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نبذة تعريفية

تأسيس الشركة

تأسست شركة منشآت للمشاريع العقارية في 8 أبريل 2003 ، وهي شركة مساهمة كويتية تم إدراجها 

بسوق الكويت ل3وراق المالية في 5 نوفمبر 2007 ويبلغ رأسمالها الحالي المدفوع 32.2 مليون دينار كويتي 

موزعة على 322 مليون سهم.

الرؤية

ابتكار  التميز وا9بداع في  العقاري، وذلك من خالل  ا9ستثمار  الريادة في مجال  إلى مركز  للوصول  السعي 
أفضل اKدوات والحلول ا9ستثمارية العقارية غير التقليدية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة االسالمية.

نشاط الشركة

يتركز نشاط شركة منشآت للمشاريع العقارية في مجال العقار المحلي والدولي من خالل تطوير المنتجات 
والمشاريع العقارية وإدارتها بأسلوب منهجي متخصص يستهدف أسواقا ومشاريع غير تقليدية باستخدام 
أفضل اKدوات ا9ستثمارية المبتكرة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة ا9سالمية، با9ضافة إلى مساهمتها 

. (B.O.T) في مشاريع االستثمار من صيغ البناء والتشغيل والتسليم
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أغراض الشركة

1. تملك وبيع وشراء العقارات واKراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك 
إدارة أمالك  الغير .

2. تملك وبيع وشراء أسهم الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت و في الخارج.
الشروط  تتوافر  أن  على  أنواعها  بكافة  العقارية  المجاالت  في  االستشارات  وتقديم  الدراسات  إعداد   .3

المطلوبة في  من  يزاول تقديم هذه الخدمة.
4. تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.

الصيانة  أعمال  ذلك  في  بما  للشركة  المملوكة  والعقارات  بالمباني  والمتعلقة  الصيانة  بأعمال  القيام   .5
وتنفيذ اKعمال   المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة 

على المباني وسالمتها.
واالستراحات  الضيافة  وبيوت  والموتيالت  والنوادي  الفنادق  واستئجار  وإيجار  واستثمار  وتشغيل  إدارة   .6
والمنتجعات  الســــــــــكنية  والمجمعات  والكافيتريات  والمطاعم  والمعارض  والحدائق   والمنتزهات   
الســــياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحالت وذلك على مختلف الدرجات والمستويات 

شامًال جميع الخدمات  اKصلية والمساعدة والمرافقة الملحقة بها وغيرها من الخدمات الالزمة لها.
7. تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب اKنظمة المعمول بها في 

الوزارة .
8. إقامة المزادات العقارية وذلك حسب اKنظمة المعمول بها في الوزارة .

9. تملك اKسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
10. إنشاء وإدارة الصناديق االستثمارية العقارية وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي.

11. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار 
من قبل  شركات وجهات متخصصة.
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مشاريع
الشــــــركــة
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أخذت شركة منشآت على عاتقها وهي تخطط لمشاريعها المختلفة ،

أن تساهم بتلك المشاريع في إتاحة الفرصة 2كبر عدد ممكن من المسلمين 

لتحقيق حلمهم في مجاورة بيت ا; الحرام ومجاورة مسجد رسول ا;
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فندق زمزم بولمان المدينة 
برج دار القبلة - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

بفضل اm تعالى وتوفيقه تم في مطلع شهر فبراير 2016 افتتاح المشروع وتشغيله بمستوى فندقي 5 نجوم 
كهدف رئيسي لشركة المحاصة. وال يخفى أن عملية افتتاح الفندق وتشغيله قد سبقتها جهود كبيرة وتحديات 

عديدة.

”زمزم بولمان المدينة” اسم العالمة الفندقية لبرج دار القبلة فئة الخمس نجوم. •
يتميز هذا الفندق االستثنائي بقرب موقعه من المسجد النبوي الشريف و بأفضل خدمة ضيافة متوفرة  •

في المدينة  المنورة.
يتكون الفندق من 836 غرفة وجناًحا مفروًشا بأفخم أنواع اKثاث ومزودo بتسهيالت ال تضاهى، با9ضافة  •

إلى 4 مطاعم عصرية وخدمات مميزة.
منشآت  • شركة  اختيار  ويأتي   ، المدينة  بولمان  زمزم  فندق  وتشغيل  إدارة  العالمية  أكور  شركة  تتولى 

لشركة أكور في إدارة وتشغيل أول مشاريعها في المدينة المنورة نتيجة النجاح الذي حققته في إدارة 
وتشغيل فندق زمزم بولمان مكة. 

الدور اKرضي والميزانين عبارة عن محالت تجارية.  •
يحتوي الفندق على مراكز لخدمات الحج والعمرة و مركز رعاية صحية و أنظمة أمن وسالمة.  •
توفر عدد 5 سراديب لمواقف السيارات تستوعب أكثر من 500 سيارة.  •
با9ضافة إلى ذلك يتوفر بالسرداب مغسلة تخدم نزالء الفندق ومطابخ و كافيتيريا للعمال. •
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بــــرح بـــــــكــــــة
مكة المكرمة  - المملكة العربية السعودية 

أحد أبراج مجمع أبراج الصفوة السكني و الذي  •
يتميز بقربه من ساحات الحرم المكي الشريف 
باب  حيث يقع على  شارع اجياد ويفصله عن 
نحو  الشريف  المكي  للحرم  عبدالعزيز  الملك 

50 مترا فقط . 
تحتوي  • سكنيا  طابقا   22 من   البرج  يتكون 

بمواصفات  مصممة  سكنية  وحدة   438 على 
الخمس نجوم نفذت  الفندقية ذات  اKجنحة 

تحت إشراف مصممين عالميين. 
كبير  • عدد  على  الصفوة   أبراج  مجمع  يحتوي 

من المحالت التجارية والمطاعم ومواقف السيارات تخدم نزالء البرج .
يخدم  البرج  17 مصعدا ، منها 14 للنزالء و 3 للخدمات.  •

مجمع أبراج البيت
وقف الملك عبدالعزيز  - مكة المكرمة 

مجمع أبراج البيت السكني أحد  أضخم المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية ، وهو مشروع 
سكني مقام على قطعة أرض تمتلكها أوقاف الملك عبد العزيز لخدمة الحرمين الشريفين - قلعة أجياد  

مسافة  العزيز   عبد  الملك  بوابة  عن  يبعد  و 
(150) مترا فقط.

نظام  • مشاريع   أوائل   من  المشروع  يعد 
في    (  B.O.T) والتسليم    والتشغيل  البناء 

مكة المكرمة .
يتكون المجمع من سبعة أبراج ، ومنها برج  •

في  منشآت  شركة   مشاريع  باكورة  زمزم 
مكة المكرمة  . 

هندسية  • برؤية  المجمع  أبراج  صممت 
معمارية تناسب أجواء مكة المكرمة.

على  • اKبراج  وحدات  من  كبير  جزء  إطاللة 
الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف.

نظام خاص لنقل اKذان والصالة من الحرم  •
مباشرة إلى الوحدات السكنية.

يخدم المجمع 36 مصعدo لتسهيل حركة  •
المصاعد  وتعمل   ، الصالة  أوقات  في  الزوار 

وفق أنظمة ذكية متطورة .
يحتوي مجمع أبراج البيت  على مركز تسوق   •

 ، والمحلية  العالمية  المطاعم  Kشهر  كامل  دور  و  التجارية  للمحالت  ادوار  ثالثة  منها   ، ادوار  أربعة  من 
با9ضافة إلى متحف التراث ا9سالمي و مركز استطالع القمر .
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فندق زمزم بولمان مكة 
برج زمزم - مجمع أبراج البيت - مكة المكرمة

فندق زمزم بولمان مكة  احد اكبر فنادق شركة منشآت في مكة المكرمة ، وهو من فئة فنادق الخمس 
، يتمتع بموقع مميز على بعد خطوات من المسجد الحرام بمكة المكرمة مقابل بوابة الملك عبد  نجوم 

العزيز ، حيث يقع  في برج زمزم احد أبراج مجمع أبراج البيت السكني . 
يقدم الفندق أرقى معايير الضيافة الفندقية ليتمتع ضيوف الفندق بطيب المقام جوار المسجد الحرام . •
يتكون الفندق من 33 طابقا ً وتشمل 1315 وحدة سكنية مصممة بمواصفات اKجنحة والغرف الفندقية  •

من فئة  الخمس نجوم ، مع تمتعها بإطالالتها  على الحرم أو الكعبة المشرفة أو أسواق مدينة مكة 
المكرمة .

يتولى إدارة وتشغيل الفندق  شركة أكور العالمية ، إحدى الشركات  الرائدة في مجال التشغيل الفندقي   •
على مستوى العالم ، و هي تدير عدد من الفنادق في المملكة العربية السعودية عبر طيف واسع من 

العالمات الفندقية تشمل بولمان و نوفوتيل وميركيور وايبيس وسوفيتيل وجراند ميركيور.

مطاعم برج زمــــزم
برج زمزم - مجمع أبراج البيت - مكة المكرمة

يحتوي برج زمزم على أربعة مطاعم راقية إلى جانب حديقة 
والقاعات  المطاعم  وتمتاز   ، اKعمال  رجال  قاعة  و  الشاي 
بأحدث التصاميم العصرية والتي تم تجديدها مؤخرا تحت 
اشراف وتنفيذ شركة تصميم عالمية  ، وتشتمل المطاعم 
: مطعم الزهراء ( 450 شخص )  و مطعم الياسمين (310 
( شخص )  و مطعم الصفا (130 شخص )  و مطعم المروة 
100 شخص) ، حيث توفر المطاعم اKربعة  تجربة ثرية من 
خالل المأكوالت العالمية والعربية وا{سيوية التي تقدمها 

في أجواء إسالمية .
أما حديقة الشاي (130 شخص) وقاعة رجال االعمال (76 شخص) فتقدمان الئحة متنوعة من القهوة والشاي 

مع الوجبات الخفيفة والحلويات طوال اليوم.

شركة المحراب  ( دولة الكويت ) 
 

كويتية  مساهمة  شركة  هي  العقارية  المحراب  شركة 
من   2008 عام  منتصف  في  تأسيسها  تم  مقفلة 
شركة  منهم  االستراتيجيين  الشركاء  من  مجموعة 
االسالمي  االمارات  مصرف  و  العقارية  للمشاريع  منشآت 
و الشركة العربية لالستثمار و مجموعة عارف ا9ستثمارية 
كويتي  دينار  مليون   26 الشركة  مال  رأس  ويبلغ  وغيرها  

مدفوع بالكامل.
 

استئجار  بغرض  العقارية  المحراب  شركة  تأسست  وقد 
ببرج  (المسمى  الرابع   البرج  في  السكنية  اKدوار  كامل 

من  والقريب  المكرمة،  بمكة  أجياد  شارع  في  الكائن  السكني  التجاري  الصفوة  أبراج  مجمع  من  المحراب) 
ساحات الحرم المكي الشريف ،  بغرض استغالله وإستعماله كفندق أو أجنحة فندقية.

 
للحرم  • عبدالعزيز  الملك  بوابة  عن  ويبعد   الشريف  المكي  الحرم  ساحات  من  بقربه  المحراب  برج  يتميز 

المكي مسافة 50 مترا تقريبا . 
يتكون البرج من أثنى عشر طابقا سكنيا تشمل  372  وحدة سكنية فندقية صممت الوحدات السكنية  •

بمواصفات اKجنحة الفندقية ذات الخمس نجوم نفذت تحت إشراف مصممين عالميين. 
والمغسلة  • للمطبخ  خدمية  مساحات  على  السكنية  اKدوار  أسفل  الواقعة  اKخرى  اKدوار  تحتوي 

والمطاعم با9ضافة إلى مواقف سيارات.  
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 الشركات
الــتـــابـعـة
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شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت (السعودية)

تأسست شركة منشآت للمشاريع والمقاوالت (السعودية)  في 27 يونيو 2005  ، وتعود 
ملكيتها إلى شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 100%  .

أغراض وخدمات الشركة :

إنشاء وإدارة وصيانة وتشغيل وتجهيز الفنادق واKبراج والشقق الفندقية والسكنية والوحدات والمراكز  •
السكنية والتجارية والترفيهية والسياحية والمعارض والمطاعم.

مقاوالت عامة للمباني ( ا9نشاء - ا9صالح - الهدم - الترميم للمباني العامة واKبراج والمراكز الفندقية  •
والسكنية والتجارية والحدائق والمنشآت الترفيهية - المباني المصنعة ).

مقاوالت فرعية تخصصية و خدمات الدعاية وا9عالن . •
وكاالت سفر وسياحة . •
إعداد المناقصات ودعوة الموردين للوقوف على تقديم المواد الخاصة والتشطيبات النهائية بالمشروع  •

وكذلك اKثاث والمعدات ومتابعة توريدها.
مراجعة المخططات النهائية  الخاصة بالمشاريع بعد اعتمادها من المكاتب االستشارية. •
مراجعة التصميمات الداخلية  للمشاريع القائمة. •
إعداد دراسات عن السوق السعودي واحتياجاته ومتابعة أي تغييرات به  . •

شركة ماس العالمية ( دولة الكويت ) 
 

وهي   ، ا9سالمية  الشريعة  أحكام  وفق  تعمل  كويتية  شركة  العالمية  ماس  شركة 
إحدى الشركات التابعة لشركة  منشآت للمشاريع العقارية .

واالستشارات  الحلول  وتقديم  العقاري  التسويق  مجال  في  للعمل   2003 عام  يونيو  في  تأسيسها  جاء 
على  تعمل  كما  العقاريين  والمطورين  العقارات  وأصحاب  للمستثمرين  البيع  بعد  ما  وخدمات  العقارية 

تسويق الوحدات والمنتجات العقارية وطرحها في اKسواق المحلية والعالمية .
تابعة لها وبناء  إنشاء شركات  بالتوسع عبر  الشركة  أن تكون قريبة من عمالئها قامت  وحرص� منها على 

عالقات إستراتيجية مع شركات أخرى إقليميا وعالمي�.
 

تمتاز شركة ماس  بخبراتها المتراكمة في مجال التسويق العقاري، ومعرفتها بخصائص اKسواق المختلفة 
في المنطقة، وحرصها على االهتمام الدائم بالعمالء وهو ما أكسبها ثقة كبيرة عكستها حصولها على 
القليلة على مستوى  الشركات  (AIPP)، ما يجعلها واحدة من  الدولية  العقارات  عضوية جمعية محترفي 

المنطقة التي تحظى بهذه العضوية.

وتسعى شركة ماس بان تكون متواجدة في الفعاليات العقارية المحلية و ا9قليمية المهمة، حيث تقوم 
بتسويق لعدد من المشاريع العقارية المتميزة أبرزها  برج زمزم في مكة المكرمة و مشاريع أخرى في مصر 

و تركيا و بريطانيا.
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الشركات التابعة لشركة ماس العالمية: 
 

شركة ماس العالمية للسياحة والسفر— الكويت
تأسست شركة ماس العالمية للسياحة والسفر في عام  2013   ،  وهي عضو معتمد في االتحاد الدولي 
IATA اسستها شركة ماس العالمية بغرض خدمة شركاتها التابعة والزميلة  وعمالئها من  للنقل الجوي  

حملة صكوك برج زمزم  .
وتسعى الشركة في  بناء عالقات إستراتيجية مع شركات محلية وإقليميه ودولية بهدف التنوع و االرتقاء 

بخدمات السياحة والسفر المقدمة لعمالئها .  
من أهم خدمات شركة ماس العالمية للسياحة والسفر :

• حجوزات الطيران.

• حجوزات الفنادق.
• خدمات الكونسيرج الدولية و ما يتعلق بها .

شركة ماس العالمية - مصر 
 شركة مصرية ذات مسئولية محدودة 

العالمية وذلك بهدف  العقارية في اKسواق  الحلول  وابتكار  التسويق  الرائدة في  الشركات  وهى تعد من 
بأسعار  الفرص  هذه  تكون  أن  بضرورة  االهتمام  مع  مبتكرة  وبصورة  ومتميزة  فخمة  سكنية  فرص  توفير 
مع  المكرمة  بمكه  زمزم  برج  لتسويق  خطتها  العالمية  ماس  شركة  تواصل  المنطلق  هذا  ومن  مناسبة، 

مجموعة من المشاريع الجديدة في كل من مصر وتركيا و بريطانيا.

شركة فيرست ماس إنترناشيونال تورز - مصر  
شركة مصرية ذات مسئولية محدودة 

، حيث  الحج والعمرة   الرائدة في مجال خدمات  العالمية وتعتبر من الشركات  وهى إحدى شركات ماس 
تقدم  الشركة خدمات متميزة  في توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر ابتداء من الحجوزات 

الفندقية و تذاكر الطيران وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر.
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تقــرير
حـوكمة

الشــركـات
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تـقريـر
 لــجــنــة

التـدقـيق
الــداخــلـي
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تقــرير
الرقــابة

الشــرعية
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البيانات
 الــمــاليــة

الــمـجـمـعة
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين@ 
بيان الدخل المجمع@ 
بيان الدخل الشامل المجمع@ 
بيان المركز المالي المجمع @ 
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع @ 
بيان التدفقات النقدية المجمع @ 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة@ 

31 ديسمبر 2017




























































































