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المؤتمر  انعقاد اسمحوا لي بداية أن أرحب بجميع المتصلين بنا اليوم بمناسبة 

كما . من العام للربع الثالث شركة مشاريع الكويت )القابضة(  الهاتفي ألرباح

السيد  يسعدني تعريف السادة ممثلي شركة المشاريع في هذا المؤتمر وهم 

للمجموعة( والسيد ديكالن ساوي  المدراء الماليين رئيس بيناك مايترا )

تنفيذي، إدارة  لمجموعة( والسيد أنوج روهتاجي )مديرل رئيس الخزانة )

إدارة  -تنفيذي  شامي )مديرالالمالية للمجموعة( والسيد مصطفى  الرقابة 

. المالية والمحاسبة(  

سوف نعود خالل لحظات قليلة للتحدث حول تفاصيل طرح األسئلة. ولكن في 

ا. الوقت الحالي سوف نقوم بتسليم االتصال إلى كيبكو.   

 نك باتون 

سوف وأشكركم على االنضمام إلينا.  مرحباً بكم جميعاً أشكرك يا نك. 

موقعنا  حي للشركة المتوفر عبر اإليضاصفحات من العرض  نستعرض 

 االلكتروني. 

وهي عبارة عن من العرض  2قبل أن نبدأ ، أود أن ألفت انتباهكم إلى الصفحة 

، اليوم سنتناولها بعض البيانات التي إن  إعالن إخالء طرف من المسؤولية. 

إلى  تستند   هي تطلعات مستقبلية وهي  في العرضوالمعلومات المقدمة 

ضمانات  ، وليس بأي حال من األحوال وتقديراتها   لشركةلالتوقعات الحالية 

 .لألداء المستقبلي، أو إنجازات للنتائج

المؤتمرات الهاتفية التي هو نفسه كما  إن مجريات هذا اللقاء الهاتفي سيكون 

 أحدث النتائج المالية المجّمعة القاء الضوء على بسنبدأ  عقدناها سابقاً، حيث 

من  تلقي األسئلة  على أن يلي ذلك  الرئيسية أنشطتنا يتبعها أداء  لمجموعة ل

 جانب المشاركين الكرام.

 . مصطفىومع السيد  4نبدأ بالصفحة رقم 

 بيناك مايترا 

الضوء على األداء المالي لمجموعة  4شكرا يا سيد بيناك. تلقي الصفحة 

 .2018من عام  األشهر التسعة األولى خالل شركة المشاريع 

مليار دوالر  1.9أن المجموعة حققت إيرادات بقيمة  ال بد من اإلشارة إلى 

هو ما يشكل ، و2018سبتمبر  30المنتهية في  التسعة  خالل األشهر أمريكي 

من العام  ذاتهامقارنة بالفترة % على أساس سنوي 10.3نمواً قوياً بنسبة 

الشامي مصطفى  



من  الفوائدا ايرادات ارتفاع  لقد جاء هذا النمو بشكل أساسي بفضل  الماضي .

 كما أن ذلك جاء ٪. 14.0بنسبة  اً نمو ي حققذالقطاع الخدمات المصرفية 

من عام األشهر التسعة األولى نا في قطاع التعليم في استثمار تجميعبسبب 

مليون دوالر أمريكي لم يتم  65بقيمة إيرادات ، والتي نتج عنها 2018

 االرتفاع  ذلك تحديد. وقد تم 2017في الفترة نفسها من عام ا جميعهت

 حيث بلغ  2018االستثمار في التسعة أشهر من عام  إيراداتفي بانخفاض 

الفترة مليون دوالر أمريكي في  174 بالمقارنة مع مليون دوالر أمريكي  58

 . 2017من عام المقابلة 

حققته الشركة خالل األشهر التسعة األولى من العام  ذي أما صافي األرباح ال

وذلك يعد بشكل ٪ 8.7بتراجع نسبته مليون دوالر أمريكي  67فقد بلغت 

والذي كان  2017عام مع  بالمقارنة إلى انخفاض دخل االستثمار  رئيسي 

 استثمارية لمرة واحدة معترف بها في التسعة أشهر األولى من ارباحبيتضمن 

فلس للسهم  9.4بذلك يكون سهم الشركة قد حقق ربحية بقيمة و. 2017عام 

فلس للسهم الواحد في التسعة أشهر  10.7مقابل أمريكي  سنت 3.1الواحد أو 

 .2017األولى من عام 

نا إلى أداء الشركة في الربع الثالث من العام الحالي فإن أرباح الشركة إذا نظر

وبزيادة  2018الربع الثاني من عام مع مقارنة بال٪ 30بنسبة  حققت ارتفاعاً 

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بشكل عام ، يتجاوز أداءنا 2قدرها 

، في من حيث الربح من العمليات المستمرة لألشهر التسعة أداء العام الماضي

تماشياً مع توقعاتنا لعام م يأتي بشكل عام حين أن صافي الربح المعلن عنه 

 .الشفافية أعلنا سابقاً في منتدى كما  2018

تصنيف استثمارنا في  ، الربع الثالث من العامقررنا في يرجى مالحظة أنه 

كأصول غير  دمات قنوات االقمار الصناعية المشفرة مدفوعة االجر خ

 .(5لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )لمتداولة محتفظ بها للبيع وفقًا 

مختلفة فيما يتعلق بهذا  إستراتيجيةخيارات  ندرسوهذا يعتمد على حقيقة أننا 

من  17 االيضاح رقماألصل. وترد تفاصيل عملية إعادة التصنيف هذه في 

 .البيانات المالية

 ناك لتناول أداء بنك برقان.يأعيد الحديث إلى السيد ب واآلن  

بتطور مهم  نبدأ تفاصيل أداء بنك برقان.  5مصطفى. توضح الصفحة شكرا 

 مشروع زيادة رأس المال في مضت مجموعة بنك برقان قدما في حيث 

، مما رفع  2018 ، واستكملت بنجاح االكتتاب في أكتوبر 2018 سبتمبر

مليون دوالر. هذا  204.4مليون دينار كويتي أو  62.5 بمقداررأسمال األسهم 

 بيناك مايترا



  CET 1% 10.8ذات أثر إيجابي بنسبة نقطة أساس  120المبلغ يترجم إلى 

سبتمبر  30% المعلن عنها في 16.5التي تبلغ نسبة كفاية رأس المال أو 

2018 . 

 مؤتمراً هاتفياً خاصاً به للمستثمرين. ود أن نذكركم بأن بنك برقان يعقد ون

نوفمبر. يمكن  1في  مكالمة المستثمرين، عقد البنك من السنةلهذا الربع و

على موقع بنك برقان اإللكتروني الذي  العرضاالطالع على نسخة المكالمة و

اط سوف أتطرق إلى بعض النقويحتوي على معلومات مفصلة حول العمليات. 

 .البارزة الرئيسية للعمليات

، أعلنت 2018واستمراراً ألدائها القوي خالل األرباع السابقة من عام 

 2018 األولى منلتسعة ا لألشهر مجموعة بنك برقان عن تحقيق أرباح قوية 

 مليون دوالر أمريكي 234، أو مليون دينار كويتي 71بأرباح صافية بلغت 

. وخالل 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام  % 32 أعلى بنسبة وهي

ً ارباحالبنك حقق الربع الثالث نفسه،   68مليون دينار كويتي أو  20.5بقيمة  ا

٪ مقارنة بالربع الثالث من 36.3، مسجالً نمواً بنسبة مليون دوالر أمريكي

بشكل  2018األولى من عام التسعة األشهر يرجع التحسن في و. 2017عام 

٪ بسبب ارتفاع هوامش 10رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة بنسبة 

 التسعة أشهر من عامنقطة أساس في  30صافي الفوائد التي توسعت بحوالي 

مقابل نفس الفترة من العام الماضي وزيادة في اإليرادات من غير  2018

بسبب ارتفاع أرباح العمالت األجنبية من الشركات  ٪ 27.5الفوائد بنسبة 

من الشركات الزميلة. إن األثر اإليجابي للتنويع أسهم أعلى  التابعة وأرباح 

اإلقليمي للمجموعة واضح تماما حيث استمر نمو اإليرادات التشغيلية في 

برقان( وكذلك في عملياتنا بنك ٪ من إيرادات 57الكويت )تمثل حوالي 

تحسنت كفاءة التشغيل بشكل أكبر كما هو واضح من نسبة كما ة. اإلقليمي

في التسعة ٪ 39.2إلى لتصل التكلفة إلى الدخل للمجموعة والتي تحسنت 

عام ٪ في التسعة أشهر األولى من 43.3مقابل  2018أشهر األولى من عام 

2017 . 

األصول مالحظة أن نسبة  ممستقرة حيث يمكنك وظلت جودة األصول 

في الوقت نفسه، ما زلنا نحظى و٪. 2.4بقيت ضمن النطاق عند  المتعثرة

 مخصصاتنا ٪ من90حكيمة للغاية حيث يوجد حوالي مخصصات بمستويات 

في الفئة العامة. يرجى مالحظة أن كل ذلك قبل تنفيذ المعيار الدولي إلعداد 

٪ )بما في ذلك 245. وال تزال نسبة التغطية قوية عند 9التقارير المالية 

 المخصصات والضمانات(.



جع راتكما أظهرنا بعض المؤشرات الرئيسية في الميزانية العمومية هنا. 

األرقام المسجلة في ديسمبر ل مقاب٪ 5.7بنسبة ف فيل طبشکض ورلقا تعرض

لة دوفي روض لقا استحقاقو التركية الليرةقيمة جع راتب بسبك لوذ 2017

بشكل . تمثل العمليات في الكويت وتركيا خالل السياق المعتاد للعمل تيولکا

٪ في تركيا. فيما يتعلق 23٪ في الكويت و 66تعرضنا للقروض، أي  رئيسي

التسعة بالودائع ، كما أوضحنا في عروضنا السابقة ، فإن قاعدة الودائع في 

ادرات التمويل الخاصة هي نتيجة قيام البنك بإنجاز مب اشهر األولى من العام

لمدة ثالث سنوات في الربع األول من كلوب مليون دوالر لصفقة  350به مثل 

 .2018عام 

أداء العمليات اإلقليمية  حول 6في الصفحة التالية لدينا تفاصيل في الصفحة 

لقروض، فإن المساهمات ل الحركة الدفتريةلبنك برقان. إذا نظرنا إلى 

الرئيسية تأتي من شركاتنا التابعة في الجزائر وتركيا. كان لدى تركيا نمو 

الليرة التركية ٪ بالعملة المحلية. ومع ذلك ، فقد أدى انخفاض قيمة 30بنسبة 

في الربع الثالث إلى انخفاض دفتر القروض بالدوالر األمريكي مقارنة مع 

ديسمبر ب٪ مقارنةً 37بنسبة  انخفضت الليرة التركية ان، لممع الع. 2017عام 

مليارات  5حوالي يشكل . وبشكل عام، ال يزال دفتر القروض اإلقليمي 2017

من حيث الودائع و ٪ من إجمالي قروض بنك برقان.35دوالر ، أي ما يعادل 

 القروض.دفتر في لك لذتطور مماثل حدوث يمكننا أن نرى 

جميع فروعنا تتحرك بشكل عملي في االتجاه الصحيح ، مع نمو في صافي 

الربح باستثناء بنك بغداد. يعود سبب االنخفاض في األرباح في بنك بغداد إلى 

أشهر ٪ مقارنة بفترة التسعة 46انخفاض الدخل التشغيلي )انخفض بنسبة 

األداء أيًضا ( بسبب انخفاض حجم القروض. تأثر 2017عام من  األولى

ماليين دوالر أمريكي في الربع األول من  7بعملية شطب لمرة واحدة بقيمة 

يعود النمو اإلجمالي في صافي الربح، السيما في تركيا، إلى و .2018عام 

التحسن في صافي هامش الفائدة وفي الجزائر بسبب الدخل من غير الفوائد. 

إلى ارتفاع أرباح العمالت  فوائد في الجزائرال غيريعود نمو اإليرادات 

األجنبية بسبب التحديث األخير للوائح في البالد، حيث تم استبدال رسوم 

بهامش خطابات الضمان وخطابات االعتماد ٪ على 0.25التحويل بنسبة 

٪. إن نسبة التكلفة إلى الدخل تتجه في االتجاه 1بنسبة  العمالت االجنبيةأرباح 

ت التابعة باستثناء عمليات العراق ألسباب سبق الصحيح لجميع الشركا

 شرحها.

مجموعة الخليج  الذي سيتناول أداءسوف أمرر المكالمة إلى ديكالن اآلن ، 

 .المتحدة وشركة العقاراتالقابضة  المتحدالخليج  وشركةللتأمين، 



مجموعة الخليج للتأمين.  7 الصفحةبيناك. تظهر أشكرك   

في الجزء العلوي األيسر من الرسم البياني أن إجمالي األقساط رؤية  ميمكنك

مليون دوالر،  834يبلغ  2018لألشهر التسعة األولى من عام  سجلةالم

يبدو وفي نفس الفترة من العام الماضي.  مليون دوالر أمريكي 813مقارنةً بـ 

كن هناك نقطتان تستحقان الذكر. أوال، أرقام أنه نمو سنوي صغير جدًا، ول

ال تشمل أقساط حملة وثائق التأمين إلجمالي األقساط المكتتب فيها  2018

. لذلك، على أساس شبيه بالمثل، 2017التكافلي التي تم تضمينها في أرقام 

٪ أخرى إلى رقم النمو. أيضا، نمت 8 ذلك نسبة كان من الممكن أن يضيف

بمعدل جيد بالعملة المحلية، ولكن كما ذكر بيناك في وقت  أعمالنا التركية

. وكان 2018٪ في عام  37سابق، شهدنا انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة 

٪ من حيث النمو. لذلك، على أساس  4لهذا االنخفاض تأثير ما يقرب من 

 . تقريبا%  15بمعدل تنمو األعمال العمليات، 

في أعلى يمين الرسم البياني أن الزيادة المفاجئة في أقساط  المشاهدة  ميمكنك

ترجع بشكل رئيسي إلى العقد المبرم مع وزارة الصحة  2017التأمين في عام 

للتغطية الطبية للمتقاعدين الكويتيين المعروف باسم "عافية". كان هذا العقد 

شهرا أخرى.  12في وقت الحق لمدة  شهرا وتم تمديده 12في البداية لمدة 

أعلنت وزارة الصحة أنها ستعيد طرح هذا العقد لمدة عامين. في غضون ذلك  

نتوقع أن يتم تجديد والعمل بنفس الشروط. مجموعة الخليج للتأمين  ستواصل

 سيتم ذلك فيالعقد الحالي حتى يتم االنتهاء من إعادة طرح المناقصة، و

ب تقدير. كانت ردود فعل رضا العمالء التي على أقر 2019منتصف عام 

الشركة متفائلة بأن العقد سيتم كما أن ا من المتقاعدين إيجابية للغاية تلقيناه

 .تجديده

، انخفض صافي الدخل االستثماري من الرسم البياني العلوي األيمنفي الجزء 

 22 مقارنة بـمليون دوالر  16إلى  2018لألشهر التسعة األولى من عام 

هذا يعكس االنخفاض في أسواق األسهم مليون دوالر في العام السابق. 

أن النسبة  ترون، اإلقليمية. في الجزء السفلي األيسر من الرسم البياني

٪. في عام 94على المدى الطويل بنسبة المجمعة قد عادت إلى المتوسط 

ص لمرة ٪ ناتجة عن تعديل مخص100، كانت النسبة المجمعة بنسبة  2017

واحدة في إحدى شركاتنا التابعة. لذا، فإن الصورة لمجموعة الخليج للتأمين 

ارتفعت كما  التأمين لدينا.على معايير  مساومةالنمو الجيد دون أي تعبر عن 

٪ مقارنة 35أرباحنا الصافية خالل األشهر التسعة األولى من العام بنسبة 

، كما تحسنت نسبة العائد على حقوق دوالرمليون  35بالعام السابق لتصل إلى 

٪. وقد تحسنت جودة هذه األرباح أيًضا ، مدفوعة بنتائج 17.4المساهمين إلى 

 ديكالن ساوي 



 .أفضل لالكتتاب بدالً من مكاسب االستثمار

 .القابضة شركة الخليج المتحدب الخاصة 8 الصفحةننتقل إلى 

شهر التسعة األولى من عام اإليرادات في األ فإنكما ترون في أعلى اليسار، 

٪ مقارنة بالفترة 17مليون دوالر، وهو ما يمثل نمواً بنسبة  131تبلغ  2018

نفسها من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى تحسن أداء استثماراتها األساسية ، 

 تجميع نتائجبنك، باإلضافة إلى  وهي حصص في بنك برقان كامكو وفيم

 1في  غلوبل٪ من 71استحوذت كامكو على وقد . لالستثمار  غلوبلشركة 

ولديها إدارة األصول والوساطة التجارية شركة تقوم بهي  غلوبلسبتمبر. 

 .عمليات في الكويت وبلدان أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي

الرسم البياني إيرادات الرسوم والعموالت من  اليمين في أعلى ترواأن  ميمكنك

نفس الفترة مقارنة بمليون دوالر  16مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  41بقيمة 

من العام الماضي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرسوم 

االستشارية واإلدارية التي حققتها شركة الخليج المتحدة القابضة وشركة 

 .كامكو

و رباح األصافي  رؤيةوفي الجزء السفلي اليسار من الرسم البياني، يمكنكم 

% أعلى مقارنة بالتسعة 50مليون دوالر أمريكي وهي تمثل نسبة  12قدرها 

من جانب الكيانات مما يعكس األداء المحسن  2017أشهر األولى من عام 

بنك  %( وفيم11سبة المعنية مثل بنك برقان )حيث زادت األرباح الصافية بن

%( وكذلك الزيادة الجوهرية في رسوم 27)حيث زادت صافي األرباح بنسبة 

مليون دوالر أمريكي  8القابضة. وتشمل المخصصات بقيمة  الخليج المتحد

 بشكل كبير مخصصات محددة في محفظة القروض الخاصة بفيمبنك. 

وفي أسفل يمين الرسم البياني، يمكنكم مشاهدة أن األصول الخاضعة لإلدارة 

من . وغلوبل مليار دوالر أمريكي نتيجة لالستحواذ على  12.1زادت لتبلغ 

الموسعة أعلى حيث يتم  المحفظة،سيكون العائد على هذه فصاعداً اآلن 

العالمية في محافظ أسهم العمالء التي تحقق استثمار نسبة كبيرة من المحفظة 

 رسوًما أعلى.

٪ 13.6نسبة  الخليج المتحدشركة بلغ إجمالي كفاية رأس المال الموحد لدى 

كفاية رأس المال والبالغ  لحدمقابل الحد األدنى  2018سبتمبر  30كما في 

12.5.٪ 

 . شركة العقارات المتحدة بخصوص 9 الصفحةإلى وننتقل اآلن 



مليون  226إيرادات بقيمة  ييظهر الجانب األيسر العلوي من الرسم البيان

٪. ويعزى ذلك إلى 8دوالر أمريكي لألشهر التسعة األولى، وهو نمو بنسبة 

نمو إيرادات المقاوالت والخدمات وإيرادات الفنادق واإليرادات اإليجابية من 

في الفترة السابقة من العام الماضي.  خاسرةنت الشركات الزميلة، والتي كا

. المتحدة إلدارة المرافق شركة بيرتبط النمو في قطاع المقاوالت والخدمات 

 الرسم البياني، اتجاًها مشابًها. يمين أظهر الربح التشغيلي، الظاهر في أعلى

 11خسارة صافية بقيمة تشاهدون في الجزء السفلي األيسر من الرسم البياني، 

مليون دوالر حتى تاريخه. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل. أوال، رسوم الخدمات 

بشكل كبير. في  ارتفعتفي األردن وعمان حيث توجد مراكز التسوق لدينا، 

خير في بعض ٪. هناك أيضا تأ40إلى  هذه النسبةارتفعت األردن، 

أي محالت السوبر ماركت المفتوحة في هذه المراكز  األساسيين، المستأجرين

التجارية، والتي كان لها تأثير ضار على اإلقبال. كانت بعض العقود مع 

المستأجرين اآلخرين مشروطة بشرط أن يكون هؤالء المستأجرين الرئيسيين 

مستأجرين وأدت إلى حجز مع هؤالء ال تسوياتمفتوحين. وقد تم التوصل إلى 

مخصصات. وأخيراً، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في لبنان واألردن إلى زيادة 

التكلفة في هذه العمليات. وقد نجحت الشركة في إعادة التفاوض بشأن بعض 

. كما أصدرت سندات طويلة األجل في وقت مالئمةقروضها بشروط أكثر 

٪ من المخصصات للمستثمرين 40سابق من هذا العام ، حيث تم تخصيص 

بأسعار فائدة ثابتة مما يقلل من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على هوامش الربح 

 المستقبلية.

٪ ، مما 2.4-يظهر العائد على حقوق المساهمين لألشهر التسعة األولى بنسبة 

يعكس زيادة في التكاليف كما ذكرت سابقاً. االحتمال هو لزيادة اإليرادات من 

 راكز التسوق لدينا ألنها أصبحت تعمل بكامل طاقتها.م

 اآلن إلى أنوج لمناقشة الصفحات المتبقية. نقل االتصالسأ

 مؤتمراتنا الهاتفيةوكما أشرنا في . 10أشكرك يا ديكالن. نحن اآلن في صفحة 

السابقة، فإن أعمال التلفزيون المدفوع في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا تشهد تغيرات هيكلية وقد أثرت مجموعة من العوامل الخارجية على 

تواجه رياحا معاكسة مؤقتة  OSN ديناميكيات العمليات التجارية. ال تزال

ضعيفًا في  وعلى الرغم من تحسن االقتصاد الجزئي، إال أننا نواجه طلبًا

واألسباب  (BeoutQ أسواقنا الرئيسية بسبب القرصنة )السيما منصة

الجيوسياسية واإلصالحات المالية الجديدة من قبل الحكومة والتي نتج عنها 

قاعدة كبيرة من السكان المغتربين من بعض أسواقنا األساسية، خروج جزئياً 

 أنوج روهتاجي



فإننا ال نزال نؤمن  ص بشكل عام السوق المستهدفة لدينا. ومع ذلك،يتقلو

بإمكانيات األعمال المدفوعة بالفرص األكبر المتاحة في السوق للنمو في هذا 

هي عالمة تجارية معروفة جيدا،   OTT .OSN أو DTH القطاع، سواء في

كما تعلمون، في السوق مع أفضل منصة في فئتها وعرض محتوى جذاب 

تواجه األعمال، نعتقد أنه من للغاية. في الوقت نفسه، وفي ظل التحديات التي 

لهذا االستثمار بهدف زيادة  اإلستراتيجيةالحكمة فقط تقييم جميع خياراتنا 

 .هذه العملية مستمرة حالياوالقيمة لمساهمينا. 

معا استهداف حصاد  OSN وفي غضون ذلك، يواصل المساهمون وإدارة

حاليا الجهود داخل الشركة. ويجري  نسيقالفرص في السوق من خالل ت

استعراض دقيق لمختلف فرص اإليرادات ومبادرات ترشيد التكلفة. على 

سبيل المثال: تقدمت الشركة مؤخًرا بعرض أسعار جديد يطلق عليه 

السعودية التي نجحت بالفعل في االستفادة من  بداية في  تم تجريبه  ،"الفارق"

البيع عبر قنوات البيع عبر اإلنترنت إلى العمالء في نهاية المطاف من حيث 

خفض األسعار. كانت االستجابة األولية إيجابية، وتخطط اإلدارة لطرح 

عروض مماثلة في األسواق األخرى. لقد تحسنت تجربة العمالء فقط مع هذه 

د تمكنا من الحفاظ على قاعدة عمالئنا على الرغم من كثافة المبادرات. لق

القضايا التي ذكرتها في وقت سابق. في الوقت نفسه ، تتم مراجعة العديد من 

جهود ترشيد التكلفة التي تغطي تكاليف المحتوى وكذلك نفقات التشغيل. 

للعمالء.  الجذاب وغير الجذابأجرت اإلدارة مراجعة متعمقة للمحتوى 

أرقام من عددين مرتفعين أو تيجة للمراجعة، من المتوقع أن يكون هناك وكن

 2019منخفضة من التوفير في تكلفة المحتوى في عام من ثالثة أعداد  أرقام

هناك كما أن مما سيساعدنا على بناء مسار العمل في السنوات الخمس القادمة. 

مشاريع لديها  OSN المنطقة، وفي  شركات االتصاالتشبكة واسعة من 

  OSN شراكة لتنمو في أسواق جديدة. كما تشهد من هكذالالستفادة  ةمثير

واجهة األعمال الرقمية التي ستثبت تفوقها التكنولوجي في منطقة  فيتغيرات 

 من ناحيةوالمقبلة.  السنة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل أرباع

WAVO نتجات مستمر بوتيرة سريعة، وهناك خط رؤية ، فإن تطوير الم

 .2019أكثر وضوًحا إلطالق سهل في الربع األول من عام 

 أدرجت شركة المشاريع شركة وكما أوضح مصطفى في وقت سابق، فقد 

OSN  خالل هذا الربع.  بياناتها الماليةكمحتفظ بها للبيع في في بياناتها المالية

من الخسائر في الربح والخسارة من العمليات   OSN لن يتم تسجيل حصة

  كيبكو. المستمرة في دفاتر

حيث لدينا كيانات رئيسية أخرى  11آلن سوف أنتقل إلى الصفحة وا



للمجموعة. تعكس الصناعات المتحدة كما تعلمون حصتنا من النتائج من 

لصناعة الكيماويات البترولية  شركة القرينالقطاع الصناعي والتي تشمل 

 .وشركة سدافكو وشركة التكنولوجيا المتقدمة كأصول رئيسية

ليصل ٪ 14المتحدة بنسبة  لصناعاتارتفع صافي ربح الفترة بالنسبة لشركة ا

مليون دوالر أمريكي ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة حصة الدخل  17إلى 

مثل شركة التكنولوجيا المتقدمة وشركة أوفرالند  افظة استثماراتهمحمن 

 .العقارية

مع هامش صافي أداؤه جيداً أيضاً  قد كانل ،للبنك األردني الكويتيبالنسبة  أما 

٪ 26٪. كان صافي الربح لفترة التسعة أشهر أعلى بنسبة 3.5الفائدة بنسبة 

مليون دوالر كنتيجة رئيسية  39مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عند 

على  المخصصاتعلى التسهيالت االئتمانية. وقد بلغت  لعكس المخصصات

.و هناك مليون دوالر  14.6مليون دوالر أمريكي مقابل  5.5حوالي القروض 

مليون دوالر أمريكي مقابل  15.3 برصيداليرادات االخرى افي  ايضا ارتفاع

 .مليون دوالر في نفس الفترة من العام الماضي 11.9

بعض النقاط الرئيسية في ملفنا  تناوللن 12إلى صفحة سوف ننتقل اآلن 

بمعدل التمويلي. كما ترون من األرقام، ما زلنا في وضع مريح فيما يتعلق 

سنوات. ال يزال وضعنا النقدي  5ديوننا الذي يقترب اآلن من  تاريخ استحقاق

التزامات مليار دوالر والتي يمكن أن تغطي جميع  1.1قويًا للغاية بالقرب من 

 .2022ديوننا حتى عام 

 100صدار سندات بقيمة باستكماإل 2018في نوفمبر نجحت شركة المشاريع 

مليون دوالر أمريكي لسندات الدينار  330مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 

مرة، وتلقى عددًا قياسيًا من  1.35تغطية اإلصدار تجاوز سنوات. تم  5لمدة 

تدفع  . ةة وأخرى متغيرثابت ات فائدة ذالمستثمرين. تتوفر السندات في شرائح 

٪ سنوياً ، في حين 5.5السندات ذات الفائدة الثابتة للمستثمرين قسيمة بنسبة 

٪ سنوياً 2.25للمستثمرين قسيمة بنسبة  المتغيرةيدفع السندات ذات الفائدة 

٪ حالياً ، أي 3سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي والذي هو  فوق

٪ على القسيمة ذات المعدل 1٪ حالياً. هناك حد أقصى بنسبة 5.25ما يعادل 

٪. 6.5إلى  المتغيرة الثابت ، بحيث يمكن أن يصل الحد األقصى لسعر الفائدة 

سيتم و .انصف سنويالفوائد قسائم الوستدفع بقيمة أسمية السندات  صدرت

اوراق دفع  لسندات  مليون دوالر أمريكي 233استخدام عائداتها لتسديد 

 .2019في فبراير  ستحقةالم متوسطة االجل باليورو

لتلخيص، ال تزال جميع أعمالنا قوية بشكل أساسي. لقد كان تنوع لاآلن، و

 



 . بشكل ربع سنويلدينا محفظتنا عامالً رئيسياً في األداء الثابت 

على بعض المعلومات  اإليضاحيتحتوي الصفحات القليلة التالية في العرض 

المفيدة كمرجع بما في ذلك الميزانية العمومية الموجزة وبيان الدخل وعدد 

وسأنقل المكالمة قليل من صفحات النظرة العامة على األعمال في الملحق. 

 اآلن إلى نك لمراجعة إذا كانت هناك أي أسئلة للمتابعة أم ال. 

 المشغل  من جي بي مورجان.لدينا أول سؤال على الخط من سيرجيو كالسي 

لدي و، بانثر ميديا جروب في ملبيع حصتك ونتتطلع مأستطيع أن أرى أنك

 ملك الخدمةتقديم لمعه  ونبعض األسئلة المتعلقة بهذا األمر. أي بنك تتعامل

 بشأن البيع ومتى تتوقع أن يتم إغالق الصفقة؟

او شراء أي سندات  واتعيد، هل من البيع  الستخدام العائدات مما هي خططك

بإجراء أي مناقشات مع وكاالت  ملالستثمار في أعمال أخرى؟ هل قمت

يرجى . تصنيفكم حول تأثير البيع على  مالخاصة بكاالئتمانية التصنيف 

 .هذا الموضوعتقديم بعض اإليضاح حول اذا ما تم  سيكون موضع تقدير كبير

 سيرجيو كالسي

 شكرا جزيال سيرجيو. 

شركة عالمية رائدة ، ونحن لسنا هنا المصرف لإلجابة على األسئلة. إن 

ربما تكون  .جي بي مورجانجودة مثل . لكنها تعكس نالإلعالن عن مصرف

كما هو مألوف لديكم بدأت العملية قد هذه أفضل طريقة أرغب في وصفها. و

هناك مرحلة التحضير التي نمر بها، وبمجرد انتهاء مرحلة اإلعداد، و للغاية.

 .تهانتيجما هي و  القادمة، سوف نتحدث عنهاالسنة في أرباع 

، هناك دائما مفاضلة بين أن تكون  إستراتيجية، في أي مبادرة علمونكما تو

وفي نفس الوقت، نحترم المصرف ،المشاريعمفتوحة جدا وهي ثقافة شركة 

الذي يشغل العملية مع وجهات النظر والمشورة العامة التي نتلقاها من 

قل أكثر من ذلك. لذا في يكون األأنه خالل عملية التحضير، المصرف وهي 

ونحن ندرك جميعًا ما هي العملية الصبر من جانبكم.  طلبهذه المرحلة، سن

، حيث ننظر إلى عدد من الخيارات ثم ننفذ ما اإلستراتيجية، وهذا ما نبدأ فيه

 الذي قدر هو الهذا وهو في أفضل مصلحة من وجهة نظر المساهمين. 

أرباع نحن نأمل في أن نعطي المزيد من الجودة في و التحدث عنه.أستطيع 

 القادمة. السنة

في ضوء مرحلة العملية، سيكون لدينا و من حيث وكاالت التصنيف، و

 نبقيهم على علم بذلك. معهم وس حوارات منفصلة

 بيناك مايترا



حسنا. هذا مفيد للغاية. ويمكنني المتابعة أيضا فيما يتعلق ببعض االسئلة على 

مستوى الشركة القابضة. هل يمكنك إبالغي بالرصيد النقدي على مستوى 

 الشركة القابضة في نهاية ربع السنة الثالث؟ 

، أي 2019ماذا كانت توقعاتكم للتدفقات النقدية للشركة القابضة في عام 

بصدد األرباح التي تحصلون عليها من شركات محفظتكم؟ إذا كنتم توزيعات 

، هل 2020 سندات تمويل، إلعادة 2019إصدار أي سندات باليورو في عام 

 هناك شيء تتطلعون للقيام أو عدم القيام به؟ 

كالسيسيرجيو   

مليون  1090سبتمبر في الشركة القابضة بلغ  30أشكرك، الرصيد النقدي في 

 مليون دوالر.  90مليار و 1دوالر أمريكي، أي 

 أنوج روهتاجي

 سيرجيو كالسي حسنا.

من حيث التدفقات النقدية، كما تعلمون لقد تركنا الكثير من النقد في الكيانات 

، حصلنا على 2018الذي نحتفظ به. لذلك لعام  العاملة لدينا نظرا لمستوى النقد

الفوائد ايرادات مليون دوالر نقدا من توزيعات األرباح المختلفة و 76حوالي 

مليون  100إلى  75ذلك ما بين  يبلغعلى مستوى الشركة القابضة. ونتوقع أن 

عند زيادة االيرادات دوالر أمريكي للعام القادم وفي حالة الضرورة، يمكننا 

. وكما تعلمون، نحن نحتفظ بالكثير حيث أننا نسيطر على هذه الكيانات اللزوم

 من النقد، ولذلك ال نرى أي سبب حقيقي للحصول على مزيد من النقد. 

 انوج روهتاجي

ومن حيث إعادة التمويل، هل هناك اي تحديث في هذا الشأن، إذا كنتم 

 لديكم 2010إلعادة التمويل لعام تخططون 

 سيرجيو كالسي

ات التي تم السندمن خالل بالفعل  2019عام  تولي أمر في الواقع تم ، حسنا

اما بالنسبة  إصدارها بالدينار الكويتي في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

، 2019في النصف الثاني من عام أن يكون األرجح من ف  2020لسداد دين 

ما هو موجود ، سوف  برؤية، المشاريعهو النمط التاريخي لشركة و قوم،سن

إصدارات سندات  معنا في السابق في الذين شاركوا  بنوكنتحدث إلى جميع ال

 معينا سنتخذ منهًجا ذلك، استنادًا إلى ما هي رغبة المستثمر  وننظر، اليورو

ليتم التعامل بشكل أساسي مع  2019النصف الثاني من عام  فيسيبدأولكن هذا 

. لذلك سوف تستمر 2020السندات المستحقة في النصف األول من عام 

 .التمويل استباقية إعادة

وبالطبع، كما ذكرت بشكل صحيح، إذا نتج عن المبادرات اإلستراتيجية مزيدا 

من التدفقات النقدية عندئذ من الواضح أن ذلك قد ينتج عنه عدم ضرورة 

ن والسداد. إذا هذا هو السيناريو، والوقت مبكر للغاية اآل إصدار سندات 

 بينك مايترا 



نحاول توجيهكم من حيث  ولكن بشكل عام نحن هذه العملية للتحدث عن

 االتجاه الذي سوف نسلكه. 

حسنا، جيد. وأخيرا، هل لديكم أي توقعات ألي استثمار مثل نوع االستثمارات 

الحالية في شركات محفظتكم العام القادم أو هل تخططون لالحتفاظ به عند 

 نفس المستوى. 

كالسيسيرجيو   

مرة أخرى بشكل عام ، كما تعلمون ، في وهناك مبادرات أخرى قيد التنفيذ، 

في األساس ، ومرة أخرى يجب أن  المصرفالمراحل المبكرة من تعيين 

. إذا كنت تعتقد أن أياً من شركة مشاريع الكويتإلى إستراتيجية  مأعود بك

٪ 15وامش أرباحها بنسبة ٪ ، إذا لم تتوسع ه15أعمالنا ال ينمو على مستوى 

 ٪ وليست15نحو مستوى وإذا لم يكن العائد على حقوق المساهمين متجًها 

للمجموعة ، سوف ننظر إلى تلك األصول للتخلص منها. لقد حددنا  اساسية

يحققون أداًء جيدًا ، ولكن إمكاناتهم على المدى الطويل من الذين عددًا قلياًل 

 توقعات عوائد المحفظة لدينا أقل،ب الخاصة بنا ، فإن معايير االكتتال وفقا

في عام   التخارج منهقد يتم وبدأت العملية بشأنه، آخر أصل وبالتالي هناك 

2019. 

 بيناك مايترا

 سيرجيو كالسي حسنا. شكرا لك

 المشغل  السؤال التالي من سباستيان تيودورسك من جي بي مورجان

أشكرك جزيال عن العرض. لدي بعض أسئلة المتابعة أيضا. ومن حيث 

الوضع النقدي على مستوى الشركة القابضة، لم يكن هناك تغييرا كبيرا خالل 

رأس المال في برقان. ولذلك هل  المشاركة في زيادةربع السنة بالرغم من 

ضخ رأس يمكنك تقديم بعض االيضاح حول الكيفية التي قمتم بها بتمويل 

المال؟ سؤالي الثاني هو هل يمكنكم التنبؤ بأي ضخ للتدفقات النقدية الرأسمالية 

. أعتقد انكم قمتم بذلك في النصف األول من هذا OSNاإلضافية المطلوبة لـ

، بالرغم من أنه ال يزال الوقت OSNالعام. سؤالي الثالث هو أن نفهم اتجاه 

ة في حالة عدم تمكنكم من بيع هذا مبكر للغاية ولكن هل هناك أي خطة طارئ

 األصل؟ شكرا لك. 

سباستيان 

 تيودورسك

سبتمبر. وهذا هو  30من حيث إصدار حقوق بنك برقان، لقد حدث ذلك بعد 

. ولقد قمنا 2018سبتمبر  30تاثيره على الوضع النفدي كما في سبب عدم 

الخيارات المختلفة  باالكتتاب في حصتنا. وكما ذكرنا مسبقا، كنا ننظر إلى

التي مثلت تقريبا  قيكة الزيادة  مليون دينار تقريبا 60 من وفي النهاية حصتنا 

، فإن الرقم OSNمليون دينار كويتي صادرة في أكتوبر. وفيما يتعلق بـ 25

 أنوج روهتاجي



مليون  100الذي قدمناه لكم مسبقا هو متطلبات إجمالي التمويل للعام بحوالي 

 علىمليون وتم توفيرها من المساهمين  60وسوف تكون حصتنا حوالي 

 .OSNالشرائح المختلفة. ولذلك فإن هذا الرقم العام الخاص بـ 

هناك. من السابق ألوانه  استنتاج قدمتالجزء األخير من سؤالك. لقد بتناول 

هو ما لكننا ندرك أن فحوى سؤالك كيف ينبغي ان تكون الخطة )ب(. و القول

تتضمن الخيارات اإلستراتيجية مسارات  هي متطلبات الضخ النقدي المحتمل.

توقع سنكون قادرين على  لمسارات،متعددة. لذا، اعتمادًا على طريقة سير ا

خطة "ب" دائما ، فإننا نقر بوجود لكلذ لنقدية المستلمة. انقدية أو المتطلبات ال

على رؤية بشأن السيناريو الذي سوف  شركة المشاريعفي الحياة. لقد حصلت 

يحدث. ويجرى القيام بالتخطيط طويل المدى وعملية وضع الميزانية لدى 

، سوف 2018. ولذلك، مع التوجه نحو ديسمبر OSNالمجموعة بما في ذلك 

ون لدينا رؤية أوضح بشأن هذه األرقام.  وبالتالي أعتقد أنني سوف أتمكن يك

أو  2018من تقديم إجابة كاملة لكم  في مؤتمر االرباح للربع الرابع من عام 

  2019في الربع األول من عام 

 بيناك مايترا 

سيباستيان  شكرا جزيال لك

 تيودرسك

اشكرك يا نك. وللجميع أود أن أذكر أننا نمر بطقس سيء وقد تم إعالن اليوم 

المكتب اليوم  لنجاحه بالتواجد ف يعطلة رسمية ولكنني أود أن اشكر الفريق 

لذا ، فقد كان علينا أن نظهر بشكل أساسي في العمل لعقد هذا المؤتمر الهاتفي. 

نأخذ مستثمرينا على محمل الجد ونحن سعداء لمواصلة بذل قصارى  حيث أننا

 جهدنا والتواصل مع المستثمرين. شكرا جزيال.

مايترابيناك   

 نك باتون شكرا جزيال أيها السادة.
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