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شركة عقارات الخليج
Gulf Real Estate Co.
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أعامل الرشكة:
تـــهـــدف الـــركـــة إىل االســـتـــثـــار يف األنـــشـــطـــة الــعــقــاريــة املــخــتــلــفــة وفــــق أحـــكـــام الـــريـــعـــة اإلســـامـــيـــة وخـــصـــوصـــاً يف تــطــويــر املـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الــتــجــاريــة
والصناعية ،وإدارة وصيانة العقارات واالستثامر يف رشاء وبيع األرايض ،واملساهمة مع أطراف أخرى يف الصناديق واملحافظ العقارية.

الهدف االستثامري:
تطوير وامتالك وتشغيل واالستثامر يف املشاريع العقارية يف اململكة العربية السعودية يف املرحلة األوىل ثم التوسع يف دول الخليج العريب.

نبذة عن الرشكة:
رأس مال الرشكة

 522,334,300ريال سعودي

عدد األسهم

 52,233,430سهم

القيمة االسمية للسهم

 10ريال سعودي

القيمة الدفرتية للسهم

 10.83ريال سعودي

القيمة السوقية للسهم

غري مدرجة

تاريخ التأسيس

سبتمرب 2004

مقر الرشكة

اململكة العربية السعودية

عنوان الرشكة

ص.ب  300718الرياض  11372اململكة العربية السعودية

رقم الهـــاتف

+ 966-14648210

رقم الفاكــس

+ 966-12932144

املوقع اإللكرتوين

www.gulf-re.com

املستثمرون الرئيسيون:
• بيت االستثامر الخليجي

% 11.84

• رشكة سعد للتجارة واملقاوالت والخدمات املالية

% 23

• السعيدان للعقارات

% 7.69

• مجموعة عبداللطيف العيىس

% 7.69

أعضاء مجلس اإلدارة:
• عبد املحسن عبد اللطيف العيىس

رئيس مجلس اإلدارة

• محمد عبدالعزيز العلوش

نائب رئيس مجلس اإلدارة

• نارص عبدالله البداح

عضو مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

• إبراهيم محمد بن سعيدان

عضو مجلس اإلدارة

• عبدالعزيز معن الصانع

عضو مجلس اإلدارة

• عيىس عبدالله الوقيان

عضو مجلس اإلدارة

• فريد سعود الفوزان

عضو مجلس اإلدارة

• عبدالله عيل الصانع

عضو مجلس اإلدارة

• محمد إبراهيم النغيمش

عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية:

نارص عبد الله البداح – العضو املنتدب.
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توزيعات األرباح:
السنة

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

2005

-

-

2006

%5

% 10

2007

-

% 15

2008

-

%5

2009

-

-

2010

%5

-

2011

%5

-

2012

%5

% 10

2013

%5

% 10

2014

%5

-

مشاريع الرشكة:
مشاريع التطوير العقاري:
•
•
•
•
•
•

مرشوع حي امللقا :تعكف الرشكة حالياً العمل عىل تنفيذ مرشوع سكني بحي امللقا شامل مدينة الرياض عىل أرض تبلغ مساحتها  13ألف مرت مربع تقريباً ،ويتضمن املرشوع عدد  148شقة و  18فيال مبواصفات
فنية عالية ،وهو حالياً يف مرحلة التشطيب النهايئ وجاري التفاوض للتأجري.
مرشوع حي الفيصلية :تقوم عقارات الخليج بتطوير مركز تجاري وسكني عىل مساحة  60ألف مرت مربع بحي الفيصلية بالدمام ،حاليا املرشوع مبرحلة اإلنشاء.
مرشوع بناء فندق وشقق فندقية وأبراج سكنية بالدمام يف مرحلة الدراسة النهائية.
مــــروع ســكــنــي بــحــي الــيــاســمــن بـــالـــريـــاض ،ويــتــكــون مـــن  100فــيــا ،تـــم االنــتــهــاء مـــن الــتــصــمــيــم ،ولــكــن تـــم تــأجــيــل املـــــروع وذلــــك إلنــتــظــار صــــدور أنظمة
جديدة لالسكان قد تؤثر عىل الجدوى.
مرشوع سكني عىل أرض طريق العليا بالرياض ،ويتمثل ببناء  4أبراج سكنية ،حالياً املرشوع يف مرحلة التصميم.
مــــروع حـــي الـــحـــمـــراء بـــالـــريـــاض :عـــى أرض تــقــدر مــســاحــتــهــا بـــحـــوايل  6,800مـــر مــربــع عـــى طــريــق اإلمـــــام عــبــدالــلــه بـــن ســـعـــود ،وهــــو حــالــيــا يف مــرحــلــة
التصميم النهايئ.

العقارات املدرة (التأجريية):
يبلغ حجم االستثامرات العقارية املدرة (التأجريية)  240مليون ريال سعودي وتتضمن التايل:
• مــجــمــع كــريــســتــال بــــازا :يــقــع املــجــمــع جــنــوب مــديــنــة الـــريـــاض وهـــو عــبــارة عــن ســـوق تــجــاري يتضمن  523مــعــرض ،عــلــ ًا بـــأن وحــــدات املــــروع مــؤجــرة بالكامل
تقريباً.
• مبنى وحدات سكنية :متتلك الرشكة مبنى سكني يف مدينة الرياض يضم  62وحدة مؤجرة بالكامل ملدة  3سنوات.
• مستودعات بالرياض.

متفرقات وخطط العمل املستقبلية:
• للرشكة استثامرات عقارية مببلغ  0,6مليون ريال سعودي يف صندوق عقاري بحريني.

األداء املايل للرشكة:
2011

2012

2013

2014

 30يونيو 2015

رأس املال

431,681,250

431,681,250

474,849,370

522,334,300

522,334,300

حقوق املساهمني

567,206,521

593,195,044

614,236,378

591,590,000

565,759,328

إجاميل األصول

702,518,377

738,902,008

644,004,746

640,020,000

666,425,097

صايف الربح (الخسارة)

48,733,255

48,922,586

44,025,396

2,263,497

518,635

الربحية للسهم الواحد

1.13

1.03

0.93

0.04

0.01

ريال سعودي

شركة مدائن العقارية
Mada in Properties
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أعامل الرشكة:
االســتــثــار يف املــشــاريــع الــعــقــاريــة يف دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة ومــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــريب وتــطــويــرهــا وفـــقـــاً ألحـــكـــام الــريــعــة اإلســامــيــة بــحــيــث تــكــون
بداية يف إماريت أبوظبي وديب ،ومنطقة الخليج العريب يف مراحل الحقة.

الهدف االستثامري:
تــقــوم رشكــــة مـــدائـــن الــعــقــاريــة بــاالســتــثــار يف تــطــويــر وامـــتـــاك وتــشــغــيــل املـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة .كـــا أنــهــا ســتــعــمــل عـــى تــكــويــن وإنـــشـــاء مــحــافــظ مـــن األمــــاك
العقارية للعمالء بحيث تتوىل إدارة العمليات العقارية.

نبذة عن الرشكة:
رأس مال الرشكة

 223,000,000درهم إمارايت

عدد األسهم

 223,000,000سهم

القيمة االسمية للسهم

 1درهم إمارايت

القيمة الدفرتية للسهم

 1.02درهم إمارايت

القيمة السوقية للسهم

غري مدرجة

تاريخ التأسيس

يونيو 2006

مقر الرشكة

ديب  -دولة اإلمارات العربية املتحدة

عنوان الرشكة

ص.ب  212525 :ديب اإلمارات العربية املتحدة

رقم الهـــاتف

+ 971-4-3653232

رقم الفاكــس

+ 971-4-3653227

املوقع اإللكرتوين

www.madain.ae

املستثمرون الرئيسيون:
• بيت االستثامر الخليجي

%11.2

• رشكة سعد للتجارة واملقاوالت والخدمات املالية

%7.00

• مايل هاي للتمديدات الكهربائية والصحية

%6.80

• رشكة أحمد رمضان جمعة

%5.00

• رشكة القدرة القابضة

%4.00

• مرصف اإلمارات اإلسالمي

%4.00

أعضاء مجلس اإلدارة:
• عبدالعزيز عبدالرؤوف العور

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

• بشار نارص التويجري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

• عبدالقادر عبيد عيل

عضو مجلس اإلدارة

• يعقوب يوسف بندر

عضو مجلس اإلدارة

• حمد مطر العرطي

عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية:
عبدالعزيز عبدالرؤوف العور – الرئيس التنفيذي.
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توزيعات األرباح:
السنة

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

2006

-

-

2007

-

% 10

2008

-

%5

2009

-

-

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

مشاريع الرشكة:
مارينا آركيد:
يــقــع مــــروع مــاريــنــا آركـــيـــد عـــى أرض تــبــلــغ مــســاحــتــهــا  195ألـــف قـــدم مــربــع يف مــنــطــقــة مـــرىس ديب ،واملــــــروع عـــبـــارة عـــن مــجــمــع مــتــنــوع الـــخـــدمـــات ،وتــعــتــزم
مدائن املبارشة يف تنفيذ الجزء السكني من املرشوع كمرحلة أولية عىل أن تستكمل باقي أجزاءه الحقاً.
لقد نجحت مدائن مؤخراً يف التوصل إىل اتفاق مع أحد البنوك املحلية يف اإلمارات إلعادة هيكلة التمويل القائم عىل املرشوع.
وعىل صعيد التطورات املتعلقة باملرشوع ،تم االنتهاء من إعداد التصاميم املرتبطة باملرشوع ،وتم االنتهاء من املفاوضات مع املقاولني وتم تعيني رشكة الرستامين بيغل كمقاول للمرشوع ،وقد بارشت الرستامين عمل
البناء يف مايو  2014يف املوقع الذي مير بتطور مستمر فقد تم االنتهاء من بناء  %22من الربج السكني متضمنا الرسداب والهيكل األسايس من الطابق األريض و  16دوراً من املجمع.
تم املبارشة يف مبيعات املرشوع منذ نوفمرب  ،2014وكام يف ديسمرب  2014قد تم بيع  10وحدات بقيمة اجاملية بلغت  16.1مليون درهم امارايت ،وقد تم التعاقد مع رشكة أستيكو لتقوم بتسويق وبيع وحدات
املرشوع وهي واحدة من كربى رشكات إدارة األمالك العقارية يف دولة االمارات العربية املتحدة ومتتلك خربة يف هذا املجال تصل إىل  30عاماً ،التي بدورها قد قامت بطرحه عىل مجموعة من املستثمرين املرتقبني
الذي كان من جانبهم بعض الردود االيجابية .وتهدف مدائن إىل الرتكيز عىل البدء بتسويق وحدات املرشوع فور االنتهاء من عمليات البناء.

ذي دومني:
أطلقت الرشكة يف وقت سابق مرشوعها التجاري “ذي دومني” يف منطقة واحة ديب للسيليكون والذي تم تسويق جزء منه عىل بعض املستثمرين .بارشت الرشكة أعامل التطوير وتم إنجاز أعامل تهيئة املوقع بالكامل.
و تتباحث الرشكة حالياً مع مستثمري املرشوع وباالتصال مع الجهات املختصة يف االمارة لبحث تطورات وسري املرشوع ،وهناك تطور ملحوظ مع عمالء مدائن املساهمني يف املرشوع حيث متكنت مدائن من التوصل
إىل اتفاق مع غالبية العمالء سواء من خالل التسوية أو تحويل مساهمتهم إىل مرشوع مارينا أركيد.

متفرقات وخطط العمل املستقبلية:

•
•

مع التطور امللحوظ يف مرشوع مارينا أركيد وبدء املبيعات يف وحدات املرشوع ،وتقوم الرشكة حالياً مبناقشة تطوير املرحلة الثانية من املرشوع .حيث تنظر الرشكة إىل التصاميم واألفكار التي تم تقدميها من أحد
مكاتب االستشارات الهندسية ،كام أن الرشكة تدرس تأسيس رشكة محاصة للمرشوع مع أحد املستثمرين املحتملني.
تم بيع قطعة األرض  H9املوجودة يف مارينا ديب والتي متلكها مدائن بالرشاكة مع رشيك آخر ،وحققت مدائن صايف ربح قيمته  5مليون درهم امارايت من عملية البيع.

األداء املايل للرشكة:
2011

2012

2013

2014

 30يونيو 2015

رأس املال

577,500,000

**223,000,000

223,000,000

223,000,000

223,000,000

حقوق املساهمني

223,235,915

222,863,295

223,194,704

225,010,411

227,417,780

إجاميل األصول

537,660,120

522,093,188

539,941,454

593,053,565

632,588,312

(*)101,827,483

()372,620

331,409

1,815,707

2,407,369

()17.6

()0.17

0.14

0.8

1.08

درهم إمارايت

صايف الربح (الخسارة)
الربحية للسهم الواحد ( فلس امارايت)
* الخسارة ناتجة عن انخفاض قيمة بعض أصول الرشكة.

**ب ــن ــا ًء ع ــى قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة املــنــعــقــدة بــتــاريــخ  2012/4/30م بتخفيض رأس مـــال ال ــرك ــة ع ــر إل ــغ ــاء عـــدد م ــن األس ــه ــم يـــــوازي  354,500,000ســهــم ( 354,500,000درهــــم إمــــاريت)
وذلك إلطفاء الخسائر املرتاكمة.

شركة أفكار القابضة
Afkar Holding Co.
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أعامل الرشكة:
تعمل الرشكة عىل تأسيس ومتلك رشكات صناعية وخدمية وتوظيف الفوائض املالية يف محافظ استثامرية تدار من قبل جهات متخصصة ،كام تعمل عىل الدخول واالستثامر يف مشاريع ذات مشاركات أجنبية مع أبرز
مقدمي املعرفة الفنية والتكنولوجيا املتطورة عاملياً ،عىل أسس ومعايري عالية الجودة لتحقيق أعىل عائد استثامري .وتتقيد الرشكة يف مامرسة أعاملها بأحكام وتعاليم الرشيعة اإلسالمية.

الهدف االستثامري:
اقتناص فرص استثامرية يف قطاعي الصناعة والخدمات ،مع الرتكيز عىل االستثامر املبارش يف قطاعني واعدين وجاذبني هام قطاع البرتوكيامويات وقطاع الخدمات الصناعية وااللكرتونية املتطورة .وتركز الرشكة
استثامراتها يف دول مجلس التعاون الخليجي ودول رشق آسيا باإلضافة إىل دول الرشق األوسط.

نبذة عن الرشكة:
رأس مال الرشكة

 15,500,000دينار كويتي

عدد األسهم

 155,000,000سهم

القيمة االسمية للسهم

 100فلس كويتي

القيمة الدفرتية للسهم

 127فلس كويتي

القيمة السوقية للسهم

غري مدرجة

تاريخ التأسيس

إبريل 2006

مقر الرشكة

دولة الكويت

عنوان الرشكة

ص .ب  1802:الصفاة 13019 ،الكويت

رقم الهـــاتف

+ 965-22322067

رقم الفاكــس

+ 965-22491259

املوقع اإللكرتوين

www.afkarholding.com

املستثمرون الرئيسيون:
• بيت االستثامر الخليجي

%35.42

• الرشكة التجارية العقارية

%19.23

• بيت التمويل الكويتي

%9.68

• رشكة جبلة القابضة

%8.07

• رشكة ميزان القابضة

%8.07

أعضاء مجلس اإلدارة:
• بشار نارص التويجري

رئيس مجلس اإلدارة

• جاسم جعفر املجادي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

• عبدالله عيل الصانع

عضو مجلس اإلدارة

• حسني عبدالله جوهر

عضو مجلس اإلدارة

• حمد مساعد الساير

عضو مجلس اإلدارة

• سعد عبداملحسن املنيس

عضو مجلس اإلدارة

• يعقوب يوسف بندر

عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية:
صالح نارص الصقعبي – الرئيس التنفيذي.
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توزيعات األرباح:
السنة

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

2007

-

-

2008

-

-

2009

-

-

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

مشاريع الرشكة:

محفظة الرشكة االستثامرية:
تحرص الرشكة عىل متابعة محفظتها االستثامرية التي تضم مجموعة من االستثامرات املوزعة جغرافياً واملتميزة بتغطيتها قطاعات صناعية وخدمية هامة ،وتضع أفكار ضمن أولوياتها تطوير وتحسني أداء هذه
االستثامرات وخصوصاً استثامراتها اإلسرتاتيجية يف قطاع الصناعة باململكة العربية السعودية والتي يتوقع أن تحقق أدا ًء جيداً يف املستقبل  .وفيام ييل أبرز استثامرات الرشكة والتطورات الهامة املتعلقة ببعضها:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

صندوق الفائز ( )1املحدود – ماليزيا:
تقوم إدارة الصندوق حالياً بالتخارج تدريجياً من االستثامرات اململوكة للصندوق .وقد بلغ رأس مال الصندوق  50.9مليون دوالر أمرييك يف  30يونيو  ، 2015وال تزال إدارة الصندوق تتفاوض بشأن إمتام
عمليات التخارج من استثامرات الصندوق.
رشكة شيزوان سينغ شوان شينغ اسمنت ليمتد (مصنع اسمنت)  -جمهورية الصني الشعبية:
وهي رشكة تم االستثامر بها عن طريق محفظة مشرتكة تديرها رشكة الصفاة لالستثامر ،وقد تم تعيني رشكة تقوم بإعداد التقارير املالية لقيام بتقرير مبدأي لالستثامر وقد كان التقييم ايجايب حيث اتضح بأن
الرشكة متلك مركز تنافيس يف سوق االسمنت الصيني وطاقة انتاج وصلت  12مليون طن تقريباً ،وال تزال الرشكة تتابع آخر التطورات مع ادارة املحفظة فيام يخص وضع االستثامر ،ويتوقع أن تتضح الصورة
خالل الربع األخري من هذا العام.
رشكة الكوت للمشاريع الصناعية  -دولة الكويت:
رشكة صناعية تقوم بإنتاج الكلورين ،امللح الصناعي ،الصودا الكاوية ،حمض الهيدروليك.
رشكة األغذية الخفيفة  -دولة الكويت :رشكة إلنتاج رقائق البطاطس املصنع.
رشكة الضيافة األهلية العقارية  -دولة الكويت :رشكة أسست لتساهم يف مرشوع مدينة الشعيبة باململكة العربية السعودية ،وهو مرشوع يهدف إىل تطوير العقارات الصناعية الحديثة.
رشكة الخليج للتطوير الصناعي  -اململكة العربية السعودية:
وهي رشكة متخصصة يف املجال الصناعي ،ومتتلك حصص يف رشكات تعبئة وتوزيع املياه ،حديد اللحام كبسوالت وأغطية مصنعة ،وانتاج األنابيب البالستيكية لتوزيع املياه.
رشكة تقنية أنظمة التعبئة املحدودة (ذ.م.م – ).اململكة العربية السعودية
رشكة مصنع حياة ملرشوبات الفاكهة – اململكة العربية السعودية:
رشكة صناعية لتعبئة وتوزيع املياه والعصائر ،وتقوم بإنتاج املياه املعبئة بسعات مختلفة ،كام تقوم بإنتاج العصائر بأكواب .Polystyrene
محفظة العقارات الصناعية األمريكية (:)3
قامت أفكار باملساهمة يف محفظة عقارية صناعية تسمى  USIP3مستحوذة عىل عقارات صناعية متميزة مؤجرة تقع يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث تهدف الرشكة من وراء ذلك إىل االستفادة من اإليجار
كعائد دوري مستقر ،حيث بلغت إيرادات املحفظة منذ بداية العام  80ألف دوالر أمرييك ،كام تهدف للرتبح عند التخارج من املحفظة من خالل بيع العقارات بسعر يفوق سعر رشائها.
محفظة  – Lenovoالواليات املتحدة األمريكية:

محفظة أنشأتها رشكة أرزان للرثوات بهدف رشاء املقر الرئييس لرشكة  Lenovo Enterprise Server Divisionوالتي تعمل يف مجال تصنيع خوادم الحاسوب  ،Serversحيث يتم تأجري املقر عىل ذات الرشكة
وتحقيق عائد من ريعها.

متفرقات وخطط العمل املستقبلية:

•
•

تقوم رشكة أفكار بدراسة عدد من الفرص االستثامرية الصناعية للتوصل إىل اتخاذ قرار بشأنها حال استكامل البيانات الالزمة.

خالل النصف األول من عام  2015قامت أفكار باملساهمة يف محفظة تم انشاءها بهدف رشاء املقر الرئييس لرشكة  Lenovo Enterprise Server Divisionوالتي تعمل يف مجال تصنيع خوادم الحاسوب
 ،Serversحيث تتمثل العوائد املتوقعة بإيراد شهري وربح من عملية التخارج.

األداء املايل للرشكة:

2011

2012

2013

2014

 30يونيو 2015

رأس املال

15,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

15,500,000

حقوق املساهمني

15,183,810

16,512,830

17,568,444

17,876,710

19,660,743

إجاميل األصول

17,037,459

18,369,428

19,605,213

20,035,601

21,263,306

()170,204

114,525

334,466

451,005

590,027

()1.1

0.7

2.2

2.9

3.8

دينار كويتي

صايف الربح (الخسارة)
الربحية للسهم الواحد (فلس كويتي)

شركة مجان للتعمير
Majan Development Co.
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أعامل الرشكة:
تــأســســت الـــركـــة لــاســتــثــار يف املـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة املــخــتــلــفــة يف ســلــطــنــة عــــان وتــطــويــرهــا بـــطـــرق غـــر تــقــلــيــديــة ومــتــمــيــزة مـــن خــــال تــطــويــر املــشــاريــع
الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة وإدارة وصــيــانــة الـــعـــقـــارات واملــســاهــمــة مـــع أطـــــراف أخــــرى يف تــأســيــس صــنــاديــق ومــحــافــظ عـــقـــاريـــة .وتــتــقــيــد الـــركـــة يف
مامرسة أعاملها بأحكام الرشيعة اإلسالمية.

الهدف االستثامري:
يــكــمــن الـــهـــدف وراء تــأســيــس رشكــــة مـــجـــان لــلــتــعــمــر يف الـــحـــصـــول عـــى حــصــة مـــن الـــســـوق الـــعـــقـــاري يف ســلــطــنــة عــــان مـــن خــــال االســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص
االستثامرية العقارية املتاحة لتحقيق أفضل عوائد للمستثمرين.

نبذة عن الرشكة:
رأس مال الرشكة

 16,100,000ريال عامين

عدد األسهم

 16,100,000سهم

القيمة االسمية للسهم

 1ريال عامين

القيمة الدفرتية للسهم

 1.05ريال عامين

القيمة السوقية للسهم

غري مدرجة

تاريخ التأسيس

مارس 2008

مقر الرشكة

مسقط  -سلطنة عامن

عنوان الرشكة

ص.ب  - 706الرمز الربيدي  - 115مدينة السلطان قابوس ،سلطنة عامن

رقم الهـــاتف

+968 24567137

رقم الفاكــس

+968 24567139

املوقع اإللكرتوين

www.majandevelopment.com

املستثمرون الرئيسيون:
• بيت االستثامر الخليجي

%20

• الهيئة العامة للتأمينات اإلجتامعية – سلطنة عامن

%9

• الرشكة التجارية العقارية

%10

• رشكة عامن واإلمارات لالستثامر القابضة

%5

• مرصف الشارقة اإلسالمي

%10

• رشكة اسمنت عامن

%4

• صندوق تقاعد وزارة الدفاع – سلطنة عامن

%10

• صندوق تقاعد الحرس السلطاين العامين

%2

أعضاء مجلس اإلدارة:
• غسان بن خميس الحشار

رئيس مجلس اإلدارة

• بشار نارص التويجري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

• عبدالحكيم عامر املصلحي

عضو مجلس اإلدارة

• يعقوب يوسف بندر

عضو مجلس اإلدارة

• رشيد يعقوب النفييس

عضو مجلس اإلدارة

• جاسم جعفر املجادي

عضو مجلس اإلدارة

• سعيد محمد األمريي

عضو مجلس اإلدارة

• مشاري بدر املذن

عضو مجلس اإلدارة

• عوض بن محمد بامخالف

عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية:
محمد عبدالله الكندي – الرئيس التنفيذي.
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توزيعات األرباح:
السنة

توزيعات نقدية

توزيعات أسهم منحة

2008

-

-

2009

-

-

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

2014

-

-

مشاريع الرشكة:

مشاريع التطوير العقاري:

• مرشوع املزن :يقع املرشوع يف منطقة املوالح “والية السيب  -مسقط” ،فقد تم االنتهاء من تفاصيل التصميم واستخراج ترصيح البناء يف يونيو  ،2014وقد تم تنفيذ تقسيم املخطط إىل أربع أرايض مبلكيات
منفصلة وذلك لزيادة بدائل تطوير األرض عىل مراحل ،كام تم البدء بتنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع املزن التجاري ،حيث أسند العمل إىل املقاول مببلغ اجاميل  8.1مليون ريال عامين يف أغسطس  ،2014عىل
أن يُسلم املرشوع يف فرباير  ،2016ويسري تنفيذ املرشوع بشكل جيد حيث تم بناء  45%من املرشوع حتى نهاية يونيو  ،2015كام تم اسناد عقد ادارة تنفيذ األعامل الداخلية للمحالت التجارية يف نفس الشهر،
وقد قامت مجان ببيع األرض التي عليها املرشوع إىل رشكة مزن عامن التجارية ش.م.م .التي تم االنتهاء من تأسيسها من قبل رشكة مجان ،وتم تسويق  90%من حصص رشكة مزن عامن التجارية ملستثمرين
محليني وخليجيني حتى نهاية يونيو  ،2015وجاري العمل عىل تسويق الحصص املتبقية.
• املرشوع السكني التجاري :أكملت مجان مرحلة التصاميم األولية للمرشوع السكني التجاري يف أرض املوالح التي تعكف الرشكة عىل تطوير أراضيها التي تم تقسيمها كمرشوع شقق سكنية ،ونظراً لتغريات
السوق من حيث العوائد االيجارية والبيعية بدأت مجان بإعادة النظر يف التصاميم من حيث مساحات الشقق والقيام باضافات من شأنها متكني الرشكة من البيع وتحقيق األرباح التي تهدف للوصول إليها.

العقارات املدرة (التأجريية):

•

مبنى الخوير  :تستمر الرشكة بتأجري مبنى مكون من  6طوابق يف الخوير بوالية بورش إىل وزارة اإلعالم يف عامها الثالث ،وستسعى الرشكة لرفع سعر االيجار يف السنة الخامسة ابتداءاً من  1مايو  ،2016ويخضع ذلك
ملوافقة الجهات الرسمية املعنية

•

مبنى القرم  :متتلك الرشكة مبنى يقع يف منطقة القرم مبسقط مؤجر بعائد سنوي مجز ،وقد متكنت الرشكة من رفع العائد ليصل إىل  160ألف ريال عامين سنوياً ،وقد حصلت الرشكة موافقة وزارة االسكان
إلضافة مبنى يلحق باملبنى الحايل ،وتم االنتهاء من التصميم التفصييل واستخراج ترخيص البناء يف شهر يونيو  ،2015وتعمل الرشكة حالياً للحصول عىل عروض من رشكات البناء واملقاوالت يف الفرتة املقبلة
ملرشوع االضافة.

•

 مبنى غال :تم رشاء مبنى يف منطقة غال مببلغ إجاميل  1.82مليون ريال عامين ،وهو مبنى عبارة عن دور أريض و 9طوابق وملحق ،ويضم املبنى  7محالت تجارية و 36شقة سكنية ،وتستمر الرشكة يف تأجري
املساحات السكنية والتجارية يف مبنى غال ،حيث وصلت نسبة اإلشغال فيها إىل  84%تقريباً.

•   فندق مرشوع مزن :من ضمن املشاريع املعتمدة التي ستقام عىل أرض مرشوع رشكة مزن عامن التجارية فندق ثالثة نجوم مبساحة بناء  10آالف مرت مربع تقريباً ،ومن
املتوقع انجاز املرشوع خالل عامني ،وقامت الرشكة يف هذه الفرتة من االنتهاء من تحليل عروض الرشكات الهندسية لتصميم الفندق استعداداً إلسناد عقد التصميم يف الفرتة املقبلة.
متفرقات وخطط ا لعمل املستقبلية:

•

•
•

بــــدأت مــجــان بتحقيق أربــــاح مــن خـــال عملها الــتــطــويــري بــعــد أن كـــان الــدخــل مــقــتــراً عــى الــبــنــايــات املــــدرة لــلــدخــل الــتــي تــم رشاؤهـــــا ،ومـــن أبــــرز مــا ميثل
عــمــق الــعــمــل الــتــطــويــري املــســتــقــبــي لــلــركــة هـــو مــشــاريــع الـــركـــة يف مــنــطــقــة املـــوالـــح حــيــث أنـــهـــا متــثــل تـــطـــويـــراً لــبــاقــي املـــشـــاريـــع كــتــوســعــة مـــروع
املــــزن الــتــجــاري ودعــمــه بــالــجــوانــب الــســيــاحــيــة والــســكــنــيــة ومــســاحــات تــأجــر مختلفة مــثــل املــكــاتــب وأغـــــراض تــأجــريــة أخــــرى .إن الــهــدف هــو زيــــادة الــجــذب
عـــى األرايض مـــن خـــال تــنــوع وتــكــامــل املـــرافـــق الــتــي تــقــام عــلــيــهــا ،وال شـــك أن تــســويــق هـــذه املــشــاريــع يــتــيــح ملــجــان للتعمري الــتــخــارج مـــن أصــولــهــا وزيــــادة
السيولة النقدية وتحقيق األرباح الذي ميكنها من تطوير مشاريع أخرى متنوعة وتوزيع أرباح عىل مساهميها.
لــغــرض الــــتــــوازن بـــن الــتــطــويــر واســـتـــمـــرار مـــصـــادر الـــدخـــل فــــإن الـــركـــة ســتــســعــى لــــراء املـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــارات املـــــدرة لــلــدخــل ســهــلــة الـــتـــخـــارج ،فتتنوع
األصول ويرتفع الدخل مع إمكانية التخارج يف الوقت املناسب للرشكة.
املــبــالــغ املــســتــثــمــرة يف وكـــالـــة بــاالســتــثــار :اســـــردت الـــركـــة يف الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــــام  2013جــــزء مـــن املــبــالــغ املــســتــثــمــرة يف وكـــالـــة بــاالســتــثــار ،وال
زالت الرشكة مستمرة يف املتابعة القانونية السرتداد ما ميكن من املبالغ املستثمرة عل ًام بأنه قد تم أخذ مخصص لها بالكامل سابقاً.

األداء املايل للرشكة:
2011

2012

2013

2014

 30يونيو 2015

رأس املال

25,000,000

*16,100,000

16,100,000

16,100,000

16,100,000

حقوق املساهمني

16,093,824

16,012,001

16,429,785

17,009,034

16,982,879

إجاميل األصول

16,643,865

16,474,339

16,744,344

20,342,296

19,932,129

صايف الربح (الخسارة)

()594,571

()81,823

417,784

1,578

()26,154

الربحية للسهم الواحد

()0.024

()0.005

0.026

0.0001

()0.0016

ريال عامين

*بنا ًء عىل قرار الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 2012/3/20م بتخفيض رأس مال الرشكة عرب إلغاء عدد من األسهم يوازي  8,900,000سهم ( 8,900,000ريال عامين) وذلك إلطفاء الخسائر املرتاكمة.

إخالء مسؤولية
الــبــيــانــات الــــــواردة يف هـــذا الــتــقــريــر عــرضــة للتغيري دون ســابــق إنــــذار مــن قــبــل رشكـــة بــيــت االســتــثــار الــخــلــيــجــي .ال تــشــكــل الــبــيــانــات الــتــي يتضمنها هـــذا التقرير
عــرضــا تــســويــقــيــا لــاســتــثــار يف الـــركـــة أو املـــــواد أو املــنــتــجــات أو أي بــيــانــات واردة يف هـــذا الــتــقــريــر .رشكـــة بــيــت االســتــثــار الــخــلــيــجــي غـــر مــســؤولــة عـــن أيــة
أرضار قـــد تــنــتــج عـــن االعـــتـــاد عـــى الــبــيــانــات الــــــواردة يف هـــذا الــتــقــريــر .عـــى الـــرغـــم مـــن حـــرص رشكـــة بــيــت االســتــثــار الــخــلــيــجــي عـــى دقـــة الــبــيــانــات الــــــواردة يف
جميع تقاريرها وعىل سالمة املصادر التي تستقي منها هذه البيانات ،إال أنها ال تضمن بشكل قاطع ونهايئ دقة البيانات الواردة يف هذا التقرير.
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