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تاأ�سي�سها  الكويت وقد مت  فـي  الرائدة  الثقافـية  املوؤ�س�سات  اإحدى  الإ�سالمية هي  الآثار  دار 

لإدارة الأن�سطة املتعلقة مبجموعة ال�سباح التي تعترب اإحدى اأروع جمموعات الفن الإ�سالمي 

فـي العامل. ت�سم جمموعة ال�سباح اأكرث من 30 األف حتفة تت�سمن خمطوطات، واأجهزة علمية، 

و�سجاد، واأقم�سة، وجموهرات، وخزف، وزجاج، وعاج ومعادن من عدة بلدان من بينها اإ�سبانيا، 

والهند، وال�سني واإيران.

تعر�ض التقارير ال�سنوية ل�سركات جمموعة �سركة م�ساريع الكويت (القاب�سة) لهذا العام حتف 

من العاج من جمموعة ال�سباح. وياأتي ا�ستخدام هذه ال�سور فـي اإطار الدور الذي تلعبه �سركة 

م�ساريع الكويت فـي احلفاظ على ثروات البالد ورعايتها، جنباً اإىل جنب مع �سعيها نحو بناء 

م�ستقبل الكويت.
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ونفذت زخارفه باأ�شلوب احلفر. يعود تاريخ �شناعته اإىل القرن الثامن - التا�شع هجري / الرابع 

ع�شر - اخلام�س ع�شر ميالدي رمبا فـي مدينة غرناطة الإ�شبانية. وقد مت ن�شر هذه ال�شورة بعد 

احل�شول على موافقة كرمية من جمموعة ال�شباح، دار الآثار الإ�شالمية.
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موجز عن أداء الشركة لعام 2014

شركة مشاريع الكويت:
اإن جمموعة �سركات م�ساريع الكويت، مبا لديها من اأ�سول جمّمعة تبلغ 32 مليار دولر 

، هي اإحدى اأكرب ال�سركات القاب�سة الرائدة واأكرثها تنوعاً فـي الأن�سطة على 
)1(
اأمريكي

م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. حيث متتلك املجموعة ح�س�ض ملكية 

اأن�سطتها  موؤثرة فـي حمفظة ت�سم اأكرث من 60 �سركة عاملة فـي 24 دولة. وترتكز 

الرئي�سية فـي قطاعات اخلدمات املالية والإعالم وال�سناعة والعقارات، كما متتلك 

من خالل �سركاتها التابعة والزميلة ح�س�ض ُملكية كبرية فـي قطاعي التعليم وال�سحة.

وت�سمل م�سالح �سركة م�ساريع الكويت فـي قطاع اخلدمات املالية ح�س�ض ُملكية رئي�سية 

فـي بنوك جتارية، و�سركات اإدارة الأ�سول، والبنوك التي تقدم اخلدمات امل�سرفـية 

ال�ستثمارية و�سركات التاأمني. وت�سم ال�سركات الرئي�سية العاملة فـي هذا القطاع �سمن 

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

وفـي القطاع الإعالمي فاإن للمجموعة ح�سة الأغلبية فـي OSN، وهي ال�سركة الرائدة 

على م�ستوى املنطقة فـي جمال خدمة التلفزة الف�سائية الرقمية املدفوعة.

اإلنجازات الرئيسية في عام 2014:
�شركة امل�شاريع تنجح باإ�شدار �شندات فـي ال�شوق الــدويل: قامت ال�سركة باإ�سدار   

�سندات بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي (141 مليون دينار كويتي) لأجل خم�ض 

�سنوات فـي الأ�سواق الدولية، وهو الإ�سدار الذي يعترب الأول فـي منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا فـي عام 2014. و�سهد العام تغيري وكالة موديز للنظرة 

امل�ستقبلية لل�سركة من �سلبية اىل م�ستقرة.

بنك برقان ي�شتكمل بنجاح عملية زيادة راأ�س املال: جنح بنك برقان بزيادة راأ�ض ماله   

بواقع 102.6 مليون دينار كويتي، كما ا�ستكمل بنجاح اإ�سدار اأوراق مالية م�ستدامة 

(AT1) بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي.

OSN تزيد حجم الإيــرادات والأربــاح: جنحت ال�سركة الرائدة فـي قطاع خدمات   

التلفزة الف�سائية املدفوعة فـي املنطقة بزيادة حجم الإيرادات بن�سبة 24% والأرباح 

ال�سافـية بن�سبة %66.

جمموعة اخلليج للتاأمني تعزز ح�شورها فـي اجلزائر: وا�سلت اخلليج للتاأمني تو�سعها   

تاأمني على احلياة.  �سركة  تاأ�سي�ض  اأخرى على  كيانات  باتفاقها مع  فـي اجلزائر 

ويبلغ راأ�سمال ال�سركة 12.7 مليون دولر اأمريكي، وتبلغ ح�سة اخلليج للتاأمني فيها 

.%42.5

العقارات  �سركة  افتتحت  العقارات املتحدة تفتتح بوليفارد العبديل فـي الأردن:   

املتحدة بوليفارد العبديل، وهو م�سروع متعدد ال�ستخدامات �سمن م�سروع العبديل 

فـي العا�سمة الأردنية عّمان.

باإطالق  العام  كامكو خالل  �سركة  كامكو تنجح باإطالق �شناديق جديدة: قامت   

الثابت بهدف  للدخل  بل�ض  للعوائد و�سندوق كامكو مينا  العقاري  �سندوق كامكو 

تنويع اخليارات ال�ستثمارية املتاحة للعمالء.

ملخص النتائج المالية في 2014:
حققت �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 2014 اأرباحاً بقيمة 46.1 مليون د.ك (157.4 

لل�سركة.  املتوا�سلة  الربحية  والع�سرون من  الثالث  العام  اأمريكي) وهو  مليون دولر 

و�سجلت الإيرادات الإجمالية من العمليات امل�ستمرة لعام 2014 ارتفاعاً بن�سبة %16 

اأمريكي) باملقارنة مع 514 مليون د.ك  لت�سل اإىل 598 مليون د.ك (2 مليار دولر 

(1.76 مليار دولر اأمريكي) فـي عام 2013. كما ارتفع جمموع الأ�سول املجّمعة فـي 

2014 لي�سل اإىل 9.3 مليار د.ك (32 مليار دولر اأمريكي) باملقارنة مع 8.6 مليار د.ك 
(29.4 مليار دولر اأمريكي) فـي 2013.

صافـي األرباح
مليون د.ك

40.1

13

46.1

14

اإليرادات
مليون د.ك

514

13

598

14

الموجودات
مليار د.ك

8.6

13

9.3

14

حقوق الملكية
مليون د.ك

560

13

515

14

مالحظة:
)1( �سعر ال�سرف امل�ستخدم هو 0.293 دينار كويتي لكل دولر اأمريكي واحد
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لمحة عن ديون الشركة األم والتصنيفات االئتمانية

مالحظات:
)1( يرجى مراجعة اإي�ساح رقم 3,2 و4 فـي البيانات املالية املجمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2013 للح�سول على تفا�سيل اإعادة اإدراج بيانات عام 2012.

متّثل الأ�سول غري املتداولة جغرافـياً وفقاً للمالحظة رقم 30 فـي البيانات املالية لعام 2014.
 
)5( )2( مت تعديل بيانات ربحية ال�سهم التاريخية نظراً لإ�سدار اأ�سهم منحة. 

بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن ال�سركة اأعلنت عن 5% اأ�سهم منحة لعام 2012 و 2013.
 
)6( مت احت�ساب الن�سب املئوية للقطاعات قبل ال�ستبعادات بني ال�سركات. 

 
)3(

مقرتح.
 
)4(

التصنيفات اإلئتمانية للشركة

نظرة م�ستقبلية   ت�سنيف طويل الأجل  ت�سنيف ق�سري الأجل  ت�سنيف الوكالت 

مستقرة  BBB-  A3 �ستاندرد اآند بورز 

مستقرة  Baa3  Prime 3 موديز 

نظرة م�ستقبلية   ت�سنيف وطني  ت�سنيف ال�سندات   

مستقرة  A+KW  BBB+ كابيتال �ستاندردز 

مجموعة شركة المشاريع وفقًا لالنتشار الجغرافـي والقطاعات

أبرز البيانات المالية

الدين )مليون دينار كويتي(

مجموع األصول وفقًا للقطاعات)3(: 35 مليار دوالر

األصول وفقًا لالنتشار الجغرافـي)5(

%81 البنوك التجارية   
%7 اإدارة الأ�سول وخدمات امل�سارف ال�ستثمارية   
%1 التاأمني   
%2 الإعالم   
%2 ال�سناعة   
%6 ال�سيافة والعقار   
%1 اأخرى   

%61 الكويت   
%3 باقي دول جمل�ض التعاون   

%29 باقي دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا   
%7 اأوروبا   
%0 اأمريكا ال�سمالية   

إجمالي اإليرادات وفقًا للقطاعات)3(: 2.1 مليار دوالر

%66 البنوك التجارية   
%9 اإدارة الأ�سول وخدمات امل�سارف ال�ستثمارية   
%1 التاأمني   
%2 الإعالم   
%7 ال�سناعة   

%11 ال�سيافة والعقار   
%4 اأخرى   

اإليرادات وفقًا لالنتشار الجغرافـي

%47 الكويت   
%4 باقي دول جمل�ض التعاون   

%31 باقي دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا   
%17 اأوروبا   
%1 اأمريكا ال�سمالية   

201220132014
)معاد إدراجها()1(

امليزانية العمومية املجمعة )مباليني د.ك(

 1,515.7  1,373.5  1,009.3 نقد فـي ال�سندوق ولدى البنوك
 629.8  583.6  483.6 اأذونات خزانة و�سندات

 393.3  377.0  316.5 ا�ستثمار فـي �سركات زميلة
 162.7 137.3144.1ا�ستثمار فـي �سركة حما�سة اإعالمية

 386.7  362.6  380.6 عقارات ا�ستثمارية 
 479.5  494.3  381.5 ا�ستثمارات اأخرى

 5,760.5  5,302.4  4,493.1 موجودات اأخرى (مبا فـيها ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة)
 9,328.2  8,637.5  7,201.9 اإجمايل املوجودات

 7,701.9  7,176.0  5,751.8 ديون
 351.8  347.4  354.4 مطلوبات اأخرى

 515.1  560.4  546.6 حقوق امللكية
144--اأوراق راأ�ض مالية م�ستدامة

 615.4  553.7  549.1 احل�س�ض غري امل�سيطرة
بيان الدخل املجمع )مباليني د.ك(

 309.4  266.3 180.6اإيرادات فوائد
 43.8  40.5  66.0 اإيرادات ا�ستثمار
 59.8  53.7 46.1اأتعاب وعمولت

 34.5  13.7  4.0 ح�سة فـي نتائج �سركات زميلة
 10.9  6.3 (2.1)ح�سة فـي نتائج �سركة حما�سة اإعالمية

 57.6  45.9  34.1 اإيرادات �سيافة وعقارات
 81.9  87.7 73.5اإيرادات اأخرى

 597.9  514.1  402.2 اإجمايل الإيرادات من العمليات امل�ستمرة
 494.1  445.2  319.6 اإجمايل امل�سروفات

   -  40.0  11.5 الربح من العمليات املوقوفة
 16.4  15.8 14.0�سرائب

 41.3  53.1  48.5 ربح ال�سنة اخلا�ض باحل�س�ض غري امل�سيطرة
 46.1  40.1  31.6 �سافـي الربح

 33.0  27.9 22.2ربحية ال�سهم (فل�ض))2(
 25.0(4)20.020.0الأرباح املوزعة لل�سهم الواحد (فل�ض))6(

السيولــــة

إجمالي الدين

صافـي الدين

موعد استحقاق الدين: 2014

نـوع الديــن: 2014

%41 > �سنتان   
%7 2-4 �سنوات   

%52 اأكرث من 4 �سنوات   

%79 �سندات دولية   
%7 �سندات بالدينار الكويتي   

%14 قرو�ض بنكية   
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صافـي قيمة األصول
ي�ستند جدول �سافـي قيمة الأ�سول املبنّي اأدناه على تقييم ”جمموع الأجزاء“. مت و�سع اجلدول وفقاً ل�سيناريوهني اإثنني، ”الأ�سا�ض القائم“ و ”مع عالوة �سيطرة“. ومت وفقاً 

لل�سيناريو الأول احت�ساب ا�ستثمارات �سركة م�ساريع الكويت وفقاً ل�سعر نهاية العام. اأما مع عالوة �سيطرة فاإن ال�سيناريو يفرت�ض �سعر ال�سهم املذكور كما فـي نهاية العام 

وبزيادة 50%، وقد مت عر�سه بغر�ض التو�سيح، حيث اإن الأداء التاريخي ل�سركة امل�ساريع يبنّي اأن عمليات بيعها لأ�سول حققت دائماً عوائد م�سابهة لأ�سعار عالوة ال�سيطرة. 

اأّما بالن�سبة لتقييم OSN، فاإن قيمتها فـي ال�سناريوهني ت�ستند اإىل حجم ح�سة �سركة امل�ساريع فـي ال�سركة التي تبلغ 60.4% من قيمتها (قيمة ال�سركة 1.5 مليار دولر) 

.
املقّدرة عند اإمتام الدمج بني �سوتامي واأوربت فـي اأغ�سط�ض 2009)2(

مالحظات:
متّثل عائدات امل�ساهمني مبا فـي ذلك التوزيعات، واإ�سدارات اأ�سهم منحة، والتعديالت لإ�سدار اأ�سهم وغريها من الإجراءات خالل فرتة التملّك.

 )1(

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

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية)1(العائد اإلجمالي لحقوق المساهمين - معدل النمو السنوي التراكمي: 2004 – 2014)1(

النمو فـي القيمة الدفترية - معدل النمو السنوي التراكمي)2(: 2004 – 2014

أداء سهم شركة مشاريع الكويت مقارنة بمؤشر سوق الكويت لألوراق المالية )2004 – 2014(

الـم�سدر: كامكو

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

مع عالوة �سيطرةالأ�سا�ض القائم

2013201420132014
د.ك

مليون

ال�سهم

(فل�ض)

د.ك

مليون

ال�سهم

(فل�ض)

د.ك

مليون

ال�سهم

(فل�ض)

د.ك

مليون

ال�سهم

(فل�ض)

 225  324  137  198  150  216  91  132 بنك اخلليج املتحد
 411  593  380  548  274  395  253  365 بنك برقان

 45  65  42  60  30  44  28  40 اخلليج للتاأمني
 74  107  50  72  74  107  33  48 �سركة ال�سناعات املتحدة
 46  66  48  70  30  44  32  46 �سركة العقارات املتحدة

OSN 267  185  267  185  267  185  267  185 
(64)(93)(7)(10)(64)(93)(7)(10)�سافـي اأ�سول اأخرى

922  1,329 835 1,204 616980680 889 اإجمايل قيمة الأ�سول
 201  290  178  257  201  290  178  257 �سافـي الدين

721  1,039 438690479948657 632 �سافـي قيمة الأ�سول

مالحظات:
كما فـي 31 دي�سمرب 2014.

 )1(

اأنظر اي�ساح رقم 22 فـي البيانات املالية ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2009.
 )2(

اأداء �سهم �سركة م�ساريع الكويت (معاد احت�سابه)  

اأداء موؤ�سر ال�سوق (معاد احت�سابه)  

�سركة م�ساريع الكويتاخلليج للتاأمنيبنك اخلليج املتحدبنك برقانالعقارات املتحدة

�سركة م�ساريع الكويتاخلليج للتاأمنيبنك اخلليج املتحدبنك برقانالعقارات املتحدة

%6.4%11.2%13.6%12.1%18.1

�سركة م�ساريع الكويتاخلليج للتاأمنيبنك اخلليج املتحدبنك برقانالعقارات املتحدة

%15.7%16.1%14.3%30.1 )%2.7(0.6x1.9x1.2x2.0x 1.7x
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الخدمات الماليةالخدمات المالية
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

كامكو هي ذراع �سركة م�ساريع الكويت فـي اإدارة الأ�سول واخلدمات امل�سرفـية ال�ستثمارية، 

وهي �سركة رائدة فـي جمال ال�ستثمار تخ�سع لقوانني هيئة ا�سواق املال فـي الكويت. تعترب 

كامكو اإحدى اأكرب �سركات املنطقة من حيث حجم الأ�سول املّدارة. تقوم كامكو بدور ريادي فـي 

اإدارة  القطاع ال�ستثماري من خالل تقدمي منتجات وخدمات مبتكره لعمالئها فـي قطاعات 

الأ�سول واخلدمات ال�ستثمارية امل�سرفـية. يبلغ حجم الأ�سول التي تديرها ال�سركة 11.6 مليار 

دولر امريكي، ومتتلك �سجاًل حافاًل من العمليـات ال�ستثماريـــة امل�سرفـية التي يفوق عددها 

الـ 79 عملية بقيمة تتجاوز 11.4 مليار دولر اأمريكي. 

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %86  

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

اطالق �سندوق كامكو العقاري للعوائد  

طرح �سندوق كامكو مينا بل�ض للدخل الثابت  

ا�ستمرار النمو الت�سغيلي والربحية  

الفوز بجائزة اأف�سل �سركة لإدارة الأ�سول خليجياً لعام 2014 من وورلد فاينان�ض  

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

تقلي�ض حجم الدين بن�سبة %17  

منو الأ�سول املُدارة بن�سبة %23  

هاتف:  26 26 185 965+  www.kamconline.com

الدخل من الر�سوم مباليني د.ك الأ�سول املدارة مليار د.ك

إدواردو إيغورين
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

بنك برقان

بنك برقان هو ثاين اأكرب بنك من حيث الأ�سول  فـي الكويت ومن اأ�سرع املجموعات البنكية منواً 

فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. تعمل جمموعة بنك برقان فـي 7 دول عرب اأكرث من 

233 فرعاً فـي الكويت، والأردن، وتركيا، واجلزائر، وتون�ض، والعراق ولبنان. وت�سم املجموعة 
كل من بنك برقان - الكويت، والبنك الأردين الكويتي، وبنك اخلليج اجلزائر، وم�سرف بغداد، 

وبنك تون�ض العاملي وبنك برقان - تركيا. اإن بنك برقان مدرج فـي �سوق الكويت لالأوراق املالية.

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %63  

اأبرز ن�ساطات البنك 

زيادة راأ�ض املال بواقع 102.6 مليون دينار كويتي لتلبية متطلبات بازل 3   

ا�ستكمل بنجاح اإ�سدار اأوراق مالية م�ستدامة (AT1) بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي   

تبلغ م�ساهمة العمليات الدولية 53% من اإيرادات املجموعة   

جودة الأ�سول فـي و�سع مريح   

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

ارتفاع الدخل الت�سغيلي بن�سبة %9   

ارتفاع الأرباح الت�سغيلية قبل املخ�س�سات بن�سبة %9   

و�سل معدل النمو ال�سنوي للقرو�ض وال�سلف اإىل %11   

هاتف: 8000 2298 965+  www.burgan.com

الدخل الت�سغيلي مباليني د.ك الأرباح الت�سغيلية قبل املخ�س�سات 

مباليني د.ك

فـيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي

كامكو
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خالد سعود الحسن
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

مجموعة الخليج للتأمين

جمموعة اخلليج للتاأمني هي جمموعة التاأمني الرائدة فـي الكويت واإحدى اأكرب �سبكات التاأمني 

فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مبا لديها من �سركات عاملة فـي كل من ال�سعودية، 

والأردن، ولبنان، ودولة المارات العربية املتحدة، و�سورية، وم�سر، والعراق والبحرين بالإ�سافة 

اإىل الكويت. تقدم اخلليج للتاأمني منذ اأكرث من 53 عاماً جمموعة متكاملة من اخلدمات التاأمينية 

التي ت�سمل التاأمني على احلياة، التاأمني على ال�سيارات والتاأمني �سد املمتلكات واحلوادث العامة. 

جمموعة اخلليج للتاأمني مدرجة فـي �سوق الكويت لالأوراق املالية.  

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %46  

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

ا�ستكمال اإعادة هيكلة ال�سركات بنجاح وتاأ�سي�ض �سركة اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني  

املحافظة على موقعها الريادي فـي الكويت، والبحرين والأردن من حيث اإجمايل الأق�ساط املكتتبة   

زيادة ح�سة املُلكية فـي العديد من ال�سركات وال�ستحواذ على ح�سة بن�سبة 17.1% فـي   

�سركة يونايتد نتورك�ض

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

ارتفاع الأرباح ال�سافـية بن�سبة 17.6% لت�سل اإىل 12 مليون د.ك  

ارتفاع الأق�ساط الإجمالية املكتتبة بن�سبة 10.5% لت�سل اإىل 173.6 مليون د.ك  

ارتفاع قيمة الأ�سول املجّمعة بن�سبة 8.4% لت�سل اإىل 347.2 مليون د.ك  

بلغ حجم نتائج الكتتاب 8.8 مليون د.ك  

هاتف: 080 1802 965+  www.gulfinsgroup.com

الإيرادات مباليني د.ك �سافـي الأربــــاح مباليني د.ك
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ربيع سكرية
الرئيس التنفـيذي

بنك الخليج المتحد

بنك اخلليج املتحد هو الذراع امل�سرفـية ال�ستثمارية ل�سركة م�ساريع الكويت ومقره البحرين. 

ويقدم البنك من خالل �سركة كامكو، التابعة له، خدمات اإدارة الأ�سول واخلدمات امل�سرفـية 

ال�ستثمارية فـي الكويت، كما يقدم جمموعة وا�سعة من اخلدمات امل�سرفـية التجارية وخدمات 

اخلزينة عرب فـيم بنك فـي مالطا. اإن بنك اخلليج املتحد مدرج فـي �سوق البحرين لالأوراق املالية.

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %97  

اأبرز ن�ساطات البنك 

حت�ّسن كبري فـي تاريخ ا�ستحقاق الدين  

زيادة ح�سة املُلكية فـي فـيم بنك - مالطا اإىل %61  

املحافظة على الت�سنيف ال�ستثماري بدرجة BBB من كابيتال اإنتلجن�ض   

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

ارتفاع الأرباح ال�سافية بن�سبة تزيد عن 600% لت�سل اإىل 18.8 مليون دولر اأمريكي   

حتقيق اأرباح للعام الرابع والع�سرون على التوايل   

بلغ اإجمايل حجم الأ�سول املُدارة 11.6 مليار دولر اأمريكي   

بلغ معدل كفاية راأ�سمال البنك املجّمع 15% مبا يتجاوز احلّد الأدنى للمعدلت املطلوبة    

البالغ %12.5

هاتف: 3233 1753 973+  www.ugbbah.com

الإيرادات مباليني د.ك �سافـي الأربــــاح مباليني د.ك
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والتروس ماثيوس
الرئيس التنفـيذي

سدافكو

�سركة القرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية هي من اأكرب امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ض فـي 

قطاعي الكيماويات البرتولية وال�سناعة. تاأ�س�ست ال�سركة فـي عام 2004 براأ�ض مال قدره 110 

مليون دينار كويتي، ومت اإدراجها فـي �سوق الكويت لالأوراق املالية فـي عام 2007. ت�سم حمفظة 

ا�ستثمارات القرين �سركة ايكويت للبرتوكيماويات، ال�سركة الكويتية لالأوليفـينات، ال�سركة الكويتية 

للعطريات، ال�سركة املتحدة للم�ساريع النفطية، ال�سركة الوطنية للخدمات البرتولية بالإ�سافة 

اىل ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) فـي قطاع ال�سناعات الغذائية.

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %31  

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

رفع ح�سة ُملكيتها فـي �سدافكو اإىل %40.11  

ارتفاع الأرباح الت�سغيلية من ال�ستثمارات خ�سو�ساً من �سدافكو  

الأرباح غري الت�سغيلية عالية نتيجة دمج الأعمال من جراء ا�ستثمار �سدافكو  

اأبرز املوؤ�سرات املالية

ارتفاع الأرباح لت�سل اإىل 14.9 مليون د.ك  

بلغت ربحية ال�سهم الواحد 14.17 فل�ض  

ارتفاع القيمة الدفرتية لت�سل اإىل 290  فل�ض لل�سهم  

ارتفاع اإجمايل اأ�سول ال�سركة اإىل 501.6 مليون د.ك  

تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) فـي عام 1976، وتقوم باإنتاج 

الرائدة للحليب طويل الأجل ومنتجات  التجارية  ال�سعودية، العالمة  وتوزيع وت�سويق منتجات 

والآي�ض  الطماطم  انتاج معجون  الرائدة فـي  ال�سركات  ال�سعودية. كذلك تعد من  الألبان فـي 

كرمي. ح�سلت م�سانع �سدافكو على ثالث �سهادات اآيزو 2005:22000 ومت اإدراجها فـي ال�سوق 

ال�سعودي لالأوراق املالية فـي عام 2005.

�سركة تابعة ل�سركة القرين

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

ا�ستكمال ت�سييد مبنى مركز التوزيع الإقليمي فـي الريا�ض  

تركيب وت�سغيل نظام (اأمليك�ض) الأول من نوعه فـي العامل، لتح�سني كفاءة وتقليل خ�سارة املواد   

اخلام عند اإعادة تكوين احلليب

تركيب وت�سغيل خط تعبئة جديد عايل ال�سرعة والأول من نوعه لتعبئة عبوات 500 مل  

اإ�سافة منتج اللـبـن والقهوة العربية اجلاهزة لل�سرب اإىل حمفظة منتجات ال�سركة  

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

ارتفاع اإيرادات املبيعات بن�سبة %13  

بلغت ربحية ال�سهم الواحد 395 فل�ض  

ارتفاع اإجمايل اأ�سول ال�سركة بن�سبة %11  

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

�سافـي املبيعات مباليني د.كالإيرادات مباليني د.ك �سافـي الأربــــاح مباليني د.ك�سافـي الأربــــاح مباليني د.ك

1979، وتهتم بال�ستثمار فـي القطاع ال�سناعي  تاأ�س�ست �سركة ال�سناعات املتحدة فـي عام 

وال�سحي. ت�سم حمفظة ا�ستثمارات ال�سركة ا�ستثمارين اأ�سا�سيني هما �سركة القرين ل�سناعة 

الكيماويات البرتولية - احد اكرب م�ستثمري الكويت فـي قطاعي البرتوكيماويات وال�سناعة، 

بالإ�سافة اإىل �سركة التقدم التكنولوجي، اإحدى ال�سركات املحلية الرائدة فـي جمال املعدات الطبية.

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %78  

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

قيمتهـا                  بلغــت  �سفقة  فـي   %11 بن�سبــة  �سدافكــو  فـي  املتبقيــة  احل�سة  من  التخــارج   

27 مليون د.ك
ارتفاع الدخل من ال�سركات الزميلة ب�سكل ملحوظ بف�سل عمليات ال�ستحواذ اجلديدة وحت�ّسن   

اأداء �سركة القرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية 

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

ارتفاع الدخل من العمليات امل�ستمرة بن�سبة 112% لت�سل اإىل 13.3 مليون د.ك  

بلغت ربحية ال�سهم الواحد 21.5 فل�ض  

ارتفاع اإجمايل الأ�سول املجّمعة بن�سبة 15% لت�سل اإىل 196 مليون د.ك   

هاتف: 3236 2294 965+  www.uickw.com

ديفـيد بوتوراك
الرئيس التنفـيذي

OSN

OSN هي ال�سركة الرائدة فـي �سوق خدمات التلفزة الف�سائية املدفوعة على م�ستوى ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا حيث تقدم اأو�سع ت�سكيلة من الرتفـيه العربي والغربي واجلنوب اآ�سيوي 

والفلبيني املميز. وتتيح OSN عرب اأكرث من 150 قناة (58 قناة بتقنية HD) اإمكانية الو�سول 

احل�سري اإىل اأحدث الأفالم وامل�سل�سالت والأحداث الريا�سية وبرامج الأطفال وبرامج منط 

احلياة. وقد اأطلقت OSN من�سة OSN Play: اأول من�سة تلفزيونية عرب الإنرتنت فـي املنطقة، 

 :OSN On Demand اأول جهاز ا�ستقبال هجني فـي املنطقة، وخدمة :OSN Plus HD وجهاز

اأول خدمة فـيديو عند الطلب فـي املنطقة.

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %60.5  

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

OSN اتفاق ا�سرتاتيجي مع اأبو ظبي لالإعالم ل�سم قنواتها الأ�سا�سية ح�سريا اإىل باقات  

تعزيز ال�سراكة مع ABS-CBN لت�سبح الوجهة احل�سرية جلميع قنوات TFC فـي املنطقة  

اإطالق خدمة Go - من�سة التلفزيون عرب الإنرتنت  

OSN تدخل ال�سوق امل�سري جمدداً عن طريق طرح اأجهزتها املتطورة تقنياً  

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

ارتفاع متو�سط اإيرادات جميع اأنواع ال�سرتاكات لكل م�ستخدم بن�سبة %3  

ارتفاع اإيرادات ال�سركة بن�سبة %24  

ارتفاع الأرباح ال�سافـية بن�سبة %66  

هاتف: 777 4367 971+  www.osn.com

الإيرادات مباليني د.ك الأرباح قبل ا�ستقطاع الفوائد 

وال�سرائب والإهالكات

مباليني د.ك

الإيرادات مباليني د.ك �سافـي الأربــــاح 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

* 9 اأ�سهر (1 اأبريل - 31 دي�سمرب 2014)
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قطاعات أخرىالعقار والضيافة
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

فوزي المسلم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

والرئيس التنفيذي
شركة الفنادق الكويتية

الكويتية  وللفنادق  وال�سيافة.  الفندقية  فـي جمال اخلدمات  الكويتية  الفنادق  �سركة  تعمل 

جمموعة من ال�سركات التابعة منها �سركة �سفـري الدولية لإدارة الفنادق واملنتجعات التي تعترب 

من ال�سركات الرائدة فـي املنطقة بف�سل 15 فندقاً تنت�سر فـي اأنحاء خمتلفة من منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ومن ال�سركات التابعة اأي�سـاً ال�سركـة الكويتيـة للتجهيــزات الغذائية، 

و�سركة �سفاة للتجهيزات الغذائية و�سركة �سفـري للخدمات امل�ساندة وكيك ن بيك. اإن �سركة 

الفنادق الكويتية مدرجة فـي �سوق الكويت لالأوراق املالية.

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %32  

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

افتتاح �سفري �ساللة جاردنز ريزيدن�ض فـي ُعمان ر�سمياً  

افتتاح مطعمني فـي �ساللة جاردنز مول فـي ُعمان  

البدء بتطوير املرحلة الثانية من فندق وريزيدن�ض �سفري الفنطا�ض، الكويت  

توقيع عقد اإدارة منتجع قيد التطوير فـي مدينة الغردقة امل�سرية  

هاتف: 225 1805 965+  www.urc.com.kw

طارق عبدالسالم
رئيس مجلس اإلدارة

شركة العقارات المتحدة

�سركة العقارات املتحدة هي �سركة التطوير العقاري التابعة ل�سركة م�ساريع الكويت. تاأ�س�ست 

ال�سركة فـي عام 1973 ومت اإدراجها فـي �سوق الكويت لالأوراق املالية فـي عام 1984، وتعترب 

اليوم اإحدى اأبرز �سركات التطوير العقاري فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ترتكز 

عمليات ال�سركة ب�سكل رئي�سي فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من خالل عدد من 

�سركاتها التابعة واأذرعها ال�ستثمارية. وتت�سمن املحفظة ال�ستثمارية لل�سركة املجمعات التجارية، 

والفنادق، واملنتجعات، واملباين ال�سكنية، واملباين وناطحات ال�سحاب الإدارية، بالإ�سافة اإىل 

امل�ساريع متعددة ال�ستخدامات.

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2014: %70  

اأبرز ن�ساطات ال�سركة 

بيع قطعة اأر�ض تبلغ م�ساحتها 10,105 مرت مربع فـي دولة قطر للحد من الأ�سول غري املدّرة   

رفع ت�سنيف �سندات بقيمة 60 مليون دينار كويتي اإىل  BBB من قبل وكالة كابيتال اإنتليجن�ض  

الفوز بثالث جوائز عاملية مرموقة  

اإ�سافة م�سروع اأ�سوفـيد فـي املغرب ملحفظة ال�سركة، وهو م�سروع جديد متعدد ال�ستخدامات  

اأبرز املوؤ�سرات املالية 

ارتفاع اإجمايل الأ�سول بن�سبة %10.1   

ارتفاع الإيرادات بن�سبة %23  

هاتف: 7070 2225 965+  www.khc.com.kw

الإيرادات مباليني د.ك الأرباح الت�سغيلية مباليني د.ك

�سركة اإدارة اخلليج املتحدة هي ال�سركة التابعة ل�سركة م�ساريع الكويت فـي الوليات املتحدة 

الأمريكية. اإن هذه ال�سركة، التي تتخذ من بو�سطن مقراً لها، تتوىل م�سوؤولية حتديد املوارد 

ال�سرتاتيجية لدعم اخلدمات املالية والأن�سطة العقارية والإعالمية ل�سركة م�ساريع 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�سار للمعرفة هو ال�سركة ال�ست�سارية التابعة ل�سركة م�ساريع الكويت ومقرها الهند. 

وتقدم هذه ال�سركة حلولً متقدمة فـي جمالت اخلدمات ال�ست�سارية ل�سركات الأعمال، والأبحات 

مت�سارعاً،  والتحليالت املالية. ويقدم بول�سار لعمالئه فـي الهند، التي ي�سهد اقت�سادها منواً 

جمموعة متكاملة من اخلدمات ال�ست�سارية فـي املجال ال�ستثماري. وت�سم لئحة عمالء مركز 

بول�سار �سركات جمموعة �سركة م�ساريع الكويت وعمالء خارجيني.

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

مشعل علي
الرئيس التنفـيذي

شركة التعليم المتحدة
الكويت

محمود الصانع
رئيس مجلس اإلدارة

يونايتد نتوركس
الكويت

تاأ�س�ست �سركة التعليم املتحدة فـي عام 2002 ك�سركة متخ�س�سة بالتعليم العايل فـي الكويت، 

ولل�سركة �ست مدار�ض حتت �سركة الريان القاب�سة بالإ�سافة اإىل اجلامعة الأمريكية فـي الكويت 

واملدر�سة املتحدة الأمريكية.

تعترب �سركة يونايتد نتورك�ض ال�سركة الرائدة املتخ�س�سة فـي جمال توفـري احللول واخلدمات 

لتطوير  ال�سركة  ت�سعى  الكويت.  فـي  املعلومات  وتكنولوجيا  والت�سالت  الإعــالم  فـي قطاع 

وتقدمي اأف�سل احللول واخلدمات التكنولوجية املبتكرة لتعزيز التوا�سل والكفاءة والإبداع فـي 

بيئات العمل والرتفـيه.

هاتف: 8310/1/2 2244 965+  www.kipco.com +965 182 8444 :هاتف  www.unitednetworks.com.kw 

طارق عبدالسالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت

لوك ميتيفـييى
الرئيس التنفـيذي

شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد
البحرين

تعمل �سركة �سمال اإفريقيا القاب�سة على ا�ستك�ساف الفر�ض ال�ستثمارية املتاحة فـي اقت�سادات 

دول �سمال اإفريقيا وال�ستثمار فـيها. وتعترب ال�سركة من اأكرب ال�سركات ال�ستثمارية فـي منطقة 

ال�سرق الأو�سط حيث ت�سم حمفظتها ح�س�ساً فـي قطاع ال�سناعة والعقار وخدمات ال�سركات 

فـي عدة بلدان مثل اجلزائر واملغرب وتون�ض وم�سر.

�سركة تقاعد لالدخار والتقاعد هي ال�سركة الأوىل من نوعها فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا التي تقدم عدة منتجات ادخار وتقاعد لالأفراد واملوؤ�س�سات. اأطلقت ال�سركة فـي عام 

2013 اأول نطاق من منتجاتها فـي البحرين. اإن منتجات �سركة تقاعد م�سممة خ�سي�ساً لتنا�سب 
الطموحات ال�ستثمارية للم�ستهلكني فـي منطقتنا.

هاتف: www.northafricaholding.com+973 17 511 611  هاتف: 3733 2291 965+  www.takaud.com
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رسالة من مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ما يزال االقتصاد العالمي يواجه الكثير من المشاكل فـي مسعاه الكتساب مزيد من الزخم، وذلك فـي ظل بيئة 
عالمية صعبة يسيطر عليها انخفاض أسعار السلع األساسية وضعف التجارة الدولية. وفـي الوقت الذي تعاني 
فـيه الدول المتقدمة من الديون السيادية المرتفعة ومعدالت البطالة العالية، اللذين يؤثران بشكل سلبي على 
اآلفاق المستقبلية، فإن األسواق الناشئة تعاني من تباطؤ هيكلي. من المتوقع أن تتشدد األوضاع المالية العالمية 
بشكل تدريجي خالل عام 2015، ولكن يتوقع فـي الوقت نفسه أن تستمر السياسات النقدية الميّسرة التي تعود 
بالفائدة على القطاع الخاص لناحية تقليص الديون وتعافـي النظام المالي. وقد نجح اقتصادا الواليات المتحدة 
والمملكة المتحدة باالنتعاش فـي عام 2014 بفضل السياسات المالية، بينما تستمر المعاناة فـي دول منطقة 
اليورو واليابان. إن المخاطر التي تهدد هذا االنتعاش الهش ما تزال قائمة وذلك يتعلق فـي معظمه بتوقيت وقف 

هذه السياسات. 

اجلزائرية  ال�سركة  م�سمى  اأخرى، حتت  كيانات  مع  بامل�ساركة  اجلزائر،  فـي 

اخلليجية للتاأمني على احلياة حتت التاأ�سي�ض. 

اآخر من النمو جنحت خالله ال�سركة  اأما OSN فقد كان عام 2014 عاماً 

الرائدة فـي قطاع خدمات التلفزة الف�سائية املدفوعة فـي املنطقة بزيادة حجم 

الإيرادات بن�سبة 24 باملائة، فـي الوقت الذي وا�سلت فـيه تقدمي الأف�سل فـي 

جمال الرتفـيه التلفزيوين. 

كما قامت  OSN  بتمديد عقودها مع كربى ا�ستوديوهات هوليوود وتعزيزها 

للمحتوى العربي، اإىل جانب موا�سلة جهودها من اأجل توفـري قيمة م�سافة 

للم�سرتكني من خالل تقدمي املحتوى عرب الأجهزة الذكية ملزيد من الرتفـيه 

 .Go والراحة وذلك عرب خدمة

اأما بالن�سبة ل�سركة العقارات املتحدة، �سركتنا النا�سطة فـي القطاع العقاري، 

متعدد  م�سروع  وهــو  العبديل،  بوليفارد  بافتتاح  العام  خــالل  قامت  فقد 

وعملت  عّمان  الأردنية  العا�سمة  فـي  العبديل  م�سروع  �سمن  ال�ستخدامات 

�سركة بوليفارد العبديل على تطويره. و�سيتم خالل عام 2015 افتتاح العبديل 

اأ�سوار ال�سكني فـي القاهرة  اأمام اجلمهور اإىل جانب افتتاح م�سروعي  مول 

ورو�سة فـيو 1090 فـي بريوت.

فـي  ُملكيته  املتحد ح�سة  اخلليج  بنك  رفع  اأي�ساً  العام  اإجنــازات  اأبــرز  ومن 

فـيم بنك - مالطا من 30 باملائة اإىل 61 باملائة من خالل عملية ا�ستحواذ 

تطوعية. وعلى �سعيد اآخر قامت �سركة القرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية 

برفع حجم ُملكيتها فـي ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) 

�سركة  من  ال�سركة  راأ�سمال  من  باملائة   11 �سراء  بعد  باملائة   40 اإىل  لت�سل 

ال�سناعات املتحدة. 

املوؤيدين  اأحد  اأنها  ومبا  ال�سفافـية  مببداأ  امل�ساريع  �سركة  التزام  اإطار  وفـي 

والداعمني له، وا�سلت ال�سركة عملية تطوير بنيتها فـي جمال حوكمة ال�سركات 

مبا يتما�سى مع الإطار الذي حددته هيئة اأ�سواق املال فـي هذا املجال. وعلى 

الرغم من تاأجيل تنفـيذ هذا الإطار حتى منت�سف عام 2016، اإل اأن �سركة 

امل�ساريع عملت على ت�سكيل جلنة الرت�سيحات لالإ�سراف على تعيني اأع�ساء 

جمل�ض الإدارة وكبار اأع�ساء الإدارة التنفيذية، وذلك اإىل جانب جلنة التدقيق 

وجلنة حوكمة ال�سركات اللتني مت اإن�ساوؤهما العام املا�سي.

على  تدل  التي  للموؤ�سرات  ا�ستناداً  وذلك   2015 عام  ب�ساأن  متفائلون  نحن 

بن�سب  منو  مرحلة  فـي  دخوله  واحتمال  العاملي  القت�ساد  وت�سارع  ا�ستقرار 

معتدلة. وفـي هذا الوقت ت�ستعد منطقة ال�سرق الأو�سط لتحقيق اأداء جيد، 

وال�ستمرار بال�ستفادة من الجتاهات الواعدة. وبعد النخفا�ض احلاد فـي 

م�ستويات  اإىل  لالرتفاع  تعود  اأن  املتوقع  من  فاإنه   2014 فـي  النفط  اأ�سعار 

امل�سّدرة  الدول  النمو فـي  الذي �سيدعم  الأمر  املتو�سط،  املدى  معتدلة على 

للنفط مبا فـي ذلك دول جمل�ض التعاون اخلليجي. كما من املتوقع اأن ترتفع 

معدلت النمو فـي دول منطقة �سمال اأفريقيا وبالد ال�سام امل�ستوردة للنفط. 

ويتوقــع اأن يحقــق القت�ســاد الكويتــي منــواً باأقــل من اإمكانياتــه وذلك بن�سبة 

2.6 باملائة و2.8 باملائة خالل عامي 2015 و2016 على التوايل ب�سبب التاأخر 
فـي الإنفاق ال�ستثماري وانخفا�ض اأ�سعار النفط، ومع ذلك فمن املرجح اأن 

ت�ساهم العالقة املتناغمة عموماً بني احلكومة وجمل�ض الأمة فـي دعم النمو 

من خالل زيادة احتمالت اإطالق م�ساريع التنمية.

وفـي اخلتام نود اأن نتقدم اإىل مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري دولة الكويت 

الأحمد  ال�سيخ نواف  العهد  ال�سباح، و�سمو ويل  الأحمد اجلابر  ال�سيخ �سباح 

اجلابر ال�سباح، و�سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد ال�سباح رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

باأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان ملا يقدمونه من دعم م�ستمر وتوجيهات �سديدة.

مل�ساندتكم  الأعــزاء،  م�ساهمينا  اإليكم،  والتقدير  ال�سكر  بخال�ض  نتوجه  كما 

اأي�ساً  ون�سكر  املن�سرم.  العام  خالل  واإدارتها  ال�سركة  اإدارة  مبجل�ض  وثقتكم 

العاملة، ملا بذلوه  با�سمكم وا�سمنا موّظِفي �سركة م�ساريع الكويت و�سركاتنا 

من جهود دوؤوبة خالل عام 2014.

وبالنيابة عن م�ساهمينا نود اأن نُعرب عن بالغ �سكرنا لالإدارة على النتائج التي 

حققتها خالل عام 2014 والنجاح الذي توا�سل حتقيقه.

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

يزال  النمو ما  فاإن  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اأما على �سعيد منطقة 

حالة  لتحقيق  تتجه  القت�ساديات  معظم  اأن  يبدو  ولكن  منتظم،  وغري  ه�ّساً 

من ال�ستقرار. ويُتوقع اأن ت�ستمر اقت�ساديات البلدان امل�سّدرة للنفط بالنمو 

الن�ساط  تعافـي  اإىل  بالإ�سافة  وذلك  النفط،  اأ�سعار  تراجع  من  الرغم  على 

امل�ساكل  ا�ستمرار  من  الرغم  على  للنفط  امل�ستوردة  الــدول  فـي  القت�سادي 

الإقليمية  ال�سطرابات  الناجمة عن  املخاطر  اإن  الكبرية.  املالية واخلارجية 

وتقلّبات اأ�سعار النفط كبرية وذلك فـي الوقت الذي تتوا�سل فـيه التحّولت 

ال�سيا�سية والتحديات الأمنية.

وفـي الكويت فاإن املوؤ�سرات املالية والقت�سادية اآخذة فـي الرتفاع بدعم من 

البداية املعتدلة لعملية تنفـيذ خطط التنمية احلكومية. ومما ل �سك فـيه اأن 

العاملة �سمن حمفظة  الرئي�سية  لل�سركات  الإنفاق احلكومي �سيكون مفـيداً 

�سركة م�ساريع الكويت والعمليات اخلا�سة بها.

اأما بالن�سبة لأدائنا املايل خالل عام 2014، فاإنه ي�سّرنـا اأن نعلن جناحنا فـي 

بلوغ الهدف الذي حددناه لأنف�سنا خالل منتدى ال�سفافـية فـي العام املا�سي 

النمو والأربــاح عرب حتقيق  ن�سبة  يتمثل فـي حتقيق رقم مزدوج فـي  والذي 

اأمريكي) بزيادة  اأرباح بقيمة 46.1 مليون دينار كويتي (157.4 مليون دولر 

امل�ساريع  �سركة  اأن  يعني  وهذا   .2013 عام  مع  باملقارنة  باملائة   15 ن�سبتها 

الربحية  التوايل من  والع�سرون على  الثالث  العام  فـي حتقيق  بذلك  جنحت 

وهو �سجل حافل نفتخر به.

ارتفاعاً   2014 لعام  امل�ستمرة  العمليات  من  الإجماليـة  ــرادات  الإي وحققت 

بن�سبـة 16 باملائة لت�سل اإىل 598 مليــون دينــار كويتي (2 مليار دولر اأمريكي) 

اأمريكي) فـي عام  باملقارنة مع 514 مليون دينــار كويتي (1.76 مليار دولر 

2013. بينما ارتفع اإجمايل امل�سروفات الت�سغيلية بن�سبة 13 باملائة لي�سل اإىل 
432 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولر اأمريكي) باملقارنة مع 382 مليون 
دينار كويتي (1.3 مليار دولر اأمريكي) فـي 2013. كما ارتفع اإجمايل الأ�سول 

اأمريكي)  دولر  مليار   32) د.ك  مليار   9.3 اإىل  لي�سل   2014 فـي  املجّمعة 

باملقارنة مع 8.6 مليار د.ك (29.4 مليار دولر اأمريكي) فـي 2013.

نتيجة لذلك اأو�سى جمل�ض اإدارة ال�سركة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني 

لل�سهم الواحد (اأي مبعدل 25 باملائة) وهي تو�سية تخ�سع  بواقع 25 فل�ساً 

ملوافقة اجلمعية العمومية لل�سركة. 

اإ�سدار  بنجاح  ا�ستكمالها   2014 فـي  �سركتكم  اإجنــازات  اأبــرز  من  كان  لقد 

الأ�سواق  فـي  �سنوات  لأجل خم�ض  اأمريكي  دولر  مليون   500 بقيمة  �سندات 

باليورو.  الأجل  متو�سطة  مالية  اأوراق  لإ�سدار  برناجمها  مظلة  العاملية حتت 

وحظي الإ�سدار بطلب كبري من امل�ستثمرين عند اإطالقه حيث فاق الكتتاب 

قيمته مبقدار �ست مرات، وقد اأتاح هذا الطلب القوي على ال�سندات ل�سركة 

امل�ساريع ت�سعريه عند �سعر فائدة ثابتة بن�سبة 4.80 باملائة.

و�سهد عام 2014 حتقيق بنك برقان ثاين اأعلى عائد على ال�سهم بني البنوك 

الكويتية، وهو العام الذي ا�ستكمل فيه بنجاح زيادة راأ�ض ماله بواقع 102.6 

لتوفري  املال  راأ�ض  قاعدة  تعزيز  بهدف  املال  راأ�ض  زيادة  دينار. ومتت  مليون 

موارد مالية تتنا�سب وخططه التو�سعية ال�سرتاتيجية التي ت�ستهدف ب�سكل 

رئي�سي الأ�سواق التي تتمتع مبعدلت منو مرتفعة فـي منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.

اأوراق مالية م�ستدامة  اإ�سدار  كما ا�ستكمـل بنـك برقـان بنجـاح خالل العـام 

وجاء  باملائة.   7.25 تبلغ  وبفائدة  اأمريكي  دولر  مليون   500 بقيمة   (AT1)

الإ�سدار، الذي يعد الأول من نوعه من بنك كويتي، بهدف تعزيز قاعدة راأ�ض 

النمو  وخطط  تتنا�سب  مالية  مــوارد  ولتوفـري   3 بازل  متطلبات  لتلبية  املال 

امل�ستقبلية. كما اأن الإ�سدار يعزز نوعية راأ�ض املال ومعدل كفايته دون اأي تاأثري 

على امل�ساهمني احلاليني. 

هيكلة  اإعــادة   2014 عام  خالل  للتاأمني  اخلليج  جمموعة  وا�سلت  بدورها 

عملياتها، حيث مت تغيري ا�سم �سركة اخلليج لتاأمينات احلياة اإىل �سركة اخلليج 

للتاأمني واإعادة التاأمني. كما مت رفع راأ�سمال ال�سركة بهدف حتويل الأن�سطة 

الت�سغيلية من جمموعة اخلليج للتاأمني اإىل ال�سركة با�سمها اجلديد. وبذلك 

�سوف يقت�سر عمل جمموعة اخلليج للتاأمني على الإ�سراف والرقابة على اأداء 

�سركاتها التابعة والزميلة.

كما اأعلنت اخلليج للتاأمني عن انتهائها من تاأ�سي�ض �سركة تاأمني على احلياة 
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حضرات المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
استمر االقتصاد العالمي باالنتعاش خالل العام الماضي 
وذلك كما توقعنا، وعلى الرغم من بقاء هذا االنتعاش 
على المستوى العالمي ضعيفًا وغير متكافئ، إال أن 
المؤشرات على تحّسن الوضع االقتصادي فـي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا واضحة. ومع ذلك فإن 
النمو االقتصادي القائم على االستثمار ما يزال مطلبًا 
ملّحًا فـي المنطقة، بينما ما تزال تمّثل مسألة توفـير 
الحاد  التحّدي األكبر. وبعد االنخفاض  العمل  فرص 
فـي أسعار النفط فـي 2014 فإنه من المتوقع أن تعود 
لالرتفاع إلى مستويات معتدلة على المدى المتوسط، 
الذي سيتيح للحكومة الكويتية بتعزيز اإلنفاق  األمر 
على مشاريع التنمية و سيكون مفـيدًا لعمليات شركة 

المشاريع الرئيسية.

نتائجنا فـي عام 2014
اأعلنا فـي منتـدى ال�سفافـية خالل العام املا�ســي عن توقعاتنـــا بنمـــو اإيراداتنا 

نعلـــن جناحنا فـي حتقيـــق  اأن  وي�سّرنــا   ،2014 فـي  مــزدوج  برقم  واأرباحنا 

هذا الهدف بعد ت�سجيل اإيراداتنـا الإجمالية من العمليات امل�ستمرة واأرباحنا 

ارتفاعاً بن�سبة 16 باملائة و15 باملائة على التوايل. وعليه اأو�سى جمل�ض الإدارة 

بتوزيـع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع 25 فل�ساً لل�سهم الواحد (اأي مبعدل 

25 باملائة)  وهي تو�سية تخ�سع ملوافقة اجلمعية العمومية لل�سركة.

اجتاهات  على  البناء  توا�سل  املا�سي  العام  حققناها خالل  التي  النتائج  اإن 

النمو التي ن�سعى اإليها، حيث ارتفع اإجمايل اأ�سول ال�سركة بن�سبة 75 باملائة 

فـي  كويتي  دينار  مليار   5.3 باملقارنة مع  كويتي  دينار  مليار   9.3 اإىل  لي�سل 

ارتفعت  بينما  باملائة،   52 بن�سبة  ارتفع  الإيــرادات  اأن منو  كما   .2009 عام 

العائد  وو�سل  املا�سية.  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  باملائة   25 بن�سبة  الربحية 

الكلّي لال�ستثمار فـي عام 2014 اإىل 22 باملائة. 

اإن هذه النتائج تعك�ض اجتاهات الأداء الإيجابي فـي القطاعات الرئي�سية التي 

تن�سط بها �سركاتنا، كما اأنها دليل على منو �سركاتنا خالل ال�سنوات اخلم�ض 

املا�سية والربحية التي حققتها. 

عملياتنا الرئيسية
اأداء  وهو   2014 عام  اأداء جيد خالل  بتحقيـق  الرئي�سيــة  �سركاتنـــا  جنحت 

لبنك  الت�سغيلــي  الدخــل  ارتفـع  بعــ�ض احلــالت توقعاتنـــا، فقـد  جتاوز فـي 

برقان بن�سبــة 9 باملائــة لي�سـل اإلــى 275.7 مليون دينار كويتي (941.6 مليون 

 17.6 بن�سبـة  للتاأمني  اخلليج  اأرباح جمموعة  ارتفــعت  كمــا  اأمريكي)،  دولر 

باملائة لت�سل اإىل 12 مليون دينــار كويتي (41 مليون دولر اأمريكي). بدوره 

  22.9 بن�سبة  املتحدة  العقارات  ل�سركة  الت�سغيلية  الإيــرادات  اإجمايل  ارتفع 

اأمريكي)،  دولر  مليون   176.6) كويتي  دينار  مليون   51.7 اإىل  لي�سل  باملائة 

كما ارتفعت اإيرادات �سركة ال�سناعات املتحدة بن�سبة 112 باملائة لت�ســـل اإىل 

13.3 مليون دينار كويتي (45.4 مليون دولر اأمريكي). ووا�سلت OSN م�سار 

النمو الذي بداأته وذلـك عرب ارتفاع اأرباحها ال�سافـية بن�سبة 66  باملائة وزيادة 

حجم الإيرادات بن�سبة 24 باملائــة.

وجنح بنك برقان خالل العام باملحافظة على اأدائه الت�سغيلي القوي بدعم من 

وقاعدة  الأ�سول  رفع جودة  �سبيل  فـي  البنك،  وقام  العمومية.  ميزانيته  منو 

راأ�ض املال اإىل احلجم املالئم، برفع قاعدة راأ�ض املال لتلبية متطلبات بازل 3 

وذلك بعد احل�سول على موافقة الهيئات التنظيمية لزيادة راأ�ض ماله بواقع 

102.6 مليون دينار (350.4 مليون دولر اأمريكي). 

لتلبية  املــال  راأ�ــض  قاعدة  وتعزيز  امل�ستقبلية  منوه  خطط  مواكبة  اأجــل  ومن 

متطلبات بازل 3، ا�ستكمل بنك برقان بنجاح خالل العام اإ�سدار اأوراق مالية 

م�ستدامة (AT1) بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي. و�سهد الإ�سدار الذي يعد 

الأول من نوعه من بنك كويتي، اإقبالً قوياً من امل�ستثمرين العامليني والإقليميني 

اإ�سدار هذه ال�سندات بفائدة 7.25  وجتاوزت التغطية القيمة املطلوبة. ومت 

باملائة تدفع ب�سكل ن�سف �سنوي وتُ�ستدعى بعد ال�سنة اخلام�سة بعد احل�سول 

على املوافقات التنظيمية والرقابية الالزمة. 

م�ساهمة  ن�سبة  لتبلغ  املتنوعة  اجلغرافـية  �سبكته  تعزيز  البنك  وا�سل  كما 

العمليات الدولية، بف�سل هذه ال�سرتاتيجية، 53 باملائة من اإيرادات املجموعة 

من  الرغم  على  الربحية  التابعة  بنوكه  جميع  فـيه  حتقق  الــذي  الوقت  فـي 

ال�سعبة. وفـي تركيا، حتّول بنك برقان تركيا خالل  الأو�ساع اجليو�سيا�سية 

العام وكما هو خمطط نحو الربحية. 

اأما بالن�سبـــة للخليج للتاأمـــني فقد جنحـت فـي 2014 باملحافظـــة على موقعهــا 

الريادي فـي الكويت والبحرين والأردن. كما اأعلنت املجموعة خالل العام عن 

بامل�ساركـــة مع  تاأمني على احلياة فـي اجلزائــر،  تاأ�سي�ض �سركة  انتهائها من 

كيانات اأخرى، حتت م�سمى ال�سركة اجلزائرية اخلليجية للتاأمني على احلياة 

وت�سل  اأمريكي،  دولر  مليون   12.7 ال�سركة  راأ�سمال  ويبلغ  التاأ�سي�ض.  حتت 

ح�سة اخلليج للتاأمني اإىل 42.5 باملائة بينما متلك �سركة تاأمني املحروقات 

الوطني  للبنك  باملائة   15 اإىل  بالإ�سافة  باملائة   42.5 بن�سبة  ح�سة  (كا�ض) 

اجلزائري. وقد جاءت هذه اخلطوة بعدما كانــت ال�سركة قد اأعلنت اأنها فـي 

املراحل الأخرية من عملية ال�ستحواذ على ح�ســة مبا�سرة بن�سبة 49 باملائة 

فـي �سركة 2A (اجلزائرية للتاأمينـــات) وهي �سركة تاأمني على غري احلياة.

�سركة  اإىل  لتاأمينات احلياة  �سركة اخلليج  ا�سم  بتغيري  املجموعة  قامت  كما 

بهدف حتويل  ال�سركة  راأ�سمال  رفع  كما مت  التاأمني.  واإعادة  للتاأمني  اخلليج 

إفتتاح بوليفارد العبدلي فـي األردن
اأعلنت �سركة العقارات املتحدة عن افتتاح بوليفارد العبديل، وهو م�سروع متعدد 

ال�ستخدامات �سمن م�سروع العبديل وعملت �سركة بوليفارد العبديل على تطويره. 

ومت الفتتاح حتت رعاية العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين وح�سره نائب رئي�ض 

جمل�ض اإدارة �سركة م�ساريع الكويت ال�سيد فـي�سل العيار.
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وبعد درا�سة العر�ض والت�ساور مع �سريكنا اتخذنا قراراً برف�ض هذا العر�ض.

اأما بالن�سبة ل�سركة العقارات املتحدة، �سركتنا النا�سطة فـي القطاع العقاري، 

متعدد  م�سروع  وهــو  العبديل،  بوليفارد  بافتتاح  الــعــام  خــالل  قامت  فقد 

وعملت  عّمان  الأردنية  العا�سمة  فـي  العبديل  م�سروع  �سمن  ال�ستخدامات 

�سركة بوليفارد العبديل على تطويره. ومت افتتاح امل�سروع حتت رعاية العاهل 

الأردين امللك عبداهلل الثاين وذلك با�ست�سافة �سركة م�ساريع الكويت. و�سيتم 

فـي الربع الثالث من عام 2015 افتتاح العبديل مول اأمام اجلمهور بالإ�سافة 

اإىل افتتاح جمموعة من م�ساريع �سركة العقارات املتحدة مبا فـي ذلك م�سروعي 

اأ�سوار ال�سكني فـي القاهرة ورو�سة فـيو 1090 فـي بريوت. ومن املتوقع اأن يتم 

خالل العام الإعالن عن خطط م�ساريع �سكنية وترفـيهية اأخرى فـي م�سر. 

غري  املتحدة  العقارات  �سركة  �سندات  ت�سنيف  رفع  اأي�ساً  العام  خالل  ومت 

امل�سمونة بقيمة 60 مليون دينار كويتي من م�ستوى -BBB مع نظرة م�ستقبلية 

كابيتال  وكالة  من  م�ستقرة  م�ستقبلية  نظرة  مع   BBB م�ستوى  اإىل  اإيجابية 

حت�سني  فـي  ال�سركة  ا�ستمرار  ب�سبب  الت�سنيف  رفــع  جــاء  وقــد  اإنتلجن�ض. 

ا�ستحقاق الديون و�سجل الربحية والنمو امل�ستمر لالأرباح الأ�سا�سية.

و�سهد العام اأي�ساً رفع بنك اخلليج املتحد ح�سة ُملكيته فـي فـيم بنك – مالطا 

وذلك  تطوعية،  ا�ستحواذ  عملية  خالل  من  باملائة   61 اإلـى  باملائة   30 من 

فـي الوقت الذي وا�سل فـيــه البنــك تقلي�ض امل�سروفــات العموميــة والإدارية 

بن�سبة %6. 

ومت خالل عام 2014 تعديل ا�سم �سركة م�ساريع الكويت ال�ستثمارية لإدارة 

بهدف  ال�سركة  ا�سم  تغيري  وجــاء  لال�ستثمار.  كامكو  �سركة  اإىل  ال�ــســول 

تعزيز العالمة التجارية ل�سم كامكو باعتبارها اإحدى ال�سركات الرائدة فـي 

جمال اإدارة الأ�سول واخلدمات امل�سرفـية ال�ستثمارية فـي ال�سوقني املحلي 

والإقليمي. كما جنحت كامكو خالل العام بتقلي�ض حجم الدين بن�سبة %17 

ونفقات خدمة الدين بن�سبة %20.

باإطالق   2014 عــام  خــالل  كامكو  قامت  ال�سرتاتيجية  خططها  و�سمن 

�سندوقني هما �سندوق كامكو العقاري للعوائد، الذي يهدف لال�ستثمار فـي 

القطاع العقاري ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

للم�ستثمرين  يوفر  الذي  الثابت  للدخل  بل�ض  مينا  كامكو  و�سندوق  اأفريقيا، 

م�ستويات جذابة من العوائد مع اإمكانات حتقيق مكا�سب راأ�سمالية على املدى 

الأن�سطة الت�سغيلية من جمموعة اخلليج للتاأمني اإىل ال�سركة با�سمها اجلديد. 

وبذلك �سوف يقت�سر عمل جمموعة اخلليج للتاأمني على الإ�سراف والرقابة 

على اأداء �سركاتها التابعة والزميلة.

وعلى �سعيد OSN فقد كان عام 2014 عاماً اآخـر من التقـدم املثري لالإعجاب، 

حيث ارتفعت الإيرادات بن�سبة 24 باملائة  بف�سل ا�ستمرارها بتقدمي الأف�سل 

فـي جمال الرتفـيه التلفزيوين. وفـي اإطار التزامها بتوفـري حمتوى عربي ل 

مثيل له قامت OSN باإطالق 15 برناجماً جديداً باللغة العربية. وجعل هذا 

الرتكيز على املحتوى والإنتاج واملواهب العربية من OSN الوجهة الأف�سل فـي 

جمال الرتفـيه التلفزيوين العربي.

وجنحت ال�سركة خالل العام بتمديد عقودها مع كربى ا�ستوديوهات هوليوود، 

اأ�سرع  اإحــدى  تعترب  التي  لالإعالم  اأبوظبي  مع  ا�سرتاتيجي  اتفاق  وتوقيع 

املوؤ�س�سات الإعالمية منواً واأكرثها تنوعاً فـي ال�سرق الأو�سط، ل�سم قنواتها 

احلقوق  على  ال�سركة  ح�سلت  كما   .OSN باقات  اإىل  ح�سرياً  الأ�سا�سية 

 (ICC) احل�سرية لبث مباريات بطولت وت�سفـيات املجل�ض الدويل للكريكيت

فـي املنطقة على مدى ال�سنوات الثماين املقبلة. 

حيــاة  فـي  الذكيــة  لالأجهزة  الأهمية  املتزايــد  بالــدور  اداركهــا  اإطــار  وفـي 

اإطــالق  خــالل  من  الرقمــي  املجــال  فـي  تو�سعهــا   OSN وا�سلت  النا�ض، 

خدمــــة Go - خدمة امل�ساهــدة التلفزيونيـــة املميـــزة عرب النرتنــت. وتوفر 

وامل�سل�ســالت  الأفــالم  لأ�سخــم  حمدود  غري  و�سول  �سالحية  اخلدمة  هذه 

العربية  الإنتاجات  واأبــرز  هوليوود  اأفــالم  اأ�سخم  ذلك  فـي  مبا  التلفزيونية، 

على  وذلك  امل�سهــورة،  الأطفــال  وبرامــج  جوائز  على  احلائزة  وامل�سل�ســالت 

اأجهزة الكومبيوتــر والأجهــزة الذكيــة مقابــل 10 دولرات اأمريكيــة �سهريــاً.

كما وا�سلت OSN حملتها ملكافحة خمتلف اأ�سكال القر�سنة عرب الن�سمام اإىل 

جمموعة من اأبرز موؤ�س�سات البث وم�سغلي ومزودي خدمات الأقمار ال�سطناعية 

عرب منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، وت�سكيل التحالف �سد القر�سنة من 

اأجل توحيد اجلهود فـي مكافحة كل اأ�سكال القر�سنة فـي هذا القطاع.

عام  خــالل  مــوارد  جمموعــة  و�سريكتهــا  الكويــت  م�ساريــع  �سركــة  وتلــقت 

2014 عر�ساً من �سركة اأ�سهم اأمريكيــة خا�ســة ل�ســراء ح�سة تتــراوح بــني 51 

و100 باملائة فـي OSN بقيمة 3.2 مليار دولر اأمريكي، منها 2.4 مليار دولر 

نقداً على اأن تخ�سع القيمة املتبقية والتي تبلغ 800 مليون دولر لعدة �سروط. 

Go تطلق خدمة OSN
اأعلنت OSN عن تو�سعها فـي املجال الرقمي من خالل اإطالق خدمة Go - خدمة 

امل�ساهدة التلفزيونية املميزة عرب النرتنت. وتوفر هذه اخلدمة �سالحية و�سول 

غري حمدود لأ�سخم الأفالم وامل�سل�سالت التلفزيونية باإ�ستخدام الأجهزة الذكية. 

.OSN Play وجاء اإطالق هذه اخلدمة بعد الإطالق الناجح خلدمة

بنك برقان يستكمل بنجاح عملية زيادة رأس المال
ا�ستكمل بنك برقان بنجاح فـي الربع الثالث من العام اإ�سدار اأوراق مالية م�ستدامة  

(AT1) بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي، بالإ�سافة اإىل زيادة راأ�ض ماله بواقع 102.6 
مليون دينار. ومتت زيادة راأ�ض املال بهدف تعزيز قاعدة راأ�ض املال لتلبية متطلبات 

بازل 3 ولتوفـري موارد مالية تتنا�سب وخطط النمو امل�ستقبلية املحلية والإقليمية. 
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فائدة ثابتة بن�سبة 4.80 باملائة. وجنحت ال�سركة فـي يوم واحد بجمع 500 

مليون دولر فـي اإطار برناجمها لإ�سدار اأوراق مالية متو�سطة الأجل باليورو. 

وي�سكل هذا الإقبال الكبري من امل�ستثمرين موؤ�سراً قوياً على امليزة العالية التي 

تتمتع بها ال�سركات العاملة �سمن جمموعة �سركة امل�ساريع الكويت، وموقعها 

ال�سوقي القوي واآفاق النمو امل�ستقبلية.

كما قامت وكالة موديز العاملية للت�سنيف الئتماين خالل العام بتغيري النظرة 

امل�ستقبلية ل�سركة امل�ساريع من �سلبية اىل م�ستقرة.

وفازت �سركــة امل�سـاريــع بجائــزة اأف�سل �سركــة عربيــة فـي قطــاع ال�ستثمــار 

ال�سرق  فورب�ض  وتك�سف  الأو�ــســط.  ال�سرق  فورب�ض  جملة  من   2014 لعام 

الأو�سـط خالل توزيع هذه اجلوائز عن القائمة ال�سنوية لأقوى 500 �سركة 

مدرجة فـي العامل العربي ت�ساهم فـي ت�سكيل القت�ساديات الإقليمية وتلعب 

�سركة  �سمعة  على  �سهادة  اجلائزة  هذه  وت�سكل  العاملية.  ال�ساحة  على  دوراً 

فـي  رائــدة  ك�سركة  مكانتنا  وتعزز  والتميز،  باجلودة  التزامها  نحو  امل�ساريع 

التي  الدول  اقت�ساديات  ودعم  املنطقة  فـي  التجارية  الأعمال  قطاع  تطوير 

تعمل فـيها.

حوكمة الشركات 
كــان اإطــالق �سركــة م�ساريــع الكويــت ملنتــدى ال�سفافـيــة ال�سنــوي فـي عام 

جتاه  ال�سفافـية  مببـداأ  ال�سركة  التــزام  مــدى  على  مهمــاً  موؤ�ســراً   2004

باحلوكمـة  اللتــزام  ال�سنوات  ال�سركة طوال هذه  وا�سلت  وقد  م�ساهميهما، 

عرب كافة �سركاتها العاملة. وان�سجاماً مع الإطار اجلديد حلوكمة ال�سركات 

على  املدرجة  املوؤ�س�سـات  �ستعمل  والتي  املــال  اأ�سواق  هيئة  اأ�سدرته  الــذي 

بت�سكيــل جلنــة  امل�ساريع  �سركة  قامت   ،2016 عام  منت�سف  بحلول  تطبيقه 

اأع�ساء  وكبار  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  تعيني  على  لالإ�سراف  الرت�سيحــات 

الإدارة التنفيذية. وقد جاء ت�سكيل هذه اللجنة بعدما كانت �سركة امل�ساريع 

قد اأ�سافت الطابع الر�سمي على فرق عملها امل�سوؤولة عن التدقيق وحوكمة 

ال�سركات القائمة بالفعل عرب اإن�ساء جلنتني دائمتني هما جلنة التدقيق وجلنة 

حوكمة ال�سركات فـي عام 2013. 

التطلعات لعام 2015
يُتوقع اأن يحقق القت�ساد العاملي منواً بن�سبة 3 باملائة فـي عام 2015 باملقارنة 

مع 2.6 باملائة فـي 2014، كما يتوقع اأن حتقق اقت�ساديات الدول املتقدمة 

التي تعاين من ديون عالية ومعدلت بطالة مرتفعة معدل منو ي�سل اإىل حوايل 

املتو�سط. وجاء اإطالق ال�سندوقني فـي اإطار �سعي كامكو اإىل طرح العديد من 

املنتجات ال�ستثمارية املتميزة خلدمة عمالئها.

اأما على �سعيد �سركة تقاعد، �سركتنا النا�سطة فـي جمال الدخار والتقاعد 

فـي البحرين، فقد مت فـي اإطار تو�سعة ن�ساطها تعيني ال�سيد لوك ميتيفييى  فـي 

من�سب الرئي�ض التنفيذي لل�سركة للعمل على تنمية اأعمالها فـي كل من قطاعي 

الأفراد وال�سركات، واإطالق اأعمال ال�سركة والتو�سع فـي اأ�سواق منطقة ال�سرق 

اإفريقيا على مدى الأعوام املقبلة. ويتمتع ال�سيد ميتيفييى  الأو�سط و�سمال 

بخربة 26 عاماً فـي قطاع اخلدمات املالية الإقليمية والدولية، ولديه �سجل 

حافل بالإجنازات فـي جمال تنمية اأعمال ال�سركات فـي كل من اأوروبا وجنوب 

�سرق اآ�سيا وال�سرق الأو�سط. وا�ستكملت تقاعد فـي عام 2014 اإجناز خطوة 

مهمة نحو اإطالق �سراكات جتارية فـي الكويت، وذلك بدخولها فـي �سراكة مع 

�سركة اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني. وبف�سل هذه ال�سراكة �سيكون باإمكان 

عمالء �سركة اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني ال�ستفادة من جمموعة وا�سعة 

من ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار العاملية وتلك املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة التي 

والفئات  الأ�سول،  فئات  اختيار  على  كاملة  قدرة  مع  تقاعد  �سركة  تقدمها 

الفرعية، والقطاعات، ومدراء ال�سناديق، واملناطق اجلغرافية والعمالت.

و�سهــدت نهايــة عــام 2014 ان�سحــاب �سركـــة ال�سناعــات املتحــدة اختياريــاً 

لهــذه  موؤيــدة  امل�ساريــع  �سركــة  وكانــت  املاليـــة.  لالأوراق  الكويت  �ســوق  من 

من  باأقــل  مقوماً  كان  ال�سركة  �سهم  قيمة  باأن  اإميانها  من  انطالقاً  اخلطوة 

قيمتــه ب�سكل كبري فـي �سوق الأ�سهم. وقامت ال�سناعات املتحدة ببيع ح�ستها 

البالغة 11 باملائة فـي ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) 

اإىل �سركة القرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية لرتتفع بذلك ح�سة القرين 

ملحفظة  القرين  �سركة  تعزيز  وبالتايل  باملائة   40 اإىل  الألــبــان  �سركة  فـي 

ا�ستثماراتها.

أبرز األعمال
ا�ستكمالها  كان   2014 عام  فـي  الكويت  م�ساريع  �سركة  اإجنــازات  اأبرز  اأحد 

دينار  مليون   141) اأمريكي  مليون دولر   500 بقيمة  �سندات  اإ�سدار  بنجاح 

كويتي) لأجل خم�ض �سنوات فـي الأ�سواق العاملية حتت مظلة برناجمها لإ�سدار 

اأوراق مالية متو�سطة الأجل باليورو. وحظي الإ�سدار، الذي يعترب الأول من 

نوعه فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا فـي 2014، بطلب كبري من 

امل�ستثمرين عند اإطالقه حيث فاق الكتتاب قيمته مبقدار �ست مرات، وقد 

�سعر  عند  ت�سعريه  امل�ساريع  ل�سركة  ال�سندات  على  القوي  الطلب  هذا  اأتــاح 

شركة المشاريع تفوز بجائزة فوربس
الشرق األوسط

ال�ستثمار  اأف�سل �سركة عربية فـي قطاع  الكويت بجائزة  فازت �سركة م�ساريع 

لعام 2014 من جملة فورب�ض ال�سرق الأو�سط. ومت الإعالن عن فوز ال�سركة خالل 

احلفل ال�سنوي الذي اأقامته املجلة فـي دبي، والذي مت خالله الك�سف عن القائمة 

ال�سنوية لأقوى 500 �سركة مدرجة فـي العامل العربي. وقد مت ت�سنيف ال�سركات 

وفقاً لالإيرادات والأرباح ال�سافـية واإجمايل الأ�سول والقيمة ال�سوقية.

شركة كامكو لالستثمار
وافقت اجلمعية العمومية غري العادية ل�سركة م�ساريع الكويت ال�ستثمارية لإدارة 

ال�سول على تعديل ال�سم التجاري لل�سركة لت�سبح �سركة كامكو لال�ستثمار. وجاء 

اأحد  باعتبارها  التجارية ل�سم كامكو  العالمة  تعزيز  ال�سركة بهدف  ا�سم  تغيري 

الالعبني الرئي�سيني فـي قطاع ال�ستثمار املحلي والقليمي.
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2.2 باملائة فـي عام 2015 باملقارنة مع 1.8 باملائة فـي 2014. اأما اقت�ساديات 

الأ�سواق النا�سئة فاإن معاناتها مع نقاط ال�سعف الهيكلية م�ستمرة، ويتوقع اأن 

 4.4 مع  باملقارنة   2015 فـي  باملائة   4.8 بحوايل  الأ�سواق منواً  حتقق هذه 

باملائة فـي عام 2014.

كما ت�سري التقديــرات اإىل انتعــا�ض النمو فـي منطقـة ال�سرق الأو�سـط و�سمـال 

اأفريقيا، ومن املتوقع اأن تتعافى اأ�سعـار النفـط خـالل عام 2015 بالإ�سافـة 

اإلـى ا�ستقرار الإنتاج ما يعزز من معدلت النمو فـي الدول امل�سّدرة للنفط. 

�سمال  منطقة  فـي  للنفط  امل�ستوردة  الــدول  فـي  النمو  معدلت  ترتفع  وقد 

اأقـل  وبدرجـة  والأردن  م�سـر  مثـل  دولً  اأن  يبدو  كما  ال�سام.  وبالد  اأفريقيا 

لبنـان وتون�ض بداأت تدخل فـي مرحلة انتعا�ض م�ستقرة بعد فرتة من التقلب 

وعدم اليقني.

مـن  باأقـل  بالنمـو  ي�ستمر  اأن  يُتوقع  فاإنـه  الكويتي  القت�ساد  �سعيد  على  اأما 

اإمكانياته وذلك بن�سبة 2.6 باملائة و2.8 باملائة خالل عامي 2015 و 2016 

على التوايل ب�سبب التاأخر فـي الإنفاق ال�ستثماري وانخفا�ض اأ�سعار النفط. 

ومع ذلك فمن املرجح اأن توؤثر العالقة املتناغمة عموماً بني احلكومة وجمل�ض 

التنفـيذ  ظل  فـي  والقت�سادية،  املالية  املوؤ�سرات  على  اإيجابي  ب�سكل  الأمة 

البطيء ولكن الثابت خلطط التنمية احلكومية.

داخل  املربحة  ال�ستثمارات  عن  با�ستمرار  تبحث  الكويت  م�ساريع  �سركة  اإن 

الكويت وخارجها، ولذلك فاإننا نوا�سل تعزيز ان�سيابية عملياتنا وتقوية �سركاتنا 

من اأجل تعزيز وجودنا ك�سركات رائدة فـي القطاعات التي نن�سط بها.

فـيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفـيذي(

مجلس اإلدارة

الشيخ حمد صباح األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

فـيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي(

عبداهلل يعقوب بشارة
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة 

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة

مساهمات شركة المشاريع االجتماعية
�سارك نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة م�ساريع الكويت خالل هذا العام فـي موؤمتر 

متكني ال�سباب لعام 2014. ويعترب موؤمتر متكني ال�سباب مبادرة وطنية تركز ب�سكل 

ح�سري على جيل ال�سباب من الكويتيني الطموحني واملوهوبني، وهو يهدف اإىل 

تثقيف، واإعالم واإ�سراك ال�سباب من خالل تقدمي اأف�سل املمار�سات عرب جمموعة 

الكويتي عرب  لل�سباب  امل�ساريع دعمها  املجالت. كما وا�سلت �سركة  وا�سعة من 

رعايتها للموؤمتر الـ 31 لحتاد طلبة الكويت - فرع الوليات املتحدة اإىل جانب 

جتديد �سراكتها مع برنامج الربوتوجيز.
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سامر صبحي خنشت
الرئيس التنفـيذي لعمليات المجموعة

التحق ال�سيد �سامر خن�ست بالعمل لدى �سركة م�ساريع 

الكويت فـي من�سب مدير عام فـي عام 1990 ثم انتقل 

اإىل الوليات املتحدة الأمريكية فـي عام 1991 لإدارة 

�سركة اإدارة اخلليج املتحدة، وهي ال�سركة التابعة ل�سركة 

م�ساريع الكويت فـي الوليات املتحدة التي تعمل على 

ا�ستك�ساف وحتديد املوارد ال�سرتاتيجية لدعم اأن�سطة 

�سركة م�ساريع الكويت فـي قطاعات اخلدمات املالية 

اأنحاء  القطاعات فـي خمتلف  والإعــالم وغريها من 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ثم مت تعيينه 

فـي من�سب الرئي�ض التنفـيذي لعمليات جمموعة �سركة 

امل�ساريع فـي عام 2008. وهو رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة 

تقاعد لالدخار والتقاعد، وع�سو جمل�ض اإدارة بنك برقان 

وبنك اخلليج املتحد و�سركة العقارات املتحدة، وع�سو 

فـي جمال�ض اإدارة وجلان اجلامعة الأمريكية فـي الكويت 

ال�سيد  ويحمل  للتكنولوجيا.  ما�سات�سو�ست�ض  ومعهد 

خن�ست �سهادتي بكالوريو�ض من معهد ما�سات�سو�ست�ض 

للتكنولوجيا، و�سهادة املاج�ستري فـي اإدارة الأعمال من 

جامعة هارفارد.

فيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي(

يتوىل ال�سيد في�سل العيار من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة م�ساريع 

الكويت (القاب�سة)، وقد ان�سم اإىل ال�سركة فـي عام 1990 عندما كانت 

�سركة امل�ساريع �سركة ا�ستثمارية اإقليمية تدير اأ�سولً بقيمة 220 مليون 

ال�سركات  اإحدى  اإىل  قيادته  ال�سركة حتت  اأمريكي. وقد حتولت  دولر 

ترتكز  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  فـي  الرائدة  القاب�سة 

والإعــالم،  املالية،  اخلدمات  قطاعات  فـي  الرئي�سية  ال�سركة  اأن�سطة 

والعقار وال�سناعة وتن�سط فـي 24 دولة ولديها اأ�سول جمّمعة بقيمة 32 

مليار دولر. وكان لل�سيد العيار دور بارز فـي اإن�ساء وتطوير OSN وهي 

اأكرب �سركة فـي جمال خدمات التلفزة الف�سائية املدفوعة فـي املنطقة، 

وفـي تطوير ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) التي 

ال�سعودية، وتو�سعة وبيع  الرائدة فـي  الألبان  اإنتاج  اإحدى �سركات  تعترب 

�سركة الوطنية لالت�سالت التي تعترب من �سركات ت�سغيل الهاتف املحمول 

الرئي�سية فـي املنطقة.

يتولــى ال�سيــد في�سـل العيــار رئا�ســة جملــ�ض اإدارة �سركة بانثــر ميديــا 

رئي�ض  نائب  (OSN)، وهو  املتحــدة  العربية  الإمـــارات  دبــي،  غــروب - 

الكويت، وبنك اخلليج  للتاأمني -  اإدارة كل من جمموعة اخلليج  جمل�ض 

م�ساريــع  ومبـرة  (الأردن)  الكويتي  الأردين  والبنك  البحرين،   - املتحد 

اخليـر - الكويت. كما اأنه ع�سو جمل�ض اإدارة كل من �سركة �سدافكو - اململكة 

العربية ال�سعودية، و�سركة اخلليج م�سر لل�سياحة والفنادق - م�سر. وهو 

اأي�ساً ع�سو جمل�ض اأمناء اجلامعة الأمريكية فـي الكويت والرئي�ض الفخري 

للجمعية الكويتية لختالفات التعلم. 

بداأ ال�سيد العيار حياته املهنية كطيار فـي القوات اجلوية الكويتية، وح�سل 

على جائزة الإجناز من جمعية امل�سرفيني العرب لأمريكا ال�سمالية فـي 

عام 2005، كما فاز بجائزة املنتدى القت�سادي العربي فـي تون�ض، وجائزة 

املنتدى القت�سادي العربي فـي بريوت عام 2007 بالإ�سافة اإىل جائزة 

امللتقى املايل فـي الكويت عام 2009 وذلك تقديراً لدوره فـي قطاع ال�ستثمار 

وجناحاته فـي ال�سوق املايل العاملي.

طارق عبدالسالم
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار

م�ساريع  �سركة  اإىل  ال�سيد طارق عبدال�سالم  ان�سم 

الكويت فـي من�سب الرئي�ض التنفـيذي لقطاع ال�ستثمار 

للمرة  ال�سركة  اإىل  ان�سم  2011، وكان قد  يناير  فـي 

الأوىل فـي 1992 واأ�سبح م�سوؤولً عن اإدارة ال�ستثمار 

فـي ال�سركة فـي عام 1996. توىل فـي 1999 من�سب 

�سركة  اإىل  ان�سم   2006 وفـي  (كامكو)،  عــام  مدير 

العقارات املتحدة فـي من�سب الرئي�ض التنفـيذي وفـي 

2010 اأ�سبح رئي�ض جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفـيذي 
كما كان رئي�ساً ملجل�ض اإدارة بنك برقان بني عامي 2007 

و 2010 وع�سواً فـي جمل�ض اإدارة بنك اخلليج املتحد 

و�سركة اخلليج  للتاأمني  الكويتية  البحرينية  وال�سركة 

للتاأمني. وي�سغل حالياً من�سب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة 

ال�سركة  اإدارة  املتحـدة ونائب رئي�ض جمل�ض  العقارات 

الكويتية للمقا�سة، وع�سو جمل�ض اإدارة كامكو، والبنك 

الكيماويات  القرين ل�سناعة  الكويتي و�سركة  الأردين 

البرتولية. ويحمل ال�سيد طارق عبدال�سالم بكالوريو�ض 

حما�سبة من جامعة الكويت.

مسعود حيات
الرئيس التنفـيذي لقطاع البنوك

ان�سم ال�سيد م�سعود حيات اإىل �سركة م�ساريع الكويت 

فـي  البنوك  لقطاع  التنفـيذي  الرئي�ض  من�سب  فـي 

عام 2010، وتوىل ال�سيد حيات منا�سب رئي�سية فـي 

جمموعة �سركة م�ساريع الكويت منذ عام 1997، وهو 

التجاري  امل�سرفـي  القطاع  فـي  وا�سعة  يتمتع بخربة 

اإىل  ت�سل  املنطقة  فـي  الأ�سول  واإدارة  وال�ستثماري 

40 عاماً. يتوىل ال�سيد حيات حالياً م�سوؤولية تطوير 
فـي  املالية  البنوك واخلدمات  والإ�سراف على قطاع 

�سركة م�ساريع الكويت. وهو رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك 

اخلليج املتحد وبنك �سوريا واخلليج وبنك تون�ض العاملي، 

ونائب رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك اخلليج اجلزائر وبنك 

بغداد و�سركة رويال كابيتال.  كما اأنه ع�سو جمل�ض اإدارة  

�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة والبنك الأردين الكويتي 

وكامكو. يحمل ال�سيد حيات �سهادة البكالوريو�ض فـي 

القت�ساد من جامعة الكويت، و�سهادة الدرا�سات العليا 

فـي الدرا�سات امل�سرفـية من معهد الدرا�سات امل�سرفـية 

فـي الكويت. كما در�ض فـي املعهد الدويل للتنمية الإدارية 

فـي جنيف، وكلية وارتون لإدارة الأعمال وكلية جون اأف 

كينيدي للدرا�سات وال�سيا�سات احلكومية فـي جامعة 

هارفرد التي در�ض فـيها برنامج الإدارة التنفـيذية.

بيناك مايترا
رئيس المدراء الماليين للمجموعة

التحق ال�سيد بيناك مايرتا بالعمل لدى �سركة م�ساريع 

الكويت فـي عام 1988. ومت تعيينه مراقب مايل فـي 

للمدراء املاليني فـي املجموعة  عام 1991، ثم رئي�ساً 

عام 1996. وهو ع�سو فـي فريق اإدارة خماطر وتطوير 

اإ�سرتاتيجية املجموعة. كما يتوىل م�سوؤولية التخطيط 

وحتليل الأداء للمجموعة. وهو ع�سو فـي جمل�ض اإدارة 

بنك برقان وOSN ومركز بول�سار للمعرفة. وقبل التحاقه 

بالعمل لدى املجموعة، عمل ال�سيد مايرتا لدى مكاتب 

مدققي احل�سابات اخلارجيني اآرثر يونغ اإنرتنا�سيونال. 

وفـي عام 2008 فاز باأول جائزة رئي�ض املدراء املاليني 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  القطاع اخلا�ض ملنطقة  فـي 

اأفريقيا. وفـي عام 2011 فاز بجائزة اأف�سل مدير مايل 

فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا املمنوحة 

من معهد املحا�سبني املجازين فـي اجنلرتا وويلز وهو 

خريج جامعة اأو�سمانيا - الهند.

اإلدارة التنفـيذية
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روبير دروليه
نائب رئيس أول، التكنولوجيا واإلعالم

التحق ال�سيد روبري دروليه بالعمل لدى �سركة م�ساريع 

الإ�سراف  ويتوىل م�سوؤولية   ،2006 فـي عام  الكويت 

وتطوير وتنمية حمفظة جمموعة �سركة م�ساريع الكويت 

اللجنة  والإعـــالم. وهو ع�سو  الت�سالت  فـي قطاع 

وامل�ست�سار  نتوورك�ض،  ويونايتد   OSN فـي  التنفـيذية 

لعمليات  الكويت  م�ساريع  ل�سركة  الداخلي  القانوين 

التحاقه  الدمج وال�ستحواذ. وقبل  التمويل و�سفقات 

الرئي�ض  من�سب  توىل  امل�ساريع،  �سركة  لدى  بالعمل 

التنفـيذي لدى كونتيننتال يوروب والرئي�ض التنفـيذي لدى 

يو اإ�ض كوميونيكي�سنز �سوليو�سنز. توىل قيادة وتقدمي 

ال�ست�سارات لعمليات التحول النوعي، و�سفقات الدمج 

وال�ستحواذ، والتحالفات الإ�سرتاتيجية ب�سفته رئي�ض 

اأند  كيبل  العامل لدى  التجاريني على م�ستوى  املــدراء 

وايرل�ض، و�سبق له اأن �سغل منا�سب عليا فـي �سناعة 

بيل  �سركة  وكان حمامي  املتحدة.  باململكة  الكابالت 

كندا اإنرتنا�سيونال، وكانام ماناك. كما عمل فـي �سركة 

�ستيكمان - اإيليون للمحاماة.

خالد عبد الجبار الشّراد
الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية

والشؤون اإلدارية للمجموعة
أمين ّسر مجلس اإلدارة

ان�سم ال�سيد خالد ال�سّراد اإىل �سركة م�ساريع الكويت 

فـي �سهر يونيو 2012، ويتوىل حالياً من�سب اأمني �سر 

جمل�ض الإدارة، ورئا�سة جمل�ض اإدارة �سركتي اإيكارو�ض 

وكوفوما كما اأنه ع�سو فـي العديد من جمال�ض الإدارة 

ال�سّراد مبهارات  ال�سيد  يتمتع  التنفـيذية.  واللجان 

فـي جمال  25 عاماً  تزيد عن  قيادية رفـيعة وبخربة 

التخطيط  ت�سمل  والتنمية  التنظيمية  ال�ست�سارات 

التخطيط ال�سرتاتيجي، وحوكمة ال�سركات، وت�سميم 

املوؤ�س�سة، وتطوير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية.

وقد عمل قبل ان�سمامه اإىل �سركة امل�ساريع فـي ال�سركة 

وال�ستثمارات اخلارجية  واملقاولت  للتجارة  الكويتية 

كمدير اأول ل�سوؤون العاملني وذلك خالل الفرتة املمتدة 

بني عامي 1988 و 1995. وفـي عام 1995 ان�سم اإىل 

�سركة م�ساريع الكويت كمدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون 

الإداريــة، قبل اأن ينتقل فـي عام 2000 اإىل (كامكو) 

حيث توىل من�سب نائب اأول للرئي�ض التنفـيذي لإدارة 

املوارد الب�سرية والتطوير وال�سوؤون الإدارية، واأمني �سر 

جمل�ض الإدارة. وفـي عام 2010 ح�سل ال�سيد ال�سّراد 

على جائزة اأف�سل موظف فـي كامكو. ال�سيد ال�سّراد 

ع�سو فـي اجلمعية الأمريكية الدولية لالإدارة 

يحمل ال�سيد ال�سّراد �سهادة البكالوريو�ض فـي الإدارة 

من جامعة �سانت اإدواردز فـي اأو�سنت بولية تك�سا�ض، 

و�سهادة معتمدة فـي اإدارة �سوؤون املوظفـني.

أسامة طلعت الغصين
نائب رئيس أول، قطاع البنوك

ان�سم ال�سيد اأ�سامة الغ�سني اإىل �سركة م�ساريع الكويت 

فـي من�سب نائب رئي�ض اأول - قطاع البنوك فـي عام 

2013. ويعمل ال�سيد الغ�سني، الذي يتمتع بخربة تزيد 
عن 30 عاماً فـي جمال القطاع امل�سرفـي، �سمن الفريق 

امل�سوؤول املُ�سرف على عمليات البنوك الإقليمية التابعة 

ل�سركة امل�ساريع وو�سع ال�سرتاتيجيات لها. وتوىل ال�سيد 

الغ�سني قبل ان�سمامه اإىل �سركة امل�ساريع من�سب نائب 

رئي�ض اأول فـي مكتب بنك Pictet &  Cie ال�سوي�سري 

التنفـيذي ملكتب  والرئي�ض  املنتدب  والع�سو  فـي دبي، 

بنك �ستاندرز ت�سارترد اخلا�ض فـي دبي، ومن�سب املدير 

الإقليمي ملنطقة ال�سرق الأو�سط فـي جمموعة �سيتي 

غروب املالية العاملية ملدة 12 عاماً. كما توىل منا�سب 

قيادية فـي كريديه �سوي�ض، �سيتي غروب، بنك الكويت 

الوطني والبنك التجاري الكويتي. ويحمل ال�سيد الغ�سني 

�سهادة البكالوريو�ض فـي اإدارة الأعمال والعلوم ال�سيا�سية 

من جامعة جورج وا�سنطن الأمريكية.

محسن علي حسين
رئيس التدقيق التنفـيذي للمجموعة

التحق ال�سيد حم�سن علي ح�سني بالعمل لدى �سركة 

يتمتـع بخبـرة  2006، وهو  فـي عام  الكويت  م�ساريع 

كبيــرة فـي التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي. و�سبق 

لدى مكتب مدققي احل�سابات  منا�سب  �سغل  اأن  له 

اخلارجيني ”كي بي اإم جي“، واملجموعة العربية لإعادة 

التاأمني (اأريج)، وبنك البحرين الوطني، والبنك الأهلي 

املتحد وبنك اخلليج املتحد. وهو حما�سب قانوين جماز، 

داخلي جماز،  ومدقق  معلومات جماز،  نظم  ومدقق 

ويحمل �سهادة البكالوريو�ض فـي املحا�سبة.

عادل الوقيان
رئيس الخزانة

م�ساريع  �سركة  لــدى  بالعمل  الوقيان  ال�سيد  التحق 

1995. وكان قبل ذلك رئي�ض ق�سم  الكويت فـي عام 

تبادل العمالت الأجنبية فـي دائرة اخلزينة فـي بنك 

برقان. وهو ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة العقارات املتحدة، 

ورئي�ض جمل�ض اإدارة ت�سريمانز كلوب. كما توىل فـي عام 

2006 رئا�سة جمعية اأ�سواق املال الكويتي. يحمل ال�سيد 
الوقيان �سهادة املاج�ستري فـي اإدارة الأعمال من جامعة 

يو اأ�ض اآي فـي الوليات املتحدة.

ديكالن ساوي
رئيس الخزانة للمجموعة

التحق ال�سيد ديكالن �ساوي بالعمل لدى �سركة م�ساريع 

الكويت فـي عام 2007، وكان قبل ذلك رئي�ساً لإدارة 

اإ�ض كوربوريت“  اأو  بي  ”اإت�ض  الأ�سول واخل�سوم لدى 

منا�سب عدة  �سابقاً  �سكوتلندا. و�سغل  اإدنــربه -  فـي 

لدى بنك اخلليج - الكويت، والهيئة العامة لال�ستثمار 

- الكويت، واإرن�ست اأند يونغ - الكويت، و”كي.بي.اإم.

جي“ - لندن. وهو زميل معهد املحا�سبني املجازين فـي 

اإجنلرتا وويلز، وحملل مايل جماز، وزميل جمعية روؤ�ساء 

خزانة ال�سركات. 

إيمان محمد العوضي
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة

بالعمل لدى �سركة م�ساريع  العو�سي  الآن�سة  التحقت 

الكويت فـي عام 2010 وتتوىل م�سوؤولية اإدارة ات�سالت 

ال�سركات والعالقات الإعالمية. وقبل التحاقها بالعمل 

نيوزويك  العو�سي فـي  الآن�سة  لدى املجموعة، عملت 

العربية، كما عملت فـي وكالة الأنباء الكويتية كمرا�سلة 

لل�سوؤون اخلارجية. تتمتع الآن�سة العو�سي بخربة تزيد 

عن 10 �سنوات فـي جمال العالقات العامة والإعالم 

وال�سحافة، وهي حتمل �سهادة البكالوريو�ض فـي الأدب 

الإجنليزي من جامعة البحرين.

مازن عصام حوا
نائب رئيس أول للمجموعة

المالية والعمليات
�سركة م�ساريع  لدى  بالعمل  ال�سيد مازن حوا  التحق 

التمويل  م�سوؤولية  ويتوىل   ،2001 عام  فـي  الكويت 

والعمليات فـي املجموعة، كما يقوم بدور امل�ست�سار لعدد 

من ال�سركات العاملة التابعة للمجموعة. ويتوىل ال�سيد 

مازن حوا من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة تقاعد 

لالدخار والتقاعد و�سركة يونايتد نتوورك�ض. وهو ع�سو 

�سمال  و�سركة  املتحدة  العقارات  �سركة  اإدارة  جمل�ض 

للتاأمني. وقبل  القاب�سة و�سركة فجر اخلليج  اأفريقيا 

التحاقه بالعمل لدى املجموعة، عمل ال�سيد حوا لدى 

اأندر�سون اأند كو. يحمل ال�سيد حوا �سهادة ماج�ستري 

العليا  الدرا�سات  التنفـيذي من جامعة  الأعمال  اإدارة 

لالإدارة باري�ض، فرن�سا. وهو خّريج اجلامعة الأمريكية 

اللبنانية، وحما�سب عام جماز، وحما�سب اإداري دويل 

معتمد، وحما�سب اإدارة جماز من معاهد فـي الوليات 

املتحدة.
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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  الجمعية  تاريــخ اجتماع 
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 2014: 

ولمزيد من المعلومات عن بياناتنا المالية لعام 2014 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 من العاج من دار اآلثار اإلسالمية الذي يضم إحدى أفضل مجموعات 
الفن اإلسالمي فـي العالم. وقد تم نشر هذه الصور بعد الحصول على موافقة كريمة من مجموعة الصباح، دار اآلثار اإلسالمية.
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