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ملخص النتائج المالية فـي 2018:
كويتــــي  دينــــار  مليـــون   28.3 �إلــى  لت�صل   %20 بن�صبـــة  �لأربــاح  �رتفــــاع �صافـي   

(93.3 مليون دولر �أمريكي)

�رتفاع ربحية �ل�صهم بن�صبة 30% لت�صل �إىل 15 فل�س (4.9 �صنت �أمريكي)  

�صجلت �لإير�د�ت �لإجمالية من �لعمليات �مل�صتمرة �رتفاعاً بن�صبة 13% لت�صل �إىل   

774 مليون دينار كويتي (2.55 مليار دولر �أمريكي)

بلغ جمموع �لأ�صول �ملجّمعة 10.4 مليار دينار كويتي (34 مليار دولر �أمريكي)  

شركة مشاريع الكويت:
 مليار دولر 

�إن جمموعة �صركات م�صاريع �لكويت، مبا لديها من �أ�صول جمّمعة تبلغ 34)1(

فـي �لأن�صطة على  �أكرب �ل�صركات �لقاب�صة �لر�ئدة و�أكرثها تنوعاً  �إحدى  �أمريكي، هي 

م�صتوى منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا. حيث متتلك �ملجموعة ح�ص�س ُملكية موؤثرة 

فـي حمفظة ت�صم �أكرث من 60 �صركة عاملة فـي 24 دولة. وترتكز �أن�صطتها �لرئي�صية فـي 

قطاعات �خلدمات �ملالية و�لإعالم و�ل�صناعة و�لعقار�ت، كما متتلك من خالل �صركاتها 

�لتابعة و�لزميلة ح�ص�س ُملكية كبرية فـي قطاعي �لتعليم و�ل�صحة.

وت�صمل م�صالح �صركة م�صاريع �لكويت فـي قطاع �خلدمات �ملالية ح�ص�س ُملكية رئي�صية 

�مل�صرفـية  تقدم �خلدمات  �لتي  و�لبنوك  �لأ�صول،  �إد�رة  و�صركات  بنوك جتارية،  فـي 

�ل�صتثمارية و�صركات �لتاأمني. وت�صم �ل�صركات �لرئي�صية �لعاملة فـي هذ� �لقطاع �صمن 

حمفظة �ملجموعة كالًّ من بنك برقان، �صركة �خلليج �ملتحد (�لقاب�صة) وجمموعة �خلليج 

للتاأمني. وفـي �لقطاع �لإعالمي فاإن للمجموعة ح�صة �لأغلبية فـي OSN، وهي �ل�صركة 

�لر�ئدة على م�صتوى �ملنطقة فـي جمال خدمة �لتلفزة �لف�صائية �لرقمية �ملدفوعة.

)1( �صعر �ل�صرف �مل�صتخدم هو 0.30330 دينار كويتي لكل دولر �أمريكي و�حد.





رسالة من
مجلس اإلدارة
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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

حققت شركات شركة مشاريع الكويت، 
الرغم  على  جيدًا  أداء   ،2018 عــام  فـي 
من التحديات االقتصادية التي تواجهها 
المنطقة. ونعزو هذا األداء المستقر الذي 
إلى اإلجــراءات  تواصل الشركة تحقيقه 
باتخاذها  التي نستمر  الداخلية  والتدابير 
المجموعة.  عبر  القدرات  بناء  ومواصلة 
واستنادًا إلى القوة والمتانة التي تتمتع بها 
الشركة بفضل استراتيجيتنا طويلة األجل 
فـي تنويع محافظنا االستثمارية فقد كان 
2018 هو العام السابع والعشرون على 
التوالي الذي تحقق فـيه شركة المشاريع 

ربحية.

حقق �لقت�صاد �لعاملي منو�ً بن�صبة 3 باملائة فـي عام 2018، ومن �ملتوقع وفق 

تقدير�ت �لبنك �لدويل تر�جع هذ� �لنمو ب�صكل طفـيف �إىل 2.9 باملائة فـي عام 

2019 على خلفـية �لركود �لعاملي وت�صديد �ل�صيا�صات �لنقدية. �أما فـي منطقة 

�ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا فاإنه من �ملتوقع �أن يرتفع �لنمو ب�صكل طفـيف 

�أي�صاً من 1.7 باملائة �إىل 1.8 باملائة فـي عام 2019.

�مل�صدرة  �لــدول  منظمة  �تخاذ  �أن  �إىل  ت�صري  �لتوقعات  فــاإن  �لكويت  فـي  �أمــا 

للنفط (�أوبك) فـي نهاية عام 2018 قر�ر�ً بخف�س �لنتاج وتر�جع �صعر برميل 

بعدما مت  ياأتي  للبالد. وذلك  �ملايل  �لو�صع  �صلبي على  ب�صكل  �صيوؤثر�ن  �لنفط 

ت�صجيل فائ�س خالل �لفرتة �ملمتدة بني �صهري �أبريل و�أكتوبر من �لعام �ملا�صي 

بف�صل �نتعا�س �أ�صعار �لنفط. وعلى �لرغم من ذلك فاإن �لكويت تو��صل �مل�صي 

قدماً بخطة �لتنمية »كويت جديدة« 2035 و�لتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولر 

�أمريكي.

توقعنا فـي منتدى �ل�صفافـية للم�صتثمرين �لعام �ملا�صي �أن يكون �أد�ء �صركتكم 

فـي عام 2018 م�صابهاً لأد�ء �لعام �ل�صابق على خلفـية �لبيئة �لت�صغيلية �ل�صعيفة 

جمل�س  دول  فـي  �لنمو  وتباطوؤ  للم�صتهلكني،  �ل�صر�ئية  �لقوة  �نخفا�س  ب�صبب 

�ملناف�صة  مو�جهة  �إطار  فـي  �لتكاليف  �رتفاع  �إىل  بالإ�صافة  �خلليجي  �لتعاون 

 28.3 �صافـية بقيمة  �أرباحاً  �ل�صركة  ل �صيما فـي قطاع �لإعالم. وقد حققت 

مليون دينار كويتي (93.3 مليون دولر �أمريكي) فـي عام 2018 بارتفاع بن�صبة 

20 باملائة باملقارنة مع ربح بقيمة 23.6 مليون دينار كويتي (77.8 مليون دولر 

�أمريكي) فـي �لعام �ملا�صي.

و�صجلت �لإير�د�ت �لإجمالية من �لعمليات �مل�صتمرة لل�صركة �رتفاعاً بن�صبة 13 

باملائة لت�صل �إىل 774 مليون دينار كويتي (2.55 مليار دولر �أمريكي) باملقارنة 

 .2017 عام  فـي  �أمريكي)  دولر  مليار   2.26) كويتي  دينار  مليون   686 مع 

�أربـاح نقديـة علـى �مل�صاهمـني بو�قـع  �إد�رة �ل�صركة بتوزيـع  �أو�صى جمل�س  وقد 

باملائة)، وهي تو�صية تخ�صع ملو�فقة   12 �لو�حد (�أي مبعدل  لل�صهم  12 فل�س 

�جلمعية �لعمومية لل�صركة. كما مت �لتو�صية بتقدمي مكافاآت بقيمة 220 �ألف 

�أع�صاء جمل�س �لإد�رة وبقيمة 4,249,000 دينار كويتي �إىل  دينار كويتي �إىل 

�أن �جلهات �لرقابية مل ت�صجل  �أع�صاء �لإد�رة �لتنفـيذية. ومن �جلدير بالذكر 

�أي خمالفة على �ل�صركة.

�إ�صد�ر  بنجاح  ��صتكمالها  �ملا�صي  �لعام  �ل�صركة خالل  �إجنــاز�ت  �أبرز  من  كان 

فاق حجم  وقد  �صنو�ت.  لأجل خم�س  كويتي  دينار  مليون   100 بقيمة  �صند�ت 

�لكتتاب فـي �ل�صند�ت 1.35 مرة.

رسالة من مجلس اإلدارة
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ومن �أبرز �إجناز�ت �لعام �أي�صاً �لإعالن فـي �صهر يوليو عن ت�صليم �لبنية �لتحتية 

فقد  عليه  وبناء  �ملخت�صة،  �حلكومية  �جلهات  �إىل  �ملبارك  ح�صة  �صاحية  فـي 

�أ�صبح بالإمكان ��صت�صد�ر تر�خي�س �لبناء جلميع �لق�صائم �ل�صكنية و�لتجارية 

و�خلدمية فـي �مل�صروع.

وفـي �صهر دي�صمرب �أعلنت �صركة �مل�صاريع عن ��صتكمال �صفقة �صر�ء عقار �أر�س 

خباري فـي منطقة �لفحيحيل من بنك �خلليج بقيمة 90 مليون دينار كويتي. تبلغ 

م�صاحة �لأر�س 231,803 �ألف مرت مربع و�صيتم �لإعالن عن �خلطط �خلا�صة 

بهذه �لأر�س فـي وقت لحق.

و�صهــد عـــام 2018 ��صتكمـــال بنك برقـــان بنجاح عمليـــة �لكتتـــاب فـي زيــــادة 

ر�أ�صماله، حيث قام �لبنك بجمع 62.55 مليون دينار كويتـي من خـــالل �إ�صـــد�ر 

مال  ر�أ�س  فـي  10.6 باملائة  بن�صبة  زيادة  ما ميثل  وهو  �صهم،  مليون   240.58

تعزيز  فـي  �لكتتاب  عملية  من  �ملحققة  �لعو�ئد  توظيف  ومت  �مل�صدّر.  �لبنك 

بقيمة  �صند�ت  �لبنك  �أ�صدر  له. كما  �لعامة  �لبنك ولالأغر��س  ر�أ�صمال  قاعدة 

100 مليون دينار كويتي لأجل ثالث �صنو�ت فـي �ل�صــوق �لـمحليـة عن طريــق 

كويتــي  بنك  نوعه من قبل  �لأول من  �لإ�صد�ر  ويعترب هذ�  �لكتتــاب �خلا�س. 

لقت  حيث  �لإ�صد�ر،  حجم  �لكتتاب  طلبات  فاقت  وقد  �ملحلية.  �ل�صوق  فـي 

عملية �لإ�صد�ر قبول جيد� من قبل �مل�صتثمريــن من �ل�صركــات و�لأفــر�د على 

حٍد �صو�ء.

وز�رة  مع  عافـية  عقد  متديد  مت  فقد  للتاأمني  �خلليج  ملجموعة  بالن�صبة  �أمــا 

�ل�صحة لتوفـري �لتاأمني �ل�صحي للمتقاعدين حتى عام 2019. ول تز�ل �ل�صركة 

من بني �أقوى �ملناف�صني على �ملناق�صة �ملرتقبة لهذ� �لربنامج.

فـي هذ� �لوقت و��صلت OSN طو�ل �لعام �ملا�صي �لعمل على تعزيز عملياتها 

�لتجارية من خالل �إبر�م �تفاقيات و�صر�كات مع �ل�صركاء �ل�صرت�تيجيني، مبا فـي 

ذلك هو�وي ونتفلك�س و�صركات �لت�صالت �لرئي�صية فـي جميع �أنحاء �ملنطقة. 

�لرئي�س  من�صب  فـي  تيليو  باتريك  �ل�صيد  تعيني  �لعام  �صهد  ذلك  غ�صون  فـي 

�لتنفـيذي لل�صركة �لنا�صطة فـي قطاع خدمات �لتلفزة �لف�صائية �ملدفوعة بهدف 

قيادة �ل�صركة و�صمان ��صتمر�ر عمالئها باحل�صول على �خلدمات �ملبتكرة عالية 

�جلودة.

�أما �صركة �لعقار�ت �ملتحدة، �لتي تعترب �لذر�ع �لعقاري ل�صركة �مل�صاريع، فقد 

��صتكملت عملية �ل�صتحو�ذ على �لعبديل مول فـي عّمان وذلك من خالل �صركة 

�لعقار�ت �ملتحدة – �لأردن �لتابعة لها. كما �صهد عام 2018 �إطالق عمليات بيع 

�لوحد�ت �ل�صكنية فـي �أبر�ج ح�صة، وهما �لربجان �للذين �صتعمل �ل�صركة على 

ت�صييدهما فـي �صاحية ح�صة �ملبارك.

�صفقة  لال�صتثمار  كامكو  �صركة  ��صتكمال  �أي�صاً  �لعام  �إجنــاز�ت  �أبرز  من  وكان 

�ل�صتحو�ذ على ح�صة �لأغلبية فـي �صركة بيت �ل�صتثمار �لعاملي (جلوبل) من 

�صركة �أن �صي �ت�س فنت�صرز، �لتي متثل �أكرث من 50 موؤ�ص�صة مالية. ويجمع هذ� 

�ل�صتحو�ذ بني �أربعة عقود من �خلربة فـي قطاع �ل�صتثمار.

فاإن  �لكويت،  دولة  �إيــر�د�ت  باملائة من   90 ي�صكل حو�يل  �لنفط  �أن قطاع  مبا 

�لتقديـــر�ت ت�صيــر �إلــى �أن تر�جــع �أ�صــعار �لنفط علــى �إثــر �رتـفــاع معــدلت 

�إنتــاج �لنفط �ل�صخري �لأمريكي وفق م�صتويات جتاوزت �لتوقعات �صيوؤثــر على 

منــو �لقت�صاد �ملحلي ويوؤثر ب�صكل �صلبي على فائ�س ميز�نية �لدولة فـي عام 

.2019

�إننا فـي �صركة �مل�صاريع نرى �أن عام 2019 �صيكــون عامــاً �آخر مليئــاً بالتحديــات، 

وعــرب  �لكويـــت  فـي  حمفظتنـــا  لتنويـــع  �ملـــدى  طويلـــة  ��صرت�تيجيتنـا  �أن  �إل 

منطقــة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا �صت�صاعدنا على مو�جهة هذه �لظروف 

�ل�صعبة. ونحن على ثقة من �أن �صركاتنا �صتو��صل �لنمو خالل �لأ�صهر �لثني 

ع�صر �ملقبلة.

دولـــة  �أميــر  �ل�صمــو  �صاحــب  مقام ح�صرة  �إىل  نتقــدم  �أن  نــود  �خلتــام  وفـي 

�لكويت �ل�صيخ �صبــاح �لأحمد �جلابر �ل�صباح، و�صمو ويل �لعهد �ل�صيخ نو�ف 

�لأحمد �جلابر �ل�صباح، و�صمو �ل�صيخ جابر �ملبارك �حلمد �ل�صباح رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء، باأ�صمى �آيات �ل�صكر و�لعرفان ملا يقدمونه من دعم م�صتمر وتوجيهات 

�صديدة.

كما نتوجه بخال�س �ل�صكر و�لتقدير �إليكم، م�صاهمينا �لأعز�ء، مل�صاندتكم وثقتكم 

با�صمكم  �أي�صاً  ون�صكر  �ملن�صرم.  �لعام  خالل  و�إد�رتها  �ل�صركة  �إد�رة  مبجل�س 

بذلوه من جهود  ملا  �لعاملة،  و�صركاتنا  �لكويت  م�صاريع  �صركة  موّظِفي  و��صمنا 

دوؤوبة خالل عام 2018.

وبالنيابة عن م�صاهمينا نود �أن نُعرب عن بالغ �صكرنا لالإد�رة على �لنتائج �لتي 

حققتها خالل �لعام �ملا�صي و�لنجاح �لذي تو��صل حتقيقه.

وندعو �هلل �لعلي �لقدير �أن يوفقنا �إىل مزيد من �لتقدم و�لزدهار.





أبرز المؤشرات
المالية
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مجموعة شركة المشاريع
وفقًا لالنتشار الجغرافـي والقطاعات

اإليرادات وفقًا لالنتشار 
الجغرافي

األصول وفقًا
لالنتشار الجغرافي)1(

%60 الكويت   
%2 باقي دول مجلس التعاون   
باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا %27  
%11 أوروبا   

%49 الكويت   
%2 باقي دول مجلس التعاون   
باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا %24  
%25 أوروبا   

أبرز المؤشرات المالية

متّثل �لأ�صول غري �ملتد�ولة جغر�فـياً وفقاً لالإي�صاح   )1(
رقم 28 فـي �لبيانات �ملالية لعام 2018.
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مجموع األصول
وفقًا للقطاعات:

37 مليار دوالر)2(

إجمالي اإليرادات
وفقًا للقطاعات:

2.7 مليار دوالر)2(

إدارة األصول وخدمات المصارف 
االستثمارية

البنوك التجارية

الصناعة

التأمين

الضيافة والعقار

اإلعالم

أخرى

%69 البنوك التجارية   
%5 إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية   
%1 التأمين   
%0 اإلعالم   
%4 الصناعة   
%15 الضيافة والعقار   
%6 أخرى   

%77 البنوك التجارية   
%7 إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية   
%1 التأمين   
%0 اإلعالم)3(   
%2 الصناعة   
%9 الضيافة والعقار   
%4 أخرى)4(   

مت �حت�صاب �لن�صب �ملئوية للقطاعات قبل �ل�صتبعاد�ت   )2(
بني �ل�صركات.

مت ت�صنيف �ل�صتثمار يف �صركة حما�صة �إعالمية حتت بند "�أ�صل حمتفظ به لغر�س �لبيع" يف بيان �ملركز �ملايل �ملجمع لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب   )3(
2018، وذلك وفقا للمعيار �لدويل للتقارير �ملالية 5- �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة �ملحتفظ بها لغر�س �لبيع و�لعمليات �ملوقوفة.

�ملحتفظ  �لأ�صول  تت�صمن   )4(
بها لغر�س �لبيع.
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أداء سهم شركة 
مشاريع الكويت 

مقارنة بمؤشر
بورصة الكويت 
)2018 – 2008(

 �أد�ء �صهم �صركة م�صاريع �لكويت (معاد �حت�صابه)

 �أد�ء موؤ�صر �لبور�صة (معاد �حت�صابه)

2017

اإليرادات)1( مليون د.ك
2018 2017

صافـي األرباح مليون د.ك
2018

2017

حقوق الملكية مليون د.ك
2018 2017

الموجودات مليون د.ك
2018

أبرز المؤشرات المالية

�لعمليات �مل�صتمرة  )1(

ملخص النتائج 
المالية
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3.7x1.1x 1.5x 1.0x 0.4x

 سعر السهم )فلس(         التوزيعات التراكمية )فلس(
20032018

معدل العائد
الداخلي: %14.5

20032018 19962018

 سعر السهم )فلس(         التوزيعات التراكمية )فلس(
19962018

متّثل عائد�ت �مل�صاهمني مبا فـي ذلك �لتوزيعات، و�إ�صد�ر�ت �أ�صهم منحة،   )1(
و�لتعديالت لإ�صد�ر �أ�صهم وغريها من �لإجر�ء�ت خالل فرتة �لتملّك.

مت �حت�صاب منو �لقيمة �لدفرتية على �فرت��س عدم توزيع   )2(
�أرباح وتعديالت �جر�ء�ت �أخرى.

كما فـي 31 دي�صمرب 2018.  )3(

العائد اإلجمالي 
لحقوق 

المساهمين)1(

فـي السنوات الـ 15 األخيرة منذ الزيادة األخيرة فـي رأس المال

النمو فـي القيمة 
الدفترية)2(

في السنوات الـ 15 األخيرة منذ الزيادة األخيرة فـي رأس المال

نسبة القيمة 
السوقية إلى القيمة 

الدفترية: 2018)3(

 شركة الخليج
المتحد القابضة

 شركة مشاريع
الكويت

الخليج للتأمين بنك برقان العقارات المتحدة

معدل العائد
الداخلي: %11.6

معدل النمو
السنوي التراكمي: %11.1

معدل النمو
السنوي التراكمي: %9.1

182

556

208

348

160802 117802

581

208

373

120



18

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 12 مليون د.ك   

لأجل 5 �صنو�ت ت�صتحق فـي �أكتوبر 

1999

�إ�صد�ر �صند�ت بالدينار �لكويتي بقيمة   

25 مليون د.ك لأجل 3 �صنو�ت ت�صتحق 
فـي مايو 2002

�إ�صد�ر �صند�ت بالدينار �لكويتي بقيمة   

15 مليون د.ك لأجل 5 �صنو�ت ت�صتحق 
فـي �صبتمرب 2004

1999 1994 سجل حافل فـي
مجال إصدار السندات

كانت جمموعة �صركة م�صاريع �لكويت، �لتي تعترب �إحدى �أكرب �ل�صركات �لقاب�صة 

�أفريقيا على �لدو�م فـي طليعة �ل�صركات  فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 

�لنا�صطة فـي �صوق �ل�صند�ت فـي �ملنطقة. وقد �صاهمت �ل�صركة بف�صل �لعديد 

فـي متهيد  و�ملحلية  �لدولية  �لأ�صو�ق  فـي  لل�صند�ت  �لناجحة  �لإ�صد�ر�ت  من 

�لطريق للم�صّدرين فـي �ملنطقة لال�صتفادة من �صوق �ل�صند�ت و�حل�صول على 

�أف�صل �لأ�صعار �إىل جانب تنويع قاعدة �مل�صتثمرين فـيها.

ي�صكل �لطلب �لكبري على �صند�ت �صركة �مل�صاريع فـي �آ�صيا، و�أوروبا ودول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي وم�صتثمري �حل�صابات �خلارجية �لأمريكية �صهادة على �صجل 

�ل�صركة فـي حتقيق �لنتائج و�صيا�صتها �ملالية �حل�صيفة و�ملن�صبطة. وتتمتع �صركة 

�مل�صاريع ب�صمعة عند �ملجتمع �مل�صرفـي �لعاملي باعتبارها من �ل�صركات �لتي تلتزم 

بوعودها وجتذب �مل�صتثمرين بف�صل جودة حمفظتها، وموقفها �ل�صوقي �لقوي 

وتوقعات �لنمو فـي �مل�صتقبل. �صوف تو��صل �صركة �مل�صاريع �لعمل من �أجل �أن 

تبقى قدوة ل�صركات �لقطاع �خلا�س فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا 

وتكون �ل�صّباقة فـي هذ� �لقطاع من �أجل تطوير �صوق �لدين فـي �لكويت.

أبرز المؤشرات المالية
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�إ�صد�ر �صند�ت بالدينار �لكويتي بقيمة   

40 مليون د.ك لأجل 5 �صنو�ت ت�صتحق 
فـي نوفمرب 2006

�إ�صد�ر �صند�ت بالدينار �لكويتي بقيمة   

20 مليون د.ك لأجل 5 �صنو�ت ت�صتحق 
فـي دي�صمرب 2006

�إعادة �إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 15 مليون   

د.ك ت�صتحق فـي �صبتمرب 2004 باأجل 

جديد ي�صتحق فـي �صبتمرب 2005

�إ�صد�ر �صند�ت بالدينار �لكويتي بقيمة   

15 مليون د.ك لأجل 5 �صنو�ت ت�صتحق 
فـي نوفمرب 2007

�إ�صد�ر �صند�ت بالدينار �لكويتي بقيمة   
14 مليون د.ك لأجل 3 �صنو�ت ت�صتحق 

فـي �أبريل 2006

�إعادة �إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 40 مليون د.ك   
ت�صتحق فـي نوفمرب 2006 باأجل جديد 

ي�صتحق فـي نوفمرب 2009

2001200220032004

التصنيفات
اإلئتمانية للشركة

نظرة مستقبلية   تصنيف طويل األجل  تصنيف قصير األجل  تصنيف الوكاالت 
سلبية  BBB-  A3 ستاندرد آند بورز 

مستقرة  Baa3  Prime 3 موديز 
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اأول اإ�صدار من القطاع اخلا�ص  لأوراق   

مالية متو�صطة الأجل باليورو لأجل ع�صر 

�صنوات 

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 500 مليون دولر   

�أمريكي لأجل ع�صر �صنو�ت ت�صتحق فـي 

يوليو 2020 حتت مظلة برناجمها لإ�صد�ر 

�أور�ق مالية متو�صطة �لأجل باليورو 

فاق �لكتتاب فـي �ل�صند�ت مبقد�ر 6   

مر�ت وجذب 242 م�صتثمر

�إ�صد�ر �صند�ت بالدينار �لكويتي   

بقيمة 80 مليون د.ك ت�صتحق فـي 

يناير 2016

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 500 مليون دولر   

�أمريكي لأجل �صبع �صنو�ت ت�صتحق فـي 

�أكتوبر 2016 حتت مظلة برناجمها 

لإ�صد�ر �أور�ق مالية متو�صطة �لأجل 

باليورو 

فاق �لكتتاب فـي �ل�صند�ت مبقد�ر 6.6   

مر�ت وجذب 207 م�صتثمر

�إعادة �إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 40 مليون   

د.ك ت�صتحق فـي نوفمرب 2009 باأجل 

جديد ي�صتحق فـي نوفمرب 2010

املوؤ�ص�صة غري املالية الأوىل فـي منطقة   

جمل�ص التعاون اخلليجي التي تطلق 

برناجمًا لإ�صدار اأوراق مالية متو�صطة 

الأجل باليورو

�أطلقت �ل�صركة برناجمها لإ�صد�ر �أور�ق   

مالية متو�صطة �لأجل باليورو بقيمة 2 

مليار دولر �أمريكي

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 350 مليون دولر   

�أمريكي لأجل خم�س �صنو�ت ت�صتحق 

فـي �أبريل 2011 حتت مظلة برناجمها 

لإ�صد�ر �أور�ق مالية متو�صطة �لأجل 

باليورو 

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 200 مليون يورو   

لأجل �صنتني ت�صتحق فـي نوفمرب 2008 

حتت مظلة برناجمها لإ�صد�ر �أور�ق مالية 

متو�صطة �لأجل باليورو 

20102012 2009 2006

%72 �صند�ت دولية   
%28 �صند�ت بالدينار �لكويتي   

%31 > �صنتان   
%0 2-4 �صنو�ت   
%69 �أكرث من 4 �صنو�ت   

نمط الديون
)مليون دينار كويتي(

موعد استحقاق الدين 2018نوع الدين 2018

أبرز المؤشرات المالية
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�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 500 مليون دولر   

�أمريكي لأجل �صبع �صنو�ت ت�صتحق فـي 

مار�س 2023 حتت مظلة برناجمها 

لإ�صد�ر �أور�ق مالية متو�صطة �لأجل 

باليورو 

فاق �لكتتاب فـي �ل�صند�ت مبقد�ر 2.5   

مرة وجذب 228 م�صتثمر

اأول �صركة كويتية تقوم بعملية عطاء   

لل�صندات خارج الكويت

��صتكملت �ل�صركة بنجاح �إ�صد�ر �صند�ت   

بقيمة 500 مليون دولر �أمريكي بالتز�من 

مع عطاء ل�صند�تها �لتي ت�صتحق فـي 

عام 2019. فاق �لكتتاب فـي �ل�صند�ت 

مبقد�ر �أربع مر�ت

الإ�صدار الأول ل�صركة من القطاع اخلا�ص   

فـي الكويت بالدينار الكويتي لأجل �صبع 

�صنوات

��صتكملت بنجاح �إ�صد�ر �صند�ت بقيمة   

100 مليون دينار كويتي وهو �لإ�صد�ر 
�لأول ل�صركة من �لقطاع �خلا�س فـي 

�لكويت بالدينار �لكويتي لأجل �صبع 

�صنو�ت. وقد فاق �لكتتاب فـي �ل�صند�ت 

مبقد�ر 1.45 مرة

ا�صتكملــت بنجــاح اإ�صــدار �صنــدات   

بقيمة 100 مليون دينار كويتي 

لأجل خم�ص �صنوات. فاق حجم 

الكتتاب 1.35 مرة.

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 500 مليون دولر   

�أمريكي لأجل خم�س �صنو�ت ت�صتحق 

فـي فرب�ير 2019 حتت مظلة برناجمها 

لإ�صد�ر �أور�ق مالية متو�صطة �لأجل 

باليورو 

فاق �لكتتاب فـي �ل�صند�ت مبقد�ر 3.6   

مر�ت وجذب 213 م�صتثمر

رفع حجم برنامج �ل�صركة لإ�صد�ر �أور�ق   

مالية متو�صطة �لأجل باليورو �إىل 3 مليار 

دولر �أمريكي

20162017 20142018

السيولــــة

201620172018

250386356

إجمالي الدين

201620172018

493659720

صافـي الدين

201620172018

343273364





تقرير اإلدارة
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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عانت التجارة العالمية خالل العام الماضي 
من تباطٍؤ وذلك فـي الوقت الذي ارتفعت 
فـيه تكلفة االقتراض فـي األسواق الناشئة 
وأصبحت أكثر صرامة فـي ظل ارتفاع قيمة 
الدوالر األمريكي. وعلى صعيد االقتصاد 
العالمي فإن تقديرات البنك الدولي تشير 
بالمائة   3 العالمي من  النمو  تراجع  إلى 
2.9 بالمائة فـي عام  2018 إلى  فـي عام 
2019 على خلفـية التباطؤ الذي تعاني منه 
التجارة العالمية وكذلك النشاط الصناعي 
التجارية  التوترات  حدة  تزايد  جانب  إلى 
ــواق  األس تواجهها  التي  والضغوطات 
الناشئـة  األســـــواق  بعض  فـي  الماليـة 

الكبيـرة.

�أما فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا، فاإن �لتقدير�ت تتوقع �رتفاع 

من  2019، حيث  عام  فـي  باملائة   1.9 �إىل  لي�صل  ب�صكل طفـيف  �لنمو  معدل 

للنفط  �مل�صدرة  �لــدول  من  كل  فـي  �ل�صيا�صية  �لإ�صالحات  تعّو�س  �أن  �ملتوقع 

و�لدول �مل�صتوردة له �لظروف �لقت�صادية �لعاملية غري �ملوؤ�تية مما يدعم �لنمو 

فـي �ملنطقة.

�صهد �لعام �ملا�صي �نتعا�س �قت�صاد�ت �لدول �مل�صدرة للنفط بف�صل �رتفاع �أ�صعار 

�إعادة  �لتي مت  �لأمريكية  �لعقوبات  ت�صببت  لقد  ن�صبي.  ب�صكل  كان  و�إن  �لنفط 

برفع  �لفنزويلية  �لنفطية  �ل�صادر�ت  �نخفا�س  جانب  �إىل  �إيــر�ن  على  فر�صها 

�أ�صعار �لنفط، لي�صل �صعر �لربميل �إىل �أعلى م�صتوى له خالل �أربع �صنو�ت. �إل 

�أن �لأ�صعار عادت للرت�جع بدء�ً من �صهر �أكتوبر 2018 على �إثر �رتفاع معدلت 

�إنتاج �لنفط فـي كٍل من �لوليات �ملتحدة، ورو�صيا و�ل�صعودية.

�لتنظيمية  �لأطـــر  حت�صني  جهود  ــاإن  ف �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  وفـي 

�ملجل�س  دول  فـي  �أف�صل  �قت�صادي  منو  حتقيق  �صتدعم  �لأكــرب  و�ل�صتثمار�ت 

�لبنية  م�صاريع  فـي  �ل�صتثمار�ت  ت�صاعد  �أن  �ملتوقع  ومن   .2019 عام  خالل 

�لتحتية، و�لإ�صالحات �لقت�صادية و�ملالية وبر�مج تنويع �لإير�د�ت فـي �حلفاظ 

على منو �قت�صادي مطرد.

وبالنتقال �إىل �لكويت فقد �صهد عام 2018 �إنفاق 1.6 مليار دينار كويتي فقط 

من �أ�صل 4 مليار�ت دينار كويتي خم�ص�صة مل�صاريع �لتنمية وذلك ب�صبب �إعادة 

هيكلة بع�س �لهيئات �حلكومية، و�لتاأخر فـي تنفـيذ بع�س �مل�صاريع �ل�صخمة �إىل 

جانب �أ�صباب �أخرى. ومن �ملتوقع �أن يتم �إعادة جدولة �مل�صاريع �ملتاأخرة على �أن 

ترتفع وترية منح �مل�صاريع من �أجل بقاء روؤية كويت جديدة 2035 على �لطريق 

�ل�صحيح.

وبالنتقال �إىل جمموعة �صركة م�صاريع �لكويت فقد ��صتمرت �صركاتنا خالل عام 

2018 فـي مو�جهة �لظروف �ل�صعبة، وعلى �لرغم من ذلك فاإن �أد�ء �صركاتنا 

�لرئي�صية خالل �لعام جتاوز توقعاتنا وبذلك تكون �ل�صركة قد جنحت فـي حتقيق 

�لعام �ل�صابع و�لع�صرين على �لتو�يل من �لربحية.

تقرير اإلدارة
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وفـي �لوقت �لذي نتطلع فـيه �إىل عام 2019 بحذر، فاإننا ما نز�ل على ثقة من 

�ل�صعوبات،  لتحّمل هذه  �لتي حتتاجها  �صركاتنا عززت من مكانتها وقوتها  �أن 

وذلك بف�صل �لتد�بري �حلكيمة �لتي عمل فريق �لإد�رة �لتنفـيذية فـي �ل�صركة 

على �تخاذها طو�ل �ل�صنو�ت �ملا�صية.

نتائجنا فـي عام 2018

توقعنا فـي منتدى �ل�صفافـية �لعام �ملا�صي �أن يكون �أد�وؤنا خالل 2018 م�صابهاً 

للعام �ل�صابق، و�أرجعنا ذلك �إىل تباطوؤ �لنمو فـي دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 

بيئة  �إيجاد  �إىل  �أدى  �لذي  �لأمــر  �مل�صتهلكني  عند  �ل�صر�ئية  �لقوة  و�نخفا�س 

�ملتنامية ل�صيما فـي قطاع �لإعالم  �ملناف�صة  �إىل  �أ�صرنا  ت�صغيلية �صعيفة. كما 

و�لذي يت�صبب بارتفاع �لتكلفة.

بالرغم من كل هذه �لتحديات �إل �أنه ي�صّرنا �لإعالن عن حتقيق �أرباح �صافـية 

بقيمة 28.3 مليون دينار كويتي (93.3 مليون دولر �أمريكي) بارتفاع بن�صبة 20 

باملائة باملقارنة مع 23.6 مليون دينار كويتي (77.8 مليون دولر �أمريكي) فـي 

عام 2017.

فل�س   15 �إىل  لت�صل  �لـما�صـي  �لعـــام  �ل�صركـــة خالل  �صهــم  ربحيــة  و�رتفعت 

(4.9 �صنت �أمريكي) لل�صهم �لو�حد باملقارنة مع 11.5 فل�س (3.8 �صنت �أمريكي) 

فـي عام 2017، و�صجلت �لإير�د�ت �لإجمالية من �لعمليات �مل�صتمرة �رتفاعاً 

بن�صبة 13 بالـمائـة لت�صــل �إلــى 774 مليـــون دينار كويتــي (2.55 مليار دولر 

�أمريكي) باملقارنة مع 686 مليون دينار كويتي (2.26 مليار دولر �أمريكي) فـي 

عام 2017، وو�صل جمموع �لأ�صول �ملجّمعة فـي نهاية عام 2018 �إىل 10.4 

مليار دينار كويتي (34 مليار دولر �أمريكي) باملقارنة مع 10.3 مليار دينار كويتي 

(34 مليار دولر �أمريكي) كما فـي نهاية عام 2017.

عملياتنا الرئيسية

جاء �أد�ء �صركاتنا �لرئي�صية خالل عام 2018 متو�فقاً �إىل حٍد ما مع توقعاتنا 

وجتاوزها فـي بع�س �حلالت، حيث حقق بنك برقان �أرباحاً قيا�صية بلغت 82.6 

مليون دينار كويتي (272.3 مليون دولر �أمريكي) بارتفاع ن�صبته 26.6 باملائة 

باملقارنة مع �لعام �ملا�صي، كما �رتفع �لدخل �لت�صغيلي بن�صبة 10.8 باملائة لت�صل 

�إىل 265.3 مليون دينار كويتي (874.7 مليون دولر �أمريكي). بدورها جنحت 

 10 بن�صبة  �ملكتتبة  �لأق�صاط  �إجمايل  للتاأمني فـي رفع حجم  جمموعة �خلليج 

باملائة لت�صل �إىل 335.7 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولر �أمريكي).

كما �رتفعت �إير�د�ت �صركة �لعقار�ت �ملتحدة بن�صبة 19 باملائة لت�صل �إىل 103.5 

مليون دينار كويتي (341.2 مليون دولر �أمريكي)، فـي حني بلغت �لأرباح �ل�صافـية 

ل�صركة �ل�صناعات �ملتحدة 5.2 مليون دينار كويتي (17.1 مليون دولر �أمريكي) 

وذلك فـي �لوقت �لذي �صجل فـيه �إجمايل �أ�صول �ل�صركة �رتفاعاً بن�صبة 5.3 باملائة 

لي�صل �إىل م�صتوى 258.1 مليون دينار كويتي (850.9 مليون دولر �أمريكي).

شركة المشاريع تصدر
سندات بقيمة 100 مليون دينار كويتي

�أعلنت �صركة م�صاريع �لكويت فـي �صهر نوفمرب عن ��صتكمالها بنجاح �إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 

�أمريكي) لأجل خم�س �صنو�ت، وقد فاق حجم  100 مليون دينار كويتي (330 مليون دولر 
�لكتتاب به 1.35 مرة. مت �إ�صد�ر �ل�صند�ت على �أ�صا�س �صريحتني �لأوىل ب�صعر فائدة �صنوية 

ثابتة مبقد�ر 5.5%، و�لثانية ب�صعر فائدة �صنوية متغرية مبقد�ر 2.25% فوق �صعر �خل�صم 

�ملعلن من بنك �لكويت �ملركزي، على �أل يتجاوز �حلد �لأق�صى ملعدل �لفائدة �ملتغرية ن�صبة 

1% فوق معدل �لفائدة �لثابتة. 
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مليون �صهم، وهو ما ميثل زيادة بن�صبة 10.6 باملائة فـي ر�أ�س مال �لبنك �مل�صدر. 

ومت توظيف �لعو�ئد �ملحققة من عملية �لكتتاب فـي تعزيز قاعدة ر�أ�صمال �لبنك 

ولالأغر��س �لعامة له.

وقام �لبنك فـي �صهر دي�صمرب باإ�صد�ر �صند�ت بقيمة 100 مليون دينار كويتي 

فـي �ل�صوق �ملحلية عن طريق �لكتتاب �خلا�س. ويعترب هذ� �لإ�صد�ر �لأول من 

نوعه من قبل بنك كويتي فـي �ل�صوق �ملحلية. وقد فاقت طلبات �لكتتاب حجم 

�لإ�صد�ر، حيث لقت عملية �لإ�صد�ر قبول جيد� من قبل �مل�صتثمرين. ويعك�س 

هذ� �ل�صد�ر ��صرت�تيجية �لبنك �مل�صتمرة لتنويع م�صادر �أمو�له ودعم �مليز�نية 

�لعامة بتمويل �آمن وطويل �لأجل، وتلبية متطلبات �ل�صيولة �لرقابية.

و�صهد �لعام �ملا�صي �أي�صاً �إعالن �لبنك عن تعيني �ل�صيد ر�ئد �لهقهق فـي من�صب 

�لرئي�س �لتنفـيذي لعملياته فـي �لكويت. كما مت فـي نهاية �لعام تعيني �لهقهق فـي 

من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي ملجموعة بنك برقان بالوكالة.

2018 على ت�صنيفاتها  للتاأمني فـي عام  من جهتها حافظت جمموعة �خلليج 

�إىل  لي�صل  باملائة   18.2 بن�صبة  �ملجموعة  �أرباح  �رتفع �صافـي  وقد  �لئتمانية. 

 11.9مليون دينار كويتي (39.2 مليون دولر �أمريكي)، فـي حني �صجل �صافـي 

كويتي  دينار  مليون   11.98 ليبلغ  باملائة   45.1 بن�صبة  منو�ً  �لكتتاب  �يــر�د�ت 

بالـمائة   9.2 بن�صبة  �أمريكي). و�رتفعت حقوق �مل�صاهمني  (39.4 مليون دولر 

وكان بنك برقان قد و��صل خالل �لعام �ملا�صي حتقيق �أد�ء مايل قوي بف�صل 

حت�صن �لعو�ئد مدعوماً برفع �أ�صعار �لفائدة وزيادة �مل�صاهمات من �لبنوك �لتابعة. 

يوؤكد �لرتفاع فـي كل من �صافـي �لدخل بن�صبة 26.6 باملائة و�لدخل �لت�صغيلي 

من  للم�صاهمني  �لعو�ئد  �أف�صل  على حتقيق  �لبنك  تركيز  باملائة   10.8 بن�صبة 

 28.1 بن�صبة  �ل�صركة منو�ً  �صهم  وقد حقق  للمو�رد.  �لأمثل  �ل�صتخد�م  خالل 

باملائة لي�صل �إىل 31 فل�صاً، و�رتفع �لعائد على حقوق �مل�صاهمني من 8.3 باملائة 

فـي نهاية عام 2017 �إىل 10.7 باملائة فـي نهاية عام 2018.

�لعام  من  �أبريل  �صهر  فـي  �لعاملي  �ملايل  دبي  مركز  فـي  برقان  بنك  فرع  قدم 

�ملا�صي ت�صهيالت بقيمة 40 مليون دولر �أمريكي ل�صركة �أمنيات �لعقارية فـي 

�ملكون من برجني �صكنيني وجتاريني  بناء م�صروع �صتريلينغ  دبي بهدف متويل 

فـي دبي.

تركيا  فـي  برقان  بنك  عمليات  فــاإن  �لرتكية  �للرية  تذبذب  مرحلة  خالل  �أمــا 

�لكامل  بالتحوط  �ل�صرت�تيجي  �لقر�ر  بف�صل  وذلك  يذكر  تاأثر  �أي  ت�صهد  مل 

ب�صال�صة دون  �لبنك  ��صتمرت عمليات  لذلك فقد  ونتيجة  �لبنك.  ل�صتثمار�ت 

�أي �نقطاع.

كما �أعلن �لبنك فـي �صهر �أكتوبر عن ��صتكماله بنجاح عملية �لكتتاب فـي زيادة 

ر�أ�صماله، حيث قام بجمع 62.55 مليون دينار كويتي من خالل �إ�صد�ر 240.58 

بنك برقان يستكمل بنجاح
تغطية االكتتاب بزيادة رأسماله

�أعلن بنك برقان فـي �صهر �أكتوبر ��صتكماله بنجاح عملية �لكتتاب فـي زيادة ر�أ�س �ملال، حيث 

قام �لبنك بجمع 62.55 مليون دينار كويتي من خالل �إ�صد�ر 240.58 مليون �صهم، وهو ما 

ميثل زيادة بن�صبة 10.6% فـي ر�أ�س مال �لبنك �مل�صدر. ومتت تغطية �لكتتاب فـي زيادة ر�أ�س 

�ملال بالكامل مب�صاركة قوية من م�صاهمي �لبنك ما يعك�س ثقة �مل�صاهمني �لكبرية بعمليات 

�لبنك وقدر�ته. ومت توظيف �لعو�ئد �ملحققة من عملية �لكتتاب فـي تعزيز قاعدة ر�أ�صمال 

�لبنك ولالأغر��س �لعامة له.

تقرير اإلدارة
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كامكو تستحوذ على شركة جلوبل

ح�صة  علـى  �ل�صتحــو�ذ  �صفقــة  �صبتمبــر  �صهـر  فـي  لال�صتثمــار  كامكــو  �صركــة  ��صتكملــت 

رئي�صياً  �لبحرين  من  تتخذ  �لتي  فنت�صرز،  �ت�س  �صي  �أن  �صركة  من  �صركة جلوبل  فـي  �لأغلبية 

ومتثل �أكرث من 50 موؤ�ص�صة مالية، لت�صبح بذلك �أكرب م�صاهم بح�صة تبلغ حو�يل 69.5% من 

ر�أ�س �ملال لت�صبح بذلك �صركة جلوبل جزء�ً من جمموعة �صركة م�صاريع �لكويت.

�رتفع  �أمريكي) فـي حني  دينار كويتي (293.7 مليون دولر  89.1 مليون  �إلـى 

كويتي  دينار  مليون   529.3 �إىل  لي�صل  باملائة   7.4 بن�صبة  �ملوجود�ت  �إجمايل 

(1.74 مليار دولر �أمريكي).

�أما بالن�صبة لعمليات �ملجموعة فـي �لكويت فقد �صهد �لعام �ملا�صي متديد عقد 

عافـية مع وز�رة �ل�صحة لتوفـري �لتاأمني �ل�صحي للمتقاعدين حتى عام 2019. 

للعقد مما  ومتتلك �ملجموعة �أكرب �ملو�رد �لتي تتيح لها توفـري �خلدمات وفقاً 

يجعلها فـي مركز قوي للفوز باملناق�صة �جلديدة �ملتوقعة. يذكر �أن برنامج عافـية 

�لذي �نطلق �لعمل به فـي �صهر �صبتمرب 2016 يقدم خدمات �لتاأمني �ل�صحي 

للمو�طنني �ملتقاعدين �لذين ي�صل عددهم �إىل حو�يل 117 �ألف متقاعد وتبلغ 

قيمــة �لأق�صـــاط �ملكتتبة 82 مليــون دينار كويتي (270.4 مليون دولر �أمريكـي) 

�صـنـوياً.

فـي  �لريادي  موقعها  على  �ملجموعة  فقد حافظت  �لإقليمي  �ل�صعيد  على  �أما 

�ل�صوق �لكويتي، و�لبحريني و�لأردين من حيث �إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة وفـي 

�ل�صوق �مل�صري من حيث فائ�س �لكتتاب. وفـي �لوقت نف�صه قامت �ملجموعة 

بزيادة ح�صة ملكيتها فـي �خلليج للتاأمني – �لعر�ق، �لتكافل �لدولية - �لبحرين، 

فقد  �لأد�ء  حيث  من  �أما  حياة.  �لتكافلي  للتاأمني  �مل�صرية   - للتاأمني  و�خلليج 

حققت �خلليج للتاأمني - �لأردن �أرباحاً �صافـية بلغت 4.5 مليون دولر �أمريكي، 

وذلك فـي �لوقت �لذي رفعت فـيه �خلليج للتاأمني - تركيا حجم �صافـي �لأق�صاط 

�ملكتتبة بن�صبة 44 باملائة. �أما �خلليج للتاأمني – �لبحرين فقد فازت مبناق�صة 

لتاأمني �أكرب م�صروع معماري فـي �ململكة باإجمايل 5.5 مليار دولر �أمريكي.

وبالن�صبة �إىل OSN، فقد �صهد عام 2018 ��صتمر�ر بذل كافة �جلهود فـي �صبيل 

�صمان و�صول �لعمالء �إىل عر�س �ملحتوى �حل�صري �ملتميز، وبالتايل �حلفاظ 

على مكانة �ل�صركة كال�صبكة �لتلفزيونية �لرتفـيهية �لر�ئدة فـي �ملنطقة. ولهذه 

�لغاية قامت OSN بتوقيع �أول �تفاقية �صر�كة فـي �ل�صرق �لأو�صط مع نتفلك�س، 

�ل�صركة �لر�ئدة على م�صتوى �لعامل فـي جمال تقدمي خدمات �لرتفـيه على �صبكة 

.OSN لإنرتنت، مما يجعل حمتويات نتفلك�س متاحة جلميع م�صرتكي�

�لـمدفوعـة  �لف�صائية  �لتلفزة  قطاع خدمات  فـي  �لنا�صطة  �ل�صركـة  قامت  كما 

فـي  �لعمالقة  �ل�صركة  تقوم مبوجبها  هو�وي  �صركة  مع  تفاهم  مذكـرة  بتوقيـع 

ل�صركات  �ملنا�صبة  و�لتكنولوجية  �لتحتية  �لبنية  بتوفـري  �لت�صالت  جمــال 

عرب   OSN بر�مج  مل�صاهدة  لعمالئها  �لفر�صة  لإتاحة  �لإقليمية  �لت�صالت 

�لإنرتنت ب�صال�صة.

بالإ�صافة �إىل ذلك عر�صت OSN �ملو�صم �لأول من �ملحتوى �لإقليمي �ملختار 

بعناية �لذي يحمل ��صم »�أ�صلي«. تعر�س �أ�صلي جمموعة من �لأعمال �لعربية 

و�لإجنليزية ومتثل عالمة فارقة فـي �ملحتوى �لإبد�عي �لق�صري و�ملتو�صط فـي 

تتيح  ترخي�س  منظومة  لأول  �نطالقة  وهي  �أفريقيا.  و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق 
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لال�صتثمار  �لعبديل  �صركة  مع  مبادلة  عملية  �لأردن  فـي  �ل�صركة  و��صتكملت 

و�لتطوير، �أ�صبحت مبوجبها �صركة �لعقار�ت �ملتحدة – �لأردن متتلك ح�صة بن�صبة 

100 باملائة فـي �لعبديل مول فـي عّمان وتخارجت بالكامل من �لعبديل بوليفارد.

�لثانية من م�صروع  باملرحلة  �لت�صاميم �خلا�صة  �ل�صركة  �ملغرب �عتمدت  وفـي 

�أ�صوفـيد و�نطلقت �لأ�صغال بالبنية �لتحتية.

�أما بالن�صبة للبنك �لأردين �لكويتي فقد �رتفعـت �أرباح �لبنك باأكثـر من �ل�صعف 

هـذ� �لعام م�صجلـة زيادة بن�صبة 56 باملائة لت�صل �إىل 42.1 مليون دينار �أردين 

دينار  مليون   27 مع  بالـمقارنـة   2018 فـي عام  �أمريكي)  دولر  مليون   59.4)

�إيــر�د�ت  �صهــدت  كما   .2017 عـام  فـي  �أمريكي)  دولر  مليون   39.0) �أردين 

�لبنـك �رتفاعـاً بن�صبة 7 باملائة لت�صل �إىل 180.2 مليون دينار �أردين (254.1 

مليون دولر �أمريكي) باملقارنة مع 167.7 مليـون دينار �أردين (236.5 مليون 

دولر �أمريكي) فـي عام 2017.

بنك  مع  ��صرت�تيجية  �صر�كة  �تفاقية  بتوقيع  �لبنك  قام  ذلك  �إىل  وبالإ�صافة 

و�صم  فل�صطني  فـي  �لكويتي  �لأردين  �لبنك  فروع  �ندماج  �لقد�س مت مبوجبها 

�لبنك  �لتفاقية دخول  كما مت مبوجب  �لقد�س،  بنك  مع  ومطلوباته  موجود�ته 

�لأردين �لكويتي ك�صريك ��صرت�تيجي فـي بنك �لقد�س بن�صبة 10 باملائة من ر�أ�س 

مال �لبنك.

ملبدعي �ملحتوى �إنتاج وبث �أعمالهم �لأ�صلية. 

فـي غ�صون ذلك �أعلنت OSN فـي �صهر نوفمرب عن تعيني ع�صو جمل�س �لإد�رة 

�ل�صيد باتريك تيليو فـي من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي لل�صركة. ويتمتع تيليو بخربة 

�ل�صركات  من  للعديد  �لتلفزيونية  �لعمليات  ت�صكيل  �إعــادة  جمال  فـي  كبرية 

�لرئي�صية فـي �أوروبا.

�رتفاعاً  �ل�صركة  �إيــر�د�ت  �صجلت  فقد  �ملتحدة  �لعقار�ت  ل�صركة  بالن�صبة  �أما 

بن�صبة 18.4 باملائة لي�صل �إىل 103 مليون دينار كويتي (339.6 مليون دولر 

�إىل  لي�صل  باملائة   3.7 بن�صبة  �مل�صاهمني  حقوق  �إجمايل  �رتفع  كما  �أمريكي)، 

194 مليون دينار كويتي (639.6 مليون دولر �أمريكي). وفـي �لكويت �أطلقت 

�ل�صركة عمليات بيع �لوحد�ت �ل�صكنية فـي �ثنني من �أبر�ج ح�صة، �لو�قعة فـي 

ت�صغيل  �صركات  مع  حمادثات  حالياً  �ل�صركة  وجتري  �ملبارك.  ح�صة  �صاحية 

�ل�صقق �ملفرو�صة، و�لعياد�ت، و�ملطاعم �لتي تعتزم تطويرها فـي �ل�صاحية.

�تفاقية  لها  �لتابعة  هومز  مينا  �صركة  من خالل  �ملتحدة  �لعقار�ت  وقعت  كما 

كويتـي  دينـار  ملـيون   120 بقيمـة  �لكويتـي  �لتمويـل  بيت  مع  �ئتماين  ت�صهيل 

(395.6 مليون دولر �أمريكي) بهدف �صر�ء وتطوير �أر��سٍ فـي �صاحية ح�صة 

دينار  60 مليون  بقيمة  �صند�ت  �إ�صد�ر  بنجاح  �ل�صركة  ��صتكملت  �ملبارك. كما 

كويتي (197.8 مليون دولر �أمريكي) لأجل خم�س �صنو�ت.

اندماج فروع البنك األردني الكويتي
فـي فلسطين ببنك القدس

�أعلن �لبنك �لأردين �لكويتي وبنك �لقد�س عن توقيع �تفاقية �صر�كة ��صرت�تيجية بينهما يتم 

مبوجبها �ندماج فروع �لبنك �لأردين �لكويتي فـي فل�صطني و�صم موجود�ته ومطلوبات مع بنك 

�لقد�س، كما يتم مبوجب �لتفاقية دخول �لبنك �لأردين �لكويتي ك�صريك ��صرت�تيجي فـي بنك 

�لقد�س بن�صبة 10% من ر�أ�س مال �لبنك وح�صوله على مقعد متثيلي فـي جمل�س �لإد�رة.
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وقام �لبنك خالل �لعام بتطبيق حوكمة تكنولوجيا �ملعلومات )COBIT( وجميع 

�ل�صيا�صات و�لعمليات و�لإجر�ء�ت �ملرتبطة بها مبا يتما�صى مع تعليمات �لبنك 

�ملركزي �لأردين. كما �أطلق �لبنك تطبيق JKBRewards، �لذي يعترب �لأول 

من نوعه فـي �لأردن.

فـي هذ� �لوقت ��صتمر �لبنك بتو�صيع وحتديث �صبكة �ل�صرف �لآيل و�لفروع، 

وعمل فـي �لوقت نف�صه على �إطالق خدمة Decision Intelligence من �صركة 

ما�صرتكارد وهي خدمة �صاملة لر�صد حالت �لحتيال �لإلكرتوين. ومتا�صياً مع 

تعليمات �لمتثال، قام �لبنك بتطبيق نظام غ�صل �لأمو�ل �جلديد وتقييم خماطر 

�لعميل فـي �لأردن وقرب�س.

وبالتز�من مع �حتفالها بذكرى مرور 20 عاماً على تاأ�صي�صها، ��صتكملت �صركة 

كامكو لال�صتثمار �صفقة �ل�صتحو�ذ على ح�صة �لأغلبية فـي �صركة بيت �ل�صتثمار 

جلوبل  �صركة  وخدمات  منتجات  �ل�صتحو�ذ  عملية  و�صملت  (جلوبل).  �لعاملي 

�إد�رة �لأ�صول، و�صركة  �حلالية، و�لعقار�ت �لتي تديرها، و�أن�صطتها فـي جمال 

�لو�صاطة �لتابعة بالإ�صافة �إىل مكاتب �ل�صركة �لعاملية. ومت خالل �لعام �لتعاقد 

مع م�صت�صارين عالـميني ل�صتك�صاف خيار�ت �لدمج بني �لكيانني �ل�صتثماريني.

و�إىل جانب قيامها بدور �ملدير �لرئي�صي للعديد من �إ�صد�ر�ت �ل�صند�ت ل�صركات 

كبرية فـي �ل�صوق �ملحلي فقد �أ�صدرت كامكو �صند�تها �خلا�صة فـي عام 2018. 

بلغت قيمة �لإ�صد�ر 40 مليون دينار كويتي (131.8 مليون دولر �أمريكي) لأجل 

5 �صنو�ت، ولقى �إقبالً من قبل �مل�صتثمرين مما �صاهم فـي زيادة ملحوظة فـي 

�كتتاب �صند�ت  �أق�صر فرتة  �أيام، و�لتي تعترب  تغطية �لكتتاب فـي فرتة ثالثة 

مقومة بالدينار �لكويتي. 

ل�صناعات  �لقرين  ل�صركة  بالن�صبة  �إيجابياً   2018 عام  كان  �لوقت  هذ�  فـي 

�لكيماويات �لبرتولية، حيث و��صلت �ل�صركة رفع ح�صتها فـي �ل�صركة �لوطنية 

باملائة. وكانت   51.48 �إىل  �ملُلكية  ن�صبة  لت�صل  (نابي�صكو)  �لبرتولية  للخدمات 

نابي�صكو قد ح�صلت مع نهاية �لعام على عقد من �صركة نفط �لكويت للعمليات 

�ل�صركة على عقد  �لنفط. كما ح�صلت  �آبار  �إنتاج  تعزز من  �لتي  �لهيدروليكية 

مدته خم�س �صنو�ت بقيمة 15 مليون دينار كويتي (49.4 مليون دولر �أمريكي) 

لتقدمي خدمات �حلفر ودعم �لآبار وذلك من قبل �ل�صركة �لكويتية لنفط �خلليج 

و�صركة �صيفرون �لعربية �ل�صعودية.

ل�صركة  �لتابعة  �ل�صركات  �إحدى  وهي  �صد�فكو،  �صركة  ��صتحو�ذ  �لعام  و�صهد 

�لقرين، على ح�صة ُملكية بن�صبة 76 باملائة فـي جمموعة مليكوما وهي �صركة 

بولندية منتجة لالألبان. كما حققت �ل�صركة �لكويتية للعطريات �أعلى �صافـي ربح 

بعد �ل�صر�ئب منذ تاأ�صي�صها عام 2005.

وقاعدتها  من�صاآتها  تنمية  �ملتحدة  �لتعليم  �صركة  و��صلت  �لتعليم  قطاع  وفـي 

شراء عقار أرض خباري 

�أعلنت �صركة �مل�صاريع عن ��صتكمال �صر�ء عقار �أر�س خباري فـي منطقة �لفحيحيل من بنك 

�خلليج بقيمة 90 مليون دينار كويتي. وقد جاءت عملية �صر�ء �لأر�س �لتي تبلغ م�صاحتها حو�يل 

231,803 �ألف مرت مربع فـي �إطار ��صرت�تيجية �ملجموعة �لقائمة على تنويع ��صتثمار�تها. 

قطعة 6
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مما يتيح للمركز تقدمي �ملزيد من �لدور�ت �ملعتمدة و�ل�صهاد�ت �ملعرتف بها د�خلياً.

ضاحية حصة المبارك

مت فـي عام 2018 ت�صليم �لبنية �لتحتية فـي �صاحية ح�صة �ملبارك �إىل �جلهات 

�حلكومية �ملخت�صة، وبناء عليه فقد �أ�صبح بالإمكان ��صت�صد�ر تر�خي�س �لبناء 

جلميع �لق�صائم �ل�صكنية و�لتجارية و�خلدمية فـي �مل�صروع.

كما وقعت �صركة �مل�صاريع مذكرة تعاون مع بيت �لتمويل �لكويتي يعمل مبوجبها 

�لبنك على توفـري حلول متويلية �إ�صالمية لعمالء م�صروع �صاحية ح�صة �ملبارك. 

و�صهد �لعام �أي�صاً �إطالق �صركة �لعقار�ت �ملتحدة عمليات بيع �لوحد�ت �ل�صكنية 

فـي �أبر�ج ح�صة، �لربجني �ملكونني من 40 طابقاً ويقعان على �لو�جهة �لبحرية 

لل�صاحية و�لتي �صتعمل �ل�صركة على بنائهما.

أبرز األعمال

�أعلنت �صركة �مل�صاريع فـي �صهر نوفمرب عن ��صتكمالها بنجاح �إ�صد�ر �صند�ت 

بقيمة 100 مليون دينار كويتي (330 مليون دولر �أمريكي) لأجل خم�س �صنو�ت، 

وقد فاق حجم �لكتتاب به 1.35 مرة. وجاء �إ�صد�ر هذه �ل�صند�ت فـي �إطار 

فـي  منتظمة  ب�صورة  �لأمــو�ل  ح�صد  على  �لقائمة  �مل�صاريع  �صركة  ��صرت�تيجية 

�لالزمة  �ملالية  �ملرونة  وتوفـري  م�صتثمريها  قاعدة  تنويع  بهدف  �لدين  �أ�صو�ق 

لتنفـيذ ��صرت�تيجيتها.

�لطالبية. و�صهد عام 2018 ح�صول �ملدر�صة �ملتحدة �لأمريكية على �عتمادين 

دوليني ملدة ع�صر �صنو�ت من ر�بطة جلان �لوليات �لو�صطى للمد�ر�س �لبتد�ئية 

��صتيفاء  موؤ�صر على  �لتطور  وي�صكل هذ�  �لدولية.  �ملد�ر�س  و�لثانوية، وجمل�س 

�ملدر�صة ملعايري �جلودة �لتي و�صعتها هيئات �لعتماد وبالتايل �عرت�فاً ب�صهادتها 

عامليا مما ي�صّهل على �لطالب �لتقدم لاللتحاق باأف�صل �جلامعات �لعاملية. وكما 

هو خمطط مت �فتتاح �ل�صف 12 فـي بد�ية �لعام �لدر��صي.

�لأمريكيـــة  �جلامعة  وقعـــت  فقد  �لكويـــت،  فـي  �لأمريكيــة  للجامعــة  بالن�صبــة 

بينهما خم�صة  �ملوؤ�ص�صية  �ل�صر�كة  لتمديد مدة  تفاهـــم  د�رمتـــوث مذكــرة  وكلية 

�أعو�م �إ�صافـية. وهذه �ملذكرة هي �لر�بعة من نوعها منذ تاأ�صي�س �ل�صر�كة بينهما 

فـي  �لأكادميية  �لتجربة  وتو�صيع  تعميق  بهدف  �لتمديد  وياأتي   .2003 عام  فـي 

�جلامعتني.

�أما على �صعيد �لعتماد�ت �جلامعية فقد ح�صل بكالوريو�س علوم �لكومبيوتر 

للهند�صة  �لعتماد  جمل�س  من  �لــدويل  �لعتماد  على  �لكهربائية  و�لهند�صة 

و�لتكنولوجيا، لت�صبح �جلامعة بذلك معتمدة دولياً فـي �صتة بر�مج در��صية فـي 

جمالت خمتلفة.

كما ح�صل مركز �لتعليم �مل�صتمر فـي �جلامعة على �عتماد من �ثنني من �ملعاهد 

�لرئي�صية، معهد توثيق �ملو�رد �لب�صرية ومنظمة كامربيدج لتقييم �لتعليم �لدويل 

المدرسة المتحدة األمريكية
تحصل على اعتمادات أكاديمية

�أعلنت �ملدر�صة �لأمريكية �ملتحدة عن ح�صولها على �عتماد دويل مزدوج ملدة ع�صر �صنو�ت من 

ر�بطة جلان �لوليات �لو�صطى للمد�ر�س �لبتد�ئية و�لثانوية، وجمل�س �ملد�ر�س �لدولية. وي�صكل 

هذ� �لتطور موؤ�صر على ��صتيفاء �ملدر�صة ملعايري �جلودة �لتي و�صعتها هيئات �لعتماد، من عدة 

نو�حي �أهمها موؤهالت �أع�صاء هيئة �لتدري�س، ونوعية �ملناهج �لدر��صية.
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كما �صهد �صهر نوفمرب �إعالن �ل�صركة عن تعيني غولدمان �صاك�س ب�صفة م�صت�صار 

لدر��صة �خليار�ت �ل�صرت�تيجية فـيما يتعلق با�صتثمار �ل�صركة فـي OSN مبا 

فـي ذلك �لتخارج من هذ� �ل�صتثمار.

وفـي �صهر دي�صمرب من �لعام 2018 �أعلنت �ل�صركة عن ��صتكمال عملية �صر�ء 

عقار �أر�س خباري فـي منطقة �لفحيحيل، عرب �إحدى �صركاتها �لتابعة، من بنك 

تبحث  �أمريكي).  دولر  مليون   296.7) كويتي  دينار  مليون   90 بقيمة  �خلليج 

�ل�صركة حالياً فـي �خلطط �مل�صتقبلية �خلا�صة بهذه �لأر�س �لتي تبلغ م�صاحتها 

��صرت�تيجية  �إطــار  فـي  �صر�ئها  عملية  جــاءت  و�لتي  مربع  مرت    231,803

�ملجموعة �لقائمة على تنويع ��صتثمار�تها.

التطلعات لعام 2019

ب�صكل  �لعاملي  �لقت�صاد  تباطوؤ  �إىل  �لتوقعات  فـيه  ت�صري  �لــذي  �لوقت  فـي 

جمل�س  لدول  بالن�صبة  �لـم�صتقبليـة  �لتوقعـات  فـاإن   ،2019 عام  فـي  طفـيف 

فـي  �لنمو  يرتفع  �أن  �ملتوقع  ومن  �لتفاوؤل.  من  نوع  ي�صودها  �خلليجي  �لتعاون 

دول �ملجل�س من 2 باملائة فـي عام 2018 �إىل 2.6 باملائة فـي عام 2019 وذلك 

بف�صل �لإ�صالحات �لتي مت تطبيقها فـي قطاع �خلدمات �ملالية، و�رتفاع معدل 

�ل�صتثمار فـي م�صاريع �لبنى �لتحتية �إىل جانب �جلهود �ملبذولة فـي �صبيل تنويع 

�لإير�د�ت.

�لتاأخر  بع�س  �لكويتية  تعّو�س �حلكومة  �أن  �ملتوقع  فاإنه من  نف�صه،  �لوقت  فـي 

�لذي ح�صل على �صعيد منح �مل�صاريع �لتنموية فـي عام 2018 بهدف �صمان 

بقاء روؤية كويت جديدة 2035 على �مل�صار �ل�صحيح. �إن من �صاأن ذلك ��صتمر�ر 

توفـري فر�س ��صتثمارية متنوعة. وبينما نبقى على حذر للعام �ملقبل فاإننا على 

ثقة من �أن �أن�صطتنا �لرئي�صية �صتكون قادرة على مو��صلة جتاوز �لعقبات �لتي 

تو�جهها وت�صجيل منو.

فـيصل حمد العيار

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة (�لتنفـيذي)

شركة المشاريع والمجتمع

�صهد عام 2018 تنظيم �صركة م�صاريع �لكويت �لن�صخة �لر�بعة من جائزة كيبكو متكني لدعم 

م�صاريع �ل�صباب وذلك بالتعاون مع موؤمتر متكني �ل�صباب. كما و��صلت �ل�صركة تقدمي �لرعاية 

�ل�صرت�تيجية لربنامج �لربوتوجيز. و�أقامت �ل�صركة كذلك منتدى �صر�كة �ل�صنوي �لذي يجمع 

�ملنظمات غري �لربحية بغر�س �لتباحث فـي �صبل تعزيز �لتعاون. وبالإ�صافة �إىل ذلك جددت  

�ل�صركة خالل �لعام  �تفاقية �ل�صر�كة مع موؤ�ص�صة �إجناز �لكويت، وهي منظمة غري حكومية 

ت�صجع على خدمة �ملجتمع من خالل تطوع �ملهنيني لتدريب �ل�صباب و�ل�صابات فـي �ملد�ر�س 

و�جلامعات. و�صيعمل �ملتطوعون من �صركات �ملجموعة مبوجب �لتفاقية على تدريب 1000 

طالب على مدى عامني در��صيني.





شركات مجموعة
شركة مشاريع الكويت
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مت تاأ�صي�س بنك برقان، �لذي يعد من �أحدث و�أن�صط �مل�صارف �لتجارية فـي دولة �لكويت وثاين �كرب 

بنك من حيث �ل�صول، فـي �لعام 1977. و��صتطاع �أن يحتل موقعاً ريادياً فـي جمال �لرتكيز على 

�خلدمات �مل�صرفـية �خلا�صة وخدمات �ل�صركات بالإ�صافة �إىل متتعه بقاعدة و��صعة من عمالء 

خدمات �لتجزئة �مل�صرفـية و�خلدمات �مل�صرفـية �خلا�صة.

وميتلك بنك برقان ح�صة �أكرثية فـي م�صارف تابعة فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا 

وتركيا، مدعومة باأكرب �صبكة فروع �قليمية و�لتي ت�صمل بنك �خلليج �جلز�ئر - (�جلز�ئر)، وم�صرف 

بغد�د (�لعر�ق ولبنان)، وبنك تون�س �لعاملي (تون�س) وبنك برقان - تركيا (تركيا) م�صكال ما يعرف 

�لإمار�ت  دولة  فـي  برقان ح�صور�ً  بنك  برقان". عالوة على ذلك، ميتلك  بنك  "جمموعة  با�صم 

�لعربية �ملتحدة من خالل مكتب �ل�صركة ("برقان للخدمات �ملالية �ملحدودة") �لذي �صاعد �لبنك 

على �مل�صاركة فـي �لعديد من فر�س �لتمويل فـي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 هذ� وقد �صعى �لبنك با�صتمر�ر لتح�صني �أد�ئه على مر �ل�صنني من خالل �حلفاظ على منو حذر 

فـي �لأ�صو�ق �لرئي�صية للبنك، و�إد�رة �لمتياز�ت من خالل تعزيز �لكفاء�ت �لت�صغيلية و�لعو�ئد، 

مع �لرتكيز على �إد�رة �ملخاطر �ملتاأين فـي جميع �أنحاء �ملجموعة وحت�صني ��صتخد�م ر�أ�س �ملال. 

وح�صل �لبنك على �صهادة �لأيزو 9001:2015 �ملرموقة، وبذلك يعد بنك برقان �أحد �لبنوك �لقليلة 

فـي دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وفـي �لكويت �لتي حت�صل على مثل هذ� �لعتماد �ملرموق للمرة 

�خلام�صة على �لتو�يل. عالوة على ذلك، �أ�صبح �لبنك و�حد�ً من �أو�ئل �لبنوك �ملحلية �لتي نفذت 

برنامج مكافحة �جلر�ئم �ملالية )AFC( فـي جمموعة بنك برقان متا�صياً مع ��صرت�تيجية تو�صعة 

بنك برقان.

أبرز األنشطة 

�أمريكي  قدم فرع بنك برقان فـي مركز دبي �ملايل �لعاملي ت�صهيالت بقيمة 40 مليون دولر   

ل�صركة �أمنيات �لعقارية

��صتكمل بنجاح زيادة ر�أ�س �ملال جامعاً 62.55 مليون دينار كويتي ما ميثل زيادة بن�صبة %10.6   

فـي ر�أ�س مال �لبنك �مل�صدر

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 100 مليون دينار كويتي فـي �ل�صوق �ملحلية عن طريق �لكتتاب �خلا�س  

تعيني �ل�صيد ر�ئد �لهقهق فـي من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي لعمليات �لبنك فـي �لكويت  

حتقيق �أد�ء مايل قوي عرب حت�صني �لعائد�ت �ملدعومة برفع �أ�صعار �لفائدة وزيادة م�صاهمة   

�لبنوك �لتابعة

حت�صني �لكفاءة و�لإنتاجية عرب �ملجموعة �صاهم فـي حتديد و�صائل جديدة لتوليد �لإير�د�ت   

وتاآزر �لتكاليف

�متالك حمفظة قرو�س عالية �جلودة مع  �لبنك فر�صة  فـي  و�ملر�قبة  �ملخاطر  �إد�رة  وفرت   

�صيا�صات و�إجر�ء�ت �إقر��صية حمافظة

أبرز المؤشرات المالية 

�رتفاع �لأرباح �ل�صافـية بن�صبة 26.6% لت�صل �إىل 82.6 مليون دينار كويتي  

منو �لدخل �لت�صغيلي بن�صبة 10.8% لت�صل �إىل 265.3 مليون دينار كويتي  

�رتفاع ربحية �ل�صهم بن�صبة 28.1% لت�صل �إىل 31 فل�س   

�رتفاع �لعائد على حقوق �مل�صاهمني �إىل %10.7  

حت�ّصن ن�صبة كفاية ر�أ�س �ملال من 16.2% �إىل %17.4  

شركات المجموعة الرئيسية

السيد إدواردو إيغورين
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

بنك برقان

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %63
 www.burgan.com    +965 2298 8000

صافـي الدخل مليون د.ك اإليرادات مليون د.ك
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تاأ�ص�س �لبنك �لأردين �لكويتي ك�صركة م�صاهمة عامة �أردنية فـي عام 1976 ومتكن من مو��صلة 

�لنجاح و�لتطور حتى �أ�صبح �أحد �أهم �لبنوك �لعاملة فـي �ململكة. يعمل �لبنك حالياً من خالل �صبكة 

فروع حملية ت�صم 64 فرعاً موزعة فـي جميع �أنحاء �لأردن بالإ�صافة �إىل فرع فـي قرب�س. ولدى 

�لبنك ثالث �صركات تابعة وهم: �صركة �إجارة للتاأجري �لتمويلي و�صركة �صند كابيتال و�ململوكتني 

بالكامل من �لبنك و�صركة �ملتحدة لال�صتثمار�ت �ملالية - �لأردن مب�صاهمة بن�صبة  50.2% فـي 

�لإد�رة فـي بنك �خلليج  ��صتثمار�ت ومقعد متثيلي فـي جمل�س  �لبنك  �ل�صركة. ولدى  ر�أ�س مال 

�جلز�ئر – �جلز�ئر وبنك �لقد�س - فل�صطني.

ي�صتفـيد �لبنــك �لأردنــي �لكويتــي من عالقــات �ل�صر�كــة و�لتعــاون �لقائمــة مع �صركــة م�صاريــع 

�لكويت وذر�عهــا �مل�صــرفـي، جمموعة بنــك برقان. كمــا ت�صخر قــدر�ت �لبنــك لتوفـري �خلدمـــات 

�لتي تغطي �لن�صاطات �لتجاريــة و�ل�صتثمارية بالإ�صافة �إىل �خلدمات �لأخرى �ملت�صلــة بالأعمــال 

�لتجارية.

وكـان �لبنك �لأردين �لكويتــي �لبنــك �لأردنــي �لأول �لــذي يعتمــد �لتعامل �مل�صــرفـي عرب �صبكة 

�لنرتنت. ويقدم �لبنك �لآن كافة خدماته ومنتجاته �مل�صرفـية بو�صائل وقنو�ت تكنولوجية متطورة، 

ومبفاهيم وممار�صات �خلدمة �ل�صخ�صية �ملتميزة و�جلودة �لعالية مما عزز �ل�صورة �لطيبة �لتي 

يتمتع بها �لبنك كاأكرث �لبنوك �هتماماً بالعمالء، وجنح باملمار�صة �لعملية حتقيق م�صامني �صعاره 

"�أكرث من بنك".

أبرز األنشطة

تطبيق حوكمة تكنولوجيا �ملعلومات وجميع �ل�صيا�صات و�لعمليات و�لإجر�ء�ت �ملرتبطة بها مبا   

يتما�صى مع تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين

�إطالق تطبيق JKBRewards و�لأول من نوعه فـي �لأردن   

تو�صعة خدمات حلول �لدفع و�ل�صر�ف �لآيل  

مو��صلة �لتو�صع وحتديث �صبكة �ل�صرف �لآيل و�لفروع  

تطبيق نظام غ�صل �لأمو�ل �جلديد وتقييم خماطر �لعميل فـي �لأردن وقرب�س  

أبرز المؤشرات المالية

�رتفاع �لأرباح �ل�صافـية بن�صبة 56% لت�صل �إىل 59 مليون دولر �أمريكي  

منو �لإير�د�ت بن�صبة 7% لت�صل �إىل 254 مليون دولر �أمريكي  

التطلعات لعام 2019

حتقيق معدلت �لنمو �مل�صتهدفة على م�صتوى كافة بنود �ملوجود�ت وعلى م�صتوى كافة �ملنتجات  

تطبيق تعليمات �لأمن �ل�صيرب�ين و�لتكيف مع �ملخاطر �ل�صيرب�نية وتطبيق �لأ�ص�س و�ل�صو�بط   

و�لتد�بري �ملتعلقة بها تنفـيذ�ً لتعليمات �لبنك �ملركزي �لردين

�إطالق خدمة ��صد�ر �لبطاقات �لفوري  

تنفـيذ متطلبات حماية �لبيانات �لعامة للعمالء �متثالً للو�ئح �لحتاد �لأوروبي فـي قرب�س  

تو�صيع قدر�ت وتقنيات �لدفع �لرقمية   

حت�صني جتربة �لعمالء باإطالق �لعديد من �ملنتجات وحت�صني وتطوير قنو�ت �خلدمات �للكرتونية  

صافي األرباح مليون دوالر أمريكي اإليرادات مليون دوالر أمريكي

دولة السيد عبدالكريم الكباريتي
رئيس مجلس اإلدارة

البنك األردني الكويتي

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %51
 www.jkb.com    +962 6 5629400
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السيد خالد سعود الحسن
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

مجموعة الخليج للتأمين

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %46  
 www.gulfinsgroup.com     +965 180 20 80

اإليرادات مليون د.ك صافـي األرباح مليون د.ك

تاأ�ص�صت جمموعة �خلليج للتاأمني عام 1962 ك�صركة م�صاهمة عامة كويتية، وهي مدرجة فـي بور�صة 

�لكويت وتعترب من �ل�صركات �لر�ئدة فـي �صناعة �لتاأمني بدولة �لكويت من حيث حجم �لأق�صاط 

�ملكتتبة فـي كال من �لتاأمينات �لعامة وتاأمينات �حلياة.

فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال  �لتاأمني و�لأكرث تنوعاً  �أكرب جمموعات  تعترب �ملجموعة من 

�أفريقيا، وتعترب �أي�صاً من �صركات �لتاأمني �لر�ئدة، من حيث �لأق�صاط �ملكتتبة، مع و�صع تناف�صي 

قوي فـي �لكويت و�لأردن و�لبحرين وم�صر. وعالوة على ذلك، فاإن للمجموعة م�صالح فـي �ل�صعودية، 

ولبنان، و�صوريا، و�جلز�ئر، وتركيا، و�لعر�ق و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وبذلك فاإن �إنتاجية وربحية 

�ملجموعة منت�صرة ب�صورة جيدة على �مل�صتوى �جلغر�فـي.

تتمتع جمموعة �خلليج للتاأمني بكونها �ل�صركة �لأوىل بني �لعديد من �صركات �لتاأمني فـي دولة 

�لكويت �لتي حت�صل على ثالثة ت�صنيفات �ئتمانية من وكالت ت�صنيف معتمدة عاملياً. �ذ تتمتع 

�ملجموعة بت�صنيف �لقوة �ملالية و�لت�صنيف �لئتماين بدرجة A (ممتاز) مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة 

من وكالة �إي �إم بي�صت يوروب خلدمات �لت�صنيف �ملحدودة، ت�صنيف �ئتماين بدرجة 'A' مع نظرة 

م�صتقبلية �صلبية من وكالة �صتاندرد �آند بورز وت�صنيف �ئتماين بدرجة A3 من وكالة موديز للت�صنيف 

�لئتماين مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة. تعك�س �لت�صنيفات �لئتمانية للمجموعة �لو�صع �ملايل �لقوي 

لها من حيث م�صتوى كفاءة ر�أ�س �ملال �ملعدل باملخاطر، و�لو�صع �لإقليمي لأعمالها و�ل�صجل �حلافل 

فـي حت�صني �لرباح �لفنية وتطوير �إد�رة �ملخاطر.

�ل�صيار�ت،  تاأمينات  للعديد من خماطر  متكاملة  تاأمينية  للتاأمني جمموعة حلول  تقدم �خلليج 

�لبحري و�لطري�ن، �ملمتلكات و�حلو�دث �لعامة، وتاأمينات �حلياة و�ل�صحي للموؤ�ص�صات و�لأفر�د 

بالإ�صافة �إىل باقة من منتجات �لتاأمني �لتكافلي (�لتاأمني �لقائم على مبادئ �ل�صريعة �لإ�صالمية). 

مت ت�صميم منتجاتنا وخدماتنا وتطويرها بالتعاون مع كربى �صركات �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني �لعاملية 

لتلبية متطلبات �لأفر�د وعمالء �ل�صركات.

أبرز األنشطة 
�حلفاظ على موقع �لريادة فـي �ل�صوق �لكويتي، �لبحريني و�لأردين من حيث �إجمايل �لأق�صاط   

�ملكتتبة وفـي �ل�صوق �مل�صري من حيث فائ�س �لكتتاب

�لبحرين، و�خلليج  �لدولية -  �لتكافل  �لعر�ق،   – للتاأمني  فـي �خلليج  �ملجموعة  زيادة ح�صة   
للتاأمني - �مل�صرية للتامني �لتكافلي حياة

حققت �خلليج للتاأمني – �لأردن �صافـي ربح بقيمة 4.5 مليون دولر �أمريكي وبلغ �لعائد على   
حقوق �مل�صاهمني %9.1

حازت �خلليج للتاأمني – �لبحرين على مناق�صة لتاأمني �أكرب م�صروع معماري مببلغ تاأمني 5.5   
مليار دولر �مريكي

25% ومعدل منو �صافـي  فـي �لق�صاط �ملكتتبة بن�صبة  – تركيا منو�ً  للتاأمني  حققت �خلليج   
�لق�صاط �ملكتتبة بن�صبة %44

وقعت �خلليج للتاأمني – تركيا على عقد مع �صركة TURKCELL خا�س بربنامج متديد �ل�صمان   
�لذي �صاهم فـي حتقيق منو فـي �لق�صاط �ملكتتبة بقيمة 54 مليون لرية تركية فـي 9 �أ�صهر

حققت �خلليج للتاأمني – �مل�صرية للتاأمني �لتكافلي منو�ً فـي �لأق�صاط �ملكتتبة بقيمة 532.5   
مليون جنيه م�صري بزيادة ن�صبتها 126% عن �مليز�نية

حققت �خلليج للتاأمني – �صوريا منو�ً فـي �لنتاج بن�صبة 7% با�صتثناء �نتاج �ل�صيار�ت  

أبرز المؤشرات المالية 
�رتفاع �لأرباح �ل�صافـية بن�صبة 18.2% لت�صل �إىل 11.9 مليون دينار كويتي  

�صجلت �لأق�صاط �ملكتتبة �رتفاعاً بن�صبة 10.2% لت�صل �إىل 335.7 مليون دينار كويتي  
�رتفاع حقوق �مل�صاهمني بن�صبة 9.2% لت�صل �إىل 89.1 مليون دينار كويتي  

�رتفاع قيمة �لأ�صول �ملجّمعة بن�صبة 7.4% لت�صل �إىل 529.3 مليون دينار كويتي  

شركات المجموعة الرئيسية
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تعترب OSN �صبكــة �لتلفزيــون �ملدفــوع �لر�ئــدة فـي �ملنطقــة ومتتــلك حقــوق �لبــث فـي 24 دولة 

فـي �ل�صــرق �لأو�صــط و�صمــال �أفريقيا. متتلك OSN تاريخــاً حافــاًل فـي تزويــــد قيمـة ��صتثنائيــة 

لعمالئهــا عرب �لرتكيز على تقدمي �ملحتوى �حل�صري �لذي ي�صتقطب �هتمام �مل�صاهدين، �إ�صافًة 

�إىل �ملن�صات �لرقمية �ملبتكرة �لتي تتيح للم�صرتكـني �إمكانية م�صاهدة بر�جمهم �ملف�صلة فـي �أي 

مكان وفـي �أي وقت. 

�أكرب  �لأمد مع  �لرب�مج �حل�صرية من خالل �صر�كاتها طويلة  OSN مبجموعة كبرية من  تنفرد 

��صتديوهات �لإنتاج �لعاملية مبا فـي ذلك Disney وHBO وNBC Universal وMGM وSony وغريها.

�أ�صبحت OSN �خليار �لأول لأف�صل و�أحدث ترفـيه غربي وعربي وفلبيني وجنوب �آ�صيوي. وتبث 

OSN �أحدث حمتوى تلفزيوين فـي نف�س وقت عر�صه بالوليات �ملتحدة، مبا فـي ذلك �مل�صل�صالت 

�ل�صهرية و�أ�صخم �لأفالم و�أبرز �لفعاليات �لريا�صية. وبالإ�صافة �إىل ذلك، تتيح �ل�صبكة مل�صرتكيها 

متابعة حمتو�ها �لرتفـيهي عرب �أجهزة �لكمبيوتر و�لهو�تف �ملحمولة من خالل OSN Play �إ�صافة 

�إىل تطبيق WAVO لالأجهزة �للوحية، و�للذين ي�صمالن عدد�ً كبري�ً من �لأفالم و�مل�صل�صالت و�لرب�مج 

�لريا�صية �لتي ميكن م�صاهدتها فـي �أي مكان.

وتعد OSN ر�ئدة فـي جمال �لبتكار�ت �لتقنية �لرقمية فـي �ل�صرق �لأو�صط، حيث �أطلقت جهاز 

OSN DVR HD، وخدمة OSN Play مل�صاهدة �لتلفزيون عرب �لإنرتنت، و�أول جهاز ��صتقبال ذو 

خا�صية �لت�صجيل و�ملت�صل بالإنرتنت، وخدمة OSN On Demand، �أول خدمة م�صاهدة ح�صب 

�لطلب فـي �ملنطقة. 

 Pehla Media & Entertainment كما و�صعت نطاق لغات حمتو�ها عند ��صتحو�ذها على �صركة

�لأو�صط و�صمال  �ل�صرق  فـي  للم�صرتكني  �آ�صيا  بلغات مناطق جنوب  �لرتفـيه  لتقدم من خاللها 

�أفريقيا، مع حمتوى متنوع ي�صم �أفالم بوليوود ومباريات �لكريكيت. 

تطمح OSN �إىل تزويد �أف�صل حمتوى ترفـيهي فـي كل مكان وجلميع �لعمالء، �نطالقاً من نهج 

�ل�صركة �لقائم على ثالثة حماور: و�صع �لعمالء فـي �ملقام �لأول، وتقدمي �ملحتوى �حل�صري �لذي 

ل ي�صاهى، وتوفـري �لقيمة �لكبرية للم�صرتكني.

أبرز األنشطة
توقيع �أول �تفاقية �صر�كة فـي �ل�صرق �لأو�صط مع نتفلك�س يجعل حمتويات نتفلك�س متاحة جلميع   

.OSN م�صرتكي

توقيع مذكرة تفاهم مع �صركة هو�وي لتوفـري �لبنية �لتحتية و�لتكنولوجية �ملنا�صبة ل�صركات   
�لت�صالت �لإقليمية لإتاحة �لفر�صة لعمالئها مل�صاهدة بر�مج OSN عرب �لإنرتنت ب�صال�صة

عر�س �ملو�صم �لأول من �ملحتوى �لإقليمي �لذي يحمل ��صم "�أ�صلي" و�لذي يعر�س جمموعة من   
�لأعمال �لعربية و�لإجنليزية

تعيني ع�صو جمل�س �لإد�رة �ل�صيد باتريك تيليو فـي من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي لل�صركة  

باتريك تيلو
الرئيس التنفـيذي

OSN

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %61  
 www.osn.com    +971 4367 7777
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مت �لنتهاء من �إعادة �لهيكلة لبنك �خلليج �ملتحد �لتي مت �لبدء فـيها فـي عام 2017 من خالل 

�إن�صاء �صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة ك�صركة مدرجة فـي مملكة �لبحرين خالل عام 2018. حيث 

مت �لف�صل بني �لأن�صطة �مل�صرفـية �ملنظمة للمجموعة وبني �خلدمات غري �خلا�صعة للتنظيم. بعد 

�إعادة �لهيكلة، متتلك �صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة ك�صركة قاب�صة �ل�صتثمار�ت �لأ�صا�صية نيابة 

عن �ملجموعة بينما ل يز�ل بنك �خلليج �ملتحد م�صرفاً تقليدياً باجلملة يحكمه م�صرف �لبحرين 

�ملركزي، ويحتفظ بجميع �لأن�صطة �مل�صرفـية �ملنظمة و�لأعمال �مل�صرفـية �إىل جانب �للتز�مات ذ�ت 

�ل�صلة. ومت خالل �لعام �لنتهاء من عملية �لنقل �لقانوين ملحفظة �ل�صتثمار�ت �لأ�صا�صية من بنك 

�خلليج �ملتحد �إىل �صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة بعد �حل�صول على �ملو�فقات �لرقابية �ملطلوبة.

وقد �أدت عملية �إعادة �لتنظيم �ل�صرت�تيجي للعمليات فـي عام 2017 لنتائج �أف�صل لكل من بنك 

�خلليج �ملتحد و�صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة حيث �أدى و�صع �أهد�ًفا و��صحة للخطني �لتجاريني 

�ملتميزين تعزيز �لأد�ء وحتقيق كفاءة ر�أ�س �ملال وكفاءة �لأعمال �لتابعة لال�صتثمار�ت �لرئي�صية.

كما فـي 31 دي�صمرب 2018، كانت �ل�صركات �لتابعة و�لزميلة �لتابعة ل�صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة 

ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر ت�صمل: بنك �خلليج �ملتحد، �لبحرين وبنك برقان، �لكويت و�صركة كامكو 

لال�صتثمار، �لكويت وفـيم بنك، مالطا و�صركة �صمال �أفريقيا �لقاب�صة، �لكويت و�صركة �خلليج �ملتحد 

للخدمات �ملالية – �صمال �أفريقيا، و�صركة �لعقار�ت �ملتحدة، �لكويت.

تو��صل �صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة من خالل �صركتها �لتابعة �ململوكة بالكامل بنك �خلليج �ملتحد 

، مع عمليات متتد  �ل�صتثمارية  �مل�صرفـية  و�لتجارة و�خلدمات  �لأ�صول  �إد�رة  بتقدمي خدمات 

عرب منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا. ت�صمل �أن�صطة �لأعمال �ملالية �لأخرى لبنك �خلليج 

�ملتحد �لأعمال �مل�صرفـية �لتجارية و�ل�صتثمار�ت �خلا�صة و�خلزينة و�لو�صاطة �ملالية و�ملدخر�ت 

و�ملعا�صات. وعلى مدى �ل�صنو�ت �لـ 35 �ملا�صية، �أن�صاأ بنك �خلليج �ملتحد �صمعة جيدة للقوة �ملالية، 

و�حلوكمة �ل�صليمة، و�لإد�رة �حلكيمة وعمق �خلربة.

أبرز األنشطة )شركة الخليج المتحد القابضة / بنك الخليج المتحد(

�صجل بنك �خلليج �ملتحد 28 �صنة متتالية من �لربحية �لت�صغيلية   
�حتفظ بنك �خلليج �ملتحد بت�صنيف بدرجة BBB وحت�صنت �لتوقعات �إىل م�صتقرة  

رفعت �صركة �خلليج �ملتحد ح�صة ُملكيتها فـي فـيم بنك من 61.2% �إىل %78.7  
ح�صلت �صركة �خلليج �ملتحد على ت�صنيف ��صتثماري بدرجة -BBB فـي �أول عملية تقييم لها   

مع توقعات م�صتقرة

جمعت �خلليج �ملتحد متويل متو�صط �لأجل بقيمة ت�صل �إىل ما يقرب من 100 مليون دولر   
�أمريكي

أبرز المؤشرات المالية الموحدة لشركة الخليج المتحد القابضة

�رتفع �لربح �ل�صافـي �لعائد �إىل م�صاهمي �ل�صركة �لأم بن�صبة 318% ليبلغ 18.6 مليون دولر   
�أمريكي

�رتفع �لربح �ل�صافـي من �لعمليات �مل�صتمرة �لعائد �إىل م�صاهمي �ل�صركة �لأم بن�صبة %143   
لي�صل �إىل 18.2 مليون دولر �أمريكي

�رتفع �لربح �ل�صافـي �ملوحد بن�صبة 382% ليبلغ 24.5 مليون دولر �أمريكي  
�رتفع �لربح �لت�صغيلي بن�صبة 382% لي�صل �إىل 139.5 مليون دولر �أمريكي  

�رتفــــع �إجمالــــي �لدخــــل قبــــل �لفو�ئــــــد و�لـم�صروفــــــات �لأخــــرى بن�صبــــة 364% ليبلــغ   
208.0 مليون دولر �أمريكي

�رتفع �إجمايل �لأ�صول بن�صبة 13% ليبلغ 3.4 مليار دولر �أمريكي  
بلغ �إجمايل حقوق �مللكية 548.5 مليون دولر �أمريكي  

السيد حسين الالني
الرئيس التنفـيذي بالوكالة

شركة الخليج المتحد القابضة

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %93  
 www.ughbh.com    +973 1753 3233

* مبا �أن �صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة تاأ�ص�صت فـي �صهر �صبتمرب 2017، فاإن �لنتائج �ملالية لالأ�صهر �لت�صعة �لأوىل من �لعام 2017 تعك�س �أد�ء بنك �خلليج �ملتحد بينما تعك�س بيانات �لربع �لر�بع �لنتائج �ملالية ل�صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة

اإليرادات مليون دوالر أمريكي صافـي األرباح مليون دوالر أمريكي

شركات المجموعة الرئيسية
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تعترب �صركة كامكو لال�صتثمار �إحدى �أكرب �ل�صركات �ل�صتثمارية فـي منطقة �خلليج من حيث حجم 

�لأ�صول �ملد�رة، و�صركة ر�ئدة �إقليمياً فـي قطاع �ل�صتثمار�ت �مل�صرفـية، تندرج حتت �إ�صر�ف هيئة 

�أ�صو�ق �ملال فـي �لكويت.

تاأ�ص�صت كامكو فـي �لعام 1998 و�أدرجت فـي بور�صة �لكويت فـي �لعام 2003، وتعد كامكو �صركة 

تابعة لبنك �خلليج �ملتحد. فـي عام 2018، ��صتحوذت �صركة كامكو ح�صة �لأغلبية فـي �صركة بيت 

�ل�صتثمار �لعاملي (جلوبل) بن�صبة %69.28.

�ملنتجات  تقدمي  فـي  �إقليمياً  ر�ئدة  مكانة  لنف�صها  تخلق  �أن  كامكو خالل م�صريتها من  متكنت 

و�خلدمات �ملبتكرة، �لأمر �لذي مكنها من تعزيز حجم �أ�صولها �ملد�رة لي�صل �إىل �أكرث من 9.5 

مليار دولر �أمريكي (كما فـي 30 �صبتمرب 2018)، وحتقيق �صجاًل حافاًل من �لعمليات �ل�صتثمارية 

�مل�صرفـية �لناجحــة فـي �أ�صــو�ق �لـمال ي�صــل عددهــا �إىل 102 عملية بقيمة 16.1 مليار دولر 

�أمريكي تقريباً (كما فـي 30 �صبتمرب 2018). 

عقب ما يقارب �لعقدين من �خلربة فـي جمال �صناعة �ل�صتثمار، حازت كامكو على �صمعة طيبة 

�إقليمياً مدعومة باأد�ئها، تبلورت فـي فل�صفتها �ل�صتثمارية �ملتزنة و�حلكيمة ومنوذج عملها �ملتطور 

قاعدة عمالءها  بذلك على  لتحافظ  �ل�صفافـية،  �أعلى معايري  تطبيق  �ملتاأ�صل حول  ومفهومها 

�لو��صعة و�ملتنامية.

تهدف كامكو من خالل ��صرت�تيجيتها �مل�صتقبلية على مو��صلة تعزيز قدر�تها �لرئي�صية من خالل 

طرح �أدو�ت ��صتثمارية مبتكرة ت�صتهدف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا، بالإ�صافة �إىل 

�أثبتت  ��صتثمارية متطورة  منتجات  �لكر�م عرب  �لعمالء  �حتياجات  تلبي  �لتي  �ملالية  �خلدمات 

جناحها، وتوجه ��صتثماري و��صح، وبدعم من فريق عمل ذو خربة طويلة، و�صجل حافل بالإجناز�ت.

تعترب �صركـة كامكو لال�صتثمار (مركز دبي �ملايل �لعاملي) �ملحدودة �حدى �ل�صركات �لتابعة ل�صركة 

كامكو لال�صتثمار و�ململوكة لها بالكامل، مت تاأ�صي�صها فـي مركز دبي �ملايل �لعاملي وتخ�صع لتنظيمات 

�صلطة دبي للخدمات �ملالية

أبرز األنشطة 

��صتكمال �صفقة �ل�صتحو�ذ على ح�صة �لأغلبية فـي �صركة بيت �ل�صتثمار �لعاملي (جلوبل)  
�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 40 مليون دينار كويتي لأجل 5 �صنو�ت  

�لقيام بدور �ملدير �مل�صرتك للعديد من �إ�صد�ر�ت �لأ�صهم �خلا�صة بكربى �ل�صركات �لكويتية  
�إد�رة 9 �إ�صد�ر�ت �أدو�ت دين ناجحة بقيمة ت�صل �إىل حو�يل 1.8 مليار دولر �أمريكي  

تدعيم عدد �ملحافظ �ل�صتثمارية �ملد�رة مع �ل�صتمر�ر فـي توفـري حلول بديلة لال�صتثمار  
ح�صد 9 جو�ئز عاملية مرموقة تقدير�ً لالأد�ء �ملتميز فـي �إد�رة �لأ�صول و�لرثو�ت و�ل�صتثمار�ت   

�مل�صرفـية و�لبحوث �ل�صتثمارية  و�لعمليات و�مل�صوؤولية �ملجتمعية

أبرز المؤشرات المالية 

حتقيق �صافـي ربح للم�صاهمني بقيمة 2.56 مليون دينار كويتي بارتفاع بن�صبة %124  

�رتفاع ربحية �ل�صهم بن�صبة 124% �إىل 10.77 فل�س  

�رتفاع �لإير�د�ت �لإجمالية بن�صبة 91% �إىل 18.36 مليون دينار كويتي  

بلغ حجم �لأ�صول �ملد�رة 3.93 مليار دينار كويتي بارتفاع ن�صبته %16.7  

السيد فـيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي

كامكو

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %80  
 www.kamconline.com    +965 185 26 26

الدخل من الرسوم مليون د.ك األصول المدارة مليار د.ك
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�ل�صرق �لأو�صط  �لعقاري فـي منطقة  �لتطوير  �أبرز �صركات  �إحدى  �لعقار�ت �ملتحدة  تعد �صركة 

�إدر�جها فـي بور�صة �لكويت عام 1984.  و�صمال �أفريقيا. تاأ�ص�صت �ل�صركة فـي عام 1973 ومت 

تتوزع �أن�صطة �لعقار�ت �ملتحدة فـي عدة بلد�ن فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا من 

خالل عدد من �لأذرع �ل�صتثمارية و�ل�صركات �لتابعة. ترتكز �أعمال �ل�صركة �لأ�صا�صية من خالل 

وتت�صمن  و�مل�صاريع.  �ملر�فق  و�إد�رة  �لعقار�ت،  �لعقارية وتطوير  �لعمليات  �لتابعة على  �صركاتها 

�ملحفظة �ل�صتثمارية لل�صركة �ملجمعات �لتجارية، و�لفنادق، و�ملنتجعات، و�ملباين �ل�صكنية، ومر�كز 

�لت�صوق، و�ملباين و�أبر�ج �ملكاتب بالإ�صافة �إىل م�صاريع عقارية متعددة �ل�صتخد�مات فـي مقدمتها 

برج كيبكو، وفندق مارينا، مارينا مول فـي �لكويت، �صاللة جاردنز مول و�صاللة جاردنز رزيدن�صز 

فـي ُعمان و�لعبديل مول فـي �لأردن، ورو�صه فـيو 1090 فـي لبنان، و�أ�صو�ر رزيدن�صز و�أفاري�س فـي 

م�صر و�أ�صوفـيد فـي �ملغرب.

أبرز األنشطة 

�إطالق عمليات بيع �لوحد�ت �ل�صكنية فـي �أبر�ج ح�صة  

توقيع �تفاقية ت�صهيل �ئتماين مع بيت �لتمويل �لكويتي بقيمة 120 مليون دينار كويتي بهدف   

�صر�ء وتطوير �أر��سٍ فـي �صاحية ح�صة �ملبارك

��صتكمال عملية �ل�صتحو�ذ على �لعبديل مول فـي عّمان  

�إ�صد�ر �صند�ت بقيمة 60 مليون دينار كويتي لأجل خم�س �صنو�ت  

�عتماد �لت�صاميم �خلا�صة باملرحلة �لثانية من م�صروع �أ�صوفـيد و�لبدء باأعمال �لبنية �لتحتية  

أبرز المؤشرات المالية

�رتفاع �لإير�د�ت بن�صبة 18.4% �إىل 103 مليون دينار كويتي  

�رتفاع حقوق �مللكية بن�صبة 3.7% لت�صل �إىل 194 مليون دينار كويتي  

السيد أحمد قاسم
نائب الرئيس التنفـيذي

شركة العقارات المتحدة

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %72  
 www.urc.com.kw    +965 180 5225

اإليرادات مليون د.ك حقوق الملكية مليون د.ك

شركات المجموعة الرئيسية
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2018

258

2017

245

2016

230

2018

5

2017

6

2016*

8

تاأ�ص�صت �صركة �ل�صناعات �ملتحدة فـي عام 1979، وتهتم بال�صتثمار فـي �لقطاع �ل�صناعي و�ل�صحي. 

ت�صم حمفظة ��صتثمار�ت �ل�صركة ��صتثماريني �أ�صا�صيني هما �صركة �لقرين ل�صناعة �لكيماويات 

�لبرتولية – �أحد �أكرب م�صتثمري �لكويت فـي قطاعي �لكيماويات �لبرتولية و�ل�صناعة، بالإ�صافة 

�إىل �صركة �لتقدم �لتكنولوجي، �إحدى �ل�صركات �ملحلية �لر�ئدة فـي جمال �ملعد�ت �لطبية.

أبرز األنشطة 

�رتفاع ح�صة �لأرباح من �ل�صركات �لزميلة بن�صبة 2.8% نظر�ً لتح�صن �أد�ء �صركة �لقرين ل�صناعة   

�لكيماويات �لبرتولية و�صركة �لتقدم �لتكنولوجي

أبرز المؤشرات المالية 

�رتفاع �جمايل �لأ�صول بن�صبة 5.3% باملقارنة مع �لعام �ملا�صي لي�صل �إىل 258.1 مليون دينار   

كويتي نتيجة زيادة �ل�صتثمار�ت طويلة �لأجل

حتقيق �أرباح �صافـية بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي (11.52  فل�س لل�صهم)  

الشيخ خليفة عبد اهلل الجابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

شركة الصناعات المتحدة

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %78  
 www.uickw.com    +965 2294 3236

* تت�صمن �أرباح غري مكررة عن �إعادة ت�صنيف ��صتثمار من متاحة للبيع �إىل �صركة زميلة

مجموع األصول مليار د.ك صافـي األرباح مليون د.ك
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2018/19

671**

2017/18

672

2016/17

620

2018/19

16*

2017/18

35

2016/17

35

تاأ�ص�صت �صركة �لقرين ل�صناعة �لكيماويات �لبرتولية فـي عام 2004 بر�أ�س مال قدره 110 ماليني 

دينار كويتي، وهي �صركة م�صاهمة مدرجة فـي بور�صة �لكويت.  

ت�صم حمفظة ��صتثمار�ت �ل�صركة ح�ص�س فـي �أكرب م�صاريع و�صركات �ل�صناعات �لبرتوكيماوية 

فـي �لكويت مثل �صركة �يكويت للبرتوكيماويات و�ل�صركة �لكويتية لالأوليفـينات و�ل�صركة �لكويتية 

للعطريات، بالإ�صافة �إىل ح�ص�صها �لر�ئدة فـي جمالت �ل�صناعة و�خلدمات �لبرتولية و�لكيماويات 

و�ملو�د �لأ�صا�صية من خالل ��صتثمار�تها فـي �ل�صركة �ل�صعودية �لألبان و�لأغذية (�صد�فكو)، و�ل�صركة 

�ن�صاء  �لنفطية، و�صركة  للم�صروعات  �ملتحدة  و�ل�صركة  (نابي�صكو)،  �لبرتولية  للخدمات  �لوطنية 

�لقاب�صة. وتبد�أ �ل�صنة �ملالية لل�صركة فـي �لأول من �صهر �أبريل وتنتهي فـي 31 مار�س من كل عام.

أبرز األنشطة )أبريل - ديسمبر 2018(

حققت �ل�صركة �لكويتية للعطريات (�صركة زميلة) �أعلى �صافـي ربح بعد �ل�صر�ئب منذ تاأ�صي�صها   

عام 2005

ُملكية بن�صبة 76% من جمموعة مليكوما �لكائنة فـي  ��صتحوذت �صركة �صد�فكو على ح�صة   

بولند�

رفع ح�صة �ملُلكية فـي �ل�صركة �ملتحدة للم�صروعات �لنفطية �إىل ن�صبة %51.63  

أبرز المؤشرات المالية )أبريل - ديسمبر 2018(

بلغ �صافـي �لربح 15.6 مليون دينار كويتي  

�رتفاع �جمايل �لإير�د�ت �ملجّمعة بن�صبة 7% لي�صل �ىل 144.4 مليون دينار كويتي   

و�صل �جمايل �لأ�صول �ملجّمعة مبلغ 671 مليون دينار كويتي  

السيد سعدون عبداهلل علي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2018: %31  
 www.qpic-kw.com    +965 2294 3232

** كما فـي 31 دي�صمرب 2018 * 9 �أ�صهر )1 �أبريل - 31 دي�صمرب 2018(  

اإليرادات مليون د.ك صافـي األرباح مليون د.ك

شركات المجموعة الرئيسية
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2018/19

359.9**

2017/18

451.4

2016/17

476.5*

2018/19

42.0**

2017/18

69.4

2016/17

81.2*

 1976 تاأ�صي�صها فـي عام  و�لأغذية (�صد�فكو) منذ  �لألبان  �ل�صعودية ملنتجات  �ل�صركة  �أ�صبحت 

�إحدى �ل�صركات �لر�ئدة فـي جمال ت�صنيع �لألبان و�لأغذية وبيعها وتوزيعها ومقرها �لرئي�صي فـي 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية وتز�ول �أعمالها فـي �ل�صرق �لأو�صط، وهي ر�ئدة فـي معجون �لطماطم 

و�لآي�صكرمي وتت�صدر �ملرتبة �لثانية فـي �حلليب �ل�صائل وتقوم �ل�صركة بت�صويق �أغلب منتجاتها من 

خالل عالمتها �لتجارية �لر�ئدة “�ل�صعودية”.

تقوم �ل�صركة بت�صغيل ثالثة م�صانع حائزة على معايري �جلودة �لدولية �آيزو 22000:2005 و �آيزو 

14001 وOHSAS18001 و�صهادة (حالل) فـي كٍل من جدة و�لدمام �لتي تنتج �أغلبية �صلة منتجات 

�صد�فكو. وقد مت �إدر�ج �ل�صركة فـي �ل�صوق �ل�صعودي لالأور�ق �ملالية (تد�ول) فـي عام 2005.

يتم نقل �ملنتجات �مل�صنعة و�مل�صتوردة �إىل 23 م�صتودع با�صتخد�م �أ�صطول �ل�صاحنات �لكبرية لل�صركة 

ليتم توزيعها على نحو 34 �ألف عميل عرب دول �خلليج بو��صطة فريق �صد�فكو للمبيعات و�لتوزيع.   

وتنت�صر �صبكة توزيع �صد�فكو على 500 م�صار بيع تعمل �نطالقاً من 19 م�صتودعاً فـي �ل�صعودية 

بالإ�صافة �إىل م�صتودع فـي كٍل من قطر، و�لبحرين، و�لكويت و�لأردن، مما �أدى �إىل تعزيز قدر�ت 

�لأ�صو�ق �خلارجية  للعديد من  بت�صدير منتجاتها  تقوم �صد�فكو  �ملبيعات. كما  و�إمكانيات فريق 

وت�صويقها عن طريق �ملوزعني خارجيني و�لوكالء. 

يعمل لدى �ل�صركة حو�يل 2700 موظف من 47 جن�صية. وتقوم �ل�صركة بت�صويق منتجاتها من خالل 

�لعالمات �لتجارية �ل�صعودية وكري�صبي وماج�صتيك وبابو.

أبرز األنشطة )أبريل - ديسمبر 2018(

�ل�صتحو�ذ على ح�صة ُملكية بن�صبة 76% فـي مليكوما وهي �صركة بولندية منتجة لالألبان وميثل   

هذ� �ل�صتحو�ذ �ندماجاً ر�أ�صياً لل�صركتني

بعد حو�يل �لعامني من مو�جهة �ل�صعوبات نتيجة لعدد من �لتغري�ت (�نخفا�س عدد �ل�صكان   

نتيجة هجرة �لعمالة �لو�فدة، �نخفا�س دخل �مل�صتهلك �لقابل لل�صرف، خ�صومات �أ�صعار حليب 

�ل�صركات �ملناف�صة ب�صورة غري عقالنية، وزيادة وعي �مل�صتهلك) فاإن نتائج �لربعني �لأخريين 

متثل حت�صناً باملقارنة مع �لربع �لأول وهي م�صجعة

حت�صنت �حل�صة �ل�صوقية فـي �لفئات �لرئي�صية (�حلليب، ومعجون �لطماطم، و�لي�س كرمي).  

عائد�ت �صافـي �لدخل جيدة فـي ظل �لتحديات �لتي تو�جهها �ل�صركة  

أبرز المؤشرات المالية )أبريل - ديسمبر 2018(

بلغت قيمة �صافـي �ملبيعات 1.35 مليار ريال �صعودي  

و�صلت �لأرباح �ل�صافـية �إىل 157 مليون ريال �صعودي  

بلغ �إجمايل حقوق �مل�صاهمني 1.33 مليار ريال �صعودي  

تتمتع �ل�صركة مبركز مايل قوي مبا يعادل 510 مليون ريال �صعودي وبدون مديونية  

السيد والتروس ماثيوس
الرئيس التنفـيذي

سدافكو

شركة تابعة لشركة القرين
 www.sadafco.com    +966 12 6293366

* متت �إعادة �صياغة نتائج 2016/17 لتتو�فق مع �ملعايري �لدولية للتقارير �ملايل �لتي مت تطبيقها لأول مرة.       ** ت�صعة �أ�صهر من �صهر �أبريل ل�صهر دي�صمرب عام 2018

صافـي المبيعات مليون دوالر أمريكي صافـي األرباح مليون دوالر أمريكي
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الجامعة األمريكية فـي الكويت 
رئيس الجامعة

الدكتورة روضة عّواد

هاتف: 40 20 180 965+ 

 www.auk.edu.kw

�إمكاناتها  تكر�س  و�لعلوم �حلرة،  لالآد�ب  تعليمية  موؤ�ص�صة  �لكويت هي  فـي  �لأمريكية  �جلامعة 

للتدري�س و�لتعليم و�لبحث �لعلمي.  تطرح �جلامعة بر�مج تزود �لطلبة باملعرفة و�ملهار�ت �لالزمة 

لطلب �لعلم مدى �حلياة وللنجاح �ملهني. وت�صاهم �جلامعة فـي �إثر�ء �ملجتمع بتهيئة بيئة م�صجعة 

على �لتفكري �لنقدي و�لتو��صل �لفاعل وتنمية �لذ�ت و�لريادة.

و�إقليمياً ودولياً لتميزها  تطمح �جلامعة �إىل �أن تكون موؤ�ص�صة تعليمية ر�ئدة معرتف بها حملياً 

�ملوؤ�ص�صي و�لأكادميي، و�إجناز�ت خريجيها. 

تلتزم �جلامعة �لأمريكية بنموذج �لآد�ب و�لعلوم �حلرة للتعليم �لتي يتم من خاللها ت�صجيع �لطلبة 

على در��صة مو�د و�مل�صاركة فـي �أن�صطة تتعدى �ملجالت �ملحددة فـي �لدر��صة �أو �لتخ�ص�س.

القيم

تقوم قيم �جلامعة �لأمريكية فـي �لكويت على حرية �لتفكري، �لتعبري وحرية �لبحث �لعلمي؛ و�حرت�م 

و�مل�صوؤولية  و�لنز�هة  �لأخالقية  باملعايري  و�للتز�م  �لثقافـي؛  و�لتنوع  �لفردية،  �لهوية و�حلقوق 

�لجتماعية؛ و�للتز�م باأعلى �ملعايري �ملهنية و�لأخالقية. 

التعاون األكاديمي مع كلية دارتموث

ترتبط �جلامعة �لأمريكية فـي �لكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية د�رمتوث فـي هانوفر بولية 

نيوهامب�صاير فـي �لوليات �ملتحدة. وتن�س �لتفاقية �لتي وقعت للمرة �لأوىل عام 2003 وجددت 

فـي �لعام 2013، على �لتعاون بني �جلامعتني حول عدد من �لرب�مج وتقدمي د�رمتوث عرب مدر�صة 

ثاير للهند�صة ومدر�صة توك لالأعمال جمموعة من �خلدمات �ل�صت�صارية فـي �ملجالني �لإد�ري 

و�لأكادميي. تاأ�ص�صت جامعة د�رمتوث فـي �لعام 1769 وهي ع�صو فـي Ivy League وهي منظمة 

ت�صم جامعات �لنخبة فـي �لوليات �ملتحدة مثل هارفرد وبرن�صتون وكورنيل.  

التعاون الجامعي

تدعم �جلامعة �لأمريكية حالياً بر�مج ر�صمية مع �ملوؤ�ص�صات �لتالية:

جامعة جورج و��صنطن - و��صنطن �لعا�صمة، �لوليات �ملتحدة  

جامعة Sciences-Po - باري�س، فرن�صا  

�جلامعة �لأمريكية فـي �لقاهرة - م�صر  

جامعة مارميونت - مرييالند، �لوليات �ملتحدة  

أبرز األنشطة 

وقعت �جلامعة مذكرة تفاهم مع كلية د�رمتوث لتمديد مدة �ل�صر�كة �ملوؤ�ص�صية بينهما خم�صة   

�أعو�م �إ�صافـية

�لدويل من جمل�س  �لكهربائية على �لعتماد  و�لهند�صة  �لكومبيوتر  بكالوريو�س علوم  ح�صل   

�لعتماد للهند�صة و�لتكنولوجيا

ح�صل مركز �لتعليم �مل�صتمر على �عتمادين �لأول من معهد توثيق �ملو�رد �لب�صرية و�لثاين من   

منظمة كامربيدج لتقييم �لتعليم �لدويل

السيد مشعل علي
الرئيس التنفـيذي

شركة التعليم المتحدة

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2017: %64  
 www.kipco.com    +965 2244 8310/1/2

شركات المجموعة الرئيسية
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المدرسة المتحدة األمريكية
المدير المؤسس

الدكتورة جنيفر بكويث

هاتف: 0100 2553 965+ 

 www.aus.edu.kw

متتد �ملدر�صة �ملتحدة �لأمريكية على م�صاحة ت�صل �إىل 12 �ألف مرت مربع وبتكلفة �إجمالية ت�صل 

�إىل 33 مليون دينار كويتي. مت �فتتاح �ملرحلة �لأوىل من �ملدر�صة فـي �صهر �صبتمرب 2013 للتالميذ 

من مرحلة Pre K �إىل �ل�صف �خلام�س، وفـي �صبتمرب من �لعام 2014 مت �فتتاح �ملرحلة �ملتو�صطة 

وذلك من �ل�صف �ل�صاد�س وحتى �لثامن. �أما �ملرحلة �لثانية فقد مت �فتتاحها فـي خريف عام 2015 

بعد �لنتهاء من ت�صييد �ملناطق �خلا�صة باملرحلة �ملتو�صطة و�لثانوية وجرى بالتايل �فتتاح �ل�صف 

�لتا�صع. ومت فـي �صبتمرب 2016 �فتتاح �ل�صف �لعا�صر بينما مت �فتتاح �ل�صف �لثاين ع�صر فـي �صهر 

�صبتمرب من �لعام 2018.

أبرز األنشطة

ت�صم �ملدر�صة حالياً 922 طالب وطالبة  

مت �فتتاح �ل�صف �لثاين ع�صر للعام �لدر��صي 2018 - 2019  

ح�صلت �ملدر�صة �ملتحدة �لأمريكية على �عتماد دويل مزدوج ملدة ع�صر �صنو�ت من ر�بطة جلان   

�لوليات �لو�صطى للمد�ر�س �لبتد�ئية و�لثانوية، وجمل�س �ملد�ر�س �لدولية. وي�صكل هذ� �لتطور 

�لتي و�صعتها هيئات �لعتماد، من عدة نو�حي  ��صتيفاء �ملدر�صة ملعايري �جلودة  موؤ�صر على 

�أهمها موؤهالت �أع�صاء هيئة �لتدري�س، ونوعية �ملناهج �لدر��صية.

شركة الريان القابضة
الرئيس التنفـيذي

السيدة النا العّيار

هاتف: 4246 2382 965+

www.alrayanholding.com

تاأ�ص�صت �صركة �لرّيان �لقاب�صة فـي �لكويت عام 2006 بر�أ�صمال قدره 16.3 مليون دينار كويتي 

بهدف خدمة �لتعليم فـي دولة �لكويت، و�أ�صبحت �صركة تعليمية ر�ئدة بدء� من مرحلة �لرو�صة 

وحتى �صفوف �ملرحلة �لثانوية. 

بد�أت �ل�صركة ن�صاطها �لفعلي فـي عام 2007 وتطورت ب�صكل �إيجابي لتحتل مكانة بارزة بني �صركات 

�لإجنليزية، و�ملدر�صة  �لعاملية  �لكويت  �لرّيان مدر�صة  �لن�صاط. متتلك �صركة  نف�س  تز�ول  �أخرى 

�لباك�صتانية �لدولية �حلديثة. وقامت �ل�صركة تدريجياً ب�صم كٍلّ من مدر�صة �لفحيحيل �لوطنية بنني 

/ بنات، ومدر�صة �لفحيحيل �لوطنية �لهندية �خلا�صة، و�ملدر�صة �لربيطانية �لدولية �إىل جمموعة 

مد�ر�صها. ويبلغ عدد طالب مد�ر�صها حالياً حو�يل 15 �ألف طالب وطالبة.

تقوم �ل�صركة حالياً بت�صغيل خم�س مد�ر�س حتت مظلتها من خالل �ل�صركات �لتابعة. وتعمل �ملدر�صة 

�لدولية �لباك�صتانية �حلديثة ومدر�صة �لكويت �لعاملية �لإجنليزية حتت مظلة �صركة �لرّيان للخدمات 

�لتعليمية. بينما تعمل مدر�صة �لفحيحيل �لوطنية �لهندية �خلا�صة، ومدر�صة �لفحيحيل �لوطنية 

و�ملدر�صة �لربيطانية �لعاملية حتت مظلة موؤ�ص�صة �لنوري للتدري�س.

أبرز األنشطة 

و�صل �لعدد �لإجمايل للطالب �إىل حو�يل 15,058 طالب وطالبة فـي جميع �ملد�ر�س  

حقق عدد �لطالب �مل�صجلني فـي �ملد�ر�س منو�ً بن�صبة 5% خالل �لعام �ملا�صي  

كشركة   2002 عام  فـي  المتحدة  التعليم  شركة  تأسست 

متخصصة بالتعليم العالي فـي الكويت، وللشركة خمسة مدارس 

تحت شركة الرّيان القابضة باإلضافة إلى الجامعة األمريكية فـي 

الكويت والمدرسة المتحدة األمريكية.
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�صركة تقاعد لالدخار و�لتقاعد هي �ل�صركة �لأوىل من نوعها فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 

�أفريقيا �لتي تقدم جمموعة و��صعة من منتجات �لدخار و�لتقاعد لالأفر�د و�ملوؤ�ص�صات، ومهمتها 

هي م�صاعدة �لأفر�د و�لأ�صر فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط على تنمية �أمو�لهم لبناء غد �أف�صل.

ت�صعى تقاعد �إىل ت�صكيل ثقافة �دخار بحيث ميكن للعمالء حتقيق �أحالمهم و�لتقاعد مع �لأمن 

�ملايل. يقوم عمالء �ل�صركة بالدخار من �أجل تعليم �أبنائهم، و�قتناء منزل جديد، وحت�صبا حلالت 

�لطو�رئ و�لتقاعد �لذي يعك�س م�صتوى �ملعي�صة �لذي �عتادو� عليه.

توفــر �صركــة تقاعــد للعمــالء �إمكانيــة �لو�صول �إىل �صناديق �ل�صتثمار �لر�ئدة و�لر�قية، مبا فـي ذلك 

بالك روك، جي بي مورغان، ب �آن بي، بالإ�صافة �إىل �أهم �ل�صناديق �ملتو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة.

تعمل تقاعد على ت�صهيل عملية �ل�صتثمار وت�صميم خطة �لدخار �لتي تنا�صب كل عميل ح�صب 

�حتياجاته. توفر ��صرت�تيجيات �ل�صتثمار �لت�صع �مل�صممة م�صبقا و�صناديق �ل�صتثمار �لتي ي�صل 

عددها �إىل 70 �صندوقاً، جمموعة و��صعة من �خليار�ت. كما يعمل �مل�صت�صارون �ملاليون فـي �ل�صركة 

يونايتد نتورك�س هي �صركة ر�ئدة فـي جمال تقدمي �حللول ومزود رئي�صي خلدمات �لت�صالت 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�لإعالم. تعمل �ل�صركة على تقدمي خدماتها فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط 

و�صمال �أفريقيا عن طريق �صركاتها �لتابعة، وتطوير خدماتها بطريقة مبتكرة با�صتخد�م �أف�صل 

من�صات �لتكنولوجيا �حلديثة لتعزيز �لتو��صل و�لكفاءة فـي بيئات �لعمل و�لرفاهية. 

جنحت يونايتد نتورك�س فـي بناء حتالفات و�صر�كات ��صرت�تيجية مع �صركات �لت�صالت �لعاملية 

�لرئي�صية وتعزيز تو�جدها �لعاملي، مما جعلها مزود رئي�صي لل�صركات �لعاملية فـي �ملنطقة. ويعترب 

على �إيجاد وت�صميم �أف�صل حلول �لدخار و�لتقاعد للعمالء من خمتلف �لأعمار وم�صتويات �لدخل.

ت�صاعد �صركة تقاعد لالدخار و�لتقاعد �ل�صركات على جذب �لكفاء�ت وحت�صني م�صاركة �ملوظفـني 

و�لولء من خالل توفـري خطط �ملعا�صات �لتقاعدية لل�صركات. كما متّكن �لبنوك و�صركات �لتاأمني 

تقدمي  �إىل  وبالإ�صافة  لعمالئها.  و�لدخار  �ل�صتثمار  و��صعة من منتجات  تقدمي جمموعة  من 

�أف�صل و�أحدث من�صة تكنولوجية متاحة، فاإننا نقوم �أي�صا بتوفـري �لتدريب خلدمة �لعمالء وتوفـري 

�لأو�صط. مع خدمات تقاعد ح�صب �لطلب، فاإنه ميكن لعمالء  �ل�صرق  �لنوعية ل�صوق  �خلرب�ت 

�لبنك و�صركات �لتاأمني �لو�صول �إىل مدخر�تهم و�ملحافظ �ل�صتثمارية �خلا�صة بهم على �لنرتنت 

فـي �أي وقت وبناء م�صتقبل ناجح و�آمن.

�ملعلومات  تكنولوجيا  فـي �صناعة  �إ�صافة جديدة  �لعاملية  �ل�صركة مع مقدمي �خلدمات  حتالف 

و�لت�صالت حيث تعترب �أحد مقدمي �خلدمات �لر�ئدة فـي تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت فـي 

�ل�صوق �لكويتي.

السيد أسامة طلعت الغصين
الرئيس التنفـيذي بالوكالة

شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد 

السيد محمود الصانع
رئيس مجلس اإلدارة

يونايتد نتوركس 

 www.takaud.com    +973 17 511 611

 www.unitednetworks.com.kw    +965 182 8444

شركات المجموعة الرئيسية
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تعمل �صركة �صمال �إفريقيا �لقاب�صة على ��صتك�صاف �لفر�س �ل�صتثمارية �ملتاحة فـي �قت�صاد�ت 

ها. وتعترب �ل�صركة من �أكرب �ل�صركات �ل�صتثمارية فـي منطقة  دول �صمال �إفريقيا و�ل�صتثمار فـي

�ل�صرق �لأو�صط حيث ت�صم حمفظتها ح�ص�صاً فـي قطاع �ل�صناعة و�لعقار وخدمات �ل�صركات فـي 

تعمل �صركة �لفنادق �لكويتية فـي جمال �خلدمات �لفندقية و�ل�صيافة. وللفنادق �لكويتية جمموعة 

من �ل�صركات �لتابعة منها �صركة �صفـري �لدولية لإد�رة �لفنادق و�ملنتجعات �لتي تعترب من �ل�صركات 

�لر�ئدة فـي �ملنطقة بف�صل 10 فنادق تنت�صر فـي �أنحاء خمتلفة من منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 

يقدم بيه كي �صي لال�صت�صار�ت جمموعة و��صعة من �خلدمات �ل�صت�صارية لعدد متز�يد من �لعمالء 

فـي دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ومنطقة �ل�صرق �لأو�صط. وتقدم �ل�صركة حلولً متقدمة فـي 

جمالت �خلدمات �ل�صت�صارية و�لبحوث و�لتحليالت �ملالية لعدد كبري من �لعمالء وذلك بف�صل 

عدة بلد�ن مثل �جلز�ئر و�ملغرب وتون�س وم�صر.

و�صركة �صفاة  �لغذ�ئية،  للتجهيــز�ت  �لكويتيـة  �ل�صركـة  �أي�صـاً  �لتابعة  �ل�صركات  ومن  �أفريقيا، 

للتجهيز�ت �لغذ�ئية و�صركة �صفـري للخدمات �مل�صاندة وكيك ن بيك. �إن �صركة �لفنادق �لكويتية 

مدرجة فـي بور�صة �لكويت.

فريق �لعمل �ملتخ�ص�س �لذي يتمتع بخرب�ت كبرية مع �لرتكيز على و�صع �لعميل فـي �ملقام �لأول. 

السيد طارق عبدالسالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت

السيد فوزي المسلم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي

شركة الفنادق الكويتية
الكويت

السيد ناريندرا باليغا
الرئيس التنفـيذي

بيه كي سي لالستشارات
دلهي، الهند

 www.northafricaholding.com    +965 2291 3733

 www.khc.com.kw    +965 2225 7070

 www.pkcadvisory.com    +91 124 4525300
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الشيخ حمد صباح األحمد الصباح

رئيس مجلس اإلدارة

السيد فـيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفـيذي(

سعادة السيد عبداهلل يعقوب بشارة

عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح

عضو مجلس اإلدارة 

الشيخة فتوح ناصر صباح األحمد الصباح

عضو مجلس اإلدارة
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يتوىل �ل�صيد في�صل �لعيار من�صب نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة �لتنفيذي يف 

�صركة م�صاريع �لكويت (�لقاب�صة)، وقد �ن�صم �إىل �ل�صركة فـي عام 1990 

عندما كانت �صركة �مل�صاريع �صركة ��صتثمارية �إقليمية تدير �أ�صولً بقيمة 

220 مليون دولر �أمريكي. وقد حتولت �ل�صركة حتت قيادته �إىل �إحدى 

�ل�صركات �لقاب�صة �لر�ئدة فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا. 

ترتكز �أن�صطة �ل�صركة �لرئي�صية فـي قطاعات �خلدمات �ملالية، و�لإعالم، 

و�لعقار، و�ل�صناعة و�لرتبية و�لتعليم وتن�صط فـي 24 دولة ولديها �أ�صول 

جمّمعة بقيمة 32 مليار دولر �أمريكي. وكان لل�صيد �لعيار دور بارز فـي 

�إن�صاء وتطوير OSN وهي �أكرب �صركة فـي جمال خدمات �لتلفزة �لف�صائية 

�لألبان  ملنتجات  �ل�صعودية  �ل�صركة  وفـي تطوير  �ملنطقة،  فـي  �ملدفوعة 

و�لأغذية (�صد�فكو) �لتي تعترب �إحدى �صركات �إنتاج �لألبان �لر�ئدة فـي 

�ل�صعودية، وتو�صعة وبيع �صركة �لوطنية لالت�صالت �لتي تعترب من �صركات 

ت�صغيل �لهاتف �ملحمول �لرئي�صية فـي �ملنطقة.

يتولــى �ل�صيــد في�صـل �لعيــار رئا�صــة جملــ�س �إد�رة �صركة بانثــر ميديــا 

رئي�س  نائب  )OSN(، وهو  �ملتحــدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دبــي،  غــروب - 

�لكويت، وبنك �خلليج  للتاأمني -  �إد�رة كل من جمموعة �خلليج  جمل�س 

�ملتحد - �لبحرين، و�صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة - �لبحرين. و�لبنك 

�لأردين �لكويتي - �لأردن، و�ل�صركة �ل�صعودية ملنتجات �لألبان و�لأغذية 

(�صد�فكو) - �ل�صعودية ومبـرة م�صاريــع �خليـر - �لكويت. كما �أنه ع�صو 

جمل�س �إد�رة �صركة �خلليج م�صر لل�صياحة و�لفنادق - م�صر، وهو �أي�صاً 

�لفخري  و�لرئي�س  �لكويت  فـي  �لأمريكية  �أمناء �جلامعة  ع�صو جمل�س 

للجمعية �لكويتية لختالفات �لتعلم. 

بد�أ �ل�صيد �لعيار حياته �ملهنية كطيار فـي �لقو�ت �جلوية �لكويتية، وح�صل 

على جائزة �لإجناز من جمعية �مل�صرفيني �لعرب لأمريكا �ل�صمالية فـي عام 

2005، كما فاز بجائزة �ملنتدى �لقت�صادي �لعربي فـي تون�س، وجائزة �ملنتدى 

�لقت�صادي �لعربي فـي بريوت عام 2007 بالإ�صافة �إىل جائزة �مللتقى �ملايل 

فـي �لكويت عام 2009 وذلك تقدير�ً لدوره فـي قطاع �ل�صتثمار وجناحاته 

فـي �ل�صوق �ملايل �لعاملي. كما قامت جريدة �لأنباء �لكويتية بتكرمي �ل�صيد 

�لعيّار باعتباره رجل �لأعمال و�ل�صتثمار لعام 2018.

فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي(
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�ن�صم �ل�صيد م�صعود حيات �إىل �صركة م�صاريع �لكويت فـي من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي لقطاع �لبنوك فـي عام 2010، وتوىل �ل�صيد حيات منا�صب 

رئي�صية فـي جمموعة �صركة م�صاريع �لكويت منذ عام 1997، وهو يتمتع بخربة و��صعة فـي �لقطاع �مل�صرفـي �لتجاري و�ل�صتثماري و�إد�رة �لأ�صول فـي 

�ملنطقة ت�صل �إىل 40 عاماً. يتوىل �ل�صيد حيات حالياً م�صوؤولية تطوير و�لإ�صر�ف على قطاع �لبنوك و�خلدمات �ملالية فـي �صركة م�صاريع �لكويت. 

وهو رئي�س جمل�س �إد�رة بنك �خلليج �ملتحد و�صركة �خلليج �ملتحد �لقاب�صة وبنك تون�س �لعاملي، ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة بنك �خلليج �جلز�ئر، فـيم 

بنك - مالطا وم�صرف بغد�د.  كما �أنه ع�صو جمل�س �إد�رة بنك برقان، و�لبنك �لأردين �لكويتي، و�صركة كامكو لال�صتثمار، و�صركة �صمال �أفريقيا 

�لقاب�صة و�صركة �خلليج �ملتحد للخدمات �ملالية �صمال �أفريقيا - تون�س. يحمل �ل�صيد حيات �صهادة �لبكالوريو�س فـي �لقت�صاد من جامعة �لكويت، 

و�صهادة �لدر��صات �لعليا فـي �لدر��صات �مل�صرفـية من معهد �لدر��صات �مل�صرفـية فـي �لكويت. كما در�س فـي �ملعهد �لدويل للتنمية �لإد�رية فـي جنيف، 

وكلية و�رتون لإد�رة �لأعمال وكلية جون �أف كينيدي للدر��صات و�ل�صيا�صات �حلكومية فـي جامعة هارفرد �لتي در�س فـيها برنامج �لإد�رة �لتنفـيذية.

مسعود حيات
الرئيس التنفـيذي لقطاع البنوك 

�لتحق �ل�صيد �صامر خن�صت بالعمل لدى �صركة م�صاريع �لكويت فـي من�صب مدير عام فـي عام 1990 ثم �نتقل �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية فـي 

عام 1991 لإد�رة �صركة �خلليج �ملتحدة، وهي �ل�صركة �لتابعة ل�صركة م�صاريع �لكويت فـي �لوليات �ملتحدة �لتي تعمل على ��صتك�صاف وحتديد �ملو�رد 

�ل�صرت�تيجية لدعم �أن�صطة �صركة م�صاريع �لكويت فـي قطاعات �خلدمات �ملالية و�لإعالم وغريها من �لقطاعات فـي خمتلف �أنحاء منطقة �ل�صرق 

�لأو�صط و�صمال �أفريقيا. ثم مت تعيينه فـي من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي لعمليات جمموعة �صركة �مل�صاريع فـي عام 2008. وهو رئي�س جمل�س �إد�رة 

�صركة تقاعد لالدخار و�لتقاعد، وع�صو جمل�س �إد�رة بنك برقان وبنك �خلليج �ملتحد و�صركة �لعقار�ت �ملتحدة، وع�صو فـي جمال�س �إد�رة وجلان 

�جلامعة �لأمريكية فـي �لكويت ومعهد ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا. ويحمل �ل�صيد خن�صت �صهادتي بكالوريو�س من معهد ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا، 

و�صهادة �ملاج�صتري فـي �إد�رة �لأعمال من جامعة هارفارد.

�لتحق �ل�صيد بيناك مايرت� بالعمل لدى �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 1988. ومت تعيينه مر�قباً مالياً فـي عام 1991، ثم رئي�صاً للمدر�ء �ملاليني فـي 

�ملجموعة عام 1996. وهو ع�صو فـي فريق �إد�رة خماطر وتطوير ��صرت�تيجية �ملجموعة. كما يتوىل م�صوؤولية �لتخطيط وحتليل �لأد�ء للمجموعة. 

وهو ع�صو جمل�س �إد�رة بنك برقان وOSN وبيه كي �صي لال�صت�صار�ت. وقبل �لتحاقه بالعمل لدى �ملجموعة، عمل �ل�صيد مايرت� لدى مكاتب مدققي 

�حل�صابات �خلارجيني �آرثر يونغ �إنرتنا�صيونال. وفـي عام 2008 فاز باأول جائزة رئي�س �ملدر�ء �ملاليني فـي �لقطاع �خلا�س ملنطقة �ل�صرق �لأو�صط 

و�صمال �أفريقيا. وفـي عام 2011 فاز بجائزة �أف�صل مدير مايل فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا �ملمنوحة من معهد �ملحا�صبني �ملجازين 

فـي �جنلرت� وويلز، وجاء خالل �لفرتة �ملمتدة بني عامي 2016 و 2018 �صمن قائمة جملة فوربز �ل�صرق �لأو�صط لأهم �ل�صخ�صيات �لهندية �لتنفـيذية 

�لر�ئدة فـي �لعامل �لعربي، وهو خريج جامعة �أو�صمانيا - �لهند.

�ن�صم �ل�صيد طارق عبد�ل�صالم �إىل �صركة م�صاريع �لكويت فـي من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي لقطاع �ل�صتثمار فـي يناير 2011، وكان قد �ن�صم �إىل 

�ل�صركة للمرة �لأوىل فـي 1992 و�أ�صبح م�صوؤولً عن �إد�رة �ل�صتثمار فـي �ل�صركة فـي عام 1996. توىل فـي 1999 من�صب مدير عام (كامكو)، وفـي 

2006 �ن�صم �إىل �صركة �لعقار�ت �ملتحدة فـي من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي وفـي 2010 �أ�صبح رئي�س جمل�س �لإد�رة كما كان رئي�صاً ملجل�س �إد�رة بنك 
برقان بني عامي 2007 و 2010 وع�صو�ً فـي جمل�س �إد�رة بنك �خلليج �ملتحد و�ل�صركة �لبحرينية �لكويتية للتاأمني و�صركة �خلليج للتاأمني. وي�صغل 

حالياً من�صب رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة �لعقار�ت �ملتحـدة ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�صركة �لكويتية للمقا�صة، وع�صو جمل�س �إد�رة كامكو، و�لبنك 

�لأردين �لكويتي و�صركة �لقرين ل�صناعة �لكيماويات �لبرتولية. ويحمل �ل�صيد طارق عبد�ل�صالم بكالوريو�س حما�صبة من جامعة �لكويت.

سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

بيناك مايترا 
رئيس المدراء الماليين للمجموعة 

طارق عبدالسالم
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار
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�لتحــق �ل�صيــد ديكــالن �صاوي بالعــمل لدى �صركــة م�صاريـــع �لكويـــت فـي عام 2007، وكان قبل ذلك رئي�صاً لإد�رة �لأ�صول 

و�خل�صوم لدى "�إت�س بي �أو �إ�س كوربوريت" فـي �إدنربه - �صكوتلند�. و�صغل �صابقاً منا�صب عدة لدى بنك �خلليج - �لكويت، 

و�لهيئة �لعامة لال�صتثمار - �لكويت، و�إرن�صت �أند يونغ - �لكويت، و"كي بي �إم جي" - لندن. وهو زميل معهد �ملحا�صبني 

�ملجازين فـي �إجنلرت� وويلز، وحملل مايل جماز، وزميل جمعية روؤ�صاء خز�نة �ل�صركات. 

�لتحق �ل�صيد حم�صن ح�صني بالعمل لدى �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 2006، وهو يتمتـع بخبـرة كبيــرة فـي �لتدقيق 

�خلارجي و�لتدقيق �لد�خلي. و�صبق له �أن �صغل منا�صب لدى مكتب مدققي �حل�صابات �خلارجيني "كي بي �إم جي"، و�ملجموعة 

�لعربية لإعادة �لتاأمني (�أريج)، وبنك �لبحرين �لوطني، و�لبنك �لأهلي �ملتحد وبنك �خلليج �ملتحد. وهو حما�صب قانوين 

جماز، ومدقق نظم معلومات جماز، ومدقق د�خلي جماز، ويحمل �صهادة �لبكالوريو�س فـي �ملحا�صبة.

�ن�صم �ل�صيد خالد �ل�صّر�د �إىل �صركة م�صاريع �لكويت فـي �صهر يونيو 2012 ليتوىل من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي للمو�رد �لب�صرية و�ل�صوؤون �لإد�رية 

للمجموعة، ويتوىل حالياً من�صب �أمني �صّر جمل�س �لإد�رة، ورئا�صة جمل�س �إد�رة �صركة �يكارو�س �ملتحدة للخدمات �لبحرية، وع�صو جمل�س �إد�رة 

�ل�صركة �لكويتية ل�صناعة وجتارة �لأثاث (كوفوما) كما �أنه ع�صو فـي �لعديد من جمال�س �لإد�رة و�للجان �لتنفـيذية. يتمتع �ل�صيد �ل�صّر�د مبهار�ت 

قيادية رفـيعة وبخربة ت�صل �إىل ما يقرب من 30 عاماً فـي جمال �ل�صت�صار�ت �لتنظيمية و�لتنمية ت�صمل �لتخطيط �ل�صرت�تيجي، وحوكمة �ل�صركات، 

و�لهيكل �لتنظيمي لل�صركات، وتطوير �ملو�رد �لب�صرية و�ل�صوؤون �لإد�رية.

يحمل �ل�صيد �ل�صّر�د �صهادة �لبكالوريو�س فـي �لإد�رة من جامعة �صانت �إدو�ردز فـي �أو�صنت بولية تك�صا�س، و�صهادة معتمدة فـي �صوؤون �إد�رة �ملوظفـني.

�لتحق �ل�صيد مازن حو� بالعمل لدى �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 2001، ويتوىل م�صوؤولية �لتمويل و�لعمليات فـي �ملجموعة، و�لتخطيط �ل�صرت�تيجي 

وحت�صني �لعمليات و�حلوكمة و�إد�رة �ملخاطر، كما يقوم بدور �مل�صت�صار لعدد من �ل�صركات �لعاملة �لتابعة للمجموعة. ويتوىل �ل�صيد مازن حو� من�صب 

رئي�س جمل�س �إد�رة مينا هومز �لعقارية، ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة تقاعد لالدخار و�لتقاعد و�صركة يونايتد نتوورك�س. وهو ع�صو جمل�س �إد�رة 

�صركة �لعقار�ت �ملتحدة، وبيت �ل�صتثمار �لعاملي (جلوبل) و�صرك �خلليج �ملتحد �لقاب�صة، و�صركة �صمال �أفريقيا �لقاب�صة، و�أ�س �أ�س �أت�س �إنرتنا�صيونال 

و�صركة فجر �خلليج للتاأمني. وقبل �لتحاقه بالعمل لدى �ملجموعة، عمل �ل�صيد حو� لدى �أندر�صون �أند كو. يحمل �ل�صيد حو� �صهادة ماج�صتري �إد�رة 

�لأعمال من جامعة �لدر��صات �لعليا لالإد�رة باري�س وهو خّريج �جلامعة �لأمريكية �للبنانية، وحما�صب عام جماز، وحما�صب �إد�ري دويل معتمد، 

وحما�صب �إد�رة جماز من معاهد مرموقة فـي �لوليات �ملتحدة. 

�ن�صم �ل�صيد كوكباين �إىل �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 2018، وهو يتمتع بحو�يل 20 عاماً من �خلربة فـي جمال حتديد وهيكلة وتطوير و�إد�رة 

�ل�صتثمار�ت و�مل�صاريع فـي �لأ�صو�ق ما دون �لنا�صئة. يقود �ل�صيد كوكباين �ملبادر�ت �ل�صرت�تيجية و�مل�صاريع �خلا�صة وبر�مج �لتحول عرب جمموعة 

�أ�ص�س وتوىل من�صب �لرئي�س �لتنفـيذي ل�صركة �صي بيه �صي  �مل�صاريع. وقد �صغل قبل �ن�صمامه �إىل �صركة �مل�صاريع جمموعة من �ملنا�صب حيث 

�أفريقيا، وقبل ذلك كان �أحد �ل�صركاء �ملوؤ�ص�صني ل�صركة ويلو �إميباكت �إنف�صتمنت. كما توىل عدد�ً من �ملنا�صب فـي موؤ�ص�صات �إقليمية ودولية ر�ئدة 

مبا فـي ذلك �لرئي�س �لتنفـيذي لال�صتثمار فـي منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا فـي فر�نكلني متبلتون، �ل�صريك �ملوؤ�ص�س و�لع�صو �ملنتدب 

فـي �صركة �جلرب� كابيتال، ورئي�س �إد�رة �لأ�صول فـي �صركة �صعاع كابيتال. يحمل �ل�صيد كوكباين �صهادة �لبكالوريو�س فـي �إد�رة �لأعمال من جامعة 

�لقدي�س يو�صف فـي بريوت.

ديكالن ساوي
رئيس الخزانة للمجموعة

محسن علي حسين
رئيس التدقيق التنفـيذي للمجموعة

خالد عبدالجّبار الشّراد  
الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجموعة - أمين سّر مجلس اإلدارة 

مازن حوا
نائب رئيس أول للمجموعة - المالية والعمليات

جو كوكباني
الرئيس التنفـيذي للمبادرات االستراتيجية للمجموعة 

اإلدارة التنفـيذية
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�لتحق �ل�صيد �لوقيان بالعمل لدى �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 1995. وكان قبل ذلك رئي�س ق�صم تبادل �لعمالت �لأجنبية 

فـي د�ئرة �خلزينة فـي بنك برقان. وهو ع�صو جمل�س �إد�رة �صركة �لعقار�ت �ملتحدة، ورئي�س جمل�س �إد�رة ت�صريمانز كلوب. 

كما توىل فـي عام 2006 رئا�صة جمعية �أ�صو�ق �ملال �لكويتي. يحمل �ل�صيد �لوقيان �صهادة �ملاج�صتري فـي �إد�رة �لأعمال 

من جامعة يو �أ�س �آي فـي �لوليات �ملتحدة.

�لتحقت �لآن�صة �لعو�صي بالعمل لدى �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 2010 وتتوىل م�صوؤولية تن�صيق �ل�صرت�تيجية �لعامة 

لت�صالت �ملجموعة و�إد�رة �ت�صالت �ل�صركات و�لعالقات �لإعالمية و�لت�صويق فـي �صركة �مل�صاريع. وقبل �لتحاقها بالعمل 

لدى �ملجموعة، عملت �لعو�صي فـي نيوزويك �لعربية، كما عملت فـي وكالة �لأنباء �لكويتية كمر��صلة لل�صوؤون �خلارجية، 

وهي تتمتع بخربة كبرية فـي جمال �لعالقات �لعامة و�لإعالم و�ل�صحافة. حتمل �لعو�صي �صهادة �لبكالوريو�س فـي �لأدب 

�لإجنليزي من جامعة �لبحرين.

�ن�صم �ل�صيد �أ�صامة �لغ�صني �إىل �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 2013. ويعمل �ل�صيد �لغ�صني، �لذي يتمتع بخربة تزيد عن 35 عاماً فـي جمال 

�لقطاع �مل�صرفـي، �صمن �لفريق �ملُ�صرف على عمليات �لبنوك �لإقليمية �لتابعة ل�صركة �مل�صاريع وو�صع �ل�صرت�تيجيات لها. وتوىل �ل�صيد �لغ�صني 

قبل �ن�صمامه �إىل �صركة �مل�صاريع من�صب �ملدير �لإقليمي ملنطقة �ل�صرق �لأو�صط فـي جمموعة �صيتي غروب �ملالية �لعاملية، و�لع�صو �ملنتدب و�لرئي�س 

�لتنفـيذي ملكتب بنك �صتاندرز ت�صارترد �خلا�س فـي دبي. كما توىل منا�صب قيادية فـي كريديه �صوي�س، و Pictet، وبنك �لكويت �لوطني و�لبنك 

�لتجاري �لكويتي. ويحمل �ل�صيد �لغ�صني �صهادة �لبكالوريو�س فـي �إد�رة �لأعمال و�لعلوم �ل�صيا�صية من جامعة جورج و��صنطن �لأمريكية.

�لتحق �ل�صيد �جلر�ح بالعمل لدى �صركة م�صاريع �لكويت فـي عام 2016، ويتوىل م�صوؤولية �إد�رة �صاحية ح�صة �ملبارك �لذي يعترب �أول م�صروع 

عقاري متعدد �ل�صتخد�مات فـي �لكويت. يتمتع �ل�صيد �جلر�ح بخربة تزيد عن 30 عاماً فـي جمال �لقطاع �لعقاري و�ملايل وقد توىل قبل �لتحاقه 

بالعمل لدى �ملجموعة، من�صب رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لع�صو �ملنتدب فـي �صركة جمّمعات �لأ�صو�ق �لتجارية �لكويتية كما كان مدير د�ئرة �لتمويل 

�لتجاري فـي بنك �لكويت �ل�صناعي، وهو حالياً رئي�س جمل�س �إد�رة �حتاد �لعقاريني. يحمل �ل�صيد �جلر�ح �صهادة �لبكالوريو�س فـي �إد�رة �لأعمال من 

جامعة بغد�د وهو حما�صب عام جماز من جمل�س �متحانات �ليينو�س – �لوليات �ملتحدة، وع�صو �ملعهد �لأمريكي للمحا�صبني �لقانونيني �ملجازين.

عادل الوقيان
رئيس الخزانة

إيمان محمد العوضي
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة

أسامة طلعت الغصين
نائب رئيس أول - قطاع البنوك

توفـيق أحمد الجراح
المدير التنفـيذي - ضاحية حصة المبارك
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العمومية  الذين يحضرون الجمعية  سيتـم تزويـد المساهميـن 
البيانات المالية للموافقة  للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من 
عليها. بإمكان المساهمين طلب تزويدهـم بنسخـة مطبوعــة مـن 
البيانـــات الماليـــة بالبريـــد المسلــم باليــد، وذلــك قبـل سبعــة أيام 

مـن تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.

ولهذا الغرض، يـرجى االتصال بإدارة اتصاالت الشركات فـي شركة 
مشاريع الكويت على الهاتف رقم  3477 2294 965+ لترتيب ذلك.

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

البريد االلكتروني التالي: kipco@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 شبكة اإلنترنت 

www.kipco.com
2018 أو الحصـول  ولمزيــد مــن المعلومات عن بياناتنــا الماليـة لعام 
التقرير، يرجى االتصال على الهاتف رقم  على نسخ إضافـية من هذا 

+965 2294 3477

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا
المالية لعام 2018:
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ص.ب: 23982، الصفاة: 13100، الكويت
هاتف: 1805 1805 965+

فاكس: 3479 2294 965+

www.kipco.com


