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دار الآثار الإ�صالمية موؤ�ص�صة ثقافـية كويتية قامت على اأ�صا�س الرتويج ملجموعة ال�صباح 

للفنون الإ�صالمية والتي تعترب اإحدى اأروع جمموعات الفن الإ�صالمي فـي العامل. وت�صم 

جمموعة ال�صباح، وهي العمود الفقري لدار الآثار الإ�صالمية، اأكرث من 30 األف حتفة 

الإ�صالمي، من  العامل  اأرجاء  امليالدي من خمتلف  ال�صابع  القرن  ابتداء من  �صنعت 

اإ�صبانيا اإىل ال�صني. وت�صمل املجموعة التي ل تقدر بثمن خمطوطات، واأجهزة علمية، 

و�صجاد، واأقم�صة، وجموهرات، وخزف، وزجاج، وعاج ومعادن.

(القاب�صة) لهذا  الكويت  ل�صركات جمموعة �صركة م�صاريع  ال�صنوية  التقارير  تعر�س 

العام حتف خزفـية من جمموعة ال�صباح الإ�صالمية. وياأتي ا�صتخدام هذه ال�صور فـي 

اإطار الدور الذي تلعبه �صركة م�صاريع الكويت فـي احلفاظ على ثروات البالد ورعايتها، 

جنباً اإىل جنب مع �صعيها نحو بناء م�صتقبل الكويت. 
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�لتحفة �لتي تظهر فـي �ل�صورة )LNS 99 C( هي �إبريق خزفـي يعود تاريخ �صناعته 

�آخر �لتطور�ت فـي  �لز�هي  �للون �لأحمر  �ل�صاد�س ع�صر �مليالدي. يعك�س  �إىل �لقرن 

فن خزفـيات �أزنيك. يزين �جل�صم و�لعنق �أغ�صان نحيلة حتمل �أز�هري وبر�عم كبرية 

تتناوب مع �أور�ق ملتوية م�صننة. وقد مت ن�صر هذه �ل�صورة بعد �حل�صول على مو�فقة 

كرمية من د�ر �لآثار �لإ�صالمية.
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موجز عن أداء الشركة لعام 2013

شركة مشاريع الكويت:
اإن جمموعة �صركات م�صاريع الكويت، مبا لديها من اأ�صول جمّمعة تبلغ 30.5 مليار دولر 

اأمريكي، هي اإحدى اأكرب ال�صركات القاب�صة الرائدة واأكرثها تنوعاً فـي الأن�صطة على 

م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. حيث متتلك املجموعة ح�ص�س ملكية موؤثرة 

فـي حمفظة ت�صم اأكرث من 60 �صركة عاملة فـي 24 دولة. وترتكز اأن�صطتها الرئي�صية فـي 

قطاعات اخلدمات املالية والإعالم وال�صناعة والعقارات، كما متتلك من خالل �صركاتها 

التابعة والزميلة ح�ص�س ُملكية كبرية فـي قطاعي التعليم وال�صحة.

:
وت�صمل م�صالح �صركة م�صاريع الكويت فـي قطاع اخلدمات املالية ح�ص�س ُملكية رئي�صية 

امل�صرفـية  تقدم اخلدمات  التي  والبنوك  الأ�صول،  اإدارة  و�صركات  بنوك جتارية،  فـي 

ال�صتثمارية و�صركات التاأمني. وت�صم ال�صركات الرئي�صية العاملة فـي هذا القطاع �صمن 

حمفظة املجموعة كالًّ من بنك برقان، بنك اخلليج املتحد وجمموعة اخلليج للتاأمني. 

وفـي القطاع الإعالمي فاإن للمجموعة ح�صة الأغلبية فـي OSN، وهي ال�صركة الرائدة 

على م�صتوى املنطقة فـي جمال خدمة التلفزة الف�صائية الرقمية املدفوعة.

اإلنجازات الرئيسية فـي عام 2013:
الت�صغيليـــة  اأرباحــه  بزيــادة  البنـك  جنـح  �رتفـاع �لأربـاح �لت�صغيليـة لبنـك برقـان:   

بن�صبـــة 33% مــع حت�صــني جودة الأ�صــول، وارتفــع معدل النمـــو ال�صنـــوي للقرو�س 

بن�صبـــة 17% كما تعــززت قـــوة تغطـــية الأ�صول، با�صتثنـــاء ال�صمانــات، لت�صل اإىل 

%123

OSN تزيد حجم �لإيــر�د�ت و�لأربــاح: جنحت ال�صركة الرائدة فـي قطاع خدمات   

اإيرادات ال�صرتاكات بن�صبة  التلفزة الف�صائية املدفوعة فـي املنطقة بزيادة حجم 

32% والأرباح قبل ا�صتقطاع الفوائد وال�صرائب والإهالكات بن�صبة 78% وارتفعت 
قاعدة امل�صرتكني اإىل اأكرث من مليون م�صرتك

ا
بنك �خلليج �ملتحد ي�صتحوذ على ح�صة فـي فـيم بنك: يعزز هذا ال�صتحواذ من   

النت�صار اجلغرافـي الذي تتمتع به املجموعة فـي القطاع امل�صرفـي الإقليمي

�لعقار�ت �ملتحدة ت�صدر �صند�ت: ا�صتكملت �صركة العقارات املتحدة بنجاح اإ�صدار   

�صندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي (211.8 مليون دولر اأمريكي)، وفاق الكتتاب 

بها ن�صبة %50

�ل�صناعات �ملتحدة ترفع ح�صة ُملكيتها فـي �لقرين: ارتفعت ح�صة �صركة ال�صناعات املتحدة   

فـي �صركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية بعد ا�صتكمال هذه العملية اإىل %29.3

ملخص النتائج المالية فـي 2013:
حققت �صركة م�صاريع الكويت فـي عام 2013 اأرباحاً بقيمة 40.1 مليون د.ك (142.2 

لل�صركة.  املتوا�صلة  الربحية  والع�صرون من  الثاين  العام  اأمريكي) وهو  مليون دولر 

و�صجلت الإيرادات الإجمالية من العمليات امل�صتمرة لعام 2013 ارتفاعاً بن�صبة %28 

لت�صل اإىل 513 مليون د.ك (1.8 مليار دولر اأمريكي) باملقارنة مع 402 مليون د.ك 

املجّمعة فـي  الأ�صول  ارتفع جمموع  2012. كما  اأمريكي) فـي عام  (1.4 مليار دولر 

2013 لي�صل اإىل 8.6 مليار د.ك (30.5 مليار دولر اأمريكي) باملقارنة مع 7.2 مليار د.ك
(25.6 مليار دولر اأمريكي) فـي 2012.

صافـي األرباح
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مليون د.ك
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لمحة عن ديون الشركة األم والتصنيفات االئتمانية

مالحظات:
)1( يرجى مراجعة اإي�صاح رقم 3,2 و4 فـي البيانات املالية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013 للح�صول على تفا�صيل اإعادة اإدراج بيانات عام 2012.

مت احت�صاب الن�صب املئوية للقطاعات قبل ال�صتبعادات بني ال�صركات.
 
)3( )2( مت تعديل بيانات ربحية ال�صهم التاريخية نظراً لإ�صدار اأ�صهم منحة. 

متّثل الأ�صول غري املتداولة جغرافياً وفقاً للمالحظة رقم 31 فـي البيانات املالية لعام 2013.
 
)5( مقرتح.     

 
)4(

بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن ال�صركة اأعلنت عن 5% اأ�صهم منحة.
 
)6(

التصنيفات اإلئتمانية للشركة فـي 2013:

نظرة م�صتقبلية   ت�صنيف طويل الأجل  ت�صنيف ق�صري الأجل  ت�صنيف الوكالت 

مستقرة  BBB-  A3 �صتاندرد �آند بورز 

سلبية  Baa3  P-3 موديز 

نظرة م�صتقبلية   ت�صنيف وطني  ت�صنيف ال�صندات   

مستقرة  A+KW  BBB+ كابيتال �صتاندردز 

مجموعة شركة المشاريع وفقًا لالنتشار الجغرافي والقطاعات

أبرز البيانات المالية

الدين )مليون دينار كويتي(

مجموع األصول وفقًا للقطاعات)3(: 33 مليار دوالر

األصول وفقًا لالنتشار الجغرافي)5(

%81 البنوك التجارية   
%7 اإدارة الأ�صول وخدمات امل�صارف ال�صتثمارية   
%1 التاأمني   
%2 الإعالم   
%2 ال�صناعة   
%7 ال�صيافة والعقار   
%1 اأخرى   

%61 الكويت   
%7 باقي دول جمل�س التعاون   

%25 باقي دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا   
%7 اأوروبا   

إجمالي اإليرادات وفقًا للقطاعات)3(: 2.3 مليار دوالر

%55 البنوك التجارية   
%9 اإدارة الأ�صول وخدمات امل�صارف ال�صتثمارية   
%1 التاأمني   
%1 الإعالم   

%22 ال�صناعة   
%8 ال�صيافة والعقار   
%4 اأخرى   

اإليرادات وفقًا لالنتشار الجغرافي

%37 الكويت   
%23 باقي دول جمل�س التعاون   
%28 باقي دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا   
%12 اأوروبا   

20122013
)معاد إدراجها()1(

�مليز�نية �لعمومية �ملجمعة )مباليني د.ك(

 1,373.5  1,009.3 نقد فـي ال�صندوق ولدى البنوك
 583.6  483.6 اأذونات خزانة و�صندات

 377.0  316.5 ا�صتثمار فـي �صركات زميلة
137.3144.1ا�صتثمار فـي �صركة حما�صة اإعالمية

 362.6  380.6 عقارات ا�صتثمارية 
 494.3  381.5 ا�صتثمارات اأخرى

 5,302.4  4,493.1 موجودات اأخرى (مبا فـيها ال�صهرة واملوجودات غري امللمو�صة)
 8,637.5  7,201.9 �إجمايل �ملوجود�ت

 7,176.0  5,751.8 ديون
 347.4  354.4 مطلوبات اأخرى

 560.4  546.6 حقوق امللكية
 553.7  549.1 احل�ص�س غري امل�صيطرة

بيان �لدخل �ملجمع )مباليني د.ك(

180.6266.3اإيرادات فوائد
 40.5  66.0 اإيرادات ا�صتثمار
46.153.7اأتعاب وعمولت

 13.7  4.0 ح�صة فـي نتائج �صركات زميلة
6.3(2.1)ح�صة فـي نتائج �صركة حما�صة اإعالمية

 45.0  34.1 اإيرادات �صيافة وعقارات
73.587.5اإيرادات اأخرى

 40.0  11.5 الربح من العمليات املوقوفة
 553.0  413.7 �إجمايل �لإير�د�ت

 444.1  319.6 اإجمايل امل�صروفات
14.015.7�صرائب

 53.1  48.5 ربح ال�صنة اخلا�س باحل�ص�س غري امل�صيطرة
 40.1  31.6 ربح �ل�صنة �خلا�س مب�صاهمي �ل�صركة �لأم

23.329.3ربحية �ل�صهم (فل�س))2(
20.0 )4(20.0�لأرباح �ملوزعة لل�صهم �لو�حد (فل�س))6(

السيولــــة

إجمالي الدين

صافـي الدين

موعد استحقاق الدين: 2013

نـوع الديــن: 2013

%55 2-4 �صنوات   
%45 اأكرث من 4 �صنوات   

%70 �صندات دولية   
%20 �صندات بالدينار الكويتي   
%10 قرو�س بنكية   

3 2



صافـي قيمة األصول
ي�صتند جدول �صافـي قيمة الأ�صول املبنّي اأدناه على تقييم “جمموع الأجزاء”. مت و�صع اجلدول وفقاً ل�صيناريوهني اإثنني، “الأ�صا�س القائم” و “مع عالوة �صيطرة”. ومت وفقاً 

لل�صيناريو الأول احت�صاب ا�صتثمارات �صركة م�صاريع الكويت وفقاً ل�صعر نهاية العام. اأما مع عالوة �صيطرة فاإن ال�صيناريو يفرت�س �صعر ال�صهم املذكور كما فـي نهاية العام 

وبزيادة 50%، وقد مت عر�صه بغر�س التو�صيح، حيث اإن الأداء التاريخي ل�صركة امل�صاريع يبنّي اأن عمليات بيعها لأ�صول حققت دائماً عوائد م�صابهة لأ�صعار عالوة ال�صيطرة. 

اأّما بالن�صبة لتقييم OSN، فاإن قيمتها فـي ال�صناريوهني ت�صتند اإىل حجم ح�صة �صركة امل�صاريع فـي ال�صركة التي تبلغ 60.4% من قيمتها (قيمة ال�صركة 1.5 مليار دولر) 

.
املقّدرة عند اإمتام الدمج بني �صوتامي واأوربت فـي اأغ�صط�س 2009)2(

مالحظات:
متّثل عائدات امل�صاهمني مبا فـي ذلك التوزيعات، واإ�صدارات اأ�صهم منحة، والتعديالت لإ�صدار اأ�صهم وغريها من الإجراءات خالل فرتة التملّك.

 )1(

مت احت�صاب منو القيمة الدفرتية على افرتا�س عدم توزيع اأرباح وتعديالت اجراءات اأخرى.
 )2(

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية)1(العائد اإلجمالي لحقوق المساهمين - معدل النمو السنوي التراكمي: 2003 – 2013)1(

النمو في القيمة الدفترية – معدل النمو السنوي التراكمي)2(: 2003 – 2013

أداء سهم شركة مشاريع الكويت مقارنة بمؤشر سوق الكويت لألوراق المالية )2013-2001(

الـم�صدر: كامكو

شركة مشاريع الكويت: مقاييس التقييم شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة الرئيسية المدرجة: مقاييس األداء

مع عالوة �صيطرةالأ�صا�س القائم

2012201320122013
د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

 144  198  126  173  96  132  84  116 بنك اخلليج املتحد
 398  548  365  503  265  365  244  335 بنك برقان

 43  60  41  57  29  40  27  38 اخلليج للتاأمني
 52  72  33  46  35  48  22  31 �صركة ال�صناعات املتحدة
 51  70  51  71  34  46  34  47 �صركة العقارات املتحدة

OSN 257  187  257  187  257  187  257  187 
 0  0  5  7  0  0  5  7 �صافـي اأ�صول اأخرى

 875  1,204  810  1,114  646  889  604  831 اإجمايل قيمة الأ�صول
 186  257  160  220  186  257  160  220 �صافـي الدين

 7  10  7  10  7  10  7  10 النفقات الت�صغيلية
 682  938  643  885  452  622  437  601 �صافـي قيمة �لأ�صول

مالحظات:
كما فـي 31 دي�صمرب 2013.

 )1(

اأنظر اي�صاح رقم 22 فـي البيانات املالية ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2009.
 )2(

�صركة م�صاريع الكويتاخلليج للتاأمنيبنك اخلليج املتحدبنك برقانالعقارات املتحدةال�صناعات املتحدة

�صركة م�صاريع الكويتاخلليج للتاأمنيبنك اخلليج املتحدبنك برقانالعقارات املتحدةال�صناعات املتحدة

�صركة م�صاريع الكويتاخلليج للتاأمنيبنك اخلليج املتحدبنك برقانالعقارات املتحدةال�صناعات املتحدة

01020406080911 020406081011 02040608101213 03050709101213 03050709111213 03050709

اأداء �صهم �صركة م�صاريع الكويت (معاد احت�صابه)  

اأداء موؤ�صر ال�صوق (معاد احت�صابه)  

1120
1040
960
880
800
720
640
560
480
400
320
240
160
80
0

9.1%

11.6%

)1.7(%

7.6%

15.1%

8.6%

10.9%

14.4%

14.5%

8.0%

22.4%

18.9%

0.7x0.7x1.2x1.4x1.6x 1.9x
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الخدمات الماليةالخدمات المالية
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

خالد سعود الحسن
الرئيس التنفـيذي

مجموعة الخليج للتأمين

ربيع سكرية
الرئيس التنفـيذي

بنك الخليج المتحد

اخلليج للتاأمني هي جمموعة التاأمني الرائدة فـي الكويت والتي اأ�صبحت اإحدى اأكرب �صبكات 

التاأمني فـي منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا مبا لديها من �صركات عاملة فـي كل من 

ال�صعودية، والأردن، ولبنان، ودولة المارات العربية املتحدة، و�صورية، وم�صر، والعراق والبحرين. 

تقدم اخلليج للتاأمني منذ اأكرث من 50 عاماً جمموعة متكاملة من اخلدمات التاأمينية التي ت�صمل 

التاأمني على احلياة، التاأمني على ال�صيارات والتاأمني �صد املمتلكات واحلوادث العامة. جمموعة 

اخلليج للتاأمني مدرجة فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.  

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %44.9 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

املحافظة على موقعها الريادي فـي الكويت والبحرين والأردن  

املحافظة على الت�صنيف الئتماين بدرجة -A مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة من وكالتي �صتاندرد   

اآند بورز  واأيه اإم ب�صت للعام الثاين على التوايل

زيادة ح�صة املُلكية فـي �صركة ال�صرق العربي للتاأمني الأردنية اإىل %88.91  

زيادة ح�صة املُلكية فـي �صركة فجر اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني فـي لبنان اإىل %88.1  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

ارتفاع الأرباح ال�صافـية بن�صبة 10% لت�صل اإىل 10.2 مليون د.ك  

ارتفاع الأق�صاط الإجمالية املكتتبة بن�صبة 8% لت�صل اإىل 157 مليون د.ك  

ارتفاع قيمة الأ�صول املجّمعة بن�صبة 7.4% لت�صل اإىل 320.4 مليون د.ك  

بلغ حجم نتائج الكتتاب 8.5 مليون د.ك  

الكويت ومقره  ل�صركة م�صاريع  ال�صتثمارية  امل�صرفـية  الــذراع  املتحد هو  بنك اخلليج 

البحرين. ويقدم البنك من خالل �صركته التابعة كامكو خدمات اإدارة الأ�صول واخلدمات 

امل�صرفية ال�صتثمارية فـي الكويت، كما يقدم البنك جمموعة وا�صعة من اخلدمات امل�صرفية 

التجارية وخدمات اخلزينة عرب فيم بنك فـي مالطا. اإن بنك اخلليج املتحد مدرج فـي 

�صوق البحرين لالأوراق املالية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %96.7 

اأبرز ن�صاطات البنك 

ال�صتحواذ على ح�صة بن�صبة 30% فـي فـيم بنك - مالطا  

ارتفاع قيمة الأ�صول املدارة اإىل 9.7 مليار دولر   

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

حتقيق اأرباح للعام الثالث والع�صرين على التوايل  

  بلغ معدل كفاية راأ�صمال البنك املجّمع 17.7% مبا يتجاوز احلد الأدنى للمعدلت 

املطلوبة البالغ %12.5

كامكو هي ذراع �صركة م�صاريع الكويت فـي اإدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفـية ال�صتثمارية. 

ملتطلبات العمالء  تبعاً  اإدارة املحافظ امل�صممة  اإدارة الأ�صول فـي كامكو خدمات  يقدم ق�صم 

واإدارة ال�صناديق املحلية والعاملية. اأما ق�صم اخلدمات امل�صرفـية ال�صتثمارية فـيقدم منتجات 

ا�صتثمارية بديلة والبحوث ال�صتثمارية. تقدم ال�صركة خدمـات ومنتجات ا�صتثمارية متكاملة. 

اإن �صركة كامكو مدرجة فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %86 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

الحتفــال بذكرى مــرور 15 عاماً علــى التاأ�صيــ�س وع�صــرة اأعــوام على الإدراج فـي �صــوق   

الكويـت لالأوراق املالية

اإطالق �صندوق كامكو اخلليجي للفر�س املتميزة  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

تقلي�س حجم الدين بن�صبة %27  

منو الأ�صول املدارة بن�صبة %20  

هاتف: 080 1802 965+  www.gulfinsgroup.com هاتف: 3233 1753 973+  www.ugbbah.com+965 185 26 26  :هاتف  www.kamconline.com

�لإير�د�ت �لت�صغيلية مباليني د.ك�لإير�د�ت مباليني د.ك �لأ�صول �ملد�رة مليار د.ك�صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك

إدواردو إيغورين
الرئيس التنفـيذي

بنك برقان

بنك برقان هو اأحد البنوك التجارية الرائدة فـي الكويت ومن اأ�صرع املجموعات البنكية 

منواً فـي منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. متلك جمموعة بنك برقان ح�ص�س اأغلبية 

فـي البنك الأردين الكويتي، بنك اخلليج اجلزائر، م�صرف بغداد، بنك تون�س العاملي وبنك 

برقان - تركيا. اإن بنك برقان مدرج فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %60.3  

اأبرز ن�صاطات البنك 

اأداء ت�صغيلي قوي فـي جميع قطاعات الأعمال  

حت�ّصن كبري فـي جودة الأ�صول  

املوؤ�صرات الرائدة م�صجعة وتتوجه لالرتفاع  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

ارتفاع الدخل الت�صغيلي بن�صبة %33  

ارتفاع الأرباح الت�صغيلية قبل املخ�ص�صات بن�صبة %18  

و�صل معدل النمو ال�صنوي للقرو�س وال�صلف اإىل %17  

و�صل معدل النمو ال�صنوي لودائع العمالء اإىل %19  

هاتف: 8000 2298 965+  www.burgan.com

�لدخل �لت�صغيلي مباليني د.ك �لأرباح �لت�صغيلية قبل �ملخ�ص�صات 

مباليني د.ك

�لإير�د�ت مباليني د.ك �صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك

فـيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي
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والتروس ماثيوس
الرئيس التنفـيذي

سدافكو

�صركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية هي اأكرب م�صتثمر من القطاع اخلا�س فـي قطاع 

الكويت  م�صاريع  اأهــم  فـي  ال�صركة ح�ص�س  الكويت. متلك  دولــة  فـي  البرتولية  الكيماويات 

راأ�س  يبلغ  للعطريات.  الكويتية  وال�صركة  للبرتوكيماويات،  اإيكويت  البرتوكيماوية مثل �صركتي 

مال �صركة القرين 110 مليون دينار كويتي، وهي مدرجة فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %31*** 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

التو�صع فـي ال�صتثمار لي�صمل القطاع ال�صناعي اإىل جانب قطاعي الطاقة والبرتوكيماويات  

ال�صتحواذ على ح�صة موؤثرة فـي �صدافكو تبلغ %29   

حتقيق اأرباح ت�صغيلية ممتازة من ا�صتثمارات ال�صركة  

اأبرز املوؤ�صرات املالية**

ارتفاع الأرباح لت�صل اإىل 9 مليون د.ك  

بلغت ربحية ال�صهم الواحد 8.41 فل�س  

ارتفاع القيمة الدفرتية لت�صل اإىل 262 فل�س لل�صهم  

ارتفاع اإجمايل اأ�صول ال�صركة اإىل 336 مليون دينار كويتي   

تاأ�ص�صت ال�صركة ال�صعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�صدافكو) فـي عام 1976 وهي من ال�صركات 

الرائدة فـي جمال �صناعة الألبان والأغذية. وي�صل اإنتاجها ال�صنوي من هذه املواد اإىل حوايل 

700 مليون وحدة. اإن �صدافكو مدرجة فـي ال�صوق ال�صعودي لالأوراق املالية منذ عام 2005.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %11 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

اإ�صافة منتجات جديدة   

ال�صركة الرائدة فـي ال�صوق ال�صعودي فـي احلليب ومعجون الطماطم واملثلجات  

كافة امل�صانع اأ�صبحت الآن حا�صلة على �صهادة اأيزو 22000:2005  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

ارتفاع املبيعات بن�صبة %3  

ارتفاع الأرباح الت�صغيلية بن�صبة %12  

هاتف: 6293366 02 966+  www.sadafco.com هاتف: 3232 2294 965+  www.qpic-kw.com

�صافـي �ملبيعات مباليني د.ك�لإير�د�ت مباليني د.ك �صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك�صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك

�صركة ال�صناعات املتحدة هي ال�صركة ال�صناعية القاب�صة التابعة ل�صركة م�صاريع الكويت. 

ال�صناعي ومن �صمنها  القطاع  �صرائح  ا�صتثمارات فـي جمموعة متنوعة من  ولل�صركة 

ح�ص�س ملكية فـي �صركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية التي تعترب اإحدى ال�صركات 

املنطقة، و�صركة �صدافكو  البرتوكيماويات فـي  الرائدة فـي جمال ال�صتثمار فـي قطاع 

فـي ال�صعودية وهي من ال�صركات الرائدة فـي املنطقة فـي جمال ت�صنيع املواد الغذائية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %72.7 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

بيع ح�صة بن�صبة 29% فـي �صركة �صدافكو مببلغ 66 مليون د.ك.  

زيادة ح�صة املُلكية فـي �صركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية لت�صل اإىل %29.3*  

تقلي�س اإجمايل الديون بن�صبة 37% لت�صل اإىل 40 مليون دينار كويتي   

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

ارتفاع الأرباح ال�صافـية بن�صبة 739% لت�صل اإىل 28.1 مليون د.ك  

ارتفاع الدخل من العمليات امل�صتمرة بن�صبة 42% لت�صل اإىل 6.26 مليون د.ك  

ارتفاع الدخل من اأرباح ال�صركات الزميلة بن�صبة 45% لت�صل اإىل 5 مليون د.ك  

ارتفاع الأرباح من العمليات املوقوفة بن�صبة 241% لت�صل اإىل 39.4 مليون د.ك  

هاتف: 3236 2294 965+  www.uickw.com

ديفـيد بوتوراك
الرئيس التنفـيذي

OSN

التلفزة الف�صائية املدفوعة على م�صتوى  OSN هي ال�صركة الرائدة فـي �صوق خدمات 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. تقدم ال�صبكة اأو�صع ت�صكيلة من الرتفـيه العربي والغربي 

واجلنوب اآ�صيوي والفلبيني املميز وذلك من خالل ما يقرب من 140 قناة تلفزيونية. كما 

متتاز OSN بالتقنيات احلديثة التي تعتمدها وهي اأول من اأطلق خدمة امل�صاهدة عرب 

�صبكة الإنرتنت عرب OSN Play و OSN Plus HD، وOSN on Demand وهي خدمة 

امل�صاهدة بناء على الطلب. 

احل�صة املبا�صرة واملجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %60.4 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

زيادة قاعدة امل�صرتكني بن�صبة 35% لت�صل اإىل اأكرث من مليون م�صرتك  

ال�صتحواذ على �صركة Pehla، اأكرب مزّود للربامج اجلنوب اآ�صيوية فـي ال�صرق الأو�صط   

و�صمال اأفريقيا 

تعزيز قاعدة امل�صرتكني عرب اإ�صافة قنوات TFC، اأف�صل مزود للمحتوى الفلبيني فـي املنطقة  

OSN Plus HD اإطالق الدعم الال�صلكي على  

OSN HD Zapper توفـري خدمة امل�صاهدة بناء على الطلب على  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

ارتفاع اإيرادات ال�صرتاكات بن�صبة %32   

ارتفاع الأرباح قبل ا�صتقطاع الفوائد وال�صرائب والإهالكات بن�صبة %78  

احل�صول على اأول قر�س م�صرتك بقيمة 200 مليون دولر ملدة 5 �صنوات  

هاتف: 77888 4367 971+  www.osn.com

�لإير�د�ت مباليني د.ك �لأرباح قبل ��صتقطاع �لفو�ئد 

و�ل�صر�ئب و�لإهالكات

مباليني د.ك

�لإير�د�ت مباليني د.ك** �صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك

سعدون عبداهلل علي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي

شركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية

الشيخ خليفة
عبد اهلل الجابر الصباح

رئيس مجلس اإلدارة
شركة الصناعات المتحدة

الصناعةاإلعالم والصناعة
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات
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قطاعات أخرىالعقار والضيافة
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

فوزي المسلم 
الرئيس التنفـيذي

شركة الفنادق الكويتية

تعمل �صركة الفنادق الكويتية فـي جمال اخلدمات الفندقية وال�صيافة. وللفنادق الكويتية 

جمموعة من ال�صركات التابعة منها �صركة �صفري الدولية لإدارة الفنادق واملنتجعات التي 

تعترب من ال�صركات الرائدة فـي املنطقة بف�صل 15 فندقاً تنت�صر فـي اأنحاء خمتلفة من 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، ومن ال�صركات التابعة اأي�صـاً ال�صركـة الكويتيـة 

للتجهيــزات الغذائية، و�صركة �صفاة للتجهيزات الغذائية و�صركة �صفـري للخدمات امل�صاندة 

وكيك ن بيك. اإن �صركة الفنادق الكويتية مدرجة فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %32 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

افتتاح فندق �صفـري �صاللة  

طرح م�صروعني جديدين فـي جمال املطاعم  

الفوز بخم�س مناق�صات جديدة فـي قطاع التجهيزات الغذائية  

هاتف: 225 1805 965+  www.urc.com.kw

المهندس محمد السقاف
الرئيس التنفـيذي

شركة العقارات المتحدة

�صركة العقارات املتحدة هي �صركة التطوير العقاري التابعة ل�صركة م�صاريع الكويت. ترتكز 

ولل�صركة  اأفريقيا.  الأو�صط و�صمال  ال�صرق  رئي�صي فـي منطقة  ب�صكل  ال�صركة  عمليات 

والتطوير  ال�صيافة  ولبنان وم�صر. وتعترب  الكويت وعمان والأردن  م�صاريع عقارية فـي 

العقاري، مبا فـي ذلك التجاري وال�صكني ومتعدد ال�صتخدامات. وال�صركة مدرجة فـي 

�صوق الكويت لالأوراق املالية منذ عام 1984.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2013: %65.8 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 

اإ�صدار �صندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي    

ا�صتكمال اأن�صطة التاأجري وافتتاح جمّمع �صاللة جاردن�س مول و�صاللة جاردن�س رزيدن�صز  

احل�صول على قر�س بقيمة 80 مليون دولر من البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية   

للم�صاهمة فـي اإجناز وتطوير م�صروع العبديل مول

تر�صيد الأ�صول غري املدّرة للدخل من خالل بيع اأرا�سٍ فـي قطر والكويت  

ح�صول م�صاريع ال�صركة على ثمانية جوائز عاملية  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 

حتقيق �صافـي ربح بقيمة 11.2 مليون د.ك  

ارتفاع الأرباح الت�صغيلية بن�صبة %94  

هاتف: 7070 2225 965+  www.khc.com.kw

�لإير�د�ت مباليني د.ك �لأرباح �لت�صغيلية مباليني د.ك
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�صركة اإدارة اخلليج املتحدة هي ال�صركة التابعة ل�صركة م�صاريع الكويت فـي الوليات املتحدة 

الأمريكية. اإن هذه ال�صركة، التي تتخذ من بو�صطن مقراً لها، تتوىل م�صوؤولية حتديد املوارد 

ال�صرتاتيجية لدعم اخلدمات املالية والأن�صطة العقارية والإعالمية ل�صركة م�صاريع الكويت. 

شركة إدارة الخليج المتحدة
بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية 

ناريندرا باليغا
الرئيس التنفـيذي

مركز بولسار للمعرفة
دلهي، الهند

إقبال محمد
الرئيس

شركة إدارة الخليج المتحدة
بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية

مركز بول�صار للمعرفة هو ال�صركة ال�صت�صارية التابعة ل�صركة م�صاريع الكويت ومقرها الهند. 

وتقدم هذه ال�صركة حلولً متقدمة فـي جمالت اخلدمات ال�صت�صارية ل�صركات الأعمال، والأبحات 

مت�صارعاً،  والتحليالت املالية. ويقدم بول�صار لعمالئه فـي الهند، التي ي�صهد اقت�صادها منواً 

جمموعة متكاملة من اخلدمات ال�صت�صارية فـي املجال ال�صتثماري. وت�صم لئحة عمالء مركز 

بول�صار �صركات جمموعة �صركة م�صاريع الكويت وعمالء خارجيني.

هاتف: 4525300 124 91+  www.pulsarkc.com+1617 3034100 :هاتف  www.kipco.com 

مشعل علي
الرئيس التنفـيذي

شركة التعليم المتحدة
الكويت

عبدالسالم البحر
المدير العام

شركة أوفرالند العقارية
الكويت

تاأ�ص�صت �صركة التعليم املتحدة فـي عام 2002 ك�صركة متخ�ص�صة بالتعليم العايل فـي الكويت، 

ولل�صركة �صت مدار�س حتت �صركة الريان القاب�صة بالإ�صافة اإىل اجلامعة الأمريكية فـي الكويت 

واملدر�صة املتحدة الأمريكية.

تاأ�ص�صت �صركة اأوفرلند العقارية فـي عام 2010 ك�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة م�صجلة فـي 

الرئي�صية  اأن�صطتها  كويتي وترتكز  دينار  مليون   38.3 املدفوع  ال�صركة  راأ�صمال  يبلغ  الكويت. 

بال�صتثمار فـي الأ�صهم والعقارات.

هاتف: 8310/1/2 2244 965+  www.kipco.com +965 2245 1346 :هاتف  www.kipco.com 

عماد الصالح
الرئيس التنفـيذي

شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت

إريك فان بيسن
الرئيس التنفـيذي بالوكالة

شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد
البحرين

تعمل �صركة �صمال اإفريقيا القاب�صة على ا�صتك�صاف الفر�س ال�صتثمارية املتاحة فـي اقت�صادات 

دول �صمال اإفريقيا وال�صتثمار فـيها. وتعترب ال�صركة من اأكرب ال�صركات ال�صتثمارية فـي منطقة 

ال�صرق الأو�صط حيث ت�صم حمفظتها ح�ص�صاً فـي قطاع ال�صناعة والعقار وخدمات ال�صركات 

فـي عدة بلدان مثل اجلزائر واملغرب وتون�س وم�صر.

الأو�صط  ال�صرق  فـي منطقة  نوعها  الأوىل من  ال�صركة  والتقاعد هي  تقاعد لالدخار  �صركة 

و�صمال اأفريقيا التي تقدم عدة منتجات ادخار وتقاعد لالأفراد واملوؤ�ص�صات. اأطلقت ال�صركة فـي 

عام 2013 اأول نطاق من منتجاتها فـي البحرين و�صتعمل على اإطالق منتجاتها فـي دول اأخرى 

خالل عام 2014. اإن منتجات �صركة تقاعد م�صممة خ�صي�صاً لتنا�صب الطموحات ال�صتثمارية 

للم�صتهلكني فـي منطقتنا.

هاتف: www.northafricaholding.com+973 17 520176  هاتف: 2322 2232 965+  www.takaud.com
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رسالة من مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يبقى االنتعاش االقتصادي العالمي بعد خمس سنوات على بداية األزمة المالية العالمية ضعيفًا وغير 
متكافئ ومدعومًا بالسياسات الحكومية. تشير التوقعات إلى استمرار السياسات النقدية الميّسرة خالل 
عام 2014 ما يساعد القطاع الخاص على تقليص حجم مديونيته واستعادة النظام المالي لعافـيته، 
كما ستساعد السياسات المالية فـي الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي باإلضافة إلى التوّسع المالي 
اليابان على تعزيز وضع االقتصاد العالمي، إال أن المخاطر تبقى على الرغم من ذلك موجودة.  فـي 
وفـي ظل استمرار معدالت نمو التجارة الدولية والقطاع الخاص دون المستويات التي كانت عليها قبل 
األزمة، ومعدالت البطالة عند مستويات قياسية، فإن توقف الدعم السياسي سيعرض العالم لمخاطر 

اقتصادية وسياسية. 

وتعزيز  ال�صركة  ديون  ا�صتحقاقات  اأمد  لإطالة  ال�صندات  عائدات  ا�صتخدام 

�صاللة  جمّمع  ُعمان  فـي  املتحدة  العقارات  وافتتحت  العمومية.  ميزانيتها 

جاردن�س مول الذي يعترب املجّمع التجاري الأول والوحيد فـي مدينة �صاللة، 

و�صاللة جاردن�س رزيدن�صز الذي ي�صم �صققاً فندقية.

وبالن�صبة لالأهداف املالية التي حددناها ل�صركاتنا للعام املا�صـي فاإنه ي�صعدنا 

الإعالن عن جناح �صركتي كامكو وال�صناعات املتحدة بت�صديد ما جمموعه 34 

مليون دينار كويتي (121 مليون دولر اأمريكي) من ديونهما خالل عام 2013. 

كما قامت كامكو بتقلي�س نفقات الت�صغيل والتمويل بن�صبة كبرية و�صلت اإىل 

26 باملائة، بينما و�صلت هذه الن�صبة فـي بنك اخلليج املتحد اإىل 24 باملائة 
وفـي �صركة ال�صناعات املتحدة اإىل 24 باملائة ب�صبب تعزيز ان�صيابية عملياتهم. 

ال�صناعات  �صركة  ح�صة  زيادة  كان  املا�صي  العام  الأن�صطة خالل  اأبرز  ومن 

 29.3 اإىل  لت�صل  البرتولية  الكيماويات  ل�صناعة  القرين  �صركة  فـي  املتحدة 

باملائة. كما قامت ال�صناعات املتحدة ببيع ح�صة ُملكية بن�صبة 29 باملائة فـي 

�صدافكو لتبقي على ح�صة فـي ال�صركة بن�صبة 11 باملائة. 

اأما بالن�صبة لأدائنا املايل خالل عام 2013 فاإنه ي�صّرنـا اأن نعلن جناحنا فـي 

حتقيق الهدف الذي حددناه لأنف�صنا خالل منتدى ال�صفافـية فـي العام املا�صي 

والذي يتمثل بتحقيق رقم مزدوج فـي ن�صبة النمو وذلك عرب حتقيق اأرباح بقيمة 

 27 ن�صبتها  بزيادة  اأمريكي)  دولر  مليون   142.2) كويتي  دينار  مليون   40.1
باملائة باملقارنة مع عام 2012. وهذا يعني اأن �صركة امل�صاريع جنحت بتحقيق 

العام الثاين والع�صرون على التوايل من الربحية وهو �صجل حافل نفتخر به.

ارتفاعاً   2013 لعـــام  امل�صتمرة  العمليات  من  الإجماليــة  الإيــرادات  وحققت 

513 مليــون دينــار كويتــي (1.8 مليار دولر  اإىل  لت�صل  باملائـــة   28 بن�صبـة 

اأمريكي) باملقارنة مع 402 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولر اأمريكي) فـي 

اإىل  لي�صل  باملائة   39 بن�صبة  امل�صروفات  اإجمايل  ارتفع  بينما   .2012 عام 

444.1 مليون دينار (1.57 مليار دولر اأمريكي) باملقارنة مع 319.6 مليون 
دينار كويتي (1.14 مليار دولر اأمريكي) فـي 2012.  

كما ارتفع جمموع الأ�صول املجّمعة فـي 2013 بن�صبة 19 باملائة لي�صل اإىل 

اأمريكي) باملقارنة مع 7.2 مليار  8.6 مليار دينار كويتي (30.5 مليار دولر 
دينار كويتي (25.6 مليار دولر اأمريكي) فـي 2012.

وبف�صل ذلك اأو�صى جمل�س اإدارة ال�صركة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�صاهمني 

بواقع 20 فل�صاً لل�صهم الواحد (اأي مبعدل 20 باملائة) و5 باملائة اأ�صهم منحة، 

وهي تو�صية تخ�صع ملوافقة اجلمعية العمومية لل�صركة. 

على  تدل  التي  للموؤ�صرات  ا�صتناداً  وذلك   2014 عام  ب�صاأن  متفائلون  نحن 

ت�صارع القت�صاد العاملي واحتمال دخوله فـي مرحلة منو بن�صب معتدلة. وفـي 

وال�صتمرار  جيداً  اأداء  لتحقق  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ت�صتعد  الوقت  هذا 

واإنتاجه  النفط  اأ�صعار  ت�صهد  اأن  يتوقع  الواعدة.  الجتاهات  من  بال�صتفادة 

ا�صتقراراً خالل عام 2014 ما يدعم النمو فـي الدول امل�صدرة للنفط، على اأن 

ترتفع معدلت النمو فـي الدول امل�صتوردة للنفط فـي منطقة �صمال اأفريقيا 

وبالد ال�صام. اأما فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي فاإن معدلت النمو �صتكون 

مدعومة بالعائدات النفطية والتو�ّصع املايل. هناك حاجة �صديدة للنمو القائم 

على ال�صتثمار اإل اأن توفـري الوظائف يبقى الق�صية الرئي�صية. 

ويتوقــع اأن يحقــق القت�صــاد الكويتــي منــواً باأقــل من اإمكانياتــه وذلك بن�صبة 

2 باملائة و 3.2 باملائة خالل عامي 2014 و 2015 على التوايل ب�صبب التاأخر 
فمن  ذلك  ومع  النفط،  اأ�صعار  وانخفا�س  ال�صتثماري  الإنفاق  فـي  امل�صتمر 

املرجع اأن ي�صاهم حت�ّصن التعاون بني جمل�س الأمة واحلكومة فـي دعم النمو 

من خالل زيادة احتمالت اإطالق م�صاريع التنمية املتوقفة.

وفـي اخلتام نود اأن نتقدم اإىل مقام ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري دولة الكويت 

الأحمد  ال�صيخ نواف  العهد  ال�صباح، و�صمو ويل  الأحمد اجلابر  ال�صيخ �صباح 

اجلابر ال�صباح، و�صمو ال�صيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح رئي�س جمل�س الوزراء، 

باأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان ملا يقدمونه من دعم م�صتمر وتوجيهات �صديدة.

مل�صاندتكم  الأعــزاء  م�صاهمينا  اإليكم  والتقدير  ال�صكر  بخال�س  نتوجه  كما 

اأي�صاً  ون�صكر  املن�صرم.  العام  خالل  واإدارتها  ال�صركة  اإدارة  مبجل�س  وثقتكم 

العاملة، ملا بذلوه  با�صمكم وا�صمنا موّظِفي �صركة م�صاريع الكويت و�صركاتنا 

من جهود دوؤوبة خالل عام 2013.

وبالنيابة عن م�صاهمينا نود اأن نُعرب عن بالغ �صكرنا لالإدارة على النتائج التي 

حققتها خالل عام 2013 والنجاح الذي توا�صل حتقيقه.

 وندعو اهلل العلي القدير اأن يوفقنا اإىل مزيد من التقدم والزدهار.

اأما على �صعيد منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا فاإنه يتوقع اأن 

تبلي بالء ح�صناً ن�صبياً، خ�صو�صاً اأنها تتمتع باإمكانيات كبرية يكاد اأن 

ال�صرق  منطقة  متتاز  بها.  تتمتع  التي  اليوم  عامل  فـي  الوحيدة  تكون 

الأو�صط اأولً مبا�صيها الرائع اإذ تتمتع باإرث ثقافـي وح�صاري تاريخي، 

ومتتاز ثانياً مبواردها الطبيعية الهائلة اإذ متلك 60 باملائة و 45 باملائة 

اإىل  بالإ�صافة  التوايل  على  والغاز  للنفط  املوؤكدة  الحتياطيات  من 

�صيطرتها على اأكرث من 1.6 تريليون دولر اأمريكي من الأ�صول وهو ما 

م�صتقبلها امل�صرق  العاملية، وثالثاً  ال�صيادية  اأكرث من ثلث الرثوة  يعادل 

ذلك اأن منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا التي يبلغ عدد �صكانها 

361 مليون ن�صمة تعترب رابع اأكرب منطقة من حيث عدد ال�صكان فـي 
العامل بعد ال�صني والهند والحتاد الأوروبي، كما تتمتع ب�صريحة �صكانية 

�صابة كبرية وطبقة متو�صطة متنامية.

اأما فـي الكويت فاإن حت�ّصن م�صتوى التعاون بني ال�صلطتني الت�صريعية 

والقت�صادية  املالية  املوؤ�صرات  على  اإيجابي  ب�صكل  ــر  اأّث والتنفـيذية 

وبطبيعة احلال الثقة، وهو ما يرفع من احتمالت تنفـيذ خطط التنمية. 

�صركة  جمموعة  ل�صركات  مفـيداً  احلكومي  الإنفاق  تعزيز  و�صيكون 

امل�صاريع الرئي�صية والعمليات اخلا�صة بها.

جديداً  اإطـــاراً  املا�صي  العام  املــال خــالل  اأ�ــصــواق  اأ�ــصــدرت هيئة  لقد 

حلوكمة ال�صركات وذلك �صمن اجلهود التنظيمية التي تبذلها لتعزيز 

م�صتوى ال�صفافـية فـي املوؤ�ص�صات اخلا�صة. اإن �صركة م�صاريع الكويت، 

ب�صفتها اأحد املوؤيدين والداعمني ملبداأ ال�صفافـية، ترحب بهذه املعايري 

لل�صركات  احلوكمة  مبادئ  لتطبيق  ك�صمان  اإليها  باإيجابية  وتنظر 

نهاية  املعايري بحلول  للبدء بتطبيق هذه  واملحافظة عليها. وا�صتعداداً 

عام 2014 فاإن �صركة امل�صاريع اأ�صافت الطابع الر�صمي اإىل فرق عملها 

اإن�صاء  عرب  بالفعل  القائمة  ال�صركات  وحوكمة  التدقيق  عن  امل�صوؤولة 

جلنتني دائمتني منبثقتني عن جمل�س الإدارة هما جلنة التدقيق وجلنة 

حوكمة ال�صركات. 

كان من اأبرز اإجنازات �صركتكم فـي 2013 ا�صتحواذ بنك برقان مع بنك 

ُملكية بن�صبة 49 باملائة فـي فـيم بنك فـي  اخلليج املتحد على ح�صة 

مالطا، فـي خطوة توؤكد بو�صوح املركز الذي حتتله املجموعة كالعب 

قوي فـي القطاع امل�صرفـي الإقليمي. 

كما وا�صل فريق الإدارة التنفـيذية فـي �صركة امل�صاريع ببذل كافة اجلهود 

التي ت�صاعد على امل�صي قدماً فـي النمو الذي حتققه OSN، ونتيجة لذلك 

ال�صركة  فـي  ال�صرتاكات  اإيــرادات  ارتفاع حجم  املا�صي  العام  �صهد  فقد 

العمالء،  تغرّي  معدل  فـي  الكبري  النخفا�س  بف�صل  باملائة،   32 بن�صبة 

وحت�ّصن نوعية الربامج وموا�صلة تقدمي تقنيات جديدة فـي ال�صوق. 

التلفزة  فـي جمال خدمات  الرائدة  كال�صركة  OSN من موقعها  وعززت 

الف�صائية املدفوعة فـي املنطقة بعدما اأ�صافت قنوات جديدة تقدم الربامج 

باللغات اجلنوب اآ�صيوية والفلبينية، وبهذا التوجه نحو ا�صتقطاب اجلاليات 

الآ�صيوية فـي املنطقة اإىل جانب الربامج الغربية والعربية التي تقدمها فاإن 

OSN جنحت برفع قاعدة م�صرتكيها اإىل اأكرث من مليون م�صرتك.

كما جنحت OSN فـي عام 2013 باإمتام �صفقة للح�صول على قر�س 

م�صرتك بقيمة 200 مليون دولر فـي �صفقة جذبت اهتمام العديد من 

البنوك الإقليمية والعاملية، ومما ل �صك فـيه اأن هذه العملية تعك�س ثقة 

القطاع املايل بال�صركة. و�صيتم ا�صتخدام عائدات القر�س لدعم م�صرية 

منو ال�صركة وال�صتمرار فـي تقدمي اأف�صل الربامج الرتفـيهية فـي العامل 

وحت�صني العائد للم�صاهمني. 

�صركة  بتعيني   OSN فـي  امل�صاهمون  قــام  النجاحات  هــذه  وبف�صل 

اأ�صهمها  بع�س  لطرح  املتاحة  اخليارات  با�صتك�صاف  للقيام  روت�صيلد 

العام،  لالكتتاب  ال�صركة  ا�صتعداد  روت�صيلد  وقّيمت  العام.  لالكتتاب 

وجاهزيتها الهيكلية ليتم اإدراجها فـي الأ�صواق املالية كما حددت القيمة 

العادلة لل�صركة. وعلى الرغم من اأن �صركة امل�صاريع مل تتخذ حتى الآن 

قراراً حول هذه اخلطوة اإل اأن حقيقة و�صولنا اإىل املرحلة التي تتيح لنا 

خيار اإدراج OSN هي م�صدر فخر لنا و�صهادة على ال�صتثمار القوي 

الذي قمنا به نحن كم�صاهمني فـي هذا القطاع.

القطاع  فـي  النا�صطة  �صركتنا  املتحدة،  العقارات  ل�صركة  بالن�صبة  اأما 

العقاري، فقد جنحت فـي عام 2013 با�صتكمال اإ�صدار �صندات بقيمة 

خم�س  ملــدة  اأمريكي)  دولر  مليون   211.8) كويتي  دينار  مليون   60
�صنوات. وح�صلت تلك ال�صندات التي فاق الكتتاب بها ن�صبة 50 باملائة 

م�صتقبلية  نظرة  مع   BBB- بدرجة  ت�صنيف  على  الإ�صدار  قيمة  من 

اإنتلجن�س للت�صنيف الئتماين. وقد مت  اإيجابية من قبل وكالة كابيتال 
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حضرات المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كما توقعنا قبل عام تقريبًا واصل االقتصاد 
العالمي تعافـيه على الرغم من أنه تعاٍف بطيء 
وغير متكافئ. ومع ذلك فإن المؤشرات على 
التحّسن االقتصادي واضحة فـي منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا حيث الحاجة شديدة 
للنمو القائم على االستثمار وتوفـير الوظائف 
فإن  الكويت  وفـي  الرئيسية.  القضية  يبقى 
تحّسن التعاون بين مجلس األمة والحكومة قد 
يساهم فـي إطالق مشاريع التنمية الحكومية 
الضخمة، وهو ما سيؤدي فـي نهاية المطاف 
إلى زيادة اإلنفاق الحكومي الذي سيكون مفـيدًا 

لعمليات شركة المشاريع الرئيسية. 

نتائجنا فـي عام 2013

بنمـــو  توقعاتنـــا  عن  املا�صــي  العام  فـي  ال�صفافـية  منتـدى  فـي  اأعلنا 

نعلـــن جناحنا  اأن  وي�صّرنـــا   ،2013 مــزدوج خالل عام  برقم  اإيراداتنا 

فـي حتقيـــق الهدف اإثـــر ارتفــــاع اإيراداتنـــا الإجماليـــة من العمليـــات 

الإدارة  جمل�س  اأو�صى  ذلك  وبف�صل  باملائــة.   28 بن�صبــة  امل�صتمــرة 

الواحد  لل�صهم  فل�صاً   20 بواقع  امل�صاهمــني  نقدية على  اأرباح  بتوزيـــع 

تخ�صع  تو�صية  وهي  منحة  اأ�صهم  باملائة  و5  باملائة)   20 مبعدل  (اأي 

ملوافقة اجلمعية العمومية لل�صركة.

تعك�س هذه النتائج اجتاهات الأداء الإيجابي فـي القطاعات الرئي�صية 

اأنها دليل على منو �صركاتنا خالل عام  التي تن�صط بها �صركاتنا، كما 

2013 والربحية التي حققتها. 

عملياتنا الرئيسية

 2013 عــام  خــالل  جيد  اأداء  بتحقيـق  الرئي�صيــة  �صركاتنـــا  جنحت 

الدخــل  ارتفـع  فقـد  توقعاتنـــا،  احلــالت  بعــ�س  فـي  جتاوز  اأداء  وهو 

الت�صغيلــي لبنك برقان بن�صبــة 33 باملائــة لي�صـل اإلــى 254 مليون دينار 

كويتي (900 مليون دولر اأمريكي)، كمــا ارتفــعت اأرباح جمموعة اخلليج 

للتاأمني بن�صبـة 10 باملائة لت�صل اإىل 10.2 مليون دينــار (36.17 مليون 

بن�صبة   املتحدة  العقارات  ل�صركة  الت�صغيلية  الربــاح  وارتفعت  دولر)، 

94 باملائة لت�صل اإىل 20.0 مليون دينار (70.9 مليون دولر اأمريكي) 

باملقارنة مع 10.3 مليون دينار كويتي (36.6 مليون دولر اأمريكي) فـي 

2012 كما ارتفعت اأرباح �صركة ال�صناعات املتحدة بن�صبة 739 باملائة 

 OSN لت�صـــل اإىل 28.1 مليون دينار (99.6 مليون دولر اأمريكي). ووا�صلـــت

م�صيــرة النمو التــي بداأتهــا وذلـك عرب ارتفاع ن�صبة الأربــاح قبــل ا�صتقطــاع 

ــرادات  اإي حجم  ــادة  وزي باملائة   78 بن�صبة  والهالكــات  وال�صرائب  الفوائد 

ال�صرتاكات بن�صبة 32 باملائــة. 

لقد كان العام املا�صي عاماً ناجحاً اآخر بالن�صبة ل�صيا�صة بنك برقان التو�صعية 

بعد جناحه بال�صتحواذ مع بنك اخلليج املتحد على ح�صة ُملكية بن�صبة 49 

العاملية  الئتماين  الت�صنيف  وكالة  وقامت  مالطا.  فـي  بنك  فـيم  فـي  باملائة 

اإىل  �صلبية  من  برقان  لبنك  امل�صتقبلية  النظرة  مبراجعة  بورز  اآند  �صتاندرد 

.BBB+ م�صتقرة وتثبيت ت�صنيفه عند م�صتوى

اأما بالن�صبة للخليج للتاأمني فقد جنحت فـي عام 2013 باملحافظة على موقعها 

الريادي فـي الكويت والبحرين والأردن، بالإ�صافة اإىل زيادة ح�صتها فـي �صركة 

ال�صرق العربي للتاأمني فـي الأردن اإىل 88.9 باملائة وفـي �صركة فجر اخلليج 

للتاأمني واإعادة التاأمني فـي لبنان اإىل 88.1 باملائة. وحققت اخلليج للتاأمني 

باملائة،   10 بن�صبة  ال�صافـية  الأربــاح  ارتفاع  املا�صي مع  العام  فـي  قوياً  منواً 

وهو ما �صمح لل�صركة باحلفاظ على ت�صنيفها الئتماين من �صتاندرد اآند بورز 

بدرجة -A مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة للعام الثاين.

املثري  التقـدم  مــن  اآخـــــر  عــامــاً   2013 عــام  كــان  فقد   OSN �صعيد  وعلى 

حتمي  اآمنـــة  ف�صائية  من�صة  على  الآن  ال�صبكة  تعمل  حيث  لــالإعــجــاب، 

براجمهــا من امل�صاهدة غري امل�صروعة. وتوفر املن�صة قنوات عاليــة اجلـــودة، 

والو�صـول  الربامج  ت�صجيــل  على  والقــدرة  الأفــالم  من  كبيــرة  وجمموعـــة 

اإليهــا عرب اأف�صل جهاز ا�صتقبال اإىل جانب من�صــة متنقلــة تتيــح للم�صرتكــني 

متابعـــة براجمهـــم فـي اأي مكان وعرب اأي جهاز. ت�صكل هذه التطورات �صهادة 

على اجلهود التي يبذلها فريق الإدارة من اأجــل تقدمي املحتــوى الأف�صــل فـي 

العالــم عرب جتربة تلفزيونية هي الأكرث تقدماً. وقد جنحت هذه اخلطوات 

بجذب عمالء جدد، وقل�صت م�صتوى تغرّي العمالء وجعلت من OSN اخليار 

OSN عام من األنشطة المكثفة فـي
قامت �صركة امل�صاريع وجمموعة موارد بتعيني �صركة روت�صيلد ل�صتك�صاف اخليارات 

 Pehla على �صركة OSN لالكتتاب العام. كما ا�صتحوذت OSN املتاحة لطرح اأ�صهم

التي تعترب اأكرب مزّود للربامج املدفوعة اجلنوب اآ�صيوية فـي ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا لتقدم اأكرث من 40 قناة جنوب اآ�صيوية للم�صرتكني. وجنحت OSN خالل 

العام باإمتام �صفقة للح�صول على قر�س م�صرتك بقيمة 200 مليون دولر ملدة 

خم�س �صنوات. وكان بنك امل�صرق املنظم الرئي�صي املفو�س وال�صامن والوكيل لهذا 

القر�س الذي متت تغطيته بالكامل.
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ال�صركة بتخفـيـــ�س املديونة بقيمــة 11 مليـون دينار كويتـــي (39 مليـون دولر) 

اإىل جانب تقليـ�س نفقات الت�صغيــل والتمويــل بن�صبة 26 باملائة مع ا�صتكمال 

خطط اإعادة الهيكلة.

كما جنحت �صركة ال�صناعات املتحدة بتخفـي�س مديونيتها خالل ال�صنة املا�صية 

بقيمة 23.2 مليون دينار كويتي (82 مليون دولر) وحققت ال�صركة منواً بن�صبة 

38 باملائة كتو�صع راأ�صمايل فـي ال�صوق. واإىل جانب ذلك قامت ال�صركة ب�صراء 

ح�صة اإ�صافـية فـي �صركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية بن�صبة 10.8 

اإىل 29.3 باملائة. كما قامت  باملائة لرتتفع بذلك ح�صة ال�صناعات املتحدة 

ال�صناعات املتحدة ببيع ح�صة ملكية بن�صبة 29 باملائة فـي �صدافكو بقيمة 66 

مليون دينار كويتي (234 مليون دولر) حمققة �صافـي ربح بقيمة 20 مليون 

دينار كويتي (71 مليون دولر)، وبذلك احتفظت ال�صناعات املتحدة بح�صة 

ُملكية تبلغ 11 باملائة فـي �صدافكو. 

وكان ا�صتكمال �صركة العقارات املتحدة اإ�صدار �صندات بقيمة 60 مليون دينار 

كويتي (211.8 مليون دولر اأمريكي) ملدة خم�س �صنوات من اأبرز اإجنازات عام 

2013. وح�صلت تلك ال�صندات التي فاق الكتتاب بها ن�صبة 50 باملائة من 

قيمة الإ�صدار على ت�صنيف بدرجة -BBB مع نظرة م�صتقبلية اإيجابية من 

قبل وكالة كابيتال اإنتلجن�س للت�صنيف الئتماين. وا�صتخدمت غالبية عائداته 

لإطالة اأمد ا�صتحقاقات ديون ال�صركة وتعزيز امليزانية العمومية لها. وي�صّكل 

هذا الإ�صدار مثال اآخر على اجلهود التي تبذلها جمموعة �صركة امل�صاريع من 

اأجل تطوير �صوق راأ�س املال فـي الكويت، وقد كنا �صعداء للغاية من ال�صتجابة 

الإيجابية التي ح�صل عليها هذا الإ�صدار من امل�صتثمرين املحلّيني. 

و�صهد عام 2013 احتفال �صركة العقارات املتحدة بذكرى مرور 40 عاماً على 

تاأ�صي�صها بالإ�صافة اإىل افتتاح جمّمع �صاللة جاردن�س مول و�صاللة جاردن�س 

الأول  التجاري  املجّمع  مول  جاردن�س  �صاللة  ويعترب  ُعمان.  فـي  رزيدن�صز 

كبرية  اإمكانيات  بوجود  نعتقد  اإننا  ال�صرائــح.  ملختلـــف  الأف�صـــل 

اأقوى  اأداء  بتحقيق  وناأمل  اإيراداتها  ومنو  لتو�صعـة خدماتهــا  لل�صركـــة 

فـي العام املقبل. 

فـي  ــدة  رائ ك�صركة  موقعها  من  اأغ�صط�س  �صهر  فـي   OSN وعــززت 

جمال خدمات التلفزة الف�صائية املدفوعة فـي املنطقة عرب ال�صتحواذ 

اأكرب  تعترب  التي   Pehla Media & Entertainment �صركة  على 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  فـي  اآ�صيوية  اجلنوب  املدفوعة  للربامج  مزّود 

و�صمال اأفريقيا. ومن خالل اإ�صافة الربامج باللغات الهندية والأوردية 

فاإن  والإجنليزية  العربية  اإىل جانب  واملاليالمية  والتاميلية  والبنغالية 

فـي  الكبرية  الآ�صيوية  للجاليات  الو�صول  على  قادرة  اأ�صبحت   OSN

ABS- املنطقة. كما وّقعت ال�صركة فـي وقت لحق اتفاقاً ح�صرياً مع

فـي  الفلبيني  للمحتوى  مزود  لأف�صل  احل�صري  املــوزع  لتكون   CBN

 OSN العامل. وقد اأدت هذه اخلطوات اإىل رفع قاعدة امل�صرتكني فـي

اإىل اأكرث من مليون م�صرتك. 

للح�صول على  اإمتام �صفقة  نوفمرب من  �صهر  فـي   OSN كما جنحت 

قر�س م�صرتك بقيمة 200 مليون دولر ملدة 5 �صنوات. و�صيتم ا�صتخدام 

عائدات القر�س الذي فاقت تغطيته ب�صكل كبري لدعم م�صرية منوها 

وتطوير اأعمالها الأ�صا�صية لتحقيق اأهدافها متا�صياً مع التزامها بتقدمي 

جتربة ترفـيهية ممتعة مل�صرتكيها.

ان�صيابيـة  تعزيز  اأدت خطوات  فقـد  املتحد  اخلليج  بنك  �صعيد  وعلى 

الت�صغيل  نفقات  فـي  كبري  انخفا�س  اإىل   2013 عام  خالل  العمليات 

ل�صركـــة كامكـــو فقـــد �صهــد  وبالن�صبـــة  باملائـة،   24 بن�صبــة  والتمويل 

عام 2013 موا�صلة �صيا�صة تقلي�س الدين وتخفـي�س النفقات. وجنحت 

العقارات المتحدة تحتفل بذكرى مرور 40 عامًا 
على تأسيسها 

احتفلت �صركة العقارات املتحدة فـي عام 2013 بذكرى مرور 40 عاماً على تاأ�صي�صها 

العرو�س  ت�صمن جمموعة من  كري�صنت  واملارينا  املارينا مول  فـي  باإقامة حفل 

هية والأن�صطة العائلية تبعه عر�س لالألعاب النارية. كما افتتحت ال�صركة  الرتفـي

جمّمع �صاللة جاردن�س مول و�صاللة جاردن�س رزيدن�صز فـي ُعمان، ويُعترب �صاللة 

جاردن�س مول املجّمع التجاري الأول والوحيد فـي مدينة �صاللة.

كامكو تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها
احتفلت كامكو بذكرى مرور 15 عاماً على تاأ�صي�صها وع�صر �صنوات على 

اإدراجها فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية وذلك بحفل اأقامته على �صرف 

ها فـي فندق املارينا. وح�صر احلفل اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركة،  موظفـي

والإدارة العليا واملوظفون وعدد من القيادات ال�صابقة فـي ال�صركة.
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قـرار  اأي  اتخاذنـا  عدم  من  الرغم  وعلى  م�صتقلني،  خبـراء  وذلك مب�صاعـدة 

ا�صتك�صــاف احتمال  اأن  نرى  اأننا  اإل   OSN فـي  بيع جزء من ح�صتنا  حــول 

ذاتها،  بحد  كبيــــرة  قيمة  ذات  خطوة  هي  العام  لالكتتــاب  ال�صركة  طــرح 

 OSN تعتمدها  التي  ال�صرتاتيجية  �صحة  يوؤكد  تلقينـاه  الــذي  والهتمام 

والتقدم الذي حترزه. 

حوكمة الشركات 

اإن �صركة م�صاريع الكويت من اأبرز املوؤيدين والداعمني ملبداأ ال�صفافـية وحوكمة 

ال�صركات واإطالق ال�صركة ملنتدى ال�صفافـية ال�صنوي فـي عام 2004 خري دليل 

املجال حافظت  اإطار جهودها فـي هذا  امل�صاريع وفـي  اإن �صركة  على ذلك. 

دائماً على ن�صاط فرق عملها امل�صوؤولة عن التدقيق وحوكمة ال�صركات ل�صمان 

على  املحافظة  مع  الرئي�صية  اأن�صطتها  اأداء  وتقييم  ال�صركة  اأهــداف  حتقيق 

معايري ال�صفافـية واحلوكمة.

لقد اأ�صدرت هيئة اأ�صواق املال فـي عام 2013 اإطاراً جديداً حلوكمة ال�صركات 

�صتعمل املوؤ�ص�صات املدرجة على تطبيقه مع نهاية عام 2014. وبناء على ذلك 

اأ�صافت �صركة امل�صاريع الطابع الر�صمي على فرق عملها امل�صوؤولة عن  فقد 

دائمتني هما  اإن�صاء جلنتني  بالفعل عرب  القائمة  ال�صركات  التدقيق وحوكمة 

جلنة التدقيق وجلنة حوكمة ال�صركات. كما �صتعمل ال�صركة على مدار عام 

2014 على ت�صكيل املزيد من اللجان ان�صجاماً مع الإطار اجلديد الذي اأعلنت 

عنه هيئة اأ�صواق املال.

التطلعات لعام 2014

يُتوقع اأن يحقق القت�صاد العاملي، فـي غياب اأي تطورات مفاجئة، منواً بن�صبة 3.5 

باملائة فـي عام 2014 باملقارنة مع 3 باملائة فـي 2013. و�صتحقق اقت�صاديات 

الدول املتقدمة التي تعاين من ديون عالية ومعدلت بطالة مرتفعة منواً بحوايل 

2 باملائة باملقارنة مع 1.3 باملائة فـي 2013. وب�صبب الروابط التجارية واملالية 

اأن�صطة  من  وا�صعة  جمموعة  يوفر  وهو  �صاللة،  مدينة  فـي  والوحيد 

الت�صوق واملطاعم والرتفـيه. اأما �صاللة جاردن�س رزيدن�صز فـي�صم 168 

واملنتجعات  الفنادق  لإدارة  الدولية  �صفري  �صركة  تديرها  فندقية  �صقة 

وهي اإحدى ال�صركات التابعة ل�صركة الفنادق الكويتية.

ع�صــر  مرور  بذكــرى  الكويت  فـي  الأمريكيـــة  اجلامعــة  احتفلت  كما 

تاأ�ص�صت مبوجــب مر�صوم  التي  واجلامعـــة  انطالقتهـــا.  �صنــوات على 

تعليم عاٍل م�صتقلة  موؤ�ص�صة  2003 هي  العـــام  فـي   139 رقم  اأمريي 

وخا�صة وخمتلطة للعلوم والآداب احلّرة تتطلع لتكـــون بف�صل متيزهــا 

اجلامعـــات  من  خريجيهـــا  واإجنــازات  الأكادميي  وتفوقهــا  املوؤ�ص�صــي 

الرائــــدة املُعرتف بها حملياً واإقليمياً ودولياً.

كان افتتاح املدر�صة املتحدة الأمريكية  اأي�صاً  العام  اأبرز اإجنازات  ومن 

(AUS) من مرحلة Pre-K اإىل ال�صف اخلام�س. تقدم املدر�صة خياراً 

تعليمياً اأف�صل يتنا�صب مع القرن احلادي والع�صرين من خالل اأحجام 

والتكنولوجيا  التعليمية  املــواد  واأحــدث  ال�صغرية،  الدرا�صية  الف�صول 

التفاعلية. وتقع املدر�صة فـي منطقة �صباح ال�صامل ومت ت�صييدها على 

 33 اإىل  ت�صل  وبتكلفة  مربع  مرت  األــف   12 اإىل  ت�صل  اأر�ــس  م�صاحة 

اإدارة  فاإن  الأوىل  املرحلة  بناء  عملية  انتهاء  ومع  كويتي.  دينار  مليون 

املدر�صة تتطلع للرتحيب بطالب املرحلة املتو�صطة من ال�صف ال�صاد�س 

وحتى الثامن فـي ال�صنة الدرا�صية 2014-2015، تليها املرحلة الثانوية 

املعتمدة بالكامل من ال�صف التا�صع وحتى الثاين ع�صر على اأن يتم فتح 

�صف واحد كل عام.

تطورات جديدة

العام  لالكتتاب   OSN فر�صة طرح  ا�صتك�صاف   2013 عام  فـي  بداأنا 

افتتاح المدرسة المتحدة األمريكية
 2013 الكويت فـي �صهر �صبتمرب  الأمريكية فـي  املتحدة  املدر�صة  فتحت 

اأبوابها للتالميذ من مرحلة Pre-K اإىل ال�صف اخلام�س مقدمة خياراً تعليمياً 

اأف�صل يتنا�صب مع القرن 21. ومت ت�صييد املدر�صة على م�صاحة اأر�س ت�صل 

اإىل 12 األف مرت مربع وبتكلفة اإجمالية ت�صل اإىل 33 مليون دينار كويتي.

البالتيني لمؤتمر إتحاد  الراعي  شركة المشاريع 
طلبة الكويت – فرع الواليات المتحدة

كانت �صركة امل�صاريع الراعي البالتيني وللعام الثالث على التوايل للموؤمتر ال�صنوي 

قيم فـي مدينة �صان دييغو حتت 
ُ
الثالثني لحتاد طلبة الكويت – فرع الوليات الذي اأ

رعاية �صمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�صيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح. وقد ح�صر 

املوؤمتر اأكرث من 3500 من الكويتيني الدار�صني فـي الوليات املتحدة.
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البيانات  حيث  النا�صئة  الأ�صواق  اقت�صاديات  على  يوؤثر  التباطوؤ  هذا  فاإن 

القت�صادية ت�صري اإىل نقاط �صعف هيكلية. ويتوقع اأن حتقق هذه الأ�صواق 

منواً بحوايل 5 باملائة فـي 2014 باملقارنة مع 4.7 فـي عام 2013.

كما ت�صري التقديرات اإىل اأن منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا �صتُبلي 

ا�صتقراراً خالل عام  واإنتاجه  النفط  اأ�صعار  اأن ت�صهد  بالء ح�صناً، ويُتوقع 

2014 ما يدعم النمو فـي الدول امل�صدرة للنفط، وقد ترتفع معدلت النمو 

فـي الدول امل�صتوردة للنفط فـي منطقة �صمال اأفريقيا وبالد ال�صام.

باأقـل  منـواً  يحقق  اأن  يُتوقع  فاإنـه  الكويتي  القت�صاد  �صعيد  على  اأما 

مـن اإمكانياته وذلك بن�صبة 2 باملائة و 3.2 باملائة خالل عامي 2014 

ال�صتثماري  الإنفاق  فـي  امل�صتمر  التاأخر  ب�صبب  التوايل  2015 على  و 

وانخفا�س اأ�صعار النفط، ومع ذلك فمن املرجح اأن يوؤثر حت�ّصن التعاون 

املالية  املــوؤ�ــصــرات  على  اإيجابي  ب�صكل  واحلكومة  الأمــة  جمل�س  بني 

تنفـيذ خطط  احتمالت  يرفع  ما  الثقة،  احلال  وبطبيعة  والقت�صادية 

التنمية احلكومية.

املربحة  ال�صتثمارات  عن  با�صتمرار  تبحث  الكويت  م�صاريع  �صركة  اإن 

ان�صيابية عملياتنا  الكويت وخارجها، ولذلك فقد عملنا على زيادة  داخل 

وا�صتثمرنا فـي �صركاتنا لتعزيز وتقوية هذه ال�صركات فـي القطاعات التي 

نن�صط بها.

فـيصل حمد العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

مجلس اإلدارة

الشيخ حمد صباح األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

فـيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عبداهلل يعقوب بشارة
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة 

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة

خالد عبدالجبار الشّراد
أمين السّر

شركة مشاريع الكويت ترعى برنامج بروتوجيز
لربنامج  الثالث  برعاية اجليل  التابعة  و�صركاتها  امل�صاريع  �صركة  قامت 

بروتوجيز التفاعلي. وفـي اإطار هذه الرعاية عقدت �صركة م�صاريع الكويت 

مائدة م�صتديرة بني نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة ال�صيد فـي�صل العيار 

واأع�صاء اجليل الثالث حتدث خاللها ال�صيد العيار عن حياته املهنية و�صر 

جناحه.
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اإلدارة التنفـيذية

سامر صبحي خنشت
الرئيس التنفـيذي للعمليات

التحق ال�صيد �صامر خن�صت بالعمل لدى �صركة م�صاريع الكويت 

فـي من�صب مدير عام فـي عام 1990 ثم انتقل اإىل الوليات 

املتحدة الأمريكية فـي عام 1991 لإدارة �صركة اإدارة اخلليج 

فـي  الكويت  م�صاريع  ل�صركة  التابعة  ال�صركة  املتحدة، وهي 

الوليات املتحدة الأمريكية، وذلك بهدف ا�صتك�صاف وحتديد 

املوارد الإ�صرتاتيجية لدعم اأن�صطة �صركة م�صاريع الكويت فـي 

القطاعات  والإعالم وغريها من  املالية  قطاعات اخلدمات 

فـي خمتلف اأنحاء منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 

ثم مت تعيينه فـي من�صب الرئي�س التنفـيذي لعمليات جمموعة 

رئي�س جمل�س  2008. وهو  الكويت فـي عام  �صركة م�صاريع 

اإدارة �صركة تقاعد لالإدخار والتقاعد وع�صو جمل�س اإدارة بنك 

برقان وبنك اخلليج املتحد و�صركة العقارات املتحدة، وع�صو 

فـي جمال�س اإدارة وجلان اجلامعة الأمريكية فـي الكويت ومعهد 

ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا. ويحمل ال�صيد خن�صت �صهادتي 

و�صهادة  للتكنولوجيا،  ما�صات�صو�صت�س  بكالوريو�س من معهد 

املاج�صتري فـي اإدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

محسن علي حسين
رئيس التدقيق التنفـيذي للمجموعة

م�صاريع  �صركة  لدى  بالعمل  علي ح�صني  ال�صيد حم�صن  التحق 

التدقيق  فـي  كبرية  يتمتع بخربة  وهو   ،2006 فـي عام  الكويت 

لدى  منا�صب  �صغل  اأن  له  و�صبق  الداخلي.  والتدقيق  اخلارجي 

مكتب مدققي احل�صابات اخلارجيني “كي بي اإم جي”، واملجموعة 

والبنك  الوطني،  البحرين  وبنك  (اأريــج)،  التاأمني  العربية لإعادة 

الأهلي املتحد وبنك اخلليج املتحد. وهو حما�صب قانوين جماز، 

ومدقق نظم معلومات جماز، ومدقق داخلي جماز، ويحمل �صهادة 

البكالوريو�س فـي املحا�صبة.

عادل الوقيان
رئيس الخزانة

التحق ال�صيد الوقيان بالعمل لدى �صركة م�صاريع الكويت فـي عام 

1995. وكان قبل ذلك رئي�س ق�صم تبادل العمالت الأجنبية فـي 
�صركة  اإدارة  برقان. وهو ع�صو جمل�س  بنك  فـي  دائــرة اخلزينة 

العقارات املتحدة، وكان رئي�صاً جلمعية اأ�صواق املال الكويتية فـي عام 

2006. يحمل ال�صيد الوقيان �صهادة املاج�صتري فـي اإدارة الأعمال 
من جامعة يو اأ�س اآي فـي الوليات املتحدة.

أسامة طلعت الغصين
نائب رئيس أول،  قطاع البنوك

ان�صم ال�صيد اأ�صامة الغ�صني اإىل �صركة م�صاريع الكويت فـي من�صب 

ال�صيد  2013. ويعمل  البنوك فـي عام  قطاع   – اأول  نائب رئي�س 

الغ�صني، الذي يتمتع بخربة تزيد عن 30 عاماً فـي جمال القطاع 

البنوك  املُ�صرف على عمليات  امل�صوؤول  الفريق  امل�صرفـي، �صمن 

الإقليمية التابعة ل�صركة امل�صاريع وو�صع ال�صرتاتيجيات لها. وتوىل 

نائب  امل�صاريع من�صب  �صركة  اإىل  ان�صمامه  قبل  الغ�صني  ال�صيد 

ال�صوي�صري فـي دبي،   Pictet & Cie بنك  اأول فـي مكتب  رئي�س 

والع�صو املنتدب والرئي�س التنفـيذي ملكتب بنك �صتاندرز ت�صارترد 

اخلا�س فـي دبي، ومن�صب املدير الإقليمي ملنطقة ال�صرق الأو�صط 

فـي جمموعة �صيتي غروب املالية العاملية ملدة 12 عاماً. كما توىل 

الكويت  بنك  �صيتي غروب،  �صوي�س،  فـي كريديه  قيادية  منا�صب 

ال�صيد الغ�صني �صهادة  الكويتي. ويحمل  التجاري  الوطني والبنك 

البكالوريو�س فـي اإدارة الأعمال والعلوم ال�صيا�صية من جامعة جورج 

وا�صنطن الأمريكية. 

إيمان محمد العوضي
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة

التحقت الآن�صة العو�صي بالعمل لدى �صركة م�صاريع الكويت فـي 

عام 2010 وتتوىل م�صوؤولية اإدارة ات�صالت ال�صركات والعالقات 

الإعالمية. وقبل التحاقها بالعمل لدى املجموعة، عملت الآن�صة 

العو�صي فـي نيوزويك العربية، كما عملت فـي وكالة الأنباء الكويتية 

كمرا�صلة لل�صوؤون اخلارجية. تتمتع الآن�صة العو�صي بخربة تزيد عن 

10 �صنوات فـي جمال العالقات العامة والإعالم وال�صحافة، وهي 
حتمل �صهادة البكالوريو�س فـي الأدب الإجنليزي من جامعة البحرين.

مسعود حيات
الرئيس التنفـيذي لقطاع البنوك

ان�صم ال�صيد م�صعود حيات اإىل �صركة م�صاريع الكويت فـي من�صب 

الرئي�س التنفـيذي لقطاع البنوك فـي عام 2010. وتوىل ال�صيد 

م�صعود حيات منا�صب رئي�صية فـي جمموعة �صركة م�صاريع الكويت 

منذ عام 1997، وهو يتمتع بخربة وا�صعة فـي القطاع امل�صرفـي 

التجاري وال�صتثماري واإدارة الأ�صول فـي املنطقة ت�صل اإىل 40 

عاماً. يتوىل ال�صيد حيات حالياً م�صوؤولية تطوير والإ�صراف على 

قطاع البنوك واخلدمات املالية فـي �صركة م�صاريع الكويت. وهو 

رئي�س جمل�س اإدارة بنك اخلليج املتحد وبنك �صوريا واخلليج وبنك 

تون�س العاملي ونائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك اخلليج اجلزائر و�صركة 

�صمال اأفريقيا القاب�صة و�صركة رويال كابيتال. كما اأنه ع�صو جمل�س 

اإدارة البنك الأردين الكويتي ونائب رئي�س جمل�س اإدارة م�صرف بغداد 

وكامكو. يحمل ال�صيد حيات �صهادة البكالوريو�س فـي القت�صاد من 

جامعة الكويت، و�صهادة الدرا�صات العليا فـي الدرا�صات امل�صرفـية 

من معهد الدرا�صات امل�صرفـية فـي الكويت. كما در�س فـي املعهد 

الدويل للتنمية الإدارية فـي جنيف، وكلية وارتون لإدارة الأعمال 

وكلية جون اأف كينيدي للدرا�صات وال�صيا�صات احلكومية فـي جامعة 

هارفرد التي در�س فـيها برنامج الإدارة التنفـيذية.

طارق عبدالسالم
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار

ان�صم ال�صيد طارق عبدال�صالم اإىل �صركة م�صاريع الكويت 

يناير  التنفـيذي لقطاع ال�صتثمار فـي  الرئي�س  فـي من�صب 

2011، وكان قد ان�صم اإىل ال�صركة للمرة الأوىل فـي 1992 
ال�صركة فـي عام  اإدارة ال�صتثمار فـي  واأ�صبح م�صوؤولً عن 

1996. توىل فـي 1999 من�صب مدير عام (كامكو)، وفـي 
2006 ان�صم اإىل �صركة العقارات املتحدة فـي من�صب الرئي�س 
التنفـيذي وفـي 2010 اأ�صبح رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 

التنفـيذي كما كان رئي�صاً ملجل�س اإدارة بنك برقان بني عامي 

2007 و2010 وع�صواً فـي جمل�س اإدارة بنك اخلليج املتحد 
وال�صركة البحرينية الكويتية للتاأمني و�صركة اخلليج للتاأمني. 

العقارات  اإدارة �صركة  رئي�س جمل�س  من�صب  وي�صغل حالياً 

املتحـدة ونائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�صركة الكويتية للمقا�صة، 

وع�صو جمل�س اإدارة كامكو، البنك الأردين الكويتي و�صركة 

القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية. ويحمل ال�صيد طارق 

عبدال�صالم بكالوريو�س حما�صبة من جامعة الكويت.

بيناك مايترا
رئيس المدراء الماليين للمجموعة

التحق ال�صيد بيناك مايرتا بالعمل لدى �صركة م�صاريع الكويت 

فـي عام 1988. ومت تعيينه مراقب مايل فـي عام 1991، ثم 

رئي�صاً للمدراء املاليني فـي املجموعة عام 1996. وهو ع�صو 

فـي فريق اإدارة خماطر وتطوير اإ�صرتاتيجية املجموعة. كما 

للمجموعة. وهو  الأداء  التخطيط وحتليل  يتوىل م�صوؤولية 

اإدارة بنك برقان وOSN ومركز بول�صار  ع�صو فـي جمل�س 

للمعرفة. وقبل التحاقه بالعمل لدى املجموعة، عمل ال�صيد 

مايرتا لدى مكاتب مدققي احل�صابات اخلارجيني اآرثر يونغ 

اإنرتنا�صيونال. وفـي عام 2008 فاز باأول جائزة رئي�س املدراء 

املاليني فـي القطاع اخلا�س ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأفريقيا. وفـي عام 2011 فاز بجائزة اأف�صل مدير مايل فـي 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا املمنوحة من معهد 

وويلز وهو خريج جامعة  فـي اجنلرتا  املجازين  املحا�صبني 

اأو�صمانيا - الهند.

خالد عبد الجبار الشّراد
الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

للمجموعة

فـي  الكويت  اإىل �صركة م�صاريع  ال�صّراد  ال�صيد خالد  ان�صم 

�صهر يونيو 2012، وتوىل فـي عام 2013 من�صب اأمني �صر 

جمل�س الإدارة. وقد عمل قبل ان�صمامه اإىل �صركة امل�صاريع فـي 

ال�صركة الكويتية للتجارة واملقاولت وال�صتثمارات اخلارجية 

الفرتة املمتدة بني  العاملني وذلك خالل  ل�صوؤون  اأول  كمدير 

�صركة  اإىل  ان�صم   1995 وفـي عام   .1995 و   1988 عامي 

م�صاريع الكويت كمدير املوارد الب�صرية وال�صوؤون الإدارية، قبل 

اأن ينتقل فـي عام 2000 اإىل (كامكو) حيث توىل من�صب نائب 

اأول للرئي�س التنفـيذي لإدارة املوارد الب�صرية والتطوير وال�صوؤون 

الإدارية، واأمني �صر جمل�س الإدارة. وفـي عام 2010 ح�صل 

ال�صيد ال�صّراد على جائزة اأف�صل موظف فـي كامكو. ال�صيد 

ال�صّراد ع�صو فـي اجلمعية الأمريكية الدولية لالإدارة ويحمل 

�صهادة البكالوريو�س فـي الإدارة من جامعة �صانت اإدواردز فـي 

اأو�صنت بولية تك�صا�س.

ديكالن ساوي
رئيس الخزانة للمجموعة

التحق ال�صيد ديكالن �صاوي بالعمل لدى �صركة م�صاريع الكويت 

فـي عام 2007، وكان قبل ذلك رئي�صاً لإدارة الأ�صول واخل�صوم 

لدى “اإت�س بي اأو اإ�س كوربوريت” فـي اإدنربه – �صكوتلندا. 

و�صغل �صابقاً منا�صب عدة لدى بنك اخلليج – الكويت، والهيئة 

الكويت،  الكويت، واإرن�صت اأند يونغ –  العامة لال�صتثمار – 

املحا�صبني  معهد  زميل  وهو  لندن.   – و”كي.بي.اإم.جي” 

وويلز، وحملل مايل جمــاز، وع�صو  اإجنلرتا  فـي  املجازين 

جمعية روؤ�صاء خزانة ال�صركات. 

مازن عصام حوا
نائب رئيس أول للمجموعة – المالية والعمليات

التحق ال�صيد مازن حوا بالعمل لدى �صركة م�صاريع الكويت فـي 

املجموعة،  والعمليات فـي  التمويل  2001، ويتوىل م�صوؤولية  عام 

التابعة  العاملة  ال�صركات  من  لعدد  امل�صت�صار  بدور  يقوم  كما 

للمجموعة. ويتوىل ال�صيد مازن حوا من�صب نائب رئي�س جمل�س 

اإدارة �صركة تقاعد لالإدخار والتقاعد و�صركة يونايتد نتوورك�س. 

�صمال  و�صركة  املتحدة  العقارات  �صركة  اإدارة  وهو ع�صو جمل�س 

التحاقه  وقبل  للتاأمني.  اخلليج  فجر  و�صركة  القاب�صة  اأفريقيا 

اأند كو.  اأندر�صون  ال�صيد حوا لدى  بالعمل لدى املجموعة، عمل 

جماز،  عام  وحما�صب  اللبنانية،  الأمريكية  اجلامعة  خريج  وهو 

وحما�صب اداري دويل معتمد، وحما�صب اإدارة جماز من معاهد 

فـي الوليات املتحدة.

روبير دروليه
نائب رئيس أول، التكنولوجيا واإلعالم

الكويت  م�صاريع  �صركة  لدى  بالعمل  دروليه  روبري  ال�صيد  التحق 

وتنمية  وتطوير  الإ�صراف  م�صوؤولية  ويتوىل   ،2006 عام  فـي 

الت�صالت  قطاع  فـي  الكويت  م�صاريع  �صركة  حمفظة جمموعة 

ويونايتد   OSN فـي  التنفـيذية  اللجنة  ع�صو  وهو  والإعالم. 

الكويت  م�صاريع  ل�صركة  الداخلي  القانوين  وامل�صت�صار  نتوورك�س، 

التحاقه  وقبل  وال�صتحواذ.  الدمج  و�صفقات  التمويل  لعمليات 

بالعمل لدى �صركة امل�صاريع، توىل من�صب الرئي�س التنفـيذي لدى 

كونتيننتال يوروب والرئي�س التنفـيذي لدى يو اإ�س كوميونيكي�صنز 

التحول  لعمليات  ال�صت�صارات  وتقدمي  قيادة  توىل  �صوليو�صنز. 

النوعي، و�صفقات الدمج وال�صتحواذ، والتحالفات الإ�صرتاتيجية 

ب�صفته رئي�س املدراء التجاريني على م�صتوى العامل لدى كيبل اأند 

الكابالت  فـي �صناعة  �صغل منا�صب عليا  اأن  له  و�صبق  وايرل�س، 

اإنرتنا�صيونال،  كندا  بيل  �صركة  حمامي  وكان  املتحدة.  باململكة 

وكانام ماناك. كما عمل فـي �صركة �صتيكمان – اإيليون للمحاماة.
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الجمعية  يحضرون  الذين  المساهمين  تزويد  سيتم 
العمومية للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من البيانات 
طلب  المساهمين  بإمكان  عليها.  للموافقة  المالية 
بالبريد  المالية  البيانات  تزويدهم بنسخة مطبوعة من 
باليد، وذلك قبل سبعة أيام من تاريخ اجتماع  المسلم 
الجمعية العمومية المعلن عنه. ولهذا الغرض، يرجى 
بــإدارة اتصاالت الشركات فـي شركة مشاريع  االتصال 
الكويت على الهاتف رقم  3477 2294 965+ لترتيب ذلك.

البيانـات  إرســال نسخة من  المساهمين طلب  بإمكان 
أيـام من  بالبريد اإللكتروني قبل سبعة  الماليــة إليهم 
المعلن عنه. ولهذا  العمومية  تاريــخ اجتماع الجمعية 
الغرض، يرجى مراسلتنا على عنوان البريد االلكتروني التالي: 

eman.alawadhi@kipco.com لترتيب ذلك.

بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من البيانات المالية 
فـي صيغة ملف PDF قبل سبعة أيام من التاريخ المعلن عنه 
الجتماع الجمعية العمومية، وذلك من موقع الشركة على 

www.kipco.com شبكة اإلنترنت

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا المالية لعام 2013: 

ولمزيد من المعلومات عن بياناتنا المالية لعام 2013 أو الحصول على نسخ إضافـية من هذا التقرير، يرجى االتصال على الهاتف رقم 3477 2294 965+

ص.ب 23982 الصفاة 13100 الكويت - هاتف: 885 1805 965+ فاكس: 3479 2294 965+
www.kipco.com

يتضمن كل تقرير من التقارير السنوية لشركات مجموعة شركة مشاريع الكويت )القابضة( لهذا العام تحفة خزفـية من مجموعة الصباح اإلسالمية التي تعتبر إحدى أفضل 
مجموعات الفن اإلسالمي فـي العالم. وقد تم نشر هذه الصور بعد الحصول على موافقة كريمة من دار اآلثار اإلسالمية.
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