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شركة إنجازات للتنمية العقارية
حضرات الساده مساهمي

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نهاية عام  2017أي بإنخفاض  ، %2ويرجع اإلنخفاض إلى قيام الشــركة
بتخفيــض إلتزاماتهــا البنكيــة واألخــرى .وبلغــت حقــوق املســاهمني 61.6
مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب ـ  60مليــون دينــار كويتــي عــام  2017أي
بنمــو قــدره .%3

يســعدني أن أرحــب بكــم فــي اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة العامــة لشــركة
إجنــازات للتنميــة العقاريــة (ش.م.ك.ع) ،ليتجــدد لقاءنــا الســنوي ونحــن
نحتفــل مبــرور عشــرون عام ـ ًا علــى تأســيس الشــركة عــام  ،1998فكانــت
مســيرة عشــرين ســنة مليئــة باإلجنــازات واملكاســب والتوســع الــذي وافــق
أهــداف وطموحــات الشــركة عنــد تأسيســها .وإذ أتشــرف اليــوم بــأن أضــع
بــن أيديكــم التقريــر الســنوي للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31إن األداء املالــي للشــركة خــال عــام  2018كان جيــداً ،إذ بلــغ مجمــل
ديســمبر  ،2018والــذي يتضمــن البيانــات املاليــة الســنوية املجمعــة وتقريــر إيــرادات الشــركة  9.1مليــون د.ك فــي نهايــة  2018مقارنــة مــع  8.6مليــون
احلوكمــة ،فإننــي أفخــر كذلــك باســتعراض أهــم اإلجنــازات والنشــاطات دينــار كويتــي كمــا هــي فــي عــام  2017مرتفعـ ًا بنســبة  ، %6.5بينمــا ارتفعــت
إيــرادات التأجيــر للشــركة مــن  3.7مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام 2017
التــي قامــت بهــا الشــركة خــال العــام املاضــي ،لنضيــف بذلــك لبنــة جديــدة
إلــى  3.9مليــون دينــار كويتــي عــام  2018أي بنســبة إرتفــاع  %6.5عــن العــام
فــي مســيرة بنــاء هــذه الشــركة.
املاضــي  ،واســتقرت املصاريــف وتكاليــف التشــغيل األخــرى واملخصصــات
لقــد كانــت الســنوات األخيــرة لشــركة إجنــازات حافلــة بالنتائــج اإليجابيــة فــي حــدود  5.1مليــون دينــار كويتــي فــي العــام  2018مقارنــة ب ـ  5.1فــي
علــى جميــع األصعــدة؛ محلي ـ ًا وإقليمي ـ ًا وعاملي ـ ًا ،ممــا ســاهم فــي تعزيــز  ،2017وعليــه إرتفــع صافــي ربــح الشــركة األم الــذي بلــغ  4.0مليــون دينــار
مكانــة الشــركة ووضعهــا فــي صــدارة شــركات االســتثمار العقــاري فــي كويتــي فــي عــام  2018مقارنــة ب ـ  3.5مليــون دينــار كويتــي عــام  2017أي
بنمــو .%13.5
البــاد ،وذلــك نتيجــة التزامنــا واســتمرارنا فــي تطبيــق اخلطــة التوســعية
للشــركة واعتمادنــا علــى التنــوع اجلغرافــي والنوعــي بهــدف تنويــع املخاطر
ونتيجــة لهــذه النتائــج اإليجابيــة اجليــدة ،أوصــى مجلــس إدارة الشــركة
وحتقيــق األربــاح والعوائــد املرجــوة للمســاهمني.
بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى املســاهمني بقيمــة  %7مــن القيمــة اإلســمية
علــى الصعيــد احمللــي ،واصلــت الشــركة خــال العــام املاضــي اقتنــاص للســهم أي بواقــع ( 7فلــس) للســهم الواحــد وذلــك ملالكــي أســهم الشــركة
فــرص اســتثمار العقــارات وتطويرهــا مبــا يتــوازى مــع سياســة الشــركة ،بتاريــخ اإلســتحقاق وهــي توصيــة تخضــع ملوافقــة اجلمعيــة العموميــة
إذ واصلنــا عملنــا فــي تطويــر قطــاع العقــارات التجاريــة وتطويــر األبــراج للشــركة واجلهــات املختصــة.
املكتبيــة خلدمــة هــذا القطــاع ،فــكان مــن أحــدث هــذه االســتثمارات التــي
قمنــا بهــا فــي عــام  ،2018مشــروع أرض فــي شــارع أحمــد اجلابــر فــي قلــب السادة والسيدات مساهمي شركة إجنازات،
مدينــة الكويــت .إذ قامــت الشــركة بشــراء مبنــى قــدمي علــى أرض تبلــغ فــي ختــام كلمتــي ،ال يســعني إال أن أتقــدم لكــم و بالنيابــة عــن إخوانــي
مســاحتها  300متــر مربــع ذات نســبة بنــاء عاليــة تصــل إلــى  %920تقريبـ ًا أعضــاء مجلــس اإلدارة  ،بخالــص شــكري وتقديــري لدعمكــم الكبيــر
بهــدف هدمــه وبنــاء بــرج مكاتــب مبســاحة كليــة تبلــغ  6,300متــر مربــع واملتواصــل ملجلــس اإلدارة ،ولــإدارة التنفيذيــة للشــركة ،والعاملــن
تشــمل ســردابني ،وطابــق أرضــي ،وطابــق ميزانــن ،باإلضافــة إلــى  22فيهــا ،إذ تظافــرت جهودنــا جميعــا لتحقيــق هــذه النجاحــات ،مؤكــد ًا لكــم
طابــق متكــرر مــن املكاتــب تخــدم قطــاع املكاتــب الصغيــرة واملتوســطة التــي اســتمرارنا فــي املســيرة التــي بــدأت قبــل عشــرون عامـ ًا وحتققــت بجهودكــم،
تشــهد ارتفاع ـ ًا فــي الطلــب.
مؤكديــن علــى حرصنــا للعمــل بــكل طاقاتنــا للحفــاظ علــى هــذا األداء
أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــي ،فقــد قامــت الشــركة ببنــاء وتطويــر مشــروع اإليجابــي للشــركة ،و حتقيــق املزيــد مــن النتائــج والنجاحــات خــال
كاتامــاران الســكني فــي مملكــة البحريــن ،وهــو عبــارة عــن برجــن ســكنيني األعــوام املقبلــة بعــون اهلل ومشــيئته.
يشــكالن حتفــة معماريــة فــي القلــب التجــاري للمدينــة ،يتكونــان مــن
 571شــقة ،ومجمــع يشــمل مطاعــم ومحــات جتاريــة عديــدة .وقــد قــررت
الشــركة بيــع وحــدات البــرج األول الــذي إنتهــى بنائــه نهايــة عــام 2018
واالحتفــاظ مبلكيــة البــرج الثانــي املتوقــع االنتهــاء منــه فــي عــام 2019
بغــرض تأجيــره.

وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،فقــد قامــت الشــركة أيض ـ ًا ببيــع
مبنــى البرشــاء للمكاتــب مبســاحة إجماليــة تبلــغ  300,000قــدم مربــع.
وعامليـ ًا ،واصلــت الشــركة تنويــع اســتثماراتها والبحــث عــن أفضــل العوائــد
ملســاهميها مــن خــال ببيــع آخــر أصلــن فــي صنــدوق ألفــا اإلســتثماري فــي
اجلمهوريــة الفرنســية ،وبالتالــي التخــارج مــن الصنــدوق وحتقيــق العوائــد
املرجــاه منــه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

فيصل فهد الشايع
رئيس مجلس اإلدارة

علــى صعيــد املركــز املالــي للشــركة ،فقــد بلغــت أصــول الشــركة  111.4مليــون
دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  2018مقارنــة ب ـ  113.9مليــون دينــار كويتــي فــي
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تقرير حوكمة الشركات
2018
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جــــدول الــمــحــتــويــات
القاعدة األولى

 :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

القاعدة الثانية

 :التحديد السليم للمسؤوليات والمهام

القاعدة الثالثة

 :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

القاعدة الرابعة

 :ضمان نزاهة التقارير المالية

القاعدة الخامسة

 :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

القاعدة السادسة

 :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

القاعدة السابعة

 :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

القاعدة الثامنة

 :احترام حقوق المساهمين

القاعدة التاسعة

 :إدراك دور أصحاب المصالح

القاعدة العاشرة

 :تعزيز وتحسين األداء

القاعدة الحادية عشر  :التركيز على أهمية المسئولية االجتماعية
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 :1.1تشكيل مجلس اإلدارة
قامت الشركة ببناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة بحيث يكون غالبية أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين

ويضم مجلس اإلدارة عضو مستقل ،كما راعت الشركة في تشكيلها لمجلس اإلدارة أن يضم مجلس اإلدارة أعضاء

ذوي خبرات متنوعة وطويلة في مجال عمل الشركة وكذلك في المجاالت المحاسبية المالية بما يساهم في إضافة
الخبرات التي تحتاجها الشركة عند مناقشة الموضوعات المعروضة على مجلس اإلدارة.

تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة بتاريخ  2مايو  2016بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق

المال .ويتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء ،وفيما يلي بيان بتصنيف ومؤهالت وخبرات أعضاء مجلس

اإلدارة:

االسم

تصنيف العضو

السيد /فيصل فهد الشايع

رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

السيد /محمد عبدالحميد المرزوق

نائب رئيس مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

السيد /محمد إبراهيم الفرحان

عضو مجلس والرئيس التنفيذي (تنفيذي)

السيد /عيسى أحمد خلف

عضو مجلس اإلدارة (مستقل)

السيد /وفا حيدر الشهابي

عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

السيد /أيمن عبداللطيف الشايع

عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

السيد /حمد عماد الصقر

عضو مجلس اإلدارة (غير تنفيذي)

المؤهل العلمي والخبرة العلمية
• بكالوريوس في إدارة األعمال – جامعة القاهرة .
• خبرة في مجال اإلستثمار والعقار مدة تزيد عن  30عام .

تاريخ االنتخاب
 /التعيين

 2مايو 2016

• بكالوريوس تمويل – جامعة سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة .
• خبرة عملية لمدة تتجاوز  20عام في شركات إستثمار وعقار في دولة
الكويت .

 2مايو 2016

• بكالوريوس محاسبة  -جامعة سان هوزيه كاليفورنيا في الواليات
المتحدة .

• خبرة في مراكز تنفيذية قيادية ومجالس إدارات وتمثيل شركات عدة في

 2مايو 2016

مجال العقار واإلستثمار ما يزيد عن  30سنة .

• ماجستير إدارة أعمال جامعة داالس /تكساس في الواليات المتحدة.
• خبرة في مراكز قيادية ما يزيد على  30سنة .

• ماجستير هندسة ميكانيكية – جامعة ويسكنسن في الواليات المتحدة .
• خبرة عملية في مجاالت اإلستثمار والصناعة ما يزيد عن  40عام .

• بكالوريوس هندسة ميكانيكية – جامعة الكويت.
• تقلد مناصب قيادية لمدة تزيد عن  30عام .

• بكالوريوس تمويل – الجامعة األمريكية في دولة الكويت.
• خبرة عملية في مجال العقار والبنوك في دولة الكويت.

وقد قام مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  2مايو  2016بتعيين السيد /سائد محمود حميدة كأمين سر

لمجلس اإلدارة .ويشغل السيد /سائد منصب نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية بالشركة .وقد قام مجلس
اإلدارة باعتماد الوصف الوظيفي ألمين سر المجلس .ويقوم أمين السر بمساعدة رئيس مجلس اإلدارة في كافة

األمور التي تتعلق بإعداد أجندة إجتماعات المجلس وإصدار الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة إلى كافة أعضاء
المجلس .كما يقوم أمين سر م جلس اإلدارة بتسجيل كافة ق اررات ومناقشات أعضاء مجلس اإلدارة وتسجيل نتائج
عمليات التصويت على ق اررات مجلس اإلدارة والعمل على حفظ الوثائق الخاصة بها .وتحتفظ الشركة بسجل لجميع
إجتماعات ومحاضر مجلس اإلدارة .وتوقع محاضر مجلس اإلدارة من قبل كافة أعضاء المجلس وأمين سر مجلس
اإلدارة .وقد قامت الشركة بإعداد آلية لطلب وحصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات .وتم اعتماد تلك اآللية

من قبل مجلس اإلدارة.
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 2مايو 2016
 2مايو 2016
 2مايو 2016
 2مايو 2016

 :1.2اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع مجلس اإلدارة بصورة متنظمة ،و عقد مجلس اإلدارة ( )6إجتماعات عن السنة المالية  ،2018وفيما يلي
بيان إجتماعات مجلس اإلدارة وحضور األعضاء.

اسم العضو مجلس اإلدارة
فيصل فهد الشايع

رئيس مجلس اإلدارة

اجتماع ( )1منعقد

اجتماع ( )2منعقد

اجتماع ( )3منعقد

اجتماع ( )4منعقد

اجتماع ()5

 23أبريل 2018

 30أبريل 2018

 1أغسطس2018

 7سبتمبر 2018

 28أكتوبر 2018

 28يناير 2019

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

x

x

✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

x

✓

x

x

✓

✓

✓

x

✓

✓

✓

✓

بتاريخ

محمد عبدالحميد المرزوق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد إبراهيم الفرحان

عضو المجلس والرئيس التنفيذي

عيسى أحمد خلف

عضو مجلس اإلدارة
وفا حيدر الشهابي

عضو مجلس اإلدارة
أيمن عبداللطيف الشايع

عضو مجلس اإلدارة
حمد عماد الصقر

عضو مجلس اإلدارة

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

اجتماع ( )6منعقد
بتاريخ

منعقد بتاريخ

يتم حفظ سجل خاص تدون فيه محاضر إجتماعات مجلس األدارة بأرقام متتابعة للسنة المالية التي عقد بها
االجتماع ومبيناً به مكان االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته كما يتم تبويبها و حفظها بطريقة يسهل الرجوع

لها.

القاعدة الثانية
 : 2.1المهام والصالحيات

التحديد السليم للمسؤوليات والمهام

قام مجلس اإلدارة باعتماد الئحة مجلس اإلدارة والتي توضح بشكل تفصيلي كافة مهام وصالحيات واختصاصات

مجلس اإلدارة كما قام مجلس اإلدارة بإعتماد األوصاف الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتي
توضح الفصل في المهام والصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و بما يضمن االستقاللية والفعالية التامة
لكافة األطراف .ويتوفر لدى الشركة جدول لتحديد صالحيات إعتماد المعامالت .وتتضمن المهام الرئيسية لمجلس
اإلدارة على ما يلي:
-

وضع اهداف الشركة واستراتيجيتها وخططها وسياساتها وخطط االعمال الرئيسية الخاصة بها والهيكل
المالي للشركة والهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة مع المراجعة الدورية لها.

-

إقرار الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.

-

االشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة الى ملكية األسهم واألصول والتصرف فيهما.

-

الموافقة على الدخول في األعمال واألنشطة والمشاركة في خطوط الخدمات والخروج منها.
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-

التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية
المعمول بها.

-

إرساء قنوات فعالة للتواصل تسمح بإبقاء مساهمي الشركة على علم مستمر ودوري بمختلف أنشطة
الشركة وأية تطورات جوهرية تحدث بها.

-

تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.

 2.2أهم إنجازات مجلس االدارة خالل عام :2018

قام مجلس اإلدارة بالعديد من المهام خالل عام  ،2018وفيما يلي بيان بأهم إنجازات مجلس اإلدارة:
-

متابعة أداء الشركة وما تم تحقيقه من الخطة االستراتيجية.

-

الدخول والخروج في عدد من االستثمارات والمشاريع المحلية واالقليمية والدولية.

-

مراجعة البيانات المالية المرحلية والبيانات المالية السنوية للشركة .

-

مراجعة واعتماد ق اررات اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر.

-

مراجعة هيكل المكافآت وتحديث سياسة المكافآت على مستوى الشركة.

-

مراجعة ومناقشة التقارير المعدة من اإلدارة.

-

مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة وتحديثه وفقا لمتطلبات الحوكمة.

-

التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.

-

التحقق من إلتزام الشركة بكافة القوانين والتشريعات ذات الصله بأنشطة الشركة.

-

مناقشة المخاطر التي تواجه اعمال الشركة ومستوى المخاطر المقبول

-

متابعة تطبيق تعليمات حوكمة الشركات.

 2.3لجان مجلس اإلدارة

قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة المنبثقة عنه وقام المجلس بإقرار لوائح عملها ،وقد تم مراعاة
تعليمات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال عند تشكيل لجان مجلس اإلدارة وتتضمن لجان مجلس

اإلدارة اللجان التالية :
 .1لجنة التدقيق والمخاطر:

تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2016/2المؤرخ في  30يونيو  2016وذلك

لمدة ثالث سنوات وتم إعتماد الئحة عملها وفقا لقواعد الحوكمة ،وتعمل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر على

ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة من خالل ضمان سالمة ونزاهة التقارير المالية للشركة فضالً عن التأكد

من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة باإلضافة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي

واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر في الشركة.
وقد تم تشكيل اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين ،وتضم اللجنة من بين أعضاءها

عضواً مستقالً .وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل السنة المالية  .2018وفيما يلي بيان بتشكيل
اللجنة واجتماعاتها.
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المنصب

تصنيف العضو

أعضاء اللجنة
السيد /عيسى أحمد خلف

رئيس اللـجـنـة

عضو مستقل

السيد /وفا حيدر الشهابي

عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي

السيد /حمد عماد جاسم
الصقر

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات وذلك في التواريخ التالية :

-

 25مارس

2018

-

 30أبريل

2018

-

 01أغسطس 2018

-

 28أغسطس 2018

-

2019

 28يناير

ويتضمن تقرير لجنة التدقيق والمخاطر بيانا تفصيلياً بمهام اللجنة وانجازاتها خالل عام .2018
 .2لجنة المكافآت والترشيحات:

تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة في إجتماعه رقم  2016/2المؤرخ  30يونيو  2016وذلك لمدة

ثالث سنوات وتم إعتماد الئحة عملها وفقا لقواعد الحوكمة .وتختص اللجنة بتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن
الترشيحات لمناصب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقييم أدائهم وكذلك مراجعة المكافآت والمزايا الممنوحة
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .وتتشكل اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وتضم
في عضويتها عضواً مستقالً .وفيما يلي بياناً تفصيلياً بتشكيل اللجنة وعدد اجتماعاتها وأهم إنجازاتها خالل عام
: 2018

أعضاء اللجنة

المنصب

تصنيف العضو

السيد /فيصل فهد الشايع

رئيس اللجنة

غير تنفيذي

السيد /عيسى أحمد خلف

عضو اللجنة

مستقل

السيد /أيمن عبد اللطيف الشايع

عضو اللجنة

غير تنفيذي

عقدت اللجنة اجتماعاً في :
•
قامت اللجنة بعدد من اإلنجازات
خالل عام  2018ومنها:

-

 28يناير 2019

االشراف على عملية تقييم مجلس اإلدارة والتقييم الذاتي لألعضاء
وتقييم أداء الرئيس التنفيذي.

•

تحديد االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس
اإلدارة ومراجعة تلك االحتياجات بصورة سنوية.

•

استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة

•

التأكد من عدم إنتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة

ومراجعة تلك الطلبات.
المستقل.
•

تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
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 .3اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  2016/2المؤرخ  30يونيو  2016وذلك لمدة ثالث

سنوات .وقد تم تشكيل اللجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة .وتقوم اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس
اإلدارة في المتابعة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة .وفيما يلي بياناً بتشكيل اللجنة وأهم

إنجازاتها.

أعضاء اللجنة

المنصب

تصنيف العضو

السيد /فيصل فهد الشايع

السيد /محمد عبدالحميد المرزوق

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي

السيد /محمد إبراهيم الفرحان

عضو اللجنة

عضو تنفيذي

•
وتقوم اللجنة بعدد

من المهام أهمها:

مناقشة االستراتيجية وخطة العمل والموازنة التقديرية للشركة قبل عرضها
على مجلس اإلدارة.

•

اعتماد ق اررات وابداء التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص الدخول

•

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ومؤشرات األداء بصورة دورية.

•

مراجعة أداء الشركة بصورة عامة وأداء كافة قطاعات الشركة تفصيلياً

•

مناقشة استثمارات الشركة الحالية والجديدة وتقديم التوصيات بشأنها.

•

مراجعة معدالت إنجاز مشاريع الشركة ومناقشة أية معوقات في تنفيذ

والخروج في االستثمار.

ومناقشة اإلنحرافات عن خطة العمل والموازنة التقديرية.

المشاريع.
 :2.4اإلدارة التنفيذية

تتش ـ ــكل اإلدارة التنفيذية للش ـ ــركة من كالً من الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام للش ـ ــؤون المالية واإلدارية ومدير

االســتثمار ومدير مكتب دبي ويتوفر لدى الشــركة أوصــاف وظيفية تحدد مهام ومســؤوليات كل عضــو من أعضــاء
اإلدارة التنفيذية والمهام الموكلة لهم .وتتضمن المهام الرئيسية لإلدارة التنفيذية (على سبيل المثال) ،على ما يلي:
•

العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

•

تنفيذ االستراتيجية والخطة السنوية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

•

إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بش ـ ــأن التقدم المحرز في نش ـ ــاط الش ـ ــركة في ض ـ ــوء خطط وأهداف
الشركة االستراتيجية ،وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.

•

إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط فضال عن إدارة موارد الشركة بالشكل األمثل والعمل على تعظيم األرباح
وتقليل النفقات وذلك بما يتفق مع أهداف وإستراتيجية الشركة.

•

المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.

•

وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم ،والحرص على االلتزام بنزعة
المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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 2.5توفير المعلومات والبيانات ألعضاء مجلس اإلدارة

ظم حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات بشكل كامل ودقيق وفي
تتوفر لدى الشركة آلية تن ّ
الوقت المناسب ،بما يمكنهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفعالية.
القاعدة الثالثة

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 :3.1الترشيحات لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
•

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تختص بتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس

اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة .وقد قام المجلس باعتماد ميثاق عمل والذي
يتضمن مسؤوليات ومهام اللجنة على النحو الوارد ذكره أعاله.
 :3.2مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
•

قام مجلس اإلدارة بإعتماد سياسة المكافآت والتي تتضمن نظام الحوافز والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وفيما يلي بيان بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك بما يضمن
الشفافية في احتساب ومنح المكافآت .وفيما يلي نبذة عن سياسة مكافآت كالً من أعضاء مجلس اإلدارة

واإلدارة التنفيذية.

 3.2.1مكافآت مجلس اإلدارة

يتضمن نظام المكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على مايلي:

 oمكافأة أعضاااء مجلس اإلدارة  -ويتم احتس ــابها وفقا الحكام المادة  198من قانون الش ــركات

رقم  1لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2016والتي تنص على انه ال يجوز تقدير مجموع مكافآت أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس
اإلدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال االستهالك واالحتياطات وتوزيع
ربح ال يقل عن خمســة بالمائة من رأس المال على المســاهمين أو أي نســبة أعلى ينص عليها
عقد الشـ ـ ــركة .يجوز إعفاء عضـ ـ ــو مجلس اإلدارة المسـ ـ ــتقل من الحد األعلى للمكافآت سـ ـ ــالفة
البيان وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية .يجب ان تتم الموافقة على مكافآت

أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية العادية للشركة.

 oبدالت اللجان – وتمثل تلك البدالت مقابل العمل المبذول من أعضاء مجلس اإلدارة نظير

المشاركة في اعمال اللجان وتأدية مهام التي قام مجلس اإلدارة بتفويضها للجان وفقا للوائح

عمل اللجان

المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .ويتم منح عضو مجلس اإلدارة بدل نقدي سنوي عن مشاركته
في عمل كل لجنة.

13
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

 oبدالت أخرى – ويمثل هذا المبلغ البدل النقدي مقابل قيام مجلس اإلدارة بتفويض أيا من أعضائه

في ممارسة بعض السلطات او المسئوليات المناطه بالمجلس وفقا لنص المادة  185من قانون

الشركات رقم  1لعام .2016
 3.2.2مكافآت اإلدارة التنفيذية

تنقسم مكافآت اإلدارة التنفيذية إلي قسمين:
-

المكافآت الثابتة والبدالت – وتشمل تلك المجموعة الرواتب والبدالت والمزايا الثابتة التي يتم منحها

-

المكافآت المتغيرة – وتشمل تلك المجموعة قيم المكافآت المتغيرة المرتبطة باإلداء وتحقيق أهداف

-

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقديم توصية لمجلس اإلدارة بشأن قيم المكافآت المقترح منحها

ألعضاء اإلدارة التنفيذية وفقا لعقود التوظيف المعتمدة والسياسات الداخلية المطبقة في الشركة.

الشركة.

ألعضاء اإلدارة التنفيذية.
 3.3تقرير المكافآت

تقوم الشركة بتحديد مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا لسياسة المكافآت التي اعتمدها مجلس
اإلدارة .فيما يلي تحليل للمكافآت الممنوحة لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما هو موضح أدناه:

 3.3.1مكافآت مجلس اإلدارة

تبلغ إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لمجلس اإلدارة  155ألف دينار كويتي ،وفيما يلي تحليل لتلك
المبالغ:
إجمالي مكافأة مجلس اإلدارة  105ألف دينار كويتي
إجمالي بدالت اللجان  50ألف دينار كويتي

 3.3.2مكافآت رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية

تتكون رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية من شريحة المكافآت الثابتة والتي تتضمن الرواتب والمزايا وشريحة
المكافآت المتغيرة والتي تتضمن المكافآت السنوية الممنوحة ألعضاء اإلدارة التنفيذية وفيما يلي بيان لمكافآت
اإلدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2018

دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة (الرواتب والمزايا األخرى)

318,176

شريحة المكافآت المتغيرة (المكافأة السنوية)

123,488

المجموع

▪ ال يوجد أي إنحرافات عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

________
441,664

 3.3.3بيان مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ومفصل عن كافة الرواتب والمكافآت والمزايا المالية األخرى التي يستحقها كل
تحتفظ الشركة ببيان دقيق
ّ
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
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القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية
تؤمن شركة إنجازات بأن سالمة البيانات المالية هي أهم المؤشرات على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها
المالي وبما يزيد من ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة وعليه فقد وضعت شركة إنجازات
آليات وإجراءات للتأكد من سالمة البيانات المالية للشركة على النحو اآلتي بيانه:
دور لجنة التدقيق والمخاطر في مراجعة البيانات المالية

4.1
-

قامت لجنة التدقيق والمخاطر بمراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية

قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
-

تجتمع لجنة التدقيق بصورة دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين لمناقشة السياسات المحاسبية والبيانات

المالية السنوية .وقد عقدت اللجنة عدد ( )5اجتماعات خالل عام .2018
التعهدات بسالمة ونزاهة التقارير المالية

4.2

تقدم اإلدارة التنفيذية للشركة تعهدات كتابية لمجلس اإلدارة بسالمة ونزاهة التقارير المالية .وقد تم عرض
البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018في اجتماع مجلس

اإلدارة رقم  6المؤرخ بتاريخ  28يناير  ، 2019وبناء على ذلك يتعهد ويؤكد مجلس اإلدارة للسادة /

المساهمين على سالمة ونزاهة البيانات المالية للشركة وأنه قد تم إعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية
المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال.
مراقب الحسابات الخارجي

4.3
-

يتم عرض أية خدمات يقدمها مراقب الحسابات الخارجي على لجنة التدقيق والمخاطر ،للتحقق من
استقاللية مراقب الحسابات الخارجي.

-

قامت لجنة التدقيق والمخاطر بتقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين

أو إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.

-

قامت الشركة بإعادة تعيين السادة  /جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم وإعادة تعيين السادة /
إرنست ويونغ – العيبان والعصيمي وشركاهم كمراقب حسابات للشركة عن السنة المنتهية في

 31ديسمبر.2018
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القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
5.1

لجنة إدارة التدقيق والمخاطر

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر يتاريخ  30يونيو  ،2016وقد قامت اللجنة باالجتماع

خالل عام  2018لمناقشة حدود المخاطر والتحديات التي تواجة الشركة وآلية مواجهتها.
5.2

وحدة إدارة المخاطر

قامـ ـ ــت الشـ ـ ــركة بإنشـ ـ ــاء وحـ ـ ــدة إلدارة المخـ ـ ــاطر تتبـ ـ ــع مجلـ ـ ــس اإلدارة مباش ـ ـ ـرة وقـ ـ ــد تـ ـ ــم تعـ ـ ــديل الهيكـ ـ ــل
التنظيمـ ــي للشـ ــركة بشـ ــكل يوضـ ــح أنشـ ــاء وحـ ــدة التـ ــدقيق والمخـ ــاطر وقـ ــد قـ ــام مجلـ ــس اإلدارة خـ ــالل عـ ــام

 2016بتكليف إحدى الجهات االستشارية المتخصصة للقيام بكافة مهام إدارة المخاطر.
 5.3أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

يت ـ ـوافر لـ ــدى الشـ ــركة أنظمـ ــة ضـ ــبط ورقابـ ــة داخليـ ــة تغطـ ــي جميـ ــع أنشـ ــطتها ،والتـ ــي تعمـ ــل علـ ــى الحفـ ــا

علـ ــى سـ ــالمة الشـ ــركة الماليـ ــة ودقـ ــة بياناتهـ ــا وكفـ ــاءة عملياتهـ ــا مـ ــن مختلـ ــف الجوانـ ــب وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل

وجـ ــود هياكـ ــل تنظيميـ ــة معتمـ ــدة ت ارعـ ــى مبـ ــدأ الفصـ ــل الت ـ ـام فـ ــي المه ـ ــام وعـ ــدم تعـ ــارض المص ـ ــالح ،كمـ ــا
يت ـ ـوافر لـ ــدى الشـ ــركة أدلـ ــة سياسـ ــات وإج ـ ـراءات عمـ ــل تحـ ــدد بشـ ــكل واضـ ــح السـ ــلطات والمسـ ــؤوليات .وقـ ــد
ِ
للشركة
قامت الشركة بتكليف أحد مراقبي الحسابات بفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية
5.4

وحدة التدقيق الداخلي

تم إنشاء وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع لجنة التدقيق والمخاطر مباشرة وقد تم تعديل الهيكل التنظيمي
للشركة بتاريخ  30يونيو  2016لتوضيح أنشاء الوحدة وتبعيتها للجنة التدقيق والمخاطر ،وقد قام مجلس
اإلدارة بتكليف أحد المكاتب االستشارية للقيام بمهام الوحدة.
القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
 6.1معايير ومحددات السلوك المهني واألخالقي:

تؤمن الشـ ـ ـ ــركة متمثلة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بان السـ ـ ـ ــلوك المهني واألخالقي

من أهم روافد نجاح الشــركة في تحقيق أهدافها ،وانطالقاً من هذا اإليمان قام مجلس اإلدارة باعتماد ســياســة
ت ـ ـخ ـ ـتـ ــص ب ـ ـت ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـع ـ ـ ــاي ـ ـيـ ــر السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ــوك ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــي واألخـ ــالقـ ــي فـ ــي الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ــة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـم ـ ـل ـ ـ ــة

على معايير السلوك المهني واألخالقي ،وكذلك مسؤوليات كل من الشركة ،ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والموظفين .كما أقر مجلس اإلدارة بتاريخ  30يونيو  2016سـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلبالغ والتي وضـ ـ ـ ـ ـ ــعت آلية تتيح
للموظفين وأصحاب المصالح اإلبالغ عن أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة مع وضع الترتيبات
المناسبة التي تسمح بأجراء تحقيق مستقل.
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 6.2سياسات وآليات الحد من حاالت تعارض المصالح

اعتمد مجلس إدارة الش ـ ــركة بتاريخ  30يونيو  -2016س ـ ــياسـ ـ ـات وآليات خاص ـ ــة للحد من حاالت تعارض

المصــالح وأســاليب معالجتها والتعامل معها وذلك ضــمن اطار حوكمة الشــركات مع األخذ بعين االعتبار ما

ورد بقانون الشركات.

حيث تهدف س ــياس ــة الحد من تعارض المص ــالح المعتمدة من مجلس اإلدارة إلى ض ــمان تطبيق اإلجراءات
المناسـ ــبة الكتشـ ــاف حاالت تعارض المصـ ــالح الجوهرية والتعامل معها بشـ ــكل فعال ،والتأكد من أن مجلس

اإلدارة يقوم بالتعامل مع حاالت تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة الق اررات يتم اتخاذها
بما يحقق مصالح الشركة.
القاعدة السابعة

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

 7.1سياسة اإلفصاح والشفافية

تتسم الشركة باالنفتاح والمصداقية والتعاون ،وتحقيقا لمبادئ الشركة الراسخة وتطبيقاً ألفضل ممارسات الحوكمة
الرشيدة والتزاماً بالمتطلبات القانونية كافة قام مجلس اإلدارة بتاريخ  30يونيو  2016باعتماد سياسة خاصة

باإلفصاح والشفافية وتضمنت السياسة بشكل واضح القواعد العامة لإلفصاح ،إجراءات والية اإلفصاح ،وبينت
السياسة مسؤولية إدارة االلتزام بالشركة عن إدارة عمليات اإلفصاح والتحقق من االلتزام بالبيانات الواجب اإلفصاح

عنها في الوقت المناسب وبشكل وافي ودقيق وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين والنظم المعمول بها ،كما
اكدت السياسة على نشر المعلومات على الموقع االلكتروني للشركة.
كما قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ  30يونيو  2016اعتماد دليل تنظيم تداول األشخاص المطلعين تعزي از لمبدأ
اإلفصاح والشفافية في جميع تعامالتها ،حيث بين الدليل األشخاص المطلعين في الشركة وبين المعلومات الواجب

اإلفصاح عنها وتوقيت اإلفصاح وفترات حظر التداول كما بين تفصيال إجراءات تداول األشخاص المطلعين في
األوراق المالية.
 7.2سجل اإلفصاح

تقوم الشركة باالحتفا بسجل خاص بافصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،بحيث يشمل السجل

على افصاحات بنسب الملكية والتداوالت على أسهم الشركة إضافة الى االق اررات والتعهدات المقدمة من أعضاء

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصفتهم اشخاص مطلعين .ويحتفظ بهذا السجل في مقر الشركة ويتاح االطالع
علي السجل من قبل كافة مساهمي الشركة دون رسم أو مقابل ويتم تحديثه بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع
األطراف ذات العالقة.
 7.3وحدة شؤون المستثمرين

يوجد لدى الشركة وحدة مستقلة مسؤولة عن اتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمة للمستثمرين
الحاليين والمحتملين في الشركة و يتولي مهام تلك الوحدة السيد /سعود الفوزان  ،ويتم نشر كافة المعلومات
والتقارير واالخبار على الموقع االلكتروني للشركة .ويقوم بالتواصل مع المستثمرين والمساهمين من خالل
االتصال على األرقام التالية او من خالل البريد االلكتروني التالي:
sfowzan@injazzat.com
22275254
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 7.4االعتماد على البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات اإلفصاح

قامت الشركة بتطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات
اإلفصاح ،كما تم انشاء قسم مخصص لحوكمة الشركات يتم عرض فيه كافة المعلومات والبيانات التي

تساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.
القاعدة الثامنة

احترام حقوق المساهمين
 8.1حماية الحقوق العامة للمساهمين وتشجيعهم على التصويت في الجمعيات العامة

تلتزم الشركة بمسؤوليتها تجاه المساهمين بتبني أعلى المعايير في حوكمة الشركات .حيث تؤمن الشركة

بأن التطبيق الســليم لحوكمة الشــركات يعزز القيمة لمســاهميها ،فالشــركة تقوم بمعاملة جميع المســاهمين

بالتسـ ـ ــاوي ودون تمييز وال تقوم الشـ ـ ــركة في أي حال من األحوال بحجب أي معلومة أو حق من حقوق
المساهمين وتلتزم الشركة بهذا الشأن بكافة أحكام القوانين والتعليمات والضوابط الرقابية.

قام مجلس إدارة الش ــركة بتاريخ  30يونيو  -2016باعتماد س ــياس ــة خاص ــة لحماية حقوق المس ــاهمين

تبين دور كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في حماية حقوق المســاهمين والتأكد من أن يتمتع كافة

فئات المس ـ ـ ـ ـ ــاهمين بنفس حقوق التص ـ ـ ـ ـ ــويت وبذات المعاملة وتوفير كافة المعلومات الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بحقوق
التصويت مع منح كافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس اإلدارة عن المهام الموكلة إليهم.
يتم اإلفصــاح عن جدول أعمال الجمعية العامة للمســاهمين قبل اإلجتماع وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية
إلتاحة الفرصة لكافة المساهمين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.

 8.2مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

يوجد لدى الشـ ـ ــركة سـ ـ ــجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصـ ـ ــة يقيد فيه أسـ ـ ــماء المسـ ـ ــاهمين وجنسـ ـ ــياتهم
ومواطنهم وعدد األس ــهم المملوكة لكل منهم ويتم التأش ــير في س ــجل المس ــاهمين بأي تغييرات تط أر على

البيانات المس ـ ـ ــجلة فيه وتتيح الش ـ ـ ــركة للمس ـ ـ ــاهمين االطالع على الس ـ ـ ــجل كما يتم التعامل مع البيانات
الواردة فيه بأقصى درجات الحماية والسرية.
القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

تعمل الشـ ــركة على احترام وحماية حقوق أصـ ــحاب المصـ ــالح في جميع معامالتها وتعامالتها الداخلية والخارجية،
حيث إن إســهامات أصــحاب المصــالح تشــكل مورداً بالغ األهمية لبناء القدرة التنافســية للشــركة وتدعيم مســتويات

ربحيتها ،وفي ســبيل حماية معامالت أصــحاب المصــالح مع الشــركة سـواء كانت عقود أو صــفقات ،قامت الشــركة

باعتماد سياسات ولوائح داخلية منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 سياسة حماية حقوق أصحاب المصالح. سياسة الحد من تعارض المصالح. سياسة اإلبالغ عن المخالفات. سياسة المعامالت مع األطراف ذات العالقة. -سياسة وإجراءات الشراء والتعاقد.
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تقوم الشركة بتوفير معلومات عن الشركة ونشرها على الموقع االلكتروني مما يتيح ألصحاب المصالح الحصول
على المعلومات الالزمة عن الشركة .كما تمكن الشركة أصحاب المصالح في الحصول على المعلومات والبيانات
المالية ذات الصلة بأنشطتهم وتعامالتهم مع الشركة من خالل اإلدارة المالية بالشركة.

وقد قام مجلس إدارة الشركة باعتماد سياسة لإلبالغ عن المخالفات ،تلتزم الشركة بموجبها بمراعاة النزاهة والسلوك
المهني واألخالقي في كافة التعامالت وتتيح الفرصة ألصحاب المصالح لإلبالغ عن أية مخالفات أو أي أنشطة
غير قانونية أو غير أخالقية أو غير مشروعة ،مع التزام الشركة بالسرية في إجراءات التحقيق في المخالفة مع
توفير حماية للمبلغ مع عدم اإلضرار به.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسن األداء
10.1

تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

قامت إحدى الشركات االستشارية في مجال الحوكمة بعقد دورة تدريبية خالل العام ألعضاء مجلس إدارة
الشركة وأعضاء اإلدارة التنفيذية بشأن التعديالت على القوانين والتشريعات خالل عام  2018مع نبذة عن

متطلبات قانون غسل االموال للشركات العقارية.

 10.2تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

قامت الشركة بإعداد نظم وآليات لتقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من خالل وضع مجموعة من

مؤشرات قياس األداء الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.

 10.3القيم المؤسسية

يتوفر لدى الشركة سياسات وإجراءات تساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية وتعزيز القيم المؤسسية لدى
العاملين بما يساهم في الحفا على السالمة المالية للشركة.

كما تقوم الشركة بإعداد تقارير متكاملة تساعد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على اتخاذ الق اررات

التي تساهم في تحقيق مصالح المساهمين.
القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية

أقر مجلس اإلدارة بتاريخ  30يونيو  2016سياسة المسئولية االجتماعية التي تهدف الى تحقيق التوازن بين أهداف

الشركة واألهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وتكفل توجيه الشركة بشأن إدارة مسؤوليتها االجتماعية بما يحقق

التنمية المستدامة للمجتمع والعاملين من خالل المساهمة في توفير فرص عمل وتخفيض مستويات البطالة في
المجتمع وتحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة.
كما قامت شركة إنجازات بالعمل على العديد من المبادرات في مجال المسؤولية االجتماعية من خالل استخدامها
لمواد ومستلزمات تحافظ على البيئة والصحة العامة ومن خالل استخدام أدوات داخلية موفرة للطاقة وكذلك من

خالل حرص الشركة في كافة مشاريعها على وضع نظم للتخلص من المخلفات في كافة مشاريع الشركة بطريقة
آمنة تحافظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع كما بادرت الشركة خالل عام  2018بتقديم الرعاية لبرنامج تعليم

أطفال األسر المحتاجة داخل دولة الكويت والتابعة لجمعية الهالل االحمر الكويتي دون تفرقة بين دين او مذهب

او جنس ودون اإللتفات الى المعتقدات السياسية والفكرية.
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المقدمة
حرصـ ًا مــن شــركة اجنــازات علــى التطويــر الدائــم والســعي قدمــا نحــو حتقيــق الرؤيــا االســتثمارية املطلوبــة ،فقــد عملــت علــى اإللتــزام باســتراتيجية
عمــل مدروســة تعتمــد علــى إيجــاد فــرص إســتثمارية مجديــة ،وتنويــع االســتثمارات جغرافيـ ًا وقطاعيـ ًا ،والــذي انعكــس إيجابيـ ًا علــى نتائــج عملياتهــا
ووضعهــا بالصــدارة بــن مثيالتهــا مــن الشــركات املتخصصــة فــي االســتثمار العقــاري.
هــذا وقامــت الشــركة بالتركيــز علــى تطويــر العمليــات التشــغيلية ونتائجهــا ،والتــي تعتمــد علــى االســتثمار فــي األصــول املــدرة للدخــل ،حيــث متتلــك
الشــركة عــدد مــن األصــول املؤجــرة ألطــراف 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 وعملــت علــى إضافــة مميــزات مبتكــرة لألصــول القائمــة لتعزيــز قيمتهــا وزيــادة
الدخــل منهــا.
وإنعكســت نتائــج اســتمرار الشــركة فــي تطبيــق اســتراتيجيتها التوســيعية لإلنفتــاح علــى أســواق جديــدة إقليميـ ًا وعامليـ ًا إيجابـ ًا ،ممــا أدى الــى تبوءهــا
الريــادة فــي قطــاع االســتثمار والتطويــر العقــاري ،وحتقيــق جنــاح غيــر مســبوق مــن خــال التكامــل بــن املشــاريع املــدرة للدخــل ومشــاريع التطويــر
واملتاجــرة باألراضــي ذات مواقــع إســتراتيجية .وفيمــا يلــي تفاصيــل مجموعــة منتقــاه مــن مشــاريع الشــركة االســتثمارية والتطويريــة علــى كافــة
املســتويات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة.

الصعيد المحلي
تعمــل الشــركة علــى تعزيــز قائمــة أصولهــا فــي الكويــت ،حيــث قامــت بأضافــة أصــل هــذا العــام ،وذلــك متاشــيا مــع سياســة الشــركة اإلســتثمارية بزيــادة
نســبة مســاهمتها فــي قطــاع العقــار احمللــي ،مــن خــال حتديــد العائــد املتوقــع واملخاطــر املتوقعــة مــن االســتثمار واملعتمــد مــن مجلــس إدارة الشــركة.
واجلديــر بالذكــر بــأن الشــركة تقــدم خدمــات عقاريــة متكاملــة تشــمل 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 ،فض ـ ًا عمــا يســهم بــه مــن تعزيــز
إســتراتيجية الشــركة الراميــة إلــى التوســع محليـ ًا الســيما فــي املشــاريع ذات العوائــد املنتظمــة ،وهــو مســتغل مــن خــال عقــود حكوميــة طويلــة األجــل.

مشروع أرض أحمد الجابر
مت شــراء مبنــى قــدمي علــى أرض مبســاحة  300متــر مربــع بنســبة بنــاء تقــارب 1000

 %وســيتم هدمــه وتطويــر األرض إلــى مبنــى مكاتــب مكــون مــن  2ســرداب وطابــق
أرضــي وطابــق ميزانــن و  22طابــق متكــرر مبســاحة بنــاء كليــة  6,633متــر مربــع،.
ليتــم اســتثمار املبنــى خــال فتــرة التطويــر.
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دول مجلس التعاون الخليجي

تســعى الشــركة مــن خــال اســتراتيجيتها األساســية ،علــى التوســع لتحقيــق التنــوع اجلغرافــي والنوعــي إقليميــا فــي دول اخلليــج العربــي ،وعامليــا فــي
الــدول املتقدمــة.
وتشــمل السياســة التوســعية دول اجلــوار اخلليجيــة  ،وذلــك مــن خــال املشــاركة القويــة والفعالــة فــي التطويــر العمرانــي واالســتثماري فيهــا ،وقــد
قامــت الشــركة بتعزيــز أصولهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ومملكــة البحريــن مــن خــال إنشــاء املشــاريع واملســاهمات االساســية مــع الشــركاء
االســتراجتيني فــي قطاعــات التطويــر العقــاري.

مملكة البحرين
شركة الداو العقارية

مت تأســيس شــركة الــداو العقاريــة فــي عــام  1999كشــركة 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 ،باالضافــة الــى امتالكهــا عــدة أراضــي
فــي مواقــع متميــزة مثــل الســيف ورأس زويــد.

شركة اليال العقارية

ت ــأسست شــركة اليــال العقاريــة بالتســاوي بــن 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 مبنيــن ســكنيني
يضمــان  583شــقة ويتوســطهم مجمــع جتــاري ،مبســاحات مخصصــة للمطاعــم واحملــات جتاريــة وثالثــة طوابــق مخصصــة لنحــو  600موقــف
للســيارات ،ومت تخصيــص أحــد األبــراج للبيــع  ،علــى أن يتــم اإلحتفــاظ بالبــرج الثانــي للتأجيــر ،مت اإلنتهــاء مــن بنــاء البــرج األول املخصــص للبيــع
بنهايــة العــام ومــن املتوقــع أن تنتهــي أعمــال التطويــر للبــرج الثانــي خــال عــام .2019

شركة فيرست العقارية

قامــت شــركة إجنــازات للتنميــة العقاريــة فــي عــام  2002بتأســيس شــركة فيرســت العقاريــة فــي مملكــة البحريــن ،وفــي عــام  2005مت إعــادة هيكلــة الشــركة
وزيــادة رأســمالها إلــى  30مليــون دينــار بحرينــي ،وذلــك بإضافــة بعــض األصــول اجلديــدة إليهــا  ،وإتاحــة الفرصــة لدخــول مســاهمني جــدد ،وقــد واصلــت
شــركة فيرســت العقاريــة احملافظــة علــى جــودة وأداء أصولهــا املــدرة للدخــل ،إلــى جانــب مواصلــة اإلســتثمار فــي مشــاريع مســتقبلية واعــدة ،مســتفيد ًة
ممــا حتتفــظ بــه مــن أراضــي وأصــول قابلــة للتطويــر فــي مواقــع ذات بعــد اســتراتيجي متميــز .

دولة اإلمارات العربية المتحدة
عقار القوز لسكن العمال 606 - 406

متتلــك الشــركة مــن خــال شــركتها التابعــة (البتيــل العقاريــة) عقــار القــوز لســكن العمــال فــي إمــارة دبــي وذلــك باملناصفــة مــع إحــدى الشــركات الكويتيــة،
ويقــع العقــار علــى أرض رقــم  604و  606علــى مســاحة اجماليــة تبلــغ  100,136قــدم مربــع ،وتبلــغ مســاحة البنــاء اإلجماليــة حوالــي  227,000قــدم
مربــع .ويتكــون العقــار مــن مبنيــن لســكن العمــال ،ويوفــر  656غرفــة باإلضافــة إلــى عــدد  24مكتــب و  8محــات جتاريــة.

عقار القوز لسكن العمال 695

قامــت الشــركة بتطويــر عقــار القــوز لســكن العمــال علــى ارض رقــم  596والتــي تبلــغ مســاحتها االجماليــة حوالــي  50,051قــدم مربــع ،وتبلــغ املســاحة
اإلجماليــة للبنــاء حوالــي  113,700قــدم مربــع ،ويضــم املشــروع  328غرفــة باإلضافــة إلــى  12مكتــب و 4محــات جتاريــة ،و املشــروع مؤجــر بالكامــل.

عقار المحيصنة لسكن العمال

يقــع هــذا العقــار فــي منطقــة احمليصنــة فــي إمــاره دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،و يقــع العقــار علــى مســاحة تبلــغ حوالــي  56,914قــدم مربــع،
حيــث يتكــون العقــار مــن طابقــن ويحتــوي علــى  399غرفــة و  2وحــدات جتاريــة .وقــد قامــت الشــركة باالســتثمار هــذا العقــار باملناصفــة مــع شــركة
فيرســت العقاريــة  -مملكــة البحريــن.
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عقارات شركة السنبوك العقارية

قامــت الشــركة وباملشــاركة مــع مســتثمرين اســتراتيجيني ومحليــن بتملــك أســهم شــركة الســنبوك العقاريــة التــي امتلكــت قطعتــي أرض فــي منطقــة
جبــل علــي  -امــاره دبــي ،مبســاحة إجماليــة تبلــغ  41,980قــدم مربــع ،ومت تطويــر مبنــن لســكن العمــال عليهــا مبســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ حوالــي
 159,000قــدم مربــع ويوفــر املشــروع  380غرفــة ،وقــد مت اإلنتهــاء مــن بنــاء املشــروع وتأجيــره بالكامــل فــي نهايــة عــام .2016

عقارات قريه ديونز  -مجمع دبي لالستثمار

قامــت الشــركة مــن خــال شــركة تابعــه لهــا (البتيــل العقاريــة) فــي عــام  2013بشــراء مبنيــن ســكنيني فــي قريــة ديونــز فــي مجمــع دبــي لإلســتثمار ،ويتكــون
كل مبنــى مــن  52شــقة ســكنية يغطــون مســاحة قدرهــا  108,298قــدم مربــع .كمــا وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املبنيــن مؤجريــن بالكامــل.

مشروع جبل علي لسكن العامالت

قامــت الشــركة بشــراء قســيمتني مبســاحة إجماليــة  50,000قــدم مربــع فــي منطقــة جبــل علــي وذلــك بهــدف تطويــر مشــروع ســكن للعامــات وذلــك
مبســاحة بنــاء إجماليــة  201,190قــدم مربــع ويتكــون مــن  345غرفــة ،ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن التطويــر فــي الربــع األول مــن عــام .2019

مشروع جبل علي التجاري

قامــت الشــركة مــن خــال شــركتها التابعــه (البتيــل العقاريــة) بشــراء قســيمتني فــي منطقــة جبــل علــي مبســاحة  24,372قــدم مربــع وذلــك بغــرض بنــاء
مجمــع جتــاري خلدمــة مشــاريع ســكن العمــال فــي املنطقــة ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن تطويــر املشــروع فــي عــام .2019

مشروع إنجازات ريزيدينس  -الميدان

قامــت الشــركة بشــراء قســيمة مبســاحة  30,000قــدم مربــع فــي منطقــة امليــدان فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة بهــدف تطويــر مشــروع عقــار ســكني وذلــك
مبســاحة بنــاء إجماليــة تقريبـ ًا  107,000قــدم مربــع  ،ويضــم  53وحــدة ســكنية ،وعــدد  3محــات جتاريــة  ،ومــن املتوقــع اإلنتهــاء مــن تطويــر املشــروع فــي
الربــع األخيــر مــن عــام .2019

الصعيد العالمي

أمــا علــى الصعيــد العاملــي ،فقــد قامــت شــركة اجنــازات للتنميــة العقاريــة باإلســتثمار فــي العديــد مــن املشــاريع املــدرة للدخــل فــي عــدد مــن الــدول
االوروبيــة وأمريــكا الشــمالية ،وقــد عهــدت الشــركة بعمليــة إدارة هــذه اإلســتثمارات إلــى شــركاء ذوي خبــرة ودرايــة فــي إدارة األصــول العقاريــة.
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فرنسا
صندوق ألفا لإلجارة

قامــت الشــركة بتأســيس وطــرح صنــدوق عقــاري يتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وهــو «صنــدوق ألفــا لإلجــارة» ،بهــدف االســتثمار فــي قطــاع األبنيــة
املكتبيــة واملخــازن ذات العوائــد املجزيــة فــي املــدن الفرنســية الواقعــة بــن العاصمــة الفرنســية باريــس فــي الشــمال ،ومرســيليا فــي اجلنــوب الشــرقي ،وقــد
قامــت إدارة الصنــدوق بتســييل أصولــه ومــن املتوقــع التخــارج الكامــل لشــركاء الصنــدوق فــي بدايــة عــام .2019

ألمانيا
مشروع مبنى هيتاشي ميتسوبيشي

قامــت الشــركة باإلســتثمار بنســبة  %50فــي مبنــى مكاتــب فــي جمهوريــة أملانيــا اإلحتاديــة وبالتحديــد فــي مدينــة دويســبرغ والتــي تقــع داخــل محافظــة
دوســيلدورف.،ويتكون املبنــى مــن  8أدوار باإلضافــة إلــى دوريــن ســرداب ملواقــف الســيارات ،ومبســاحة كليــة تبلــغ  218,000قــدم مربــع ،واملبنــى مؤجــر
بالكامــل لشــركة هيتاشــي ميتسوبيشــي بعقــد إيجــار طويــل املــدى وبعوائــد دوريــة ثابتــة.

الواليات المتحدة األميركية
جيفرسون  ،993بارسيباني

متتلــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مبنــى مكاتــب فــي منطقــة بارســيباني  -واليــة نيوجيرســي األمريكيــة ويغطــي املبنــى مســاحة  206,115قــدم 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  2016وذلــك بغــرض إكمــال أعمــال البنيــة التحتيــة وتقســيمها إلــى مايقــارب
قســيمة ،ومــن ثــم بيعهــا كقطــع أراضــي ســكنية قبــل التطويــر.
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برستون كريك

متتلك الشركة حصة مؤثرة في مجمع جتاري يقع في والية تكساس  -مدينة بالنو ،حيث أنه مؤجر بالكامل ويعتبر من ضمن األصول املدرة للدخل.

مبنى ڤالباك

تتملــك الشــركة حصــة مؤثــرة فــي مشــروع ڤالبــاك وهــو مبنــى عبــارة عــن مصنــع ومكاتــب جتاريــة يقــع فــي مدينــة ســانت بيترســبرغ ضواحــي مدينــة
تامبــا والتــي تقــع فــي واليــة فلوريــدا األمريكيــة .وتبلــغ مســاحة املبنــى الكليــة حوالــي  465,000قــدم 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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عشــرون ســنة مــرت علــى تأســيس شــركة «إجنــازات» «املــال العقاريــة ســابقا» ،عشــرون ســنة لــم حتــد الشــركة خاللهــا ولــو جزئيـ ًا عــن أغراضهــا رغــم مغريــات
ســنوات الــرواج ،وعثــرات ســنوات األزمــات .بــدأت الشــركة بــرأس مــال  15مليــون دينــار كويتــي ،وبلــغ حجــم أصولهــا مــع نهايــة ســنتها املاليــة األولــى ،أي عــام
 ،1999نحــو  16.3مليــون دينــار كويتــي ،وأنهــت الشــركة عــام  2018بحجــم لألصــول بحــدود  6.8ضعــف مــا بدأتــه ،أو نحــو  111.4مليــون دينــار كويتــي كمــا
فــي الرســم البيانــي رقــم ( .)1وإنتهــت ســنتها املاليــة األولــى عــام  1999وقيمــة حقــوق مســاهميها نحــو  16.1مليــون دينــار كويتــي ،وبلغــت نحــو  3.7ضعــف
ذلــك الرقــم مــع نهايــة عــام  ،2018فأصبحــت نحــو  61.6مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي الرســم البيانــي رقــم ( .)2وبلــغ رأســمال الشــركة  34.6مليــون دينــار
كويتــي مــع نهايــة عــام  2018بعــد مــا كان فــي نهايــة ســنتها املاليــة األولــى  15مليــون دينــار كويتــي كمــا أســلفنا ،أي زاد بنحــو  19.6مليــون دينــار كويتــي،
دفــع منهــا املســاهمون  3.6مليــون دينــار كويتــي فقــط ،والباقــي وقــدره نحــو  16مليــون دينــار كويتــي وزعتــه الشــركة أســهم منحــة.
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قصــة جنــاح أو إجنــاز ســببها اإللتــزام واملهنيــة ،اإللتــزام كليــة بأغــراض الشــركة وإن مت اإلرتقــاء بهــا مــن غلبــة لشــراء وتــداول األصــول العقاريــة ،إلــى
غلبــة لشــراء األراضــي وتطويرهــا وفــق إحتياجــات العميــل املســتهدف ووفــق أعلــى مفاهيــم البنــاء تطــوراً ومهنيــة ،بالدقــة فــي قــراءة متطلبــات كل ســوق،
واإللتــزام بالتنويــع اجلغرافــي لتعظيــم العائــد وخلفــض املخاطــر ،والتغييــر فــي أوزان األســواق فــي محفظــة الشــركة العقاريــة وفقـ ًا لقــراءة التطــورات
املســتقبلية احملتملــة فــي كل مــن تلــك األســواق .وتفــوق نوعيــة أصولهــا العقاريــة ،واإلصــرار مــع نهايــة كل ســنة ماليــة علــى التحفــظ ،والشــديد أحيانـ ًا،
فــي تقييــم أســعار تلــك األصــول ،كان عامــل حاســم فــي جتــاوز الشــركة لتداعيــات أزمــة العالــم املاليــة فــي عــام  2008ومــا تبعهــا مــن أزمــات اإلقليــم ،مثــل
أزمــة دبــي املاليــة فــي عــام  ،2009وأحــداث الربيــع العربــي فــي عــام  2011ومــا بعــد ،وتهــاوي أســعار النفــط منــذ خريــف عــام  .2014وبلغــت الضغــوط
أقصاهــا فــي عــام  2008عندمــا كانــت ديــون الشــركة البنكيــة وغيــر البنكيــة تبلــغ نحــو  112.6مليــون دينــار كويتــي ،وعمــق مــن آثــار أزمــة العالــم انفجــار
أزمــة دبــي املاليــة فــي نفــس العــام ،ودبــي ســوق رئيســي للشــركة ،مــا حــدا إلــى إســتهالك الكثيــر مــن طبقــة الشــحم التــي بنتهــا الشــركة فــي ســنوات الــرواج.
ومــا أســعف الشــركة حينهــا كان ســرعة حتركهــا وجــودة أصولهــا للوصــول إلــى أفضــل تســوية ممكنــة مــع الدائنــن فــي الســنوات الالحقــة ،تســوية هبطــت
بإجمالــي ديونهــا إلــى نحــو  40.6مليــون دينــار كويتــي بحلــول عــام  2015كمــا يعــرض لهــا الرســم البيانــي رقــم ( .)3وهــي نفــس الســنة التــي بــدأت فيهــا
أصــول الشــركة بالعــودة إلــى معــدالت منوهــا الطبيعيــة لترتفــع ديونهــا إلــى نحــو  49.7مليــون دينــار كويتــي ،منهــا  40مليــون دينــار كويتــي قــروض مــع
نهايــة الســنة املاليــة  ،2018ولكنهــا ظلــت بحــدود نحــو  %81مــن حقــوق مســاهميها .وســبق بــدء النمــو املوجــب حلقــوق مســاهميها مرحلــة التســوية
النهائيــة لديونهــا بثــاث ســنوات ،حيــث حققــت تلــك األصــول منــو ًا موجبـ ًا متصـ ًا بــدء ًا مــن عــام  2012ومــا بعــد.
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وتعــي شــركة إجنــازات أنهــا تعمــل فــي بيئــة عامــة رياحهــا املعاكســة أقــوى مــن رياحهــا املواتيــة ،فاملتغيــرات العامــة مــن أحــداث عنــف جيوسياســية إلــى منــو
اقتصــادي هــش علــى مســتوى كل األســواق ،ومعانــاة دول اإلقليــم بعــد الهبــوط احلــاد فــي أســعار النفــط ،مثــال لهــا .لذلــك تقــوم الشــركة بإســتمرار بزيــادة
نســبة األصــول العقاريــة املــدرة للدخــل وحتــت التطويــر ضمــن مكونــات محفظتهــا ،حيــث ارتفعــت مســاهمة تلــك األصــول مــن  %23فــي عــام  2012إلــى
نحــو  %75فــي عــام  .2018ذلــك يضمــن دخـ ًا ثابتـ ًا مريحـ ًا ومســتقر ًا للشــركة مدعومــا باإلســتمرار فــي التحفــظ فــي تقييــم أســعار تلــك األصــول مبــا
يضمــن بنــاء املصــدات أو طبقــة شــحم لــو تطــورت األوضــاع إلــى األســوأ ،ورغــم التحفــظ ،بلغــت قيمــة الســهم الدفتريــة كمــا فــي نهايــة عــام  2018نحــو
 183فلــس.
حصــاد كل مــا تقــدم ،هــو حتقيــق الشــركة أرباحـ ًا صافيــة علــى مــدى  20عــام بحــدود  87.4مليــون دينــار كويتــي ،صاحبتهــا خســائر فــي عامــن مــن زمــن
األزمــة بحــدود  25مليــون دينــار كويتــي ،لتصبــح حصيلــة صافــي األربــاح باملوجــب وبحــدود  62.4مليــون دينــار كويتــي كمــا يعــرض لهــا الرســم البيانــي
رقــم ( .)4تلــك احلصيلــة مكنــت الشــركة منــذ تأسيســها مــن توزيــع أربــاح نقديــة علــى املســاهمني بحــدود  29.5مليــون دينــار كويتــي ،وزادت حقــوق
املســاهمني لتصبــح نحــو  61.6مليــون دينــار كويتــي ،وضمنهــا توزيــع أســهم منحــة لزيــادة رأس املــال بحــدود  16مليــون دينــار كويتــي كمــا أســلفنا .أي أن
املســاهم الــذي اكتتــب فــي الشــركة منــذ تأسيســها ،واحتفــظ بأســهمه حتــى نهايــة عــام  ،2018أصبــح ميلــك أكثــر قليـ ًا مــن ضعــف عــدد أســهمه مــن دون
دفــع مقابــل ،إضافــة إلــى حقــوق أخــرى للســهم بحــدود  27مليــون دينــار كويتــي ،وهــو الفــارق مــا بــن رأس املــال وصافــي حقــوق املســاهمني ،إضافــة إلــى
مــا مت توزيعــه أرباحـ ًا نقديــة كمــا ذكرنــا.
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وفــي خالصــة ،عشــرون ســنة مــرت الشــركة خاللهــا بحقــب مــن الــرواج والكســاد ،حققــت أعلــى العوائــد فــي زمــن الرخــاء ،وإســتطاعت التعامــل مبهنيــة مــع
زمــن أزمــات متالحقــة ،وخرجــت منهــا ســليمة بعــد أن إســتعادت منوهــا وأفــادت مــن دروس تلــك األزمــات .ومــن ســاهم بالشــركة عنــد تأسيســها وإحتفــظ
مبســاهمته حقــق مســتوى معــدل عائــد داخلــي بحــدود  %12.5عنــد مســتوى ســعر الســوق مــع نهايــة عــام  2018البالــغ  86فلــس كويتــي ،وإذا احتســب
العائــد علــى القيمــة الدفتريــة للســهم البالغــة  183فلــس كمــا فــي  ،2018/12/31يبلــغ مســتوى معــدل العائــد الداخلــي  .%16.3لذلــك ،تفخــر اإلدارة،
بشــقيها ،مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،بأنهــا أثبتــت بــأن شــركة «إجنــازات» إســم علــى مســمى ،وتأمــل اإلدارة فــي احملافظــة علــى إســتدامة وتطــور
ذلــك اإلجنــاز.
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المركز المالي:
بلــغ إجمالــي موجــودات الشــركة فــي عــام  2018نحــو  111.4مليــون دينــار كويتــي ،منخفضــة بنحــو  2.5مليــون دينــار كويتــي ،أو نحــو  ، %2.2مقارنــة
مبســتواها فــي عــام  2017البالــغ نحــو  113.9مليــون دينــار كويتــي ،وشــهدت بعــض البنــود الرئيســية انخفاض ـ ًا وبنســب متفاوتــة ،حيــث انخفــض بنــد
العقــارات االســتثمارية وهــو اكبــر البنــود قيمــة فــي إجمالــي األصــول ،إلــى نحــو  64.5مليــون دينــار كويتــي ( %57.9مــن إجمالــي املوجــودات) ،مقارنــة بنحــو
 65.1مليــون دينــار كويتــي ( %57.2مــن إجمالــي املوجــودات) وحتقــق ذلــك نتيجــة بيــع بعــض العقــارات االســتثمارات .وانخفــض أيضــا بنــد اســتثمارات فــي
شــركات زميلــة وصــو ًال الــى نحــو  24.2مليــون دينــار كويتــي ( %21.8مــن إجمالــي املوجــودات) ،مقارنــة مــع نحــو  25.6مليــون دينــار كويتــي ( %22.5مــن
إجمالــي املوجــودات) .ومت إعــادة تصنيــف االســتثمارات لبنــد موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع باكملــه والبالغــة نحــو  10.9مليــون دينــار كويتــي إلــى بنــد
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أواخلســائر بنحــو  9.7مليــون دينــار كويتــي.
وفــي املقابــل ،ارتفــع بنــد النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك بنحــو  538.6الــف دينــار كويتــي ،حــن بلــغ نحــو  6.6مليــون دينــار كويتــي ( %5.9مــن إجمالــي
املوجــودات) ،مقارنــة مــع نحــو  6.0مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  %5.3( 2017مــن إجمالــي املوجــودات) .وارتفــع بنــد املدينــون وموجــودات أخــرى إلــى نحــو
 6.3مليــون دينــار كويتــي ( %5.6مــن إجمالــي املوجــودات) ،مقارنــة بنحــو  6.2مليــون دينــار كويتــي ( %5.5مــن إجمالــي املوجــودات).

وفــي نهايــة عــام  ،2018توزعــت موجــودات الشــركة مــن الناحيــة اجلغرافيــة إلــى نحــو  %11.7فــي الســوق احمللــي ،و  %76.2فــي ســوق اإلقليــم أو دول مجلــس
التعاون اخلليجي ،و %12.1في السوق األوروبي واألمريكي ،مقارنة مع  %8.7و  %78.3و  %13.0على التوالي في .2017
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وســجلت مطلوبــات الشــركة انخفاض ـ ًا بنحــو  1.4مليــون دينــار كويتــي ،أي مــا نســبته  % 2.8لتصــل إلــى نحــو  49.7مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو
 51.1مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام  ،2017واســتخدمت الشــركة حصيلــة بيــع بعــض العقــارات والتدفقــات النقديــة الناجتــة عــن العمليــات التشــغيلية
فــي تخفيــض قيمــة ديونهــا ،وعليــه بلــغ حجــم القــروض البنكيــة نحــو  40مليــون دينــار كويتــي ،موزعــة مــا بــن ديــون قصيــرة املــدى نحــو  2.5مليــون
دينــار كويتــي ،وديــون طويلــة املــدى بنحــو  37.5مليــون دينــار كويتــي ،مقابــل إجمالــي ديــون بنحــو  45.4مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  ،2017أي
أنهــا انخفضــت بنحــو  5.4مليــون دينــار كويتــي ،وشــكلت نحــو  %35.9مــن إجمالــي املطلوبــات وحقــوق املســاهمني .والقــروض مضمونــة برهــن بعــض
املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع ،وعقــارات اســتثمارية ،واســتثمارات فــي شــركات زميلــة مملوكــة للمجموعــة وبلغــت نســبة إجمالــي املطلوبــات إلــى
إجمالــي املوجــودات فــي عــام  2018نحــو  ،%44.6مقارنــة بنحــو  %44.9فــي عــام  ،2017وانخفضــت نســبة املطلوبــات إلــى إجمالــي حقــوق املســاهمني إلــى
نحــو  ،%80.7مقابــل  %85.2فــي نهايــة عــام .2017
وبلــغ إجمالــي حقــوق امللكيــة اخلاصــة مبالكــي شــركة األم نحــو  61.6مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة مــع نحــو  60مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  ،2017أي
رحلــة .وعليــه ،ســجلت القيمــة الدفتريــة لســهم الشــركة
أنهــا ارتفعــت بنحــو  1.6مليــون دينــار كويتــي ،أو مــا نســبته  ،%2.6وذلــك نتيجــة ارتفــاع بنــد أربــاح ُم ً
نحــو  183فلــس فــي عــام  ،2018مقارنــة مبــا كانــت عليــه فــي عــام  ،2017البالــغ نحــو  178فلــس.

األداء المالي
حققــت الشــركة أرباح ـ ًا صافيــة (بعــد اســتبعاد احلصــص غيــر املســيطرة) بلغــت نحــو  4مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  ،2018مرتفعـ ًـة بنحــو ،%13.5
مقارنــة بأربــاح عــام  ، 2017حــن بلغــت نحــو  3.5مليــون دينــار كويتــي .وخــال الســنة ،اســتطاعت الشــركة حتقيــق أربــاح عــن طريــق إيــرادات تأجيــر عقــارات
مببلــغ  3.9مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  ،2018مقارنــة بنحــو  3.7مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  ،2017وحققــت الشــركة ربحــا مــن حصــة
فــي نتائــج شــركات زميلــة بنحــو  2.8مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بنحــو  1.9مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  ،2017وارتفــع أيض ـ ًا بنــد اتعــاب ادارة بنحــو
 150ألــف دينــار كويتــي ،وصــوال إلــى نحــو  550ألــف دينــار كويتــي .ونتيجـ ًـة للتصنيــف احملاســبي اجلديــد ،مت حتقيــق بنــد ايــرادات توزيعــات موجــودات
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االربــاح أو اخلســائر بنحــو  1.3مليــون دينــار كويتــي ،مقارنــة مــع حتقيــق  896ألــف دينــار كويتــي مــن إيــرادات توزيعــات
موجــودات ماليــة للبيــع عــام 2017
ومــن ناحيــة أخــرى ،انخفضــت املصروفــات اإلداريــة والعموميــة (شــاملة تكاليــف املوظفــن) ،بنحــو  27ألــف دينــار كويتــي ،وصــوال إلــى نحــو  1.20مليــون
دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  1.23مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  .2017بينمــا ارتفعــت تكاليــف تشــغيل عقــارات بنحــو  172ألــف ديناركويتــي ،وصــوال إلــى
نحــو  1.07مليــون ديناركويتــي مقارنــة بنحــو  898ألــف دينــار كويتــي فــي عــام  ،2017وارتفعــت تكاليــف التمويــل إلــى نحــو  2.34مليــون دينــار كويتــي،
مرتفعــة بنحــو  51ألــف دينــار كويتــي ،مقارنــة بنحــو  2.29مليــون دينــار كويتــي .وبذلــك ،تكــون الشــركة قــد حققــت صافــي ربــح (قبــل خصــم الضرائــب)
نحــو  4.37مليــون دينــار كويتــي ،مرتفعـ ًا بنحــو  585ألــف دينــار كويتــي ،مقارنــة مــع عــام  ،2017البالــغ نحــو  3.79مليــون دينــار كويتــي.
وبلغــت ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم نحــو  11.92فلــس ،مقابــل  10.49فلــس للســهم الواحــد فــي عــام ،2017
واقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أرباحــا نقديــة وبنســبة  %7عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي ديســمبر .2018
وارتفعــت معظــم املؤشــرات املاليــة للشــركة ،حيــث ارتفــع مؤشــر العائــد علــى إجمالــي املوجــودات ( )ROAإلــى نحــو  ، %3.7مقارنــة بنحــو  %3.1فــي عــام
 .2017وارتفــع مؤشــر العائــد علــى حقــوق املســاهمني ( ،)ROEإلــى نحــو  %6.5مقارنــة بنحــو  %5.9فــي عــام  .2017ويشــير اجلــدول التالــي ،إلــى أن جميــع
مؤشــرات أداء الشــركة جــاءت أفضــل مــن متوســط أداء عينــة مــن الشــركات العقاريــة املدرجــة فــي بورصــة الكويــت.
شركة إجنازات للتنمية
العقارية

معدل الشركات العقارية املسجلة في
بورصة الكويت*

7.2

16.1

0.5

0.6

العائد على حقوق املساهمني % ROE

%6.5

%3.8

العائد على األصول % ROA

%3.7

%2.0

املؤشرات املالية
مضاعف سعر السهم على ربحية السهم P/E

مضاعف سعر السهم على القيمة الدفترية

P/B

* معدل  46شركة مدرجة في بورصة الكويت في قطاع العقار توفرت بياناتها املالية محسوبة على أساس سنوي.
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تحليل أداء السهم في 2018
تراجــع أداء بورصــة الكويــت خــال عــام  2018مقارنــة مــع مســتوياتها فــي عــام  ،2017حيــث انخفضــت معظــم املؤشــرات الرئيســية مبــا فيهــا مؤشــر القيمــة
املتداولــة ،مؤشــر الكميــة املتداولــة ،عــدد الصفقــات املبرمــة .بينمــا ارتفــع مؤشــر الســوق (حســب مؤشــر الشــال) بنحــو  %10.9مقارنــة بنهايــة عــام ،2017
وارتفــع مؤشــر الشــركة بنحــو  ، %4.4مقابــل انخفــاض مؤشــر القطــاع بنحــو  %13.8لنفــس الفتــرة .ففــي نهايــة عــام  ،2018اقفــل ســعر ســهم الشــركة عنــد
 86فلــس كويتــي ،مقارنــة مبســتوى إقفــال الســهم فــي نهايــة عــام  2017والبالــغ  82فلــس كويتــي ،وبلــغ الســعر الســوقي أعلــى مســتوى لــه فــي عــام 2018
عنــد  92فلــس كويتــي ،فــي حــن ســجل ســعر الســهم أدنــى مســتوى لــه عنــد  82فلــس كويتــي.
ويظهــر الرســم البيانــي تطــور ســعر ســهم الشــركة خــال الســنوات العشــر األخيــرة ( ،)2018-2009ويشــير أداء ســهم الشــركة وقطــاع العقــار إلــى تراجــع
بنســبة  %62.6و  %38.8لــكل منهمــا علــى التوالــي خــال الفتــرة.
وبلغــت قيمــة األســهم املتداولــة للشــركة خــال عــام  ،2018نحــو  0.4مليــون دينــار كويتــي ،ومبعــدل قيمــة للتــداول اليومــي بنحــو  1.7ألــف دينــار كويتــي،
وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو  %86.9مقارنــة مبعــدل تــداول عــام  2017البالــغ نحــو  13.3ألــف دينــار كويتــي .ومتثــل قيمــة األســهم املتداولــة نحــو %0.2
مــن إجمالــي قيمــة تــداوالت قطــاع العقــار خــال عــام  .2018فيمــا بلغــت كميــة األســهم املتداولــة نحــو  5.1مليــون ســهم ومبعــدل تــداول يومــي بلــغ نحــو
 20.6ألــف ســهم ،وبنســبة انخفــاض بلغــت نحــو  %86.6مقارنــة مبعــدل تــداول عــام  2017والبالــغ نحــو  153.5ألــف ســهم.
وحقــق معــدل دوران الســهم نحــو  %1.4مقارنــة مبســتوى العــام الــذي ســبقه والــذي بلــغ  ، %11.6وتعتبــر اقــل مــن قطــاع العقــار البالــغ نحــو  %12.9خــال
عــام  .2018فــي حــن ارتفــع إجمالــي القيمــة الســوقية للشــركة إلــى نحــو  29.7مليــون دينــار كويتــي ،وتبلــغ نحــو  %1.7مــن القيمــة الســوقية لقطــاع العقــار،
وهــي اعلــى بنحــو  1.2مليــون دينــار كويتــي عــن القيمــة الســوقية احملققــة فــي نهايــة عــام  ،2017والبالغــة نحــو  28.5مليــون دينــار كويتــي.
قيمة األسهم املتداولة

عدد الصفقات املبرمة

كمية األسهم املتداولة

مليون (د.ك)

(ألف صفقة)

(مليون سهم)

القيمة السوقية
الرأسمالية
(مليون د.ك)

0.4

0.2

5.1

29.7

228.1

116.0

4,283.4

1,773.7

4,128.2

925.4

21,373.7

29,187.2

نسبة من إجمالي قطاع العقار

0.2%

0.2%

0.1%

1.7%

نسبة من إجمالي السوق

0.01%

0.02%

0.02%

0.1%

عام 2018

شركة اجنازات للتنمية العقارية
إجمالي قطاع العقار
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
 31ديسمبر 2018
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شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان االرباح او الخسائر المجمع

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  87 - 49تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
43
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان الدخل الشامل المجمع

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  87 - 49تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
44
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان المركز المالي المجمع

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  87 - 49تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
45
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  87 - 49تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

46

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  87 - 49تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

تابع  /بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

47

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018

بيان التدفقات النقدية المجمع

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  87 - 49تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
48
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

ان االيضاحات المرفقة من صفحة  87 - 49تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
49
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

50
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

51
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

52
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

53
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

54
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

55
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

56
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

57
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

58
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

59
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

60
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

61
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

62
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

63
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

64
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

65
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

66
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

67
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

68
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

69
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

70
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

71
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

72
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

73

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

74

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

75
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

76
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

77
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

78

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

79
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

80
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

81
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

82
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

83
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

84
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

85
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

86
 2018اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي

شركة إنجازات للتنمية العقارية ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
تابع  /ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

87
اﻟـﺘـﻘـﺮﻳــﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2018

