضــو فــي لجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر بتاريــخ 15 ينايــر 2023 بــداًل مــن العضــو 
المســتقيل الســيد/ عيســى أحمــد خلــف.

من أهم مهام ومسؤوليات وانجازات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين المدقق الداخلي وتحديد أتعابه.	 
التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم ومراجعة خطابات تعيينهم.	 
 متابعــة أعمــال مراقبــي الحســابات الخارجييــن والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بأعمــال أخــرى للشــركة عــدا الخدمــات التــي 	 

تقتضيهــا مهنــة التدقيــق.
دراسة ماحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.	 
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	 
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير فيه توصيات اللجنة بهذا الشأن.	 
مراجعة البيانات المالية الدورية وعرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية باعتمادها.	 
مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ماحظاتها عليها.	 
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها.	 
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العاقة.	 
مراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر	 
مراجعة تقارير المخاطر الدورية ودراسة أهم المخاطر التي تواجه الشركة.	 

ثانيا: لجنة الترشيحات والمكافآت  
تهــدف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الــى مســاعدة مجلــس اإلدارة للقيــام بمســؤولياته وواجباتــه اإلشــرافية لضمــان ترشــيح 
الكفــاءات الازمــة للمناصــب التنفيذيــة واإلداريــة فــي الشــركة، والتحقــق مــن كونهــا تتــم وفــق إطــار مؤسســي يتميــز بالكفــاءة 
والشــفافية الكاملــة ويصــب بشــكل أساســي فــي صالــح الشــركة ومــن ثــم تحقيــق أهــداف المســاهمين. وكذلــك لضمــان 
ســامة وصحــة سياســة المكافــآت والمخصصــات التــي تتبعهــا الشــركة والخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
والتحقــق مــن كــون سياســة المكافــآت التــي تتبعهــا الشــركة عادلــة وتســاهم بشــكل أساســي فــي اســتقطاب الكــوادر البشــرية 

ذات الكفــاءة المهنيــة والقــدرات الفنيــة العاليــة، فضــًا عــن ترســيخ مبــدأ االنتمــاء للشــركة.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 29 مايــو 2022 كلجنــة دائمــة تســتمر طيلــة دورة 

المجلــس )مــدة ثــاث ســنوات( وتتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء منهــم عضــو "غيــر تنفيــذي" وعضويــن مســتقلين. 
وقد عقدت اللجنة ثاث إجتماعات خال عام 2022 كما هو موضح ادناه:

الصفةاسم العضورقم

اجتماع )1( 
المنعقد في 

 تاريخ
2022 /5 /29

اجتماع )2( 
المنعقد في 

 تاريخ
2022 /11 /15

اجتماع )3( 
المنعقد في 

 تاريخ 
2023 /01 /18

رئيس اللجنةالدكتور/ عبدالمحسن المدعج1

-استقالعضو اللجنة )مستقل( السيد/ عيسى أحمد خلف2

عضو اللجنةالسيد/ أيمن عبداللطيف الشايع3

--عضو اللجنة )مستقل(السيدة/ ريم عبداهلل الصالح4

تــم إنتخــاب الســيدة / ريــم عبــداهلل الصالــح عضــو فــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتاريــخ 15 ينايــر 2023 بــداًل مــن العضــو المســتقيل 
الســيد / عيســى أحمــد خلــف.
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من أهم مهام وانجازات لجنة الترشيحات والمكافآت  
االشراف على عملية تقييم مجلس االدارة والتقييم الذاتي لألعضاء وتقييم أداء الرئيس التنفيذي.	 
 تحديــد االحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس االدارة ومراجعــة تلــك االحتياجــات بصــورة 	 

ســنوية.
استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة ومراجعة تلك الطلبات.	 
التأكد من عدم إنتفاء صفة االستقالية عن عضو مجلس االدارة المستقل.	 
تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين.	 

تطبيــق المتطلبــات التــي تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات 
بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب.

يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بإعــداد المتطلبــات اإلداريــة والقانونيــة لمجلــس اإلدارة حيــث إنــه النقطــة المرجعيــة والداعمة 
لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، وكمــا يضمــن لهــم حصولهــم علــى المعلومــات الازمــة وفــي الوقــت المحــدد مــن جميــع 
ــى توثيــق جميــع القــرارات والمناقشــات التــي  اإلدارات المعنيــة والتأكــد مــن تســليمهم لألعضــاء. ويحــرص أميــن الســر عل
تمــت وحفــظ وتنظيــم ســجات محاضــر االجتمــاع ومحاضــر اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس والوثائــق والتقاريــر ذات الصلــة.

القاعدة الثالثة : إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية:

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت  

تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء منهــم عضــو "غيــر تنفيــذي" وعضويــن مســتقلين. وقــد عقــدت اللجنــة ثــاث اجتماعــات 
خــال عــام 2022. 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

يتضمن نظام مكافآت أعضاء مجلس االدارة ما يلي: 

مكافأة أعضاء مجلس االدارة: 

يتــم احتســابها وفقــاً ألحــكام المــادة 198 مــن قانــون الشــركات رقــم 1 لســنه 2016 و الــذي ينــص علــى أنــه ال يجــوز تقديــر 
مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة بأكثــر مــن عشــرة بالمائــة مــن الربــح الصافــي بعــد خصم االســتهاكات و االحتياطات 
وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن 5 % مــن رأس المــال علــى المســاهمين أو أي نســبه أعلــى ينــص عليهــا عقــد الشــركة، و يجــوز إعفــاء 
عضــو مجلــس االدارة المســتقل مــن الحــد األعلــى للمكافــآت ســالفة الذكــر و ذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العموميــة العاديــة، 

ويجــب ان تتــم الموافقــة علــى مكافــآت أعضــاء مجلــس االدارة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة.

بدالت اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:  

تمثــل تلــك البــدالت مقابــل العمــل المبــذول مــن أعضــاء مجلــس االدارة نظيــر حضــور والمشــاركة فــي أعمــال اللجــان و تأديــة 
المهــام المكلفــة بهــا اللجــان بعــد تفويــض مجلــس االدارة لهــا إلنجازهــا وفقــاً للوائــح عمــل اللجــان المعتمــدة مــن قبــل مجلــس 

االدارة، و يتــم منــح عضــو مجلــس االدارة بــدل نقــدي ســنوي عــن مشــاركته فــي عمــل كل لجنــة.

بدالت أخرى: 

تمثــل البــدالت االخــرى النقديــة مقابــل قيــام مجلس االدارة بتفويض أحد أعضائه في ممارســة بعض الســلطات والمســؤوليات 
المناطــة بالمجلــس وفقــاً لنــص المــادة 185 مــن قانون الشــركات رقم 1 لعام 2016.      

مكافآت وحوافز اإلدارة التنفيذية  

تنقسم مكافآت االدارة التنفيذية إلى قسمين:  

أواًل : المكافآت الثابتة و البدالت: 

ــدة  ــف المعتم ــود التوظي ــاً لعق ــة وفق ــا ألعضــاء االدارة التنفيذي ــم منحه ــي يت ــة الت ــا الثابت ــدالت والمزاي ــب والب تشــمل الروات
والسياســات الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة.

ثانيًا : المكافآت المتغيرة : 

تشمل المكافآت المتغيرة المرتبطة باألداء وتحقيق أهداف الشركة.

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتقديــم توصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأن قيــم المكافــآت المقتــرح منحهــا ألعضــاء اإلدارة 
التنفيذيــة.

وفيما يلي تحليل للمكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خال عام 2022:  -

المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة*

المكافآت والمزايا من خال الشركات التابعة المكافآت والمزايا من خال الشركة األم

إجمالي عدد 
األعضاء

المكافآت والمزايا المتغيرة

)دينار كويتي(

المكافآت والمزايا الثابتة

)دينار كويتي(

المكافآت والمزايا 
 المتغيرة

)دينار كويتي(

المكافآت 
 والمزايا الثابتة
)دينار كويتي(

مكافأة لجان
مكافأة 
سنوية

الرواتب 
الشهرية 
 اإلجمالية 
خال عام

تأمين صحي
مكافأة  

لجان
مكافأة 
سنوية

تأمين صحي

- - - - 50,000 - - 3
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 إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 
أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعة المكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

إجمالي 
عدد 

المناصب 
التنفيذية

المكافآت 
والمزايا 
المتغيرة 

)دينار 
كويتي(

المكافآت والمزايا الثابتة )دينار كويتي(

المكافآت 
والمزايا 
المتغيرة 

)دينار 
كويتي(

المكافآت والمزايا الثابتة )دينار كويتي(

مكافأة 
سنوية

بدل 
تعليم 
األبناء

بدل 
مواصالت

بدل 
سكن

تذاكر 
سنوية

تأمين 
صحي

الرواتب 
الشهرية 

اإلجمالية 
خالل العام

مكافأة 
سنوية

بدل 
تعليم 
األبناء

بدل 
مواصالت

بدل 
سكن

تذاكر 
سنوية

تأمين 
صحي

الرواتب 
الشهرية 

اإلجمالية 
خالل العام

- - 24,000 2662 38,175 72,170 - 3600 - 20,502 5440 313,950 6

ــة  ــغ التــي حصــل عليهــا اعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذي ــي بكافــة المبال ــر تفصيل وقــد قامــت الشــركة بإعــداد تقري
يعــرض علــى الســادة مســاهمي الشــركة فــي الجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة للموافقــة عليــه. باإلضافــة لذلــك، تحتفــظ 
الشــركة ببيــان دقيــق ومفصــل عــن كافــة الرواتــب والمكافــآت والمزايــا األخــرى التــي يســتحقها كل عضــو مــن اعضــاء مجلــس 

االدارة واالدارة التنفيذيــة ويتــاح للمســاهمين االطــاع عليــه.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية:

 التعهد بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة

تقــدم اإلدارة التنفيذيــة تعهــد كتابــي إلــى مجلــس إدارة شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة بســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة 
للشــركة. وأنهــا تغطــي كافــة الجوانــب الماليــة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية، ويتــم إعدادهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة. كمــا يتقــدم مجلــس اإلدارة إلــى مســاهمين الشــركة بالتعهــد بســامة ونزاهــة البيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة 

بنشــاط الشــركة.

 إقرار اإلدارة التنفيذية

بنزاهة وعدالة البيانات المالية

نقــر نحــن عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ونائــب المديــر العــام لــإلدارة الماليــة واإلداريــة بموجــب هــذا المســتند، 
حســبما وصــل إليــه علمنــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك.ع والتــي تتكــون مــن:-

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2022.	 
بيان الدخل المجمع كما في 31 ديسمبر 2022.	 
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.	 
بيان التدفقات النقدية المجمع.	 

للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بمــا فــي ذلــك ملخــص السياســات 
المحاســبية الهامــة تعبــر بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــي الماديــة عــن المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2022 
وعــن أداءهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 

التقاريــر الماليــة. 

سائد محمود حميدة

نائب المدير العام

اإلدارة المالية واإلدارية

محمد إبراهيم الفرحان 

عضو مجلس اإلدارة 

الرئيس النتفيذي
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 إقرار مجلس االدارة
بنزاهة وعدالة البيانات المالية

نقــر ونتعهــد نحــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة ش.م.ك )عامــة( بدقــة وســامة البيانــات 
الماليــة التــي تــم تزويــد المدقــق الخارجــي بهــا وبــأن التقاريــر الماليــة للشــركة قــد تــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة 
ووفقــاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المطبقــة فــي دولــة الكويــت والمعتمــدة مــن قبــل الهيئــة وأنهــا معبــرة عــن المركــز المالــي 
للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2022 وذلــك بنــاء علــى مــا ورد إلينــا مــن معلومــات وتقاريــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ومراقــب 

الحســابات الخارجــي وقــد قمنــا ببــذل العنايــة الواجبــة للتحقــق مــن ســامة ودقــة هــذه التقاريــر.

التوقيعاإلسم والمنصب

الدكتور/ عبدالمحسن مدعج المدعج

رئيس مجلــس اإلدارة

السيد/ محمد عبدالحميد المرزوق

نائب رئيــس مجلــس اإلدارة

السيد/ محمد إبراهيم الفرحان

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

السيد/ وفا حيدر الشهابي

عضو مجلس اإلدارة

السيد / أيمن عبداللطيف الشايع

عضو مجلس اإلدارة

السيدة/ ريم عبد اهلل عيسى الصالح

عضو مجلس اإلدارة - مستقل

السيد / حمد عماد الصقر

عضو مجلس اإلدارة - مستقل

تشكيل لجنة التدقيق و ادارة المخاطر :

تقــوم لجنــة التدقيــق و إدارة المخاطــر بمراجعــة البيانــات الماليــة المرحليــة و الســنوية و مناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة قبــل 
عرضهــا علــى مجلــس االدارة.

تجتمــع لجنــة التدقيــق و ادارة المخاطــر بصــورة دوريــة مــع مراقبــي الحســابات الخارجييــن المكلفيــن بتدقيــق حســابات الشــركة 
لمناقشــة السياســات المحاســبية و البيانــات الماليــة الســنوية، و قــد عقــدت اللجنــة )5( اجتماعــات خــال عــام 2022.

التأكيد على إستقاللية و حيادية مراقب الحسابات الخارجي :

يتــم عــرض أيــة خدمــات يقدمهــا مراقــب الحســابات الخارجــي علــى لجنــة التدقيــق و إدارة المخاطــر، للتحقــق مــن إســتقالية 
مراقــب الحســابات الخارجي.

قامــت لجنــة التدقيــق و المخاطــر بتقييــم أداء مراقــب الحســابات الخارجــي و التوصيــة لمجلــس االدارة بشــأن تعييــن أو إعــادة 
تعييــن مراقــب الحســابات الخارجي .

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

وحدة إلدارة المخاطر 

قامــت الشــركة بإنشــاء وحــدة إلدارة المخاطــر تتبــع مجلــس االدارة مباشــرة وقــد تــم اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للشــركة بعــد 
التعديــل بشــكل يوضــح انشــاء وحــدة ادارة المخاطــر وقــد قــام مجلــس االدارة بتكليــف أحــد الجهــات االستشــارية الخارجيــة 

للقيــام بكافــة مهــام إدارة المخاطــر.

وحدة التدقيق الداخلي

تــم إنشــاء وحــدة مســتقلة للتدقيــق الداخلــي تتبــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر مباشــرة وقــد قــام مجلــس اإلدارة بتكليــف أحــد 
المكاتــب المتخصصــة للقيــام بمهــام الوحــدة. 

تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

تــم اعــادة تشــكيل اللجنــة بتاريــخ 29 مايــو 2022 والمكونــة مــن 3 أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة مــن بينهــم عضويــن مســتقلين 
وعضــو غيــر تنفيــذي، وقــد حــدد المجلــس مــدة عضويــة أعضــاء اللجنــة بمــدة العضويــة فــي مجلــس اإلدارة. 

أنظمة الضبط والرقابة الداخليه

تعتمــد الشــركة علــى مجموعــة مــن أنظمــة الضبــــط والقواعــــد الرقابيــــة التــي تغطــي جميــع أنشــــطة الشــــركة وإداراتهــــا، 
وتعمــــل هــــذه النظــــم والقواعــد علــــى الحفــاظ علــى ســــامة المركــز المالــي للشــــــركة ودقــــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا مــن 
مختلــف الجوانــب، ويعكــس الهيــكل التنظيمــي فــي الشــــركة ضوابــط الرقابــة المزدوجــة وتشــــمل التحديــد الســــليم للســلطات 
والمســئوليات، الفصــل التــام فــي المهــام وعــدم تعــــارض المصالــح والفحــص والرقابــة المزدوجــة والتوقيــع المــزدوج. ويتوفــر 

لــدى الشــركة سياســات وإجــراءات عمــل لكافــة اإلدارات. 

تعيين مراقب حسابات مستقل لمراجعة تقييم نظم الرقابة الداخلية 

ــة  ــركة بتعييــن مراقــب حســابات مســتقل للقيــام بأعمــال فحــص وتقييــم نظــم الرقابــة الداخليــ وقــد قــام مجلــس إدارة الشــ
ــركة وعرضــه علــى مجلــس اإلدارة ويتــم موافــاة هيئــة أســواق المــال بنســخة مــن التقريــر بشــكل ســنوي. للشــــ

تعيين مكتب تدقيق مستقل لمراجعة أداء التدقيق الداخلي  

قامــت الشــركة بتعييــن مكتــب تدقيــق مســتقل لمراجعــة وتقييــم أداء التدقيــق الداخلــي كل الســنوات، ويتــم رفــع تقريــر بنتائــج 
التقييــم للجنــة التدقيــق وإدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة.  



التقرير السنوي 2022   |   33      32  |    التقرير السنوي 2022 

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية

ــي واألخاقــي مــن أهــم  ــان الســلوك المهن ــا ب ــن فيه ــع العاملي ــة وجمي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــة بمجل تؤمــن الشــركة متمثل
روافــد نجــاح الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا، وانطاقــاً مــن هــذا اإليمــان قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد سياســة تختــص بتحديــد 
معاييــر الســلوك المهنــي واألخاقــي فــي الشــركة مشــتملة علــى معاييــر الســلوك المهنــي واألخاقــي، وكذلــك مســؤوليات كل مــن 
الشــركة، ومجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، والموظفيــن. كمــا يتوفــر لــدي الشــركة سياســة اإلبــاغ والتــي وضعــت آليــة تتيــح 
للموظفيــن وأصحــاب المصالــح اإلبــاغ عــن أي ممارســات غيــر ســليمة أو أمــور تثيــر الريبــة مــع وضــع الترتيبــات المناســبة التــي 
تســمح بأجــراء تحقيــق مســتقل، كمــا كلفــت اإلدارة التنفيذيــة مــدراء اإلدارات اتخــاذ االجــراء الــازم نحــو تطبيــق معاييــر الســلوك 

المهنــي واألخاقــي. وتنفيــذا اللتزاماتهــم تجــاه الشــركة يتطلــب مــن الموظفيــن علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:

اإللمام والفهم والتقيد التام بالقواعد واإلجراءات واإلرشادات الداخلية المعمول بها لدي الشركة في أي وقت.	 
اإللتزام والتقيد بالقوانين السارية.	 
 تجنــب أي موقــف مــن الممكــن أن ينشــأ عنــه تعــارض فــي المصالــح وفــي حالــة الشــك بذلــك أو مواجهــه أي عائــق يتــم 	 

إبــاغ القســم التابــع لــه الموظــف علــى الفــور بذلــك التعــارض فــي المصالــح أو إبــاغ مســئول االلتــزام فــي الشــركة.
االلتزام التام بالمحافظة على األسرار المهنية.	 
اإلمتناع عن تجاوز الصاحيات الممنوحة لهم واحترام القواعد بخصوص التوقيعات المعتمدة.	 
االستمرار في تحمل المسئولية الكاملة التي يقومون بتفويض الغير بها وممارسة اإلشراف والمراقبة الكافية.	 
احترام كرامة وخصوصية زمائهم.	 

سياسـات وإجراءات الشـركة للحد من حـاالت تعارض المصالح  

يتوفــر لــدي الشــركة سياســات واجــراءات معتمــدة خاصــة للحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح وأســاليب معالجتهــا والتعامــل معهــا 
وذلــك ضمــن إطــار حوكمــة الشــركات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مــا ورد بقانــون الشــركات وال توجــد أي تعديــات علــى السياســة.

حيــث تهــدف سياســة الحــد مــن تعــارض المصالــح المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة إلــى ضمــان تطبيــق اإلجــراءات المناســبة الكتشــاف 
ــع حــاالت  ــل م ــوم بالتعام ــس اإلدارة يق ــن أن مجل ــد م ــال، والتأك ــا بشــكل فع ــل معه ــة والتعام ــح الجوهري ــارض المصال حــاالت تع

تعــارض المصالــح القائمــة والمحتملــة والمتوقعــة وأن كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا بمــا يحقــق مصالــح الشــركة.

يتــم التحقــق باســتمرار مــن التــزام كافــة الموظفيــن بمعاييــر الســلوك المهنــي واألخاقــي مــن خــال إدارة المــوارد البشــرية 
بالشــركة ومــن خــال أعمــال التدقيــق الداخلــي الــذي يتــم علــى كافــة إدارات الشــركة.

تحتفــظ الشــركة بســجل خــاص بالبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو تجــاوزات فــي السياســات أو الســلوك المهنــي واألخاقــي حيــث لــم 
يتــم تســجيل أي باغــات خــال عــام 2022.  

القاعدة السابعة : اإلفصاح و الشفافية بشكل دقيق في الوقت المناسب

اإلفصاح والشفافية

يتوفــر لــدى الشــركة دليــل سياســات واجــراءات عمــل تتضمــن سياســات وآليــات االفصــاح والشــفافية وقــد تضمنــت تلــك السياســات 
ــات  ــزام بالشــركة عــن إدارة عملي ــات اإلفصــاح، وبينــت السياســة مســؤولية إدارة االلت بشــكل واضــح القواعــد العامــة وإجــراءات والي

اإلفصــاح والتحقــق مــن االلتــزام بالبيانــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي الوقــت المناســب وبشــكل وافــي ودقيــق وفقــا لتعليمــات هيئــة 
أســواق المــال والقوانيــن والنظــم المعمــول بهــا، كمــا اكــدت السياســة علــى نشــر وتحديــث المعلومــات علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة.

يتوفــر لــدي الشــركة دليــل اجــراءات معتمــد لتنظيــم تــداول األشــخاص المطلعيــن تعزيــزا لمبــدأ اإلفصــاح والشــفافية فــي جميــع 
ــات الواجــب  ــن المعلوم ــي الشــركة وبي ــن ف ــل األشــخاص المطلعي ــن الدلي ــث بي ــل، حي ــى الدلي ــات عل ــا و ال توجــد أي تعدي تعاماته
اإلفصــاح عنهــا وتوقيــت اإلفصــاح وفتــرات حظــر التــداول كمــا بيــن تفصيــا إجــراءات تــداول األشــخاص المطلعيــن فــي األوراق المالية.

سجل اإلفصاح

 تقــوم الشــــركة باإلحتفــاظ بســــجل خــاص بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، بحيــث يشــــمل الســــجل 
على إفصاحات بنســــب الملكيــــة والتــــداوالت علــــى أســــهم الشــركة إضافــة إلى اإلقــرارات والتعهــدات المقدمة من أعضــاء 
مجلــــس اإلدارة بصفتهــم أشــــخاص مطلعيــن، ويحتفــظ بهــذا الســــجل فــي مقــر الشــــركة ويتــاح اإلطاع على الســــجل من قبل 
كافــة مســاهمي الشــركة دون رســم أو مقابــل ويتــم تحديثــه بشــكل دوري بمــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العاقــة.

وحدة شؤون المستثمرين

يوجــد لــدى الشــركة وحــدة مســتقلة مســؤولة عــن اتاحــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات والتقاريــر الازمــة للمســتثمرين 
الحالييــن والمحتمليــن فــي الشــركة ويتولــى مهــام الوحــدة الســيد/ ســعود الفــوزان، ويتــم نشــر كافــة المعلومــات والتقاريــر 
واالخبــار علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة. ويقــوم بالتواصــل مــع المســتثمرين والمســاهمين مــن خــال االتصــال علــى الرقــم 

ــي:  ــي التال ــد االلكترون 22275254 او مــن خــال البري

sfowzan@injazzat.com

تكنولوجيا المعلومات في عمليات اإلفصاح

قامــت الشــركة بتطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات، واالعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي عمليــات اإلفصــاح، 
كمــا تــم انشــاء قســم مخصــص لحوكمــة الشــركات يتــم عــرض فيــه كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تســاعد المســاهمين 

والمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن علــى ممارســة حقوقهــم وتقييــم أداء الشــركة.

القاعدة الثامنة: إحترام حقوق المساهمين :

تتمتــع كل فئــات المســاهمين بحقــوق متســاوية وبمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة أو يتعــارض مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، 
ومــن هــذه الحقــوق مــا يلــي:

اإلطاع والمشاركة في تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي  	 
المشاركة في الجمعيات العمومية وإبداء الماحظات والتوصيات والتحفظات في أداء الشركة.	 
توكيل أشخاص آخرين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية وذلك بمقتضى توكيل خاص.	 
 التصويــت فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس اإلدارة والترشــح لعضويــة مجلــس الشــركة طبقــاً للقواعــد واآلليــات المنظمــة 	 

لذلــك.
الحصول على المعلومات والتقارير الازمة التى تساعد في إتخاذ قرارت اإلستثمار.	 
الحصول على األرباح التى تقرر توزيعها.	 
حرية التصرف في األسهم من شراء / بيع / نقل / تحويل.	 
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يســعى مجلــس إدارة الشــركة وإدارتــه التنفيذيــة إلــى العمــل علــى التعامــل مــع البيانــات الــواردة فــي الســجات المذكــورة وفقــاً 
ألقصــى درجــات الحمايــة والســرية، وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع قانــون هيئــة أســواق المــال والئحتــه التنفيذيــة ومــا يصــدر عنهــا 

مــن تعليمــات وضوابــط رقابيــة منظمــة.

يتوفــر للشــركة ســجل يحفــظ لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة تقيــد فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد 
األســهم المملوكــة لهــم.  

ــة  ــة للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعي ــر المشــاركة الفعال ــى توفي ــة إل ــه التنفيذي ــس إدارة الشــركة وإدارت كمــا يســعى مجل
العامــة ومناقشــة الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال ومــا يرتبــط بهــا مــن استفســارات وتوجيــه األســئلة بشــأنها إلــى 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراقــب الحســابات الخارجــي، وعلــى مجلــس اإلدارة أو مراقــب الحســابات الخارجــي اإلجابــة علــى 

االســئلة بالقــدر الــذي ال يعــرض مصالــح الشــركة للضــرر.

و قــد وضعــت الشــركة السياســات التــي تنظــم عاقــة و حقــوق المســاهمين و األطــراف أصحــاب المصالــح، وهــذه السياســات 
تضعهــا الشــركة بيــن أيــدي المســاهمين لإلطــاع فــي أي وقــت.

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح:

تعمــل الشــركة علــى احتــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح فــي جميــع معاماتهــا وتعاماتهــا الداخليــة والخارجيــة، حيــث 
إن إســهامات أصحــاب المصالــح تشــكل مــورداً بالــغ األهميــة لبنــاء القــدرة التنافســية للشــركة وتدعيــم مســتويات ربحيتهــا، 
وفــي ســبيل حمايــة معامــات أصحــاب المصالــح مــع الشــركة ســواء كانــت عقــود أو صفقــات، قامــت الشــركة باعتمــاد 

سياســات ولوائــح داخليــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح.- 
سياسة الحد من تعارض المصالح. - 
سياسة اإلباغ عن المخالفات.- 
سياسة المعامات مع األطراف ذات العاقة.- 
سياسة وإجراءات الشراء والتعاقد.- 

تقــوم الشــركة بتوفيــر معلومــات عــن الشــركة ونشــرها علــى الموقــع االلكترونــي ممــا يتيــح ألصحــاب المصالــح الحصــول علــى 
المعلومــات الازمــة عــن الشــركة. كمــا تمكــن الشــركة أصحــاب المصالــح فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الماليــة 

ذات الصلــة بأنشــطتهم وتعاماتهــم مــع الشــركة مــن خــال اإلدارة الماليــة بالشــركة.

وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد سياســة لإلبــاغ عــن المخالفــات، تلتــزم الشــركة بموجبهــا بمراعــاة النزاهــة والســلوك 
المهنــي واألخاقــي فــي كافــة التعامــات وتتيــح الفرصــة ألصحــاب المصالــح لإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات أو أي أنشــطة غيــر 
قانونيــة أو غيــر أخاقيــة أو غيــر مشــروعة، مــع التــزام الشــركة بالســرية فــي إجــراءات التحقيــق فــي المخالفــة مــع توفيــر 

حمايــة للمبلــغ مــع عــدم اإلضــرار بــه.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء:

 تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

قامــت إحــدى الشــركات االستشــارية بعقــد دورة تدريبيــة خــال العــام ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وأعضــاء اإلدارة 
التنفيذيــة.

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

قامــت الشــركة بإعــداد نظــم وآليــات لتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن خــال وضــع مجموعــة مــن 
مؤشــرات قيــاس األداء الموضوعيــة التــي ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة.

القيم المؤسسية

يتوفــر لــدى الشــركة سياســات وإجــراءات تســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية وتعزيــز القيــم المؤسســية لــدى 
العامليــن بمــا يســاهم فــي الحفــاظ علــى الســامة الماليــة للشــركة. 

كمــا تقــوم الشــركة بإعــداد تقاريــر متكاملــة تســاعد أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ القــرارات التــي 
تســاهم فــي تحقيــق مصالــح المســاهمين. 

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية :

يتوفــر لــدى الشــركة سياســة معتمــدة للمســئولية االجتماعيــة التــي تهــدف الــى تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف الشــركة واألهــداف 
التــي يســعى المجتمــع لتحقيقهــا وتكفــل توجيــه الشــركة بشــأن إدارة مســؤوليتها االجتماعيــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة 
للمجتمــع والعامليــن مــن خــال المســاهمة فــي توفيــر فــرص عمــل وتخفيــض مســتويات البطالــة فــي المجتمــع وتحقيــق االســتغال 

األمثــل للمــوارد المتاحــة.

كمــا قامــت شــركة إنجــازات بالعمــل علــى العديــد مــن المبــادرات فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة مــن خــال اســتخدامها لمــواد 
ومســتلزمات تحافــظ علــى البيئــة والصحــة العامــة ومــن خــال اســتخدام أدوات داخليــة موفــرة للطاقــة وكذلــك مــن خــال حــرص 
الشــركة فــي كافــة مشــاريعها علــى وضــع نظــم للتخلــص مــن المخلفــات فــي كافــة مشــاريع الشــركة بطريقــة آمنــة تحافــظ علــى 

البيئــة والصحــة العامــة للمجتمــع، وبــادرت الشــركة خــال عــام 2022 بعــدد مــن المبــادرات االجتماعيــة وهــي كالتالــي: 

قدمت شركة إنجازات الدعم المادي لكل من:-

-  منظمة لوياك للتدريب األهلي.  1

وذلك حرصاً من الشركة على تشجيع أفراد المجتمع على التطوع والعمل االنساني والتكامل بين أفراد المجتمع الواحد.

الدكتور / عبدالمحسن مدعج المدعج
                     رئيس مجلس اإلدارة
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 مشـاريــــع 
الشركـة
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المقدمة

ســعت شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة منــذ نشــأتها فــي عــام 1998 الــى تحقيــق أعلــى معــدالت التــوازن بيــن ربحيــة 
المســاهمين و النمــو المســتمر فــي معــدالت التدفقــات النقديــة جنبــاً الــى جنــب مــع تطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة المؤسســية 
و اإللتــزام التــام بالقوانيــن المنظمــة للعمــل ، و الســعي الــدؤوب الــى اقتنــاص و خلــق الفــرص االســتثمارية المبتكــرة و خلــق 
ــث   ــي و اإلقليمــي ، حي ــة فــي ديمومــة االقتصــاد الوطن ــاءة ذات المســاهمة اإليجابي ــة البن ــات االقتصادي التحالفــات و الكيان
ركــزت علــى تطويــر المشــاريع العقاريــة و تشــغيلها وفقــاً ألعلــى المعاييــر القياســية بهــدف خلــق عوائــد دوريــة متنوعــة لضمــان 
ــن المشــاريع  ــة عــدد م ــي هيكل ــا نجحــت الشــركة ف ــة ، كم ــي المنطق ــا ف ــوق مثياته ــاح تف ــدالت أرب ــق مع اســتمرارية تحقي

العقاريــة و تنفيــذ عــدد مــن عمليــات التخــارج الناجــح وخلــق كيانــات إلدارة وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع .

ــى االســتثمار  ــات و االســتقرار باالضافــة ال ــز بالثب ــي تتمي ــدول الت ونوعــت إدارة الشــركة مــن اســتثماراتها فــي عــدد مــن ال
فــي دول واعــدة متوقــع لهــا النمــو المضطــرد فــي الفتــرة القادمــة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى العمــل فــي قطاعــات عقاريــة 

مبتكــرة تســاهم فــي خلــق قيمــة مضافــة إلســتثمارات الشــركة.

السوق المحلي

ــد  ــة الكويــت وتطويرهــا  بهــدف تحقيــق عوائ ــة الفــرص االســتثمارية داخــل دول ــى اقتنــاص و هيكل ــز عل قامــت الشــركة بالتركي
دوريــة مجزيــة و عوائــد رأســمالية عنــد التخــارج مــع المحافظــة علــى تعزيــز المســاهمة الفاعلــة فــي اإلقتصــاد الوطنــي  ومراعــاة 
التوافــق التــام مــع القوانيــن والتشــريعات وبمــا اليخالــف النظــام األساســي للشــركة الــذي يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

عمليات البيع والشراء.- 
عمليات التطوير والتشغيل.- 
عمليات المتاجرة.- 
عمليات إدارة المشاريع.- 

مبنى الضجيج 

انتهــت الشــركة مــن تطويــر و صيانــه و ترميــم الجــزء الشــاغر مــن مبنــى الضجيــج و الــذي يحتــل احــد زوايــا منطقــة الضجيــج 
االربعــه فــي محافظــة الفروانيــة ، ويعتبــر المبنــى أحــد مصــادر اإليــرادات المنتظمــة فــي شــركة إنجــازات ، حيــث أن الجــزء 
األكبــر مــن المبنــى مســتأجر مــن قبــل أحــد الــوزارات الحكوميــة باإلضافــة الــى ســعي الشــركة لتأجيــر المســاحات التأجيريــة 

الشــاغرة ممــا يســاهم فــي زيــادة معــدالت الدخــل الــدوري للشــركة.

برج برايم

ــر يتكــون مــن عــدد 2  ــرج مكاتــب فــي منطقــة الشــرق - شــارع احمــد الجاب ب
ســرداب و طابــق أرضــي و طابــق ميزانيــن و 22 طابــق متكــرر بمســاحة بنــاء 
كليــة 6,320 متــر مربــع،  نجحــت الشــركة فــي تشــغيل البــرج بالكامــل بعــد 

ــق المتكــررة. ــع عــدد مــن الطواب ــره فــي عــام 2021 وبي ــاء مــن تطوي اإلنته

مشروع ارض المرقاب

نجحــت الشــركة فــي االســتحواذ علــى قطعــة ارض مميــزة فــي منطقــة المرقاب 
بمســاحة 2,014 متــر مربــع و بنســبة بنــاء تبلــغ 800 % بهــدف تطويرهابشــكل 
بــرج مكاتــب إداريــة مكــون مــن ســردابين و طابــق ارضــي و4 طوابــق مواقــف 
ســيارات و 35 طابــق متكــرر بمســاحة بنــاء كليــة 43,337 متــر مربــع ليتــم 

إضافــة المشــروع إلــى محفظــة المشــاريع المتميــزة فــي الشــركة. 
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أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

 اســتمرت الشــركة فــي إدارة أصولهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي و البحــث عــن فــرص لاســتثمار فــي مناطــق واعــدة 
فــي دول المنطقــة ، بهــدف تعزيــز أُطــر التعــاون بيــن الكيانــات االقتصاديــة فــي منطقــة الخليــج باإلضافــة الــى توفيــر فــرص 
اســتثمارية عقاريــة لمســاهمين الشــركة و الجهــات ذات اإلهتمــام باالســتثمار فــي شــراء و تطويــر و تشــغيل و هيكلــة و التخــارج 

مــن العقــارات فــي المنطقــة .

مملكة البحرين

شركة الداو العقارية

تــم تأســيس شــركة الــداو العقاريــة فــي عــام 1999 كشــركة بحرينيــة مملوكــة بالكامــل لشــركة إنجــازات، وذلك بهدف االســتثمار 
والتطويــر والمتاجــرة فــي القطــاع العقــاري فــي مملكــة البحريــن، وقــد حققــت الشــركة منــذ تأسيســها نتائــج مثمــرة عبــر عــدد 
مــن صفقــات البيــع والشــراء، كمــا عــززت قائمــة أصولهــا المــدرة للدخــل عــن طريــق إقامــة مشــروع مخــازن ومســتودعات فــي 

مشــروع مرســى البحريــن اإلســتثماري، باالضافــة الــى امتاكهــا عــدة أراضــي فــي مواقــع متميــزة مثــل الســيف ورأس زويــد.

شركة فيرست العقارية

قامــت شــركة إنجــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــام 2002 وبالتعــاون مــع شــركاء أســتراتجيين بتأســيس شــركة فيرســت 
العقاريــة فــي مملكــة البحريــن، وفــي عــام 2005 تــم إعــادة هيكلــة الشــركة وزيــادة رأســمالها إلــى 30 مليــون دينــار بحرينــي، 
ــت شــركة فيرســت  ــدة إليهــا ، وإتاحــة الفرصــة لدخــول مســاهمين جــدد، وقــد واصل وذلــك بإضافــة بعــض األصــول الجدي
العقاريــة المحافظــة علــى جــودة وأداء أصولهــا المــدرة للدخــل، إلــى جانــب مواصلــة اإلســتثمار فــي مشــاريع مســتقبلية واعــدة 

،مســتفيدًة ممــا تحتفــظ بــه مــن أراضــي وأصــول قابلــة للتطويــر فــي مواقــع ذات بعــد اســتراتيجي متميــز.

شركة اليال العقارية

تـــأسست شــركة اليــال العقاريــة مناصفــة بيــن شــركة الــداو العقاريــة و شــركة فيرســت العقاريــة فــي مملكــة البحريــن، وذلــك 
بهــدف دمــج وتطويــر قطــع األراضــي المملوكــة للشــركتين فــي منطقــة الســيف، وقــد قامــت الشــركة بتطويــر أكبــر مشــاريعها 
)مشــروع  الكاتامــاران( وهــو عبــارة عــن مجمــع ســكني يتكــون مــن 583 شــقة ويتوســطهم مجمــع تجــاري، بمســاحات مخصصــة 
ــع  ــراج  لبي ــم تخصيــص أحــد األب ــة طوابــق مخصصــة لنحــو 600 موقــف للســيارات، وت ــة وثاث للمطاعــم والمحــات تجاري

وحــدات البــرج، واإلحتفــاظ بالبــرج الثانــي بهــدف االســتثمار واإلســتفادة مــن عوائــد التأجيــر الدوريــة.

دولة اإلمارات العربية المتحدة

اســتثمرت الشــركة فــي قطاعــات عقاريــة مختلفــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ذات النشــاط المســتمر ومنهــا 
ــي: ــة و تفاصيلهــا كالتال ــى عقــارات ســكنية وعقــارات تجاري ــواء وإســكان العمــال ، باالضافــة ال عقــارات متخصصــة فــي إي

عقارات إسكان العمال : 
عقار القوز 604 - 606 

أمتلكــت الشــركة بالمناصفــة مــع إحــدى الشــركات الكويتيــة عقــار يقــع علــى أرض رقــم 604 و 606 فــي منطقــة القــوز فــي 
إمــارة دبــي علــى مســاحة اجماليــة تبلــغ 100,136 قــدم مربــع،  وتبلــغ مســاحة البنــاء اإلجماليــة حوالــي 227,000 قــدم مربــع. 
ويتكــون العقــار مــن مبنييــن إلســكان العمــال، ويوفــر 656 غرفــة باإلضافــة إلــى عــدد 24 مكتــب و8 محــات تجاريــة، وتقــوم 

الشــركة مــن خــال ذراعهــا العقــاري فــي إمــارة دبــي بتشــغيل و إداره المبنــى.

عقار القوز 596 

قامــت الشــركة بتملــك وتطويــر أرض رقــم 596 فــي منطقــة القــوز وتعمــل علــى إدارة و تشــغيل المبنــى كســكن للعمــال بمســاحه 
إجماليــة حوالــي 50,051 قــدم مربــع، وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للبنــاء حوالــي 113,700 قــدم مربــع، ويضــم المشــروع 328 

غرفــة باإلضافــة إلــى  12 مكتــب و4 محــات تجاريــة.

عقار المحيصنة 

يقــع هــذا العقــار فــي منطقــة المحيصنــة فــي إمــاره دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مســاحة تبلــغ حوالــي 
56,914 قــدم مربــع، ويتكــون مــن ثــاث طوابــق ويحتــوي علــى 399 غرفــة و 2 وحــدات تجاريــة. وقــد قامــت الشــركة 
باالســتثمار فــي هــذا العقــار مناصفــًة مــع شــركة فيرســت العقاريــة - مملكــة البحريــن، وتعكــف الشــركة حاليــاً علــى إدخــال 

ــى واســتغال المــوارد المتاحــة بشــكل أفضــل. ــاءه المبن ــع كف ــات المتطــورة بهــدف رف عــدد مــن التقني

عقارات شركة السنبوك العقارية 

قامــت الشــركة ومجموعــة مــن المســتثمرين المحلييــن بتأســيس شــركة الســنبوك العقاريــة بهــدف إمتــاك وتطويــر وتشــغيل 
قطعتــي أرض فــي منطقــة جبــل علــي - امــاره دبــي، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 41,980 قــدم مربــع، وتــم تطويــر وبنــاء مبنييــن 
ــم  ــد ت ــة، وق ــر المشــروع 380 غرف ــع ويوف ــدم مرب ــي 159,000 ق ــغ حوال ــة تبل ــاء إجمالي ــا بمســاحة بن ــال عليه إلســكان العم

اإلنتهــاء مــن بنــاء المشــروع وتأجيــره فــي نهايــة عــام 2016.

عقارات قريه ديونز - مجمع دبي لالستثمار 

يتكــون المشــروع مــن مبنييــن ســكنيين فــي قريــة ديونــز فــي مجمــع دبــي لإلســتثمار، ويتكــون كل مبنــى مــن 52 شــقة ســكنية 
علــى مســاحة قدرهــا 108,298 قــدم مربــع، وتقــوم الشــركة بتشــغيل وإدارة وحــدات المبنييــن .

مشروع جبل علي 9223 & 9224 لسكن العمال

قامــت الشــركة باالســتثمار فــي شــراء وتطويــر قطعتيــن أرض بمســاحة إجماليــة 50,000 قــدم مربــع فــي منطقــة جبــل علــي 
وذلــك بهــدف تطويــر مشــروع ســكن عمــال بمســاحة بنــاء إجماليــة 201,190 قــدم مربــع ويتكــون مــن 345 غرفــة، وقــد تــم فــي 

2019 إكتمــال أعمــال تطويــر المشــروع  وتأجيــره فــي عــام 2020.

مشروع جبل علي التجاري 

تــم فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2020 بنــاء مجمــع تجــاري فــي منطقــة جبــل علــي مــن خــال شــركة البتيــل العقاريــة علــى 
مســاحة 24,372 قــدم مربــع لخدمــة مشــاريع مســاكن العمــال فــي المنطقــة، وتــم تأجيــر كامــل المبنــى علــى أحــد الشــركات 

المتخصصــة فــي إدارة وتشــغيل المراكــز التجاريــة بعقــد طويــل األجــل.
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مشروع إنجازات ريزيدينس - الميدان 

تــم فــي نهايــة عــام 2020 االنتهــاء مــن بنــاء وتطويــر قطعــة أرض بمســاحة 30,000 قــدم مربــع فــي منطقــة الميــدان فــي إمــارة 
دبــي - دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ 107,000 قــدم مربــع تقريبــاً، ويضــم المبنــى 53 وحــدة 
ســكنية وعــدد 3 محــات تجاريــة، وتــم تأجيــر المســاحات التجاريــة فــي المبنــى باالضافــة إلــى بيــع وحــدات المبنــى وذلــك 

مــن خــال التعاقــد مــع أحــد أبــرز المســوقين العقارييــن فــي إمــارة دبــي.

األسواق العالمية 

ــد المتوقعــة  ــن المخاطــر والعوائ ــوازن بي ــات والت ــي تتصــف بالثب ــة الت ــى اإلســتثمار فــي األســواق العالمي إتجهــت الشــركة إل
ومنهــا األســواق األوروبيــة وأمريــكا الشــمالية وذلــك بهــدف تنويــع محفظــة الشــركة العقاريــة وتحقيــق أعلــى معــدالت التــوازن 
بيــن تنويــع مصــادر الدخــل و توزيــع المخاطــر، حيــث عمــدت إلــى التعــاون مــع عــدد مــن الشــركات والبيــوت االستشــارية ذات 

الخبــرة فــي إدارة وتشــغيل أصــول الشــركة فــي األســواق العالميــة.

ألمانيا

مشروع مبنى هيتاشي ميتسوبيشي:

قامــت الشــركة باإلســتثمار بنســبة 50 % فــي مبنــى مكاتــب فــي جمهوريــة ألمانيــا اإلتحاديــة وبالتحديــد فــي مدينــة دويســبرغ 
والتــي تقــع داخــل محافظــة دوســيلدورف، ويتكــون المبنــى مــن 8 أدوار باإلضافــة إلــى دوريــن ســرداب لمواقــف الســيارات، 
وبمســاحة كليــة تبلــغ 218,000 قــدم مربــع، والمبنــى مؤجــر لشــركة هيتاشــي ميتسوبيشــي بعقــد إيجــار طويــل المــدى وبعوائــد 

دوريــة ثابتــة. 

الواليات المتحدة األميركية

جيفرسون 399، بارسيباني

تمتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مبنــى مكاتــب فــي منطقــة بارســيباني - واليــة نيوجيرســي األمريكيــة ويغطــي المبنــى 
مســاحة 206,115 قــدم مربــع، حيــث أن المشــروع مؤجــر بالكامــل ألحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال المعــدات الطبيــة فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال التغذيــة.

مبنى ڤالباك

تتملــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مشــروع ڤالباك 
وهــو مبنــى عبــارة عــن مصنــع ومكاتــب تجاريــة 
يقــع فــي مدينــة ســانت بيترســبرغ ضواحــي مدينــة 
تامبــا والتــي تقــع فــي واليــة فلوريــدا األمريكيــة. 
ــي 465,000  ــغ مســاحة المبنــى الكليــة حوال وتبل
قــدم مربــع و مؤجــر بالكامــل بعقــود طويلــة األجــل 
ألحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال التســويق فــي 
ــل المشــروع  ــة، ويعم ــات المتحــدة األمريكي الوالي

علــى خلــق تدفقــات نقديــة مســتقرة للشــركة.
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التحليل المالي 
2 0 2 2 لعام 

أواًل - المركز المالي:

ــادة نحــو 862.7  ــي، بزي ــار كويت ــون دين ــى نحــو 106.5 ملي ــت قيمــة موجــودات شــركة إنجــازات خــال عــام 2022، إل إرتفع
ألــف دينــار كويتــي أو بنحــو 0.8 %، مقارنــة بمســتواها فــي عــام 2021 البالــغ نحــو 105.6 مليــون دينــار كويتــي. وتحقــق ذلــك 
نتيجــة ارتفــاع بنــد مدينــون وموجــودات أخــرى إلــى نحــو 14.6 مليــون دينــار كويتــي )13.7 % مــن إجمالــي الموجــودات( مقارنــة 
مــع نحــو 7.5 مليــون دينــار كويتــي )7.1 % مــن إجمالــي الموجــودات(، والســبب الرئيســي يعــود الــى إرتفــاع قيمــة األرصــدة 

المســتحقة مــن بيــع عقــار اســتثماري. 

مــن ناحيــة أخــرى، كان هنالــك انخفاضــا فــي بنــد العقــارات اإلســتثمارية وهــو أكبــر البنــود قيمــة فــي إجمالــي الموجــودات، 
إلــى نحــو 57.4 مليــون دينــار كويتــي )54 % مــن إجمالــي الموجــودات(، مقارنــة بنحــو 61.9 مليــون دينــار كويتــي )58.6 % مــن 
إجمالــي الموجــودات(. وقامــت المجموعــة ببيــع بعــض الوحــدات ضمــن عقاراتهــا االســتثمارية بلغــت قيمتهــا الدفتريــة نحــو 

14.3 مليــون دينــار كويتــي، محققــة ربــح بنحــو 3.1 مليــون دينــار كويتــي.

ــث توزعــت  ــة، حي ــي أســواقها الثاث ــي ســوقين ف ــي ف ــا الجغراف ــي توزيعه ــاً ملحوظــاً ف وشــهدت موجــودات الشــركة اختاف
الموجــودات فــي نهايــة عــام 2022 بنســبة 23.1 % فــي الســوق المحلــي، و66.6 % فــي ســوق اإلقليــم أو دول مجلــس التعــاون 

ــي فــي 2021.. ــى التوال ــة مــع 12.8 % و76.5 % و10.7 % عل ــي واألمريكــي، مقارن الخليجــي، و10.3 % فــي الســوق األوروب

 

تطور  موجودات شركة إنجازات للتنمية العقارية خالل السنوات 2016 - 2022

استثمارات يف شركات زميلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

النقد واألرصدة لدى البنوك
عقارات استثمارية

مدينون وموجودات أخرى
استثمارات متاحة للبيع
ودائع محددة األجل

 التوزيع الجغرافي ألصول الشركة
كما في نهاية عام 2021

أوروبا
2.3%

أمريكا وكندا
8.4%

اإلمارات
40.1%

الكويت
12.8%

البحرين
36.4%

 التوزيع الجغرافي ألصول الشركة
كما في نهاية عام 2020

أوروبا
2.7%

أمريكا وكندا
8.5%

اإلمارات
40.3%

الكويت
12.7%

البحرين
35.7%
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وســجلت المطلوبــات، انخفاضــا طفيفــا بنحــو 675 ألــف دينــار كويتــي أي مــا نســبته - 1.4 %، لتصــل إلــى نحــو 48.3 مليــون 
دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو 49.0 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2021. وقامــت الشــركة بتمويــل جــزء مــن قيمــة شــراء قطعــة 
أرض فــي منطقــة المرقــاب، وعليــه ارتفــع حجــم القــروض البنكيــة بنحــو 3 مليــون دينــار كويتــي، حيــث بلغــت 43.5 مليــون دينــار 
كويتــي مقابــل نحــو 40.5 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام 2021، أي ارتفعــت بنحــو 7.4 %. وشــكلت القــروض والســلف 
نحــو 40.9 % مــن إجمالــي الموجــودات، والقــروض مضمونــة بالعقــارات االســتثمارية، واســتثمارات فــي شــركات زميلــة مملوكة 
للمجموعــة. وانخفضــت نســبة إجمالــي المطلوبــات إلــى إجمالــي الموجــودات فــي عــام 2022 إلــى نحــو 45.4 % مقارنــة بنحــو 
46.4 % فــي عــام 2021، وانخفضــت نســبة المطلوبــات إلــى إجمالــي حقــوق المســاهمين إلــى نحــو 83 % مقابــل 86.5 % فــي 

نهايــة عــام 2021. 

وحقــق بنــد حقــوق الملكيــة الخاصــة بمالكــي شــركة األم إرتفاعــا إلــى نحــو 58.1 مليــون دينــار كويتــي، مقارنــة مــع نحــو 56.6 
مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2021، أي أنهــا ارتفعــت بنحــو 1.5 مليــون دينــار كويتــي أو مــا نســبته 2.7 %، وتحقــق ذلــك نتيجــة 
ــس فــي عــام 2022  ــة لســهم الشــركة مســتوى 172 فل ــه، ســجلت القيمــة الدفتري ــة. وعلي ــاح المرحل ــد األرب اإلرتفــاع فــي بن

مقارنــة مــع 167 فلــس فــي عــام 2021.

ثانيًا - األداء المالي

حققــت الشــركة زيــادة طفيفــة فــي أرباحهــا عــن عــام 2022، حيــث بلغــت أربــاح الشــركة الصافيــة نحــو 2.94 مليــون دينــار 
كويتــي، مقارنــة بنحــو 2.85 ألــف دينــار كويتــي فــي عــام 2021. 

وحققــت الشــركة أرباحــاً مــن بيــع عقــارات اســتثمارية بنحــو 3.06 مليــون دينــار كويتــي )كمــا أســلفنا(، وحققــت تحســناً 
ملحوظــا فــي حصتهــا مــن نتائــج شــركات زميلــة حيــث بلغــت نحــو 1.83 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو 815 ألــف دينــار 
كويتــي. مــن ناحيــة أخــرى، ســجلت الشــركة خســائر غيــر محققــة مــن تقييــم عقــارات إســتثمارية بنحــو 534.6 ألــف دينــار 
كويتــي، مقارنــة بأربــاح بنحــو 1.02 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2021. ومــن المؤشــرات اإليجابيــة ألداء الشــركة، حققــت 
الشــركة ارتفــاع فــي بنــد إيــرادات تأجيــر العقــارات بنحــو 210 ألــف دينــار كويتــي، وصــوالً الــى نحــو 2.9 مليــون دينــار كويتــي 

مقارنــة بنحــو 2.7 مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام 2021. 

ــة بنحــو 4.25  ــة 2022 مقارن ــار كويتــي فــي نهاي ومــن جهــة أخــرى، ارتفــع إجمالــي المصروفــات إلــى نحــو 5.11 مليــون دين
مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2021، حيــث ارتفعــت معظــم بنــود المصروفــات. وارتفعــت تكاليــف تشــغيل العقــارات بنحــو 127 
ألــف دينــار كويتــي، وصــوالً إلــى نحــو 1.45 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو 1.33 مليــون دينــار كويتــي وكان هــذا االرتفــاع 
متماشــي مــع الزيــادة فــي إيــرادات التأجيــر. وارتفعــت تكاليــف التمويــل الــى نحــو 1.9 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2022 أو 
بنحــو 364 ألــف دينــار كويتــي، مقارنــة بنحــو 1.5 مليــون دينــار كويتــي فــي عــام 2021 وذلــك نتيجــة الزيــادة فــي حجــم التمويــل 
وارتفــاع أســعار الفائــدة محليــاً وعالميــاً. بينمــا انخفضــت المصروفــات اإلداريــة والعموميــة بنحــو 19.9 ألــف دينــار كويتــي، 

وصــوالً إلــى نحــو 164 ألــف دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو 183 ألــف دينــار كويتــي فــي عــام 2021.

وســجلت ربحيــة الســهم األساســية والمخففــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم نحــو 8.68 فلــس، مقابــل نحــو 8.60 فلــس 
للســهم الواحــد فــي عــام 2021، واقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع 5 % أربــاح نقديــة، وصــرف مكافــأة األعضــاء مجلــس اإلدارة 

بنحــو 70 ألــف دينــار كويتــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر 2022.

وعنــد تحليــل المؤشــرات الماليــة للشــركة، ناحــظ بــأن العائــد علــى إجمالــي الموجــودات )ROA( ارتفــع الــى نحــو 2.8 % 
مقارنــة نحــو 2.7 % فــي عــام 2021، بينمــا انخفــض قليــا معــدل العائــد علــى حقــوق المســاهمين )ROE( إلــى نحــو 5.1 % 
مقارنــة نحــو 5.2 % فــي عــام 2021. ويعــرض الجــدول التالــي لمقارنــة مؤشــرات أداء الشــركة مــع متوســط أداء عينــة مــن 

الشــركات العقاريــة المدرجــة فــي بورصــة الكويــت.

جدول مقارنة أداء الشركة مع أداء شركات مدرجة منافسة

المؤشرات المالية
شركة إنجازات 

للتنمية العقارية

معدل الشركات العقارية 
المسجلة في بورصة 

الكويت*

**P/E 15.1 9.2مضاعف سعر السهم على ربحية السهم 

P/B  0.9 0.5مضاعف سعر السهم على القيمة الدفترية 

% ROE 5.6 %5.1%العائد على حقوق المساهمين

% ROA 2.5 %2.8%العائد على الموجودات

* معدل 34 شركة مدرجة مختارة في بورصة الكويت في قطاع العقار توفرت بياناتها المالية محسوبة على أساس سنوي.
** مضاعف سعر السهم على ربحية السهم P/E للقطاع محسوبة بعد استبعاد الشركات التي حققت خسائر خالل ما مضى من عام 2022.
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تطور مؤشر شركة إنجازات مقارنة مع قطاع العقار خالل 2023
المؤشر 2023 = 100

ثالثًا - تحليل أداء السهم في 2022

ارتفعــت ســيولة بورصــة الكويــت خــال عــام 2022 مقارنــة مــع مســتواها فــي عــام 2021، بينمــا انخفضــت مؤشــرات األســعار 
مقارنــة بنهايــة عــام 2021. 

ومــع نهايــة عــام 2022، انخفــض مؤشــر الســوق الرئيســي لبورصــة الكويــت بنحــو 4.9 %، وانخفــض كا مــن مؤشــر الشــركة 
بنحــو 25.9 %، ومؤشــر القطــاع بنحــو 21.5 % للفتــرة ذاتهــا. واقفــل ســعر ســهم الشــركة فــي نهايــة عــام 2022، عنــد 80 فلــس 
كويتــي، مقارنــة بمســتوى إقفــال الســهم فــي نهايــة عــام 2021 والبالــغ 100 فلــس كويتــي. وبلــغ الســعر الســوقي أعلــى مســتوى 

لــه خــال الســنة، عنــد 104 فلــس كويتــي، فــي حيــن ســجل ســعر الســهم أدنــى مســتوى لــه عنــد75  فلــس كويتــي.

ــرة )2013 - 2022(، ويشــير أداء ســهم  ــة ســعر ســهم الشــركة خــال الســنوات العشــر األخي ــي حرك ــر الرســم البيان ويظه
الشــركة إلــى نمــو بنســبة 3.1 % مقارنــة بإرتفــاع نحــو 9.2 % لقطــاع العقــار خــال الفتــرة، ويعــود ذلــك فــي جــزء منــه الــى أن 

أســهم الشــركة فــي غالبيتهــا ملكيــات اســتراتيجية.

وبلغــت قيمــة األســهم المتداولــة للشــركة خــال عــام 2022 نحــو 30.5 مليــون دينــار كويتــي، وبمعــدل قيمــة للتــداول اليومــي 
بنحــو 125 ألــف دينــار كويتــي، أي انخفــض المعــدل مقارنــة بمعــدل عــام 2021 البالــغ نحــو 170.3 ألــف دينــار كويتــي.

ويظــل معــدل ســيولة مقبــول مــا أدى الــى احتفــاظ ســهم الشــركة بموقعهــا فــي مؤشــر الســوق الرئيســي 50 فــي بدايــة عــام 
2023، ومازالــت مدرجــة فــي نفــس الســوق وفــي المرتبــة 31 مــن إجمالــي 128 شــركة مدرجــة فــي الســوق الرئيســي مــن حيــث 

. متوسط القيمة اليومية المتداولة لعام 2022 

وتمثــل قيمــة األســهم المتداولــة نحــو 3 % مــن إجمالــي قيمــة تــداوالت قطــاع العقــار خــال عــام 2022. فيمــا بلغــت كميــة 
األســهم المتداولــة نحــو 307.3 مليــون ســهم وبمعــدل تــداول يومــي بلــغ نحــو 1.3 مليــون ســهم، مقارنــة بمعــدل تــداول عــام 

2021 والبالــغ نحــو 1.9 ألــف ســهم.

وحقــق معــدل دوران الســهم نحــو 110.4 %، ومعــدل الشــركة أعلــى مــن معــدل قطــاع العقــار البالــغ نحــو 38.8 %. فــي حيــن 
ــة  ــي القيم ــن إجمال ــغ نحــو 1.1 % م ــي، وتبل ــار كويت ــون دين ــى نحــو 27.6 ملي ــة الســوقية للشــركة إل ــي القيم انخفــض إجمال
الســوقية لقطــاع العقــار، وهــي أقــل بنحــو 7 مليــون دينــار كويتــي عــن القيمــة الســوقية المحققــة فــي نهايــة عــام 2021، والبالغــة 

نحــو 34.6 مليــون دينــار كويتــي.

جدول مقارنة أداء الشركة في بورصة الكويت بقطاع العقار وإجمالي السوق

عام 2022
قيمة األسهم 

المتداولة 
مليون )د.ك(

عدد الصفقات 
المبرمة

 )ألف صفقة(

كمية األسهم 
المتداولة 

)مليون سهم(

القيمة السوقية 
الرأسمالية    
)مليون د.ك(

30.58.0307.327.6شركة انجازات للتنمية العقارية

2,608.2 7,927.5 345.9 1,010.7 إجمالي قطاع العقار

43,851.3 55,813.6 2,890.4 14,725.2 إجمالي السوق

1.1 %3.9 %2.3 %3.0 %نسبة من إجمالي قطاع العقار

0.1 %0.6 %0.3 %0.2 %نسبة من إجمالي السوق

تطور مؤشر شركة إنجازات مقارنة مع قطاع العقار خالل 2013 - 2022
المؤشر 2013 = 100 المؤشر

المؤشر

مؤشر القطاع

مؤشر الشركةمؤشر القطاع

القيمة المتداولةمؤشر الشركة

القيمة المتداولة

 قيمة التداول
ألف د.ك

 قيمة التداول
ألف د.ك
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع. 

وشركاتها التابعة

البيانات المالية المجمعة

31 ديسمبر 2022
البيانات المالية 

المجمعة
31 ديسمبر 2022
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
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ضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
إن اإلي

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة
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