
الـتـــقـــــريـــــر
الـســـــنـــوي
2 0 0 9

شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 



شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 

مجلس االدارة واالدارة التنفيذية    

كلمة رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب          

تقرير مراقبي الحسابات                                     

بيان الدخل المجمع    

الميزانية العمومية المجمعة   

بيان التدفقات النقدية  المجمع   

بيانات التغيرات في حقوق الملكية المجمع  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  

المـــحـــتــويـات

2 0 0 9 الـتـــقـــــريـــــر الـســـــنـــوي

شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 



شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 

مــجـــلـــس

االدارة
واالدارة

الـتــنــفــيـذيــة

2 0 0 9 الـتـــقـــــريـــــر الـســـــنـــوي



شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 

2 0 0 9 الـتـــقـــــريـــــر الـســـــنـــوي

شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 

مـــجــلـــس
االدارة

واالدارة
الـتـنـفـــيـذيــة

السيد / خالد عثمان العثمان                رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

نائب رئيس مجلس االدارة السيد / بدر جاسم السميط                  

عضو مجلس إدارة السيد / وليد عبد اللطيف النصف         

عضو مجلس إدارة  السيد / بدر يوسف السلمان               

الشيخ / علي العبد الله الخليفة الصباح       عضو مجلس إدارة

مـجلـس االدارة

نائب المدير العام السيد / عبد العزيز عبد الله الحميضي      

المدير المالي السيد / محمد محجوب القاضي                 

االدارة الـتـــنــفـــيــذيـــة

من العيبان والعصيمي وشركاهم /   وليد عبد الله العصيمي        
عضو في إرنست أند يونغ      

Rodi  الشرق االوسط علي عبد الرحمن الحساوي     
برقان – محاسبون عالميون      

مـــراقـــبـــو الـــحـــســابـــات 



شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 

كلـــمــــة
رئــــــيـــــس
مــجــلـــس

اإلدارة والعـضـو
الـمــــنــتـــدب

2 0 0 9 الـتـــقـــــريـــــر الـســـــنـــوي



شـــركـــة أجـــيـــال الـــعـــقـــاريــــة الــتـــرفـــيـــهـــيــــــة ش. م. ك. 

2 0 0 9 الـتـــقـــــريـــــر الـســـــنـــوي

التقرير المالي لعام  2009

كلـــمــــة الـــرئــــــيـــــس

أجيال  لـ"شركة  السنوي  التقرير  أيديكم  بين  أضع  أن  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  وزمالئي  إخواني  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة  يسرني 

العقارية الترفيهية" لعام 2009 والذي كان امتدادًا لعام 2008 الذي شهد األزمة المالية التي عصفت بأسواق المال العالمية والمحّلية، ولم 

تسلم الشركة من هذا التأثير السلبي، حيث أن شركة أجيال لها محفظة استثمارية في سوق األسهم، وقد تأثرت هذه المحفظة بهذا 

اإلنخفاض مما انعكس سلبيًا على نتائجها المالية عن عام 2009.

النتائج  أمّا مشاريع الشركة، فقد حرص مجلس اإلدارة على اإلستمرار في تنفيذ الخطط الموضوعة لتنفيذ المشاريع، مع تكييفها مع 

التي تأثر بها السوق، وذلك ضمن إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تجاوز العقبات والتغلب على المشاكل المؤاتية بواقعية 

مدروسة.

ومن أبرز هذه المشاريع:

مشروع الحمراء:
ففي مشروع الحمراء تستمر األعمال في هذا المشروع الضخم وتجري بتقدم دون أي تأثير على الجدول الزمني للعمل أو موعد إنجـاز 

أعمال البناء، إذ وصل الهيكل األساسي إلى المراحل األخيرة، وجاري العمل على أعمال التكسية الخارجية والتشطيبات الداخلية في 

البرج.

تخلل عام 2009 المنصرم الكثير من الزيارات لكبار المسؤولين القياديين من مختلف أجهزة الدولة من ضمنها زيارات متعددة لبلدية الكويت 

تبعتها زيارة إدارة المرور ووزارة الداخلية كذلك اإلدارة العامة لإلطفاء. كذلك عملت إدارة اإلطفاء على إعداد حريق وهمي في المبنى 

سعيًا منهم على تدريب فريق العمل واإلطفائيين عن طريق إخالء مبنى قيد اإلنشاء ومكافحة الحريق في المباني الشاهقة. ومن أبرز 

الضيوف والشخصيات الرسمية أتت زيارة الشيخ أحمد الفهد "معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون اإلقتصادية ووزير الدولة لشؤون 

التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان"، كذلك قامت رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد الصباح بزيارة المركز.

ومن الوفود الهندسية، فقد إستقبل المركز جمعية المهندسين الكويتية مع وفد عالمي زائر باإلضافة إلى إستضافة المركز لفريق من 

مهندسي وزارة األشغال العامة ومجموعة من مهندسي الجيش األمريكي.

وتجسيدًا لإلهتمام العالمي قام فريق قناة ديسكفري الوثائقية بزيارة المشروع إلنتاج حلقة خاصة عنه ألحد أشهر برامجها عن ناطحات 

السحاب وإستغرق التصوير مدة ستة أيام متتالية.

يعتبر مشروع الحمراء صرحًا معماريًا فريدًا من نوعه في الكويت كما يعد مفخرًة معمارية عبر مشاريع ناطحات السحاب حول العالم بارتفاع 

يبلغ 414 م، والذي سيخدم كافة القطاعات التجارية واالستثمارية لبلدنا الحبيب الكويت، كما من شأنه أن يزيد من أهمية وريادة وسمعة 

القطاع العقاري والمالي في الكويت، إذ يعتبر مدرسة جديدة للمهندسين والمعماريين واإلنشائيين من حيث التصميم الفريد ومن حيث 

التنفيذ واإلشراف واإلدارة لجميع مراحل التشييد والبناء.
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حيث من المقرر أن يكتمل المشروع في الربع األول من عام 2011 متضمنا عندها "برجا" بأكثر من 77 طابقًا بشكل منحوت حصري على 

الخرسانة  حيث  من  واألطول  الطبيعي  بالحجر  ملبسًا  بالعالم  مبنى  أعلى  سيكون  أنه  إلى  إضافة  العالمية،  السحاب  ناطحات  مستوى 

المسلحة، بمساحات مكتبية كبيرة وفخمة يبلغ متوسط الدور الواحد من حيث البناء 2300 م2.

"مركز التسوق" الذي يتألف من 6 طوابق يعتبر نقلة نوعية كبيرة في قطاع التجزئة في الكويت بكامل مقومات الفخامة والخصوصية 

ألرقى الباحثين عن التسوق في الكويت والمنطقة عبر أحدث الماركات والبوتيكات ألشهر دور األزياء والموضة والمجوهرات وغيرها...، 

كما يحتوي على أحدث مرافق الترفيه من خالل مجمع صاالت السينما األحدث من حيث التكنولوجيا المستخدمة واألعلى رحابًة وصفاء 

الفاخرة والصحية وكذلك أرقى المقاهي وفق  للباحثين أحلى المطاعم  الحمراء" أمجادها السابقة، كما يوفر  لـ "سينما  للصوت يعيد 

مساحات شاسعة خضراء لمختلف الجلسات الخارجية أوالداخلية لمركز التسوق مفعمًة بالخضرة والمياه، والتي تتوج لحظات االسترخاء 

مع استعادة األبدان نشاطها عبر النادي الرياضي والمنتجع الصحي بأجوائهما العصرية الفخمة.

ألفي  من  أكثر  استيعابية  طاقة  ذو  كامل  مبنى  خالل  من  الكويتية  العاصمة  مستوى  على  األكبر  السيارات"  "مواقف  إلى  باإلضافة 

11 طابق. وتقوم  ليصبح مكونًا من  السيارات  بمبنى مواقف  إضافة طابقين  الموافقة على  الوزراء مشكورًا  سيارة. وقد قام مجلس 

الشركة بالمتابعة مع بلدية الكويت ووزارة المالية إلصدار التراخيص الالزمة.

وبذلك سوف يكون برج الحمراء أطول ناطحة سحاب في الكويت، وتحقيق ذلك سوف يكون بمثابة فخر بالنسبة لنا جميعًا في شركة 

أجيال وبالنسبة لشعبنا في الكويت.

المميزة من  الشرائح  أنه اليزال إستقطاب  الحمراء، حيث  برج  العمالء" في  "مركز عالقات  إقبااًل ملحوظًا على  العام 2009  وقد شهد 

المؤجرين للبرج ومركز التسوق على حد سواء هو محور إهتمام فريق التسويق والتأجير، وقد شهدت الفترة األخيرة إتفاقيات عدة. 

وبالنسبة لبرج األعمال فقد تم في اآلونة األخيرة مراجعة األسعار وفقًا لألسعار السائدة في قطاع المكاتب وتماشيًا مع حجم المعروض 

الحالي من المكاتب في مدينة الكويت. وقد أبدت العديد من الشركات إهتمامها في تأجير طابق بالكامل لكل منها برغم من تأثير 

األزمة اإلقتصادية على الطلب بشكل ملحوظ.

مشروع األندلس:

يعتبر "مشروع األندلس" من المشاريع المتمّيزة في الكويت، حيث أنه يقع فى منطقة حولي إحدى أعرق المناطق التجارية بالكويت 

وتحديدًا على شارع بيروت حيث يتمتع بموقع استراتيجي مطل على مداخل مختلفة مما يسهل عملية الوصول اليه. ووصف بكونه من 

أكثر المشاريع التجارية إثارًة في المنطقة، ويعتبر هذا المشروع متكاماًل من حيث المساحة المخصصة لمرافقه المتمّثلة ببرج الفندق 

المكون من 40 طابق ومجمع التسوق والشقق الفندقية باإلضافة الى دورالسينما والمطاعم ومراكز الترفيه، كذلك بتصميمه الفريد 

م على هيئة مكعب من الجليد الذائب الذي ُيِطّل  والذي حرصنا على أن يكون استثنائيًا من حيث التركيب الجمالي للفندق والذي ُصِمّ

بطوابقه المرتفعة على الحدائق الخضراء المعلـّقة المبهرة.

سيتم إنشاء "مشروع األندلس" على أرض مساحتها 10.356 مترًا مربعًا لتكون مساحة البناء اإلجمالية 92.500 مترًا مربعًا، ويعتمد البناء 

الرقي الى  الحياة وازدياد وعي المستهلكين فضاًل عن اعتمادنا على تصميم بيئي متطور يضيف  على طريقة تتالئم مع تغير نمط 

المنطقة بالكامل.
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وقد شهد عام 2009 إنجاز الشركة لمبنى مواقف السيارات المجاور لمشروع األندلس والمشيد على ارض مساحتها 8500 مترًا مربعًا. 

وسيتم تشغيل مبنى المواقف قريبًا.

اإلنجازات  من  القّيم  رصيدها  إلى  يضاف  الترفيهية،  العقارية  أجيال  لشركة  آخرًا  فاخرًا  إنجازًا  األندلس"  "مشروع  يحقق  وسوف  هذا 

المشهورة التي هي حافزًا قويًا للنظر الى مستقبل الكويت بتفاؤل بارز.

مجمع أجيال:

أما بالنسبة لمجمع أجيال نشير إلى أن نسبة اإلشغال فيه مرتفعة جدًا رغم األزمة االقتصادية العالمية.

حضرات السادة / المساهمين

إن الميزانية العمومية للشركة تشير بجالء إلى الوضع المالي المجمع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 لشركة: أجيال العقارية 

الترفيهية وشركتيها التابعتين )شركة الحمراء العقارية وشركة الحمراء للسينما(، إذ دمجت ميزانيات الشركات الثالث، وأظهرت نتيجة 

الدمج أن الخسائر البالغة 6,076,377 دينارًا كويتيًا ناتجة عن خسائرغير محققة من تقييم استثمارات بالقيمة العادلة بسبب األزمة المالية 

العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول ومنها الكويت، في حين بلغت المصاريف اإلدارية والعمومية 941,564 دينارًا كويتيًا، فيما بلغت 

الخسائر الصافية الخاصة بمساهمي الشركة األم 6,206,181 دينارًا كويتيًا )أي بخسارة قدرها 35.37 فلس للسهم الواحد(.

وقد قرر مجلس اإلدارة التوصية إلى الجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2009.

وقد أظهرت الميزانية العمومية المجمعة نموًا في الموجودات بنسبة22.55 % من 150,621,928 دينارًا كويتيًا عام 2008 إلى 184,591,445 

دينارًا كويتيًا عام 2009، وانخفاضًا في قيمة حقوق المساهمين بنسبة 7.85% من 93,530,156 دينارًا كويتيًا عام 2008 إلى 86,191,109 دينارًا 

كويتيًا عام 2009.

وشركائنا  اإلداريين  إلى  كذلك  العريقة،  الشركة  لهذه  الداعمين  وكافة  المساهمين  جميع  إلى  الشكر  لتوجيه  الفرصة  أغتنم  ختامًا 

بذلوه من  ما  التقرير، على  إعداد هذا  الشركة، والى كل من ساهم في  العاملين في  المشاريع، وجميع  والقييمين على  التجاريين 

جهود كبيرة ودعم فّعال خالل األزمة المالية العالمية، ومع كل التفاؤل بأن تكون األرباح أفضل في سنة 2010، حيث أننا كّلنا أمٌل بأن 

هذه التطورات الظرفية ال تغّير من عمل شركة أجيال وبدء خّطة التنمية، وال يسعنا إاّل أن نتطّلع بأمل واعد نحو المستقبل الذي سوف 

يكون مليئًا باإلنجازات. ونحن نتطلع الى األعوام المقبلة بأمل تحّسن األوضاع المالية واإلقتصادية العالمية والحالية، من أجل تقديم 

مادة مختلفة متميزة ألهلنا وشعبنا في الكويت.

مع دائم التوفيق واستمرارية النجاح،،،

خـــالد عثـــمان العثـــــمان
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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