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األسس المتينة

العرض اإليضاحي للمستثمرين

أبريل 2012
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إعالن إخالء طرف من المسؤولٌة
ال ٌمثل هذا العرض اإلٌضاحً عرض ًا أو دعوة لالكتتاب فً أي أوراق مالٌة أو شرائها.

لٌس هناك ضمان بشأن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فً هذا العرض اإلٌضاحً .وعلٌك القٌام بإجراء
االستقصاء والتقٌٌم الشخصً المستقل للوضع التشغٌلً والمالً لشركة مشارٌع الكوٌت.
ولٌس فً هذا العرض اإلٌضاحً أي شًء ٌشكل أساس ًا ألي عقد أو التزام مهما كان نوعه ،فهذا العرض مقدم لك
لغرض العلم فقط ،وال ٌجوز لك إعادة إنتاجه أو إعادة توزٌعه ألي شخص آخر.
وٌتضمن هذا العرض اإلٌضاحً تصرٌحات حول توقعات مستقبلٌة .وهذه التصرٌحات قد ٌكون معبر ًا عنها
بكلمات مثل ”قد“ٌ” ،خطط“ٌ” ،توقع“ٌ” ،عتقد“ وعبارات مشابهة ،أو حسب ورودها فً سٌاق النص .وقد استندت
هذه التصرٌحات إلى المعرفة الحالٌة وإلى افتراضات .كما ٌتضمن هذا العرض بٌانات متعلقة باألداء الذي حققته
المجموعة فً الماضً .علم ًا بأن عوامل مختلفة قد تجعل النتائج المستقبلٌة ،أو األداء المستقبلً ،أو األحداث
المستقبلٌة ،مختلفة مادٌ ًا عن تلك الموصوفة فً هذه التصرٌحات .ولٌس هناك أي التزام مفترض بتحدٌث أٌة
تصرٌحات حول التوقعات المستقبلٌة.
وبمشاركتك فً حضور هذا العرض اإلٌضاحً أو قبولك لنسخة من شرائح العرض اإلٌضاحً المقدم ،فإنك توافق
على أن تكون ملزم ًا بالقٌود سابقة الذكر.
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جدول األعمال

شركة المشاريع 20 :عاما ً من الربحية المتواصلة
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قصة نجاح مستمرة منذ  20سنة ...
 ...أداء متمٌز ...
ملٌون دٌنار كوٌتً

ملٌون دوالر أمرٌكً

األداء التراكمً خالل السنوات الـ 20الماضٌة

صافً األرباح

866

3,108

التوزٌعات النقدٌة

360

1,293

%17

%17

العائد السنوي اإلجمالً على حقوق

المساهمٌن #

 ...مع المستثمرٌن فً كل الفصول
مجموع التوزٌعات النقدٌة التراكمٌة خالل عشر سنوات (فلس/سهم)
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 #العائد السنوي اإلجمالً على حقوق المساهمٌن هو معدل العائد الداخلً بعد األخذ بعٌن االعتبار أ) االستثمارات بقٌمتها األساسٌة وفقا ً لسعر السهم فً ٌ 19ونٌو  – 1993ب) التوزٌعات المستلمة منذ ذلك التارٌخ – ج) سعر السهم
كما فً  31دٌسمبر 2011
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قصة نجاح مستمرة منذ  10سنوات ...
 ...أداء متمٌز ...
ملٌون دٌنار كوٌتً

ملٌون دوالر أمرٌكً

األداء التراكمً خالل السنوات الـ 10الماضٌة

صافً األرباح

796

2,856

التوزٌعات النقدٌة

331

1,188

%30

%30

العائد السنوي اإلجمالً على حقوق

المساهمٌن #

 ...مع المستثمرٌن فً كل الفصول
مجموع التوزٌعات النقدٌة التراكمٌة خالل عشر سنوات (فلس/سهم)

313

293

273

2011

2010

2009

248

208
118

2008

2007

2006

68

2005

43

25

10

0

2004

2003

2002

2001

 #العائد السنوي اإلجمالً على حقوق المساهمٌن هو معدل العائد الداخلً بعد األخذ بعٌن االعتبار أ) االستثمارات بقٌمتها األساسٌة وفقا ً لسعر السهم فً  31دٌسمبر  – 2001ب) التوزٌعات المستلمة منذ ذلك التارٌخ – ج) سعر السهم
كما فً  31دٌسمبر 2011
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أداء شركة المشارٌع من بٌن األفضل فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة
العائد السنوي اإلجمالً على حقوق المساهمٌن خالل السنوات العشر األخٌرة ...
 ...من بين  23شركة قيمتها السوقية  100مليون دينار كويتي وأكثر

عدد الشركات
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المصدر :بلومبرغ ،وفقا ً للبٌانات المتاحة للعائد السنوي على حقوق المساهمٌن للشركات المدرجة فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة منذ أكثر من  10سنوات وقٌمتها السوقٌة فً السوق  100ملٌون دٌنار كوٌتً وأكثر وتمثل
الفترة بٌن  31دٌسمبر  2001و 31دٌسمبر 2011

6

جدول األعمال

إنجازاتنا خالل األزمة
 ...من  2008إلى  2011فاقت كل التوقعات
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شركة المشارٌع :إنجازاتنا خالل األزمة ()2011-2008
إدارة نشطة ..

 ..عبر المجموعة

 ..بناء أسس متينة للمستقبل

مليون
دينار
كويتي

تعزٌز بنٌة رأس المال/زٌادة الملكٌة

• بنٌة رأس المال المناسبة
• خفض تكالٌف الشركات الرئٌسٌة
• زٌادة اإلنتاجٌة

•
•
•
•

بنك برقان
شركة العقارات المتحدة
شركة الصناعات المتحدة
شركة الخلٌج للتأمٌن

169

بٌع استثمارات

• تبرهن جودة األصول الرئٌسٌة
• البٌع فً ظروف اقتصادٌة صعبة
• توفٌر سٌولة وتحقٌق ربحٌة

•
•
•
•

كٌبكو
شركة العقارات المتحدة
شركة الصناعات المتحدة
• بنك الخلٌج المتحد
سدافكو

145

استحواذات جدٌدة

• اإلنتشار إقلٌمٌا ً
• تعزٌز فرص الوصول إلى عمالء جدد
• مواصلة تنفٌذ االستراتٌجٌة المعتمدة

•
•
•
•

شركة الخلٌج للتأمٌن
شركة العقارات المتحدة
شركة شمال أفرٌقٌا القابضة
كامكو

دمج/شراكات

• زٌادة حجم العملٌات
• ترشٌد المنافسة
• االستفادة من الخبرات

• شركة الخلٌج للتأمٌن
• OSN

جذب المواهب

• االستعداد لالستفادة من إمكانات النمو
• تحسٌن النوعٌة وسرعة التنفٌذ

• بنك برقان
• OSN
• شركة العقارات المتحدة

مبادرات جدٌدة

• تلبٌة طلبات العمالء فً المنطقة
• إثبات وضوح االستراتٌجٌة

• شركة تقاعد للتوفٌر والمعاشات التقاعدٌة
• OSN Play
• شركة العقارات المتحدة

48

نجحت شركة المشاريع في توسعة محفظتها االستثمارية ،وزيادة انتشارها اإلقليمي وتنويع أنشطتها وعقد
شراكات مع أهم الشركات
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شركة المشارٌع :إدارة ممتازة للمدٌونٌة خالل األزمات
اعتماد مقاييس جديدة أدت إلى ...
تعزٌز أمد استحقاقات الدٌن ( 5.7سنوات مقابل  2.8سنوات)^
ال ٌتوجب تسدٌد أي دٌون خالل السنوات  3المقبلة

رأس مال قوي وسٌولة نقدٌة تساعدان على تحقٌق النمو فً المستقبل

ملٌون دٌنار كوٌتً

إدارة المدٌونٌة

الدٌون

420

الدٌون المسددة /التً تم تسدٌدها مسبقا ً

275

السٌولة والودائع البنكٌة *

164

تفاصيل الديون .....
 7سنوات
سندات بالدوالر األمريكي
بقيمة  500مليون

 10سنوات
سندات بالدوالر األمريكي
بقيمة  500مليون

تسديد ديون
 203مليون دينار كويتي

 4سنوات
سندات بالدينار الكويتي
بقيمة  80مليون

2009

2010

2011

2012

*بعد إصدار سندات بالدٌنار الكوٌتً فً 2012

^ سنوات بعد إصدار سندات بالدٌنار الكوٌتً فً  2.8 ،2012سنوات فً 2008
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جدول األعمال

شركة المشاريع :األهداف الرئيسية في 2012
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التوسع ،تخفٌض الدٌون وتقلٌص النفقات


التوسع إقليميا ً من خالل عمليات االستحواذ
مواصلة عملية
ّ


تسديد  174مليون دينار كويتي من ديون المجموعة في 2012


تخفيض المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة % 15
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الشركات الرئٌسٌة :التطلعات لعام 2012
 تحسٌن جودة القروض وإدارة القروض المتعثرة
 زٌادة الحصة السوقٌة مع رقابة مشددة على المخاطر
 زٌادة األرباح التشغٌلٌة
 تعزٌز المساهمة من الشركات اإلقلٌمٌة
 زٌادة الحصة السوقٌة من خالل نمو قاعدة المشتركٌن
 تعزٌز المحتوى العربً
 المحافظة على الرٌادة التكنولوجٌة
 زٌادة الحصة السوقٌة
 مواصلة تطوٌر المنتجات وقنوات التوزٌع
 تنفٌذ برنامج إدارة المخاطر
 بٌع األصول غٌر األساسٌة
 تحسٌن هٌكل رأس المال
 تعزٌز الربحٌة
 االستمرار فً تطوٌر المشارٌع الحالٌة
 تعزٌز اإلٌرادات والربحٌة
 مواصلة نمو الشركات الرئٌسٌة
 تخفٌض الدٌن
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