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، معكم نيكوالس باتون، مضيفكم اليوم باإلنابة عن بنك تيوساد يمساء الخير سيدات نيك باتون:

مشاريع  شركةاملالية لالنتائج .بي.س ي، حيث موضوع املؤتمر الهاتفي اليوم هو .اس.إتش

 يشارك، ومن دواعي سرورنا أن 2018عام من  يالثانربع لل ، كيبكو ،)القابضة( الكويت

للمجموعة؛ رئيس الخزانة ساوي،  ديكالنالسيد معنا في هذا االتصال الهاتفي كل من 

 -أول مدير  ،مصطفى الشاميو  ؛الرقابة املالية للمجموعة -أول مدير  ،يجروهتا جنو وأ

حسب خطة اليوم، لديكم س ي. .كي.همدير أول في بي ،وراهول هانز ؛بةساحاملالية وامل

على الصفحة التوضيحي التي يمكنكم االطالع عليها  لعرضلن دقيقة يخمس وعشر 

وسوف نوافيكم الحًقا أجوبة األسئلة و جلسة كيبكو، ويليه شركة وقع الرئيسية مل

 ساوي. ديكالنبالتعليمات املتعلقة بتوجيه األسئلة. ومن هنا أترك الحوار للسيد 

هذا املؤتمر في ومساء الخير لكم جمًيعا. أشكركم النضمامكم إلينا  لك يا نيك اشكرً  ديكالن ساوي: 

بعض مختصر. مسؤولية  إخالءبيان قراءة  أود   ،قبل أن نبدأ. و ينللمستثمر  يالهاتف

 
 
 والتقديرات التوقعاتعلى تستند  ةعي  البيانات التي سيتم اإلدالء بها اليوم هي بيانات تطل

ضمانات لألداء أو اإلنجازات أو كيبكو، وال يجوز النظر إليها باعتبارها  الحالية لشركة

في الصفحة  الكائن أن أحيلكم إلى بيان إخالء املسؤولية الكامل أود   كما النتائج املستقبلية.

 التوضيحي. الثانية من العرض 

عة املالية  نتائجالسوف أبدأ بتحديث حول  القطاعات أداء ، ويليه لمجموعةلاملجم 

 اإلجابات.سئلة و األ جلسة نعقد ، ثم عمالناالرئيسية أل 

 ،تعتبر كيبكو واحدة من أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
ً

مليار دوالر أمريكي في النصف األول من عام  32.6عة بقيمة مجم   حيث تمتلك أصوال

شركة  60تضم أكثر من حفظة في م مؤثرة تمتلك املجموعة حصص ملكية كما . 2018

 و دولة.  24تعمل في 
 
قدرة طبيعية على تخفيف  ر لنا هذا التنويع في محفظتنا لقد وف

 في سجل األداء الخاص بنا. كما يتضح ،ملخاطر على مدى عدد من السنواتا

مليار دوالر أمريكي في  1.2قت إيرادات بقيمة ن املجموعة قد حق  أ 4 صفحةترون في 

مقارنة على أساس سنوي ٪  6.9بنسبة لتحقق بذلك نمًوا  ،2018النصف األول من عام 

من قطاع  إلى ارتفاع إيرادات الفوائدباألساس . ويرجع هذا 2017األول من عام نصف بال



ارتفاع  لبيئة نتيجة( على أساس سنوي ٪ 16.4 بنسبة )أعلى الخاص بنا الخدمات املصرفية

، 2018عام من أسعار الفائدة ودمج نتائج استثماراتنا في قطاع التعليم في النصف األول 

 اعائداتنا جزئيً ت موازنة تم  ولقد . 2017في النصف األول من عام وهو ما لم يتم تضمينه 

من العام ذاتها مقارنة بالفترة  2018اض دخل االستثمار في النصف األول من عام بانخف

 149مقابل في  2018مليون دوالر أمريكي في النصف األول من عام  29بتحقيق  السابق

صافي الربح في النصف األول من عام ؛ أي أن 2017مليون دوالر في النصف األول من عام 

 كان  2018
ً

بسبب انخفاض دخل االستثمار. وذلك مليون دوالر  40 وسجلنا  أقل قليال

وبالنظر . امريكي(سنت  2.0 )فلس للسهم  6.0بقيمة الواحد لسهم ا يةُيترجم ذلك إلى ربح

٪ مقارنة 14صافي الربح أعلى بنسبة كان بشكل مستقل،  2018إلى النصف الثاني من عام 

نا من حيث اإليرادات التشغيلية ؤ يتجاوز أدا ،بشكل عامو . 2018بالربع األول من عام 

بينما تراجع صافي الربح بشكل عام بما يتماش ى مع  ،للنصف األول أداء العام املاض ي

من املتوقع أن ، من أنه الشفافيةمنتدى  كما هو موضح سابًقا في 2018توقعاتنا لعام 

 .2017مشابًها لعام  2018يكون عام 

تعلمون أن  . كيبكو الذراع املصرفي لشركةوهو  ،أداء بنك برقانحيث  5 إلى صفحةننتقل 

 – إدواردو إيغورينولقد أدار ، الخاص به يناملؤتمر الهاتفي للمستثمر أجرى  برقان بنك

نص ، ويمكن االطالع على األسبوع املاض ي مطلعالعرض في ذلك  – التنفيذي رئيسال

على موقع بنك برقان الذي يحتوي على الكثير من املعلومات اإليضاحي والعرض االتصال 

سوف أتطرق باختصار إلى بعض النقاط البارزة الرئيسية في و التفصيلية حول العمليات. 

 العمليات.

 50.5ا صافية بلغت أرباًح  2018حققت مجموعة بنك برقان في النصف األول من عام 

٪ عن النصف األول من عام 30 قدرها بزيادة أي ،مليون دوالر 167أو  ،مليون دينار كويتي

أو  ،مليون دينار كويتي 30.1 ربًحا بقيمة سجل البنك ،الثاني نفسهالفصل  . وخالل2017

أما ٪ باملقارنة مع نفس الفترة من العام املاض ي.  43، أي بزيادة قدرها مليون دوالر 100

ن في النصف األول فهو نتيجة للزيادة في  لفائدة الذي يعود إلى الصافي لدخل الالتحس 

األوسع ( NIMهامش الفائدة الصافي ) ارتفاع املعدل األساس ي، كما ينعكس في نطاق

ا
ً
هامش  ، حيث تتضح زيادة5صفحة ، كما ترون في الجزء السفلي جهة اليسار من نطاق

ة استمر نمو اإليرادات التشغيلي%. عالوة على ذلك، 2.7نسبة لتصل الى الفائدة الصافي 

مع تحسنت كفاءة التشغيل بشكل أكبر و في الكويت وكذلك في عملياتنا اإلقليمية. 

 2018٪ في النصف األول من عام 39.5التكلفة إلى الدخل في املجموعة إلى انخفاض معدل 

 .2017٪ في النصف األول من عام 41.7مقابل في 



عند  ،صفحةالمين من الجزء العلوي جهة الي فيون ال تزال جودة األصول مستقرة كما تر 

٪ 91نسبة  عالية حيثمخصصات  إلى جانب مستوياتمن األصول املتعثرة، ٪ 2.3نسبة 

ارتفعت نسبة التغطية وما زالت قوية عند و  العامة. هي مخصصاتمن املخصصات 

 بما في ذلك املخصصات والضمانات.، 248٪

فإن االنخفاض في قاعدة الودائع  ،الودائع كما هو موضح في مكاملتنا السابقةفي بينما ننظر 

ملدة ثالث سنوات بقيمة صفقة تمويلية مشتركة البنك  يعود إلى إنجاز في النصف األول 

ستراتيجية البنك في ، تماشًيا مع ا2018األول من عام الفصل  مليون دوالر أمريكي في 350

 عن تحسين تكلفة البعيد على املدى لهتنويع قاعدة ودائعه وتوسيع قاعدة تموي
ً
، فضال

نسبة كفاية رأس املال الصناديق لديه. وكما ترون في الجزء السفلي من الصفحة، تظل 

يرجى . (CET1) % لرأس املال العادي من املستوى األول 11 ٪ ولدينا نسبة16.6ثابتة عند 

معدل  لم يتم إدراجها بعد في 2018مالحظة أن األرباح املحتجزة في النصف األول من عام 

 ومن ثم تعتبر رأس ،(CET1 / CAR)كفاية رأس املال ورأس املال العادي من املستوى األول 

إذا أخذنا األصول املرجحة باملخاطر بقيمة  ،في نهاية العام. لذاإقراره  يتم إضافي متاحمال 

 70فإن هذا يمثل تأثيًرا بمقدار  ،2018مليار دوالر اعتباًرا من النصف األول من عام  18

 .CET1نقطة أساس من حيث 

العمليات اإلقليمية ونظرنا إلى أعلى اليسار من حيث حيث  6صفحة إذا انتقلنا إلى 

نمو ، حيث لكال االمتيازين لجزائر وتركيالالكبيرتين هما نجد أن املساهمتين  ،قروضنا

٪ ونمت 3.5بنسبة  نمًوا الجزائر شهدتالعملة املحلية. شروط جيد ب قروضمحفظة ال

 ،قيمة العملةفي تخفيض خضعت هاتان الدولتان ل. 2017 مقارنة بالعام٪ 14تركيا بنسبة 

وبالتالي من حيث قيمة الدوالر األمريكي يمكننا أن نرى أن دفتر القروض قد انخفض فعلًيا 

 مليار 5حوالي عند  تظل محفظة القروض، كما يمكن أن ترون، . ولكن2017خالل عام 

 ٪ من إجمالي قروض بنك برقان. 35دوالر وهو ما يمثل 

قمنا بتعزيز رأس املال لعملياتنا  ،دائع. باإلضافة إلى ذلكفيما يتعلق بالو  لدينا قصة مماثلة

 وبالتالي هناك بعض التوازن في التأثير من حيث قاعدة الودائع الخاصة بنا. ،اإلقليمية

 ،السابق الهاتفيمؤتمرنا كما ذكرنا في و مربحة باستثناء بنك بغداد. تظل جميع امتيازاتنا 

نعود إلى  ،. لذا2018األول من عام ربع ال مليون دوالر في 7بقيمة  لديون  كان هناك شطب

 على أساس ربع سنوي  صافي الربح
ً

إلى التحسن في هوامش  . يعود النمو في صافي الربح إجماال

فاءة التشغيلية. تتجه نسبة التكلفة إلى الدخل في االتجاه صافي الفائدة وكذلك تحسين الك

ربع ال في الغير اعتياديةمخصصات بنك بغداد  فيما عداالصحيح لجميع الشركات التابعة 



مقارنة بالربع األخير من عام  االعوائد تتجه صعودً  ترون أن. كما 2018األول من عام 

2018. 

أن األرقام املوضحة تالحظون  حيث ،الخليج للتأمينالتالية ملجموعة صفحة إلى ال ننتقل

ن بياناتها املالية للربع عشركة الخليج للتأمين لم تعلن ، حيث للربع األول فقط هنا هي

األداء املالي سار مفكرة عن  لدينا ،مر باملراحل النهائية من العمليةت اأنهبما . و بعد الثاني

لنصف صافي أرباح شركة الخليج للتأمين لعلى حيث تشتمل بياناتنا املالية لمجموعة ل

نمًوا نرى  ،لنشاط التجاري ل املكتتبةإلى إجمالي األقساط نظرنا  إذاو . 2018عام األول من 

عةتالحظون انخفاض جهة اليسار  عضوًيا إيجابًيا. في الجزء السفلي وفي  ،النسبة املجم 

تجدر اإلشارة أيًضا إلى أننا األسهم.  ن العائد علىتحس  جهة اليمين ترون  الجزء السفلي

الخاصة بنا  2018وبالتالي فإن أرقام  ،2017مايو  التركية في AIGاستحوذنا على أعمال 

تعكس البيانات املالية للسنة كاملة. من الواضح أنه ال يمكنني تقديم أي أرقام ف و س

ننا نعتقد أن ولك ،2018الثاني من عام ربع ال ملجموعة الخليج للتأمين عنمحددة 

 تكون متشابهة ولن تكون هناك مفاجآت مادية.وف املؤشرات س

 شركة مصطفى للحديث عن شركة الخليج املتحد القابضة ولـ  اآلنأترك الحديث 

 املتحدة.العقارات 

هيكلته  أن بنك الخليج املتحد أعاد تنظيمجدًدا أن نذكركم م  أوالديكالن. نود   لك اشكرً  : الشامي مصطفى

حيث تم فصل األنشطة املصرفية شركة الخليج املتحد القابضة  إلى 2017سبتمبر في 

 . لم يتغير ش يءللرقابة املصرفيةعن الخدمات غير الخاضعة  الخاضعة للجهات الرقابية

 بل كان تغيير  ،ي جوهر 
ً
 في الكيان القانوني. ا

 أن 8 في صفحةيتضح  ،يبشأن أدائها املاليضاحي من العرض اإل  8 إلى صفحةباإلشارة  ،لذا

 87بلغت  2018لفترة الستة أشهر املنتهية في يونيو الخليج املتحد القابضة  إيرادات شركة

بنك الخليج ) 2017املماثلة في عام بالفترة  ة٪ مقارن10 قدرها بزيادة ،مليون دوالر أمريكي

إدارة األصول  ارتفاع اإليرادات على وجه التحديد من أعمال، ما يعود باألساس إلى (املتحد

ربح الارتفع صافي و فيم . بنك  وكامكو  الرسوم والعموالت من الدخل من من حيث ارتفاع

ليصل  2017النصف األول من عام ب٪ مقارنة 56بنسبة  2018النصف األول من عام في 

مريح من حيث رأس املال ولديه نسبة بوضع  بنك الخليج املتحدويتمتع  مليون دوالر. 12إلى 

وهي  ،أعلنت كامكوو . 3وفًقا لبازل  2018يونيو  30في كما ٪ 21.1مال تصل إلى  رأسكفاية 

، وهو استحواذها على بيت االستثمار العالمي ،باشرة لبنك الخليج املتحدمشركة تابعة 

أو في  2018 الثالث من عامربع ال قيد التنفيذ حالًيا وتتوقع كامكو إبرام الصفقة فيأمر 



وسوف نطلعكم على  .املتطلبات ءاستيفاإجراءات من العام، مع مراعاة  الرابعربع أوائل ال

 الهاتفي القادم.األرباح املؤتمر  فياملستجدات في هذا الصدد 

شركة العقارات املتحدة. ارتفعت اإليرادات في النصف لنتحدث عن  9 إلى صفحة ننتقل

، استناًدا باألساس 2017٪ مقارنة بالنصف األول من عام 13بنسبة  2018األول من عام 

شركتها التابعة من بشكل كبير فوعة دم، لزيادة في عائدات املقاوالت والخدماتإلى ا

إدارة الشركة املتحدة إلدارة املرافق، وهي ذراع و  شركة املباني املتحدةالتعاقدية؛ أال وهي 

  ت الشركةشهد كما. شركة العقارات املتحدةاملرافق ل
ً

في أعلى من الشركات الزميلة  دخال

هذا لفي ارتفاع الدخل ، ما أسهم كذلك مقابل خسارة في نفس الفترة من العام املاض ي

مليون دوالر في النصف األول  5.6الشركة خسارة صافية بلغت سجلت  ،العام. ومع ذلك

 مليون دوالر في 6.3بسبب زيادة مخصصات انخفاض القيمة التي بلغت  2018من عام 

وكذلك تأثير ارتفاع  ،مليون دوالر في نفس الفترة من العام املاض ي 0.8 مقابلفي  2018 معا

كانت قاعدة األصول و ماليين دوالر تقريًبا على أساس سنوي.  3زيادة قدرها بتكلفة الفائدة 

 مليار دوالر. 2اإلجمالية مستقرة عند 

 .كيبكوـ ل األخرى  التشغيليةاألعمال و   OSN للتحدث عن أنوجأترك الحديث اآلن لـ 

ا عن اعتدتم أن تسمعوا  ا مصطفى. وكماشكرً  ي: جروهتا أنوج  ستراتيجية الدخول في األعمال التجاريةامن 

هي احدى األصول طويلة األمد.   OSNبأن نؤمن بعيدة األمد، فإننا  افرصً  التي نرى فيها

التلفزة  رائدة في مجال وضع جيد كشركةاليوم نتمتع ب نحننحن نؤمن بهذه الفرصة. 

. وشمال أفريقيا منطقة الشرق األوسط في دولة  25للعمل في بموجب ترخيص ة دفوعامل

ا مليون  1.1تضم نحو  لدينا قاعدة املشتركين -فقط لتذكيركم  – اعتبارا من اليومو 
ً
. مشترك

استوديوهات رئيسية في  7أيًضا أننا ما زلنا نمتلك محتوى حصرًيا من  ملقد سمعتو 

لدينا وعالوة على ذلك، لدينا.  ةاألساسيالوضع باعتباره األصول  نحن نؤكد هذاو هوليوود. 

تلك،  ستوديوهات هوليووداالسينما من عروض قناة تعرض األفالم و  180ما يزيد عن 

عرف بالقنوات التابعة ألطراف ثالثة. يةتلفزيون عالمات تجارية باإلضافة إلى
ُ
 ت

للنصف األول  لشركة كيبكو املالية البياناتكما ذكرنا في  ،فيما يتعلق باألعمال التجارية

ا معاكسة بسبب الزيادة في تكلفة املحتوى في أننا ما زلنا نواجه رياًح  ترون ،2018 من عام

ربع في املؤتمر الهاتفي الخاص بال ه املسألة بشكل تفصيليلقد غطينا هذو املقام األول. 

رؤية تبني ذلك يعود إلى  حيث أن، ، ولكنني أذكر هنا مجدًدا بشكل موجزاألول من العام

ارتفاع التكلفة و  ،مع موردي املحتوى لدينابعيدة األمد عقود  إبرام ستراتيجية بشأنا

)مايترا، رئيس السيد بيناك  مسمعتعلى ذلك، وعالوة  .املشهد التنافس يالحتدام نتيجة 

الرياح املعاكسة في بيئة ، حيث تحدث عن األخيرةاملكاملة  فياملاليين في املجموعة(  املدراء



حيث األثر األكبر جراء  خاصة في اململكة العربية السعودية ،األعمال االقتصادية الكلية

اململكة العربية السعودية  كل من ضريبة القيمة املضافة فيمغادرة املغتربين البالد وتطبيق 

بالفعل من نالحظ تأثيرات مؤقتة و نحن نرى أن تلك  اإلمارات العربية املتحدة.دولة و 

 العامل األساس ي لكلبشكل موجز، يعود تحسن. في  ختلفة أن األمور املبحثية التقارير ال

 علىو جانب العرض بسبب زيادة تكلفة املحتوى. من الخسائر بشكل كبير إلى ضغوط تلك 

هيكل التكلفة انسيابية اإليرادات وكذلك موارد نواصل التركيز على بناء  ،اآلخرالصعيد 

 الكلي.

 رئيسًيا آخر من مجاالت التركيز التي س تعتبر
ً

تساعدنا وف رقمنة األعمال بشكل عام مجاال

طلق والذي ن ،خاصة في تدفق املحتوى املستند إلى اإلنترنت ،على تسريع وتيرة زيادة العوائد

التي ترمي إلى إتاحة الفرصة للشركة  الجهود تلك ما زلنا نعتقد أنو . OTTعليه أعمال 

 .ثمارها في السنوات القادمةنجني  ظلنوف أسس أقوى وتنفيذها سلتحقيق 

في  بحثأو اثنين آخرين من العام، ونربع ل استمرار أداء النصف األول  بشكل عامونتوقع 

 اإليرادات وكذلك هيكل التكلفة للشركة.ب فيما يتعلقفي مختلف الخيارات  الوقت ذاته

 القادمة.تلك األمور في املؤتمرات الهاتفية  سيتم تحديث

 

 وهذان الكويتي األردني والبنك املتحدة الصناعات لشركة ملخص لدينا 11 صفحة في

 األول  املقام في تعكس وهي للغاية مستقرة أعمالهما أن حيث إلينا بالنسبة مهمان كيانان

لصناعة  القرين شركة تشمل والتي الصناعي القطاع من النتائج من حصتنا

 البتروكيماويات مشاريع من وغيرها ايكويت ،وشركة سدافكو وشركة بتروكيماويات،ال

 .الكويتقرها م الطبيةللمعدات  موردة شركة وهيشركة التقدم التكنولوجي  إلى باإلضافة

 األرقام من يتضح كما استثماراتنا على صحية عوائد وتوفر وقوية ثابتة الشركات وهذه

  ديكالن وضح كما التنويعسياسة  مع تماًما تتسق التي
ً
 ةلفترا بحر صافي تفعرا وقد. سابقا

 حصة عتفاار بسبب رالدو نمليو 19.2 ىإل صليل٪ 30 بنسبة ةلمتحدا الصناعات كةلشر

 .لزميلةا كاتلشرا من لنتائجا

 املالية بياناته عن بعدالبنك األردني الكويتي  كشفي لم للتأمين، الخليج شركة غرار وعلى

 من جزء وهي األرقام ولدينا. الرقابية الهيئة موافقة ننتظر الواقع في نحن. الثاني للربع

 من الثاني الربع في البنك أداء أن نرى  أن يمكننا اإلدارة، وحسابات املوحدة املالية بياناتنا

 نكون  أن يجب مفاجئة عناصر أي نرى  ال إننا كما. األول  الربع كبير حد إلى يشبه 2018

 .2018 عام من األول  للنصف العام املسار إلى تنظر عندما بها دراية على



 كثيًرا نركز ونحن. أخرى  مرة جًدا قوية صورة على تظهر فإنها ،12 صفحة إلى وباالنتقال

وفي نفس الوقت  فرصة وهي جًدا، قوية سيولة على الحفاظ أي كيبكو، شركة فيهذا  على

 متوسط ترى  أن يمكنك لذا،. مقدًما ديوننا نغطي أنحرص ون لنا بالنسبة للمخاطر إدارة

 نقًدا دوالر مليار من يقرب ما على نحافظ نحن. سنوات 5 من يقترب لدينا الدين استحقاق

 .2022 عام حتى ديوننا التزامات جميع تغطي التي العمومية ميزانيتنا في

 بشكل قوية تزال ال أعمالنا جميع أن ألخص وسوف ،يضاحياإل  العرض نهاية هي هذه

ع امل أدائنا في الرئيسية العوامل أحد محفظتنا وكان تنوع أساس ي  .للفترةجم 

 ملخص ذلك في بما إليها للرجوع مفيدة معلومات على التالية القليلة الصفحات تحتوي 

 األن أقوم وسوف. امللحق في األعمال على عامة ونظرة الدخل وبيان العمومية امليزانية

  . متابعة أسئلة أي هناك كانت إذا ما لرؤية املشغل إلى باالنتقال

 تفضل.. نظيم زعفر من األول  سؤالنا  املشغل: 

. OSN  وضع حول  ديكالن يا األسئلة بعض لدياملؤتمر الهاتفي.  على شكرا. جزيال اشكركم زعفر نظيم: 

 يتم الذي التمويل نوع هو وما سنويا OSN تحرقها التي النقد كمية لنا تذكر ان يمكنك هل

 مديونية عن فكرة لنا تقدم ان يمكنك هل وأيضا ،OSN إلى األم الشركة من توفيره

OSNتقديم يرجى. مؤخرا املديونية هيكلة إعادة حول  التطور  بعض هناك كان أنه أعني؟ 

 . ذلك حول  لنا الحديثة املعلومات بعض

 لإلجابة.  نوجلـ أ املكاملة أمرر  سوف. زعفر يا أشكرك   ساوي: ديكالن

 أساس ي بشكل نحاول  نحن املالية بياناتنا من زعفر يا ترى  كما. زعفر شكرا ديكالن، شكرا : تاجي هرو  نوجأ

 في مدرج غير كيان OSN. املستطاع قدر املوحدة املالية بياناتنا حول  صورة تقديم

 اإلجابة أحاول  سوف ولكنني حاليا، للغاية تنافس ي وضع في ونحن شريك، ولدينا البورصة

 175 كان املاض ي العام في الخسارة إجمالي أن رؤية يمكنك لألرقام، وفقا. اإلمكان قدر

 النصف خالل. يحدث الذي االستهالك عن مؤشر لك يقدم وهذا. أمريكي دوالر مليون 

 نمطي وبشكل أمريكي دوالر مليون  108 حوالي الصافية الخسارة بلغت العام، من األول 

 العام في كمااالتجاه  نفسفي  نتجه أنناعام  بشكل نرى  ونحن. ذلك في موسمية هناك

. األخيرة املكاملة في بتحديثها بيناك قام التي كتلك مختلفة خيارات في ننظر ونحن. املاض ي

 ذلك، على عالوة. ذلكعلى  اإلدارة فريق ويعمل OTT أعمال طرح إعادة في ننظر ونحن

 بحيث للمستقبل مقصودة وهي املحتوى  تكلفة في الزيادة من الكثير استيعاب من تمكننا

 املدى على الكلي االقتصادي التأثير هذا تجاوز  من تمكننا وعندكل ال استيعاب يتم

 وبالتالي ذلك لقول  للغاية مبكر الوقت. 2019 عام في الثمار بعض نرى  أن نتوقع القصير،



الذي  الجاري  العمل من الكثير هناك ولكن ش يء اي أو معين سنة ربع بأي التزم لن فإنني

 في العمل هذا إنجاز يتم أن نتوقع السابقة، املكاملة في عليكم اقترحنا وكما. به القياميجب 

 من املزيد لكم نقدم أن يمكننا ثم ومن الرابع الربع من املبكر الجزء في أو الثالث الربع

   .التوجيه

لـ  تمويلي دعم تقدم أخرى  أم شركة يأ أو كيبكو كانت أذا فكرة لنا تقدم أن يمكنك هل  نظيم: زعفر

OSN؟  

 دعم يقدمان يناملساهم   الك   نعم، أنوج روهتاجي: 
ً
 تمويلي ا

ً
ضخه  تم أمريكي دوالر مليون  100 حوالي يبلغ ا

 لدينا يكون  سوف الرابع، الربعأو -الثالث الربع في العمل إنجاز عند ذكرت وكما العمل في

 .املاض ي في بتحقيقه قمنا الذي ذلك عن بكثير أعلى يكون  أن نتوقع ال ولكننا األرقام

   فترة؟ أي ويغطي الشريكين بين هو أمريكي دوالر مليون  100 الـ مبلغإذا    نظيم: زعفر

 .  2018 عام هذا  أنوج روهتاجي: 

 جزي شكركأ. جيد. ذلك أفهم أنا حسنا. 2018  : نظيم زعفر
ً
 بعض عن لنا فكرة تقديم أيضا يرجى. ال

 تقديمها أمكنك إذا أتساءل ولكنني نقد وكذلك دين هناك القابضة، الشركة عن األرقام

 بيانات بعض تقديم يرجى. األسلوب هذا إلى تنظر التي الوكاالت بعض هناك وأيضا لتحليلنا

 الواردة النقدية التدفقات نوع هو ما القابضة، أي الشركة مستوى  على النقدية التدفقات

 النقدية والتدفقات رباحتوزيعات األ  يكون  سوف ذلك أن وأعتقد. عليها تحصل التيالعامة 

 بما صلة ذات وأخيرا وإدارية عامة مصروفات وأي الفائدة مصروفات مثل لديك الصادرة

 كما – التابعة الشركات أو شركاتكم من أي تقوم الذي اإلضافي التمويل متطلبات يكون  قد

 نأ يجب كيف حول  فكرة على الحصول  نحاول . باالستثمارات قمتم حيث بوضعه – تعلم

  . املوحدة غير النقدية التدفقاتفي  نفكر

 الجزء على بالرد أقوم وسوفتوزيعات األرباح  نقطة على ردي ول هرا أدع سوف. عظيم أنوج روهتاجي: 

. املجموعة في األخرى  للشركات العامة التمويل متطلبات أساس ي بشكل وهو ،أوال الثاني

  قام فقدأما بنك برقان  املؤشرات، بعض لكم قدمت لقد   ، OSN بشأن
ً
 بالحصول  فعال

 سوفة حصلنا  فإن ولذلك كويتي، دينار مليون  60 بمبلغ املال راس زيادة على املوافقة على

 ولدينا. بذلك القيام في نرغب كيف نرى  وسوف املوضوع من نقترب عندمانساهم بها 

  أكثر لجعله بذلك للقيام الخيارات من العديد
ً
  فعاال

ً
 يتعلق وفيما. كيبكو لشركة نقديا

 . ول اهر  يا البيانات بعض تقديم يرجى الخ، الفائدة ومصروفات الكلية النقدية بالتدفقات



 2018 عام من األول النصف  حتى األسهم أرباح توزيعات لدينا زعفر يا ذاإ. أنوج يا كيدأبالت راهول هانز: 

 دوالر مليون  67 تبلغ املوازية الفترة عن الفائدة ومصروفات أمريكي دوالر مليون  53 بمبلغ

  . أمريكي

 لنصف مشابهة الثاني للنصف الفائدة مصروفات تكون  نأ يجب حال أي على ذاإ   نظيم: زعفر

   .ألول ا  

 . نعم  راهول هانز: 

  األول؟ النصف في جميعا إنها أو الثاني النصف في رباحأ أي على تحصل وهل   نظيم: زعفر

 من تقترب سوف 2018 لعام التقديريةذكرنا أن التوزيعات  األول الهاتفي للربع  راملؤتم في راهول هانز: 

 .  املستوى  نفس عند الحالي التقدير يظل بحيث أمريكي دوالر مليون  80

  القابضة؟ الشركة مستوى  على واإلدارية العامة املصروفات عن وماذا  زعفر نظيم: 

 دوالر مليون  35 من تقترب القابضة الشركة مستوى  على واإلدارية العامة املصروفات راهول هانز: 

 ة. الكامل السنة عن أمريكي

 دوالر مليون  80 بمبلغللتوزيعات  الوارد التدفق حيث منإذا . ذلك فهمت لقد. حسنا زافر نظيم: 

 واإلدارية العامة واملصروفات الفائدة هي الصادرة التدفقات تكون  نأ يجب أمريكي،

 35 بمبلغ واإلدارية العامة واملصروفات أمريكي دوالر مليون  135-130 بمبلغ والفائدة

 باالستثمار القيام قبل االعتبار في تأخذونها نقدية أموال هناك ولذلك. أمريكي دوالر مليون 

  .برقان حقوق  وعرض OSN في

 من الكثير هناكنا، شركات إلى نظرت إذا ولكن األرقام،هي  ذلك أن ترى  كما صحيح، هذا أنوج روهتاجي: 

 من الكثير أيضا هناك ولكن قوية لديها الدين وبيانات نقدية، وهناك املحققة، األرباح

 ونحن. الكسب من التوزيعاتوال نحاول  بالنمو الشركات لهذه نسمح فنحن النمو، فرص

 في لدينا املناقشة هي هذه فإن ولذا. زيادتها من تمكننا حال في املكاسب هذه على نسيطر

 االئتمان مراجعة نظر وجهة من صحيح سؤال وهذا التصنيف وكالة إلى الرجوع حالة

  كيبكو داخلنناقش ذلك و 
ً
 وفريق اإلدارة مجلس أعضاء مع املناقشة هذه ولدينا. أيضا

 بإعادة ساس يأ بشكل الشركات لهذه نسمح ونحن للمجموعة التابعة الشركات هذه إدارة

  النمو في النقدية أموالها استثمار
ً
 يمكننا رغبنا إذا ولكن كيبكو، إلى توجيهها عن بدال

 هذه فإن ولذلك النقد من الكثير على نحافظ نحن الحالي، الوقت وفي. ذلك على الحصول 

. املجموعة شركات من النقد من مزيد على بالحصول  قمنا إذا حاليا ديكالنـ ل أخرى  مشكلة

  



 وهذه ملساهميها، كيبكو أرباح العام، لهذا ارباحكم توزيعات تخفيض يمكنكم أنه أعتقد زعفر نظيم: 

توزيعات ب االحتفاظ وراء السبب من الجزء هذا وهو OSN مع تحدث أنها أعتقد وظيفة

 العام في تقومون  سوف كنتم إذا معرفة فقط أحاول  إنني منخفض؟ مستوى  عند األرباح

  املستوى  إلى األرباحتوزيعات  بزيادة القادم
ً
 أداء على يعتمد ذلك إن أو املعهود تاريخيا

OSN؟  

 النقد حيث من الجوانب من عدد  إلى ننظر نحن. صريحةتوزيعات  سياسة يأ لدينا ليس ديكالن ساوي: 

 ومن. تحقيقه يمكننا الذي املستثمر مالنا رأس على العائد هو وما إليه، نحتاج الذي

 الضوء إلقاء في نرغب نقطة هذه فإن ولذلك بتصنيفنا االحتفاظ في نرغب أننا الواضح

 األسهم حيث من األرباح ناتج إلى ننظر أننا هي إبرازها في أرغب لتيا األخرى  والنقطة ،عليها

 من يكون  لن منظورنا، من ولذلك كبير بشكل األسهم أسعار انخفضت واضح وبشكل

و . املختلفة الخيارات من عدد إلى ننظر ولذلك أسهمنا عن مرتفع أرباح ناتج توقع املنطقي

  ان املساهمين الرئيسيين لشركتنا حريصون دائما على دعمنا.

  شكركأ  : نظيم زعفر
ً
  .جزيال

  تفضل. . جيجاج تافيل من الثاني سؤالنا  املشغل: 

 تعلمون، كما للطرح الجديدة الخطط مع أنه الواضح من سريع، سؤال مجرد مرحبا، : جيجاج تافيل

 ومن. OSN بخصوص وهذا القائمة املنصة في التغيير من نوع أو جديدة منصة للتو مذكرت

 في ذلك في يستمر وسوف السابق في النقد ينقصه كان العمل أن تعلمون  الواضح،

 رئيس ي بتحول  القيام حقاتقررون  عندما أعني ،وقت أي في حدث وإذا. املنظور  املستقبل

 عدم من التأكد هو الشركة به تقوم ما أساس ي بشكل التغيير،قررون ت أو االستراتيجية في

 أي على صعبة وبيئة للغاية تنافس ي تجاري  عمل أنه الواضح من ألنه إضافي نقص حدوث

 هذا في االستثمار فيلالستمرار  ستعدون إلى متى أنتم م هو السؤال فإن ولذلك. حقا حال،

  التجاري؟ العمل

 بهذه باستمرار ونقوم العملية، بهذه نمر نحن مسبقا، ذكرت وكما السؤال على شكركأ أنوج روهتاجي: 

 األداء بسبب تصعيدا أكثر فإنه املحدد الوضع هذا وفي املجموعة شركات لكافة العملية

 خالل أو التالية املكاملة يفي إليك الرد لتقديم وضع في نكون نأمل أن و . الواضحة واألسباب

  تغيرت للصناعة التنافسية الديناميكيات نعم،. ذلك تلي التي الفترة
ً
  عموما

ً
 وفي ،عامليا

  فريدة وهي الرقمية األعمال عليه يطلق ما ضمن مختلفة توجهات هناك الوقت نفس
ً
 فعال

 املتاحة  اإليجابيات من العديد نرى  العمليات، بهذه نقوم وعندما املنطقة في
ً
 بالنسبة فعال



 تقييم بعملية نقوم إننا حيث القادمة الخطوة لتقرير الصحيح الوقت ليس وهذا. لنا

  . املختلفة الخيارات

   : جيجاج تافيل
ً
  ،شكركأ. حسنا

  واضحين كنتم أنكم يبدو سادة، يا حسنا  باتون: نيك
ً
.األسئلةجميع  بتناول  وقمتم عرضكم في جدا

  

 يمكنهم أخرى  اسئلة لديهم املكاملة في مشاركين أي هناك كان وإذا نيك، جزيال شكركأ ديكالن ساوي: 

  .عليها الرد يسرنا وسوف بنا االتصال

   .ديكالن شكركأ   باتون: نيك

   ديكالن ساوي: 
ً
  لكم تمنىأو  املشاركة عن للجميع شكرا

ً
  يوما

ً
   .سعيدا
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This presentation is not an offer or invitation to subscribe to or purchase any securities.

No warranty is given as to the accuracy or completeness of the information in this presentation. You must

make your own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of KIPCO.

Nothing in this presentation shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This

presentation is furnished to you solely for your information. You may not reproduce it to redistribute to

any other person.

This presentation contains forward-looking statements. These statements may be identified by such words

as "may", "plans", "expects", "believes" and similar expressions, or by their context. These statements

are made on the basis of current knowledge and assumptions. Various factors could cause future results,

performance or events to differ materially from those described in these statements. No obligation is

assumed to update any forward-looking statements.

By participating in this presentation or by accepting any copy of the slides presented, you agree to be

bound by the forgoing limitations.

Disclaimer

Note: : Exchange rate of USD/KD of 0.3028 has been used in the presentation for financial numbers
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Performance Update
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500 565

592 
604 

2,046 

2,182 2,165 

1,092 
1,168 

2015 2016 2017 H1'17 H1'18

17 19 

30 21 

169 

150 

78 

47
40

2015 2016 2017 H1'17 H1'18

USDmn

Revenue Net Profit Consolidated Assets

USDmn USDbn

10.8

EPS (Cents)1

31.7
33.0

34.2
32.6

2015 2016 2017* H1'18

9.5 4.0

KIPCO consolidated: Financial performance

2.4 2.0

*Restated
Note: : Exchange rate of USD/KD of 0.3028 has been used in the presentation for financial numbers
1Basic Earning per share (reported)

4
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5Kuwait Projects Company (Holding)

13.2 
14.0 14.6 14.0 

2015 2016 2017 H1'18

457 440 436
232 267

362 335 355

173 193

2.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.7%

 (100)

 100

 300

 500

 700

 900

 1,100

2015 2016 2017 H1'17 H1'18

Kuwait Regional NIM%

405 460

USDbn

Loans Deposits Asset Quality

USDbn

USDmn

Operating Income Net Profit & Provision

USDmn

3.9%
3.4%

2.3% 2.3%

2015 2016 2017 H1'18

NPA to Gross Credit Facilities

12.8 12.3 
13.7 

12.9 

2015 2016 2017 H1'18

Strong performance reflecting operational capabilities with strict focus on asset quality; 
Basel III CAR at 16.6%

1Stake in Jordan Kuwait Bank was sold by BB to a subsidiary of KIPCO in December 2015

819 775

201 

50

2015 2016 2017 H1'17 H1'18

Total Provisions charged to P&L 
Contribution from JKB1

128
167

251 225

791

215

Burgan Bank Group (BBG)

Total Provision

196 149 168 80 88

194 163 80 68

649 674
655 708

843 836
735 776 

2015 2016 2017 H1'18

Specific General

USDmn

184% 194% 233% 248%

120% 124% 159% 173%

NPA coverage without collateral
NPA coverage with collateral

5



6Kuwait Projects Company (Holding)

1Represents 100% profits attributable to parent for each of the subsidiary;
2 RoE is calculated on average equity and RoA is calculated on average total assets
AGB = Gulf Bank Algeria BOB = Bank of Baghdad TIB = Tunis International Bank                   BBT = Burgan Bank Turkey

USDbn

Loans Deposits Net Profit1

USDbn

Percentage

Net Interest Margin Cost to Income Return on Assets & Equity2

Percentage Percentage

USDmn

49%

74%

48%

61%

58%
40%

137%

45% 44%

67%

AGB BoB TIB BBT Average

H1'17 H1'18

4.6%

1.8%
1.3%

3.2%

2.7%

4.8%

1.9%
1.7%

3.7%

3.0%

AGB BoB TIB BBT Average

H1'17 H1'18

17 

5 3 

11 

36 

21 

(7)

5 

24 

43 

AGB BoB TIB BBT Total

H1'17 H1'18

1.3

0.1 0.02

3.9

5.4

1.3

0.1 0.02

3.7

5.1

AGB BOB TIB BBT Total

Q4'17 H1'18

1.8

0.6
0.3

2.3

5.0

1.6

0.6
0.3

2.2

4.7

AGB BOB TIB BBT Total

Q4'17 H1'18

BBG: Regional operations

2.0%

-1.6%

1.8%
1.0% 

0.8% 

17.2%

-6.0%

7.1%

14.7% 

8.2% 

AGB BoB TIB BBT Average

ROA ROE
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USDmn 

Combined Ratio1

Gross & Net Premium Written Net Investment Income

USDmn 

Net Profit & ROE

USDmn

325 344

444

125 136

614
704

1,007

259 272

2015 2016 2017 Q1'17* Q1'18

Net Premium Written Gross Premium Written

73% 72%
76% 75%

21% 22%
24% 23%

2015 2016 2017 Q1'18

Loss Ratio Expense Ratio

20

27

21

9 10

2015 2016 2017 Q1'17* Q1'18

47

40
34

9 11

2015 2016 2017 Q1'17* Q1'18

Net profit

94% 94%

Combined Ratio

16.2% 14.0%

Return on Avg. Equity

100% 12.4%

Gulf Insurance Group (GIG)

12.4% 16.4%98%

*Restated

7



8Kuwait Projects Company (Holding)

USDmn 

Net Profit & Provisions

Revenue Fee & Commission Income

USDmn

USDmn 

AuM & Capitalisation

USDbn

145 138
157

79 87

2015 2016 2017# H1'17 H1'18

11

6

13

8

12

2015 2016 2017# H1'17 H1'18

32
34

38

18

30

2015 2016 2017# H1'17 H1'18

Total Provisions Charge to P&L

10.7
10.0

10.8
9.9

2015 2016 2017 H1'18

21.1%

United Gulf Holding Company (UGHC)* 

*United Gulf Bank (UGB) has undergone corporate reorganization (in September 2017) and has split its operations across a holding company - United Gulf
Holding Company B.S.C. (UGHC) and the regulated banking entity- UGB. For details, please refer press release: UGB reorganization press release. Financials for
the years ending 2015 and 2016 and the six month ending June 2017 correspond to erstwhile UGB
# As UGHC was incorporated in September 2017, financials of UGHC for 2017 comprise of first nine months results for UGB and Q4’17 results for UGHC

UGB’s 
Basel III 

CAR 

13 11 1 2 5

8

https://www.ugbbh.com/2017/09/13/ugb-announces-details-of-the-reorganization/


9Kuwait Projects Company (Holding)

28 29

7 
5 

(6)

2015 2016 2017 H1'17 H1'18

217 

273 

307 

132 
149 

2015 2016 2017 H1'17 H1'18

USDmn 

Net Profit 

Total Revenue1 Operating Profit2

USDmn 

Total Assets & ROE

USDmn

76 
84 

56 

22 23 

2015 2016 2017 H1'17 H1'18

1,829 1,888
1,990 1,988

2015 2016 2017 H1'18

Total Assets Return on Avg. Equity

USDmn

1Revenue includes income from operational properties, gain on sale of properties, fixed assets & associates, valuation gain on properties, investment income, share in
associates’ income, interest income & forex ; 2Operating Profit includes gain on sale of associates, share in associates’ income, interest income & forex gains

4.2% 4.4% 1.2%

United Real Estate Company (URC)

(1.8%)

9



10Kuwait Projects Company (Holding)

OSN

Leading Pay TV operator in MENA region (HQ in Dubai), created by the merger of Showtime and Orbit in 2009

Licensed to operate in 25 countries in MENA with focus on 7 core markets

Subscriber base of around 1.1mn, 36k subs for OSN play and 62K subs for OSN on demand

First in the region to introduce digital platform with OSN Play in 2012. Launched its OTT proposition OSN Go in 2014;
re-launched as WAVO in 2017

Exclusive access to the most comprehensive portfolio of rights from 7 major Hollywood studios

Premium content offerings with over 180 channels incl. 66 HD channels, and 34 owned and operated. 39 South Asian
channels, 16 Filipino channels

~2,000 employees in 13 offices, 163 retail locations across MENA and a network of 156 partners

Low Pay TV penetration in MENA region indicates huge market potential

MENA Region1

Latin America

UK

India

US

355

619

66

1,334

328

7

32

15

148

102

69

56

27

183

118

96%

NA

97%

62%

94%

~10%

57%

54%

82%

86%

Population (Mn) Pay TV (Mn; Est.) 
TV Households 

(Mn)
TV Households /
Households (%)

Pay TV/ 
TV Households 

(%)

Notes: 
1MENA region represents data of: Bahrain, KSA, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, 
Morocco, Sudan, Syria, Tunisia and Yemen (OSN’s core and target markets); 
Source: IMF WEO Database April 2018, Euromonitor, Statista 10
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34

49

39

25
31

2015 2016# 2017 H1'17 H1'18

USDmn

Total Revenue

USDmn

Net Profit

16

26

19

15

19

2015 2016# 2017 H1'17 H1'18

# Includes USD13mn one-off income on reclassification of investment from AFS to associate

Other key entities:

United Industries Company (UIC) 

Jordan Kuwait Bank (JKB)

1.9 2.0 
2.2 2.1 

2.7 
2.4 2.6 2.6 

2015 2016 2017 Q1'18

Loans Deposits

USDbn

Loans & Deposits

Notes: Exchange rate of USD/JOD of 0.709 as of 30 June 2018 has been used for conversion

180 
168 174 

45 45 54 
42 38 

12 14 

2015 2016 2017 Q1'17 Q1'18

Operating Income Net Profit

Operating Income & Net Profit

USDmn

3.6% 3.5% 3.7% 3.8% 3.5%

NIM %

11



12Kuwait Projects Company (Holding)

KIPCO parent debt profile: As at 30 June 2018

▪ Cash & bank balance of USD1,075mn

− The current cash balance covers all debt obligations due till 2022 (4.6x 

coverage for 2019)

▪ Placements are with investment grade rated domestic institutions; having 

short duration and are typically rolled over on a monthly basis

1As of 30 June2018

Total Debt: USD2.0bn

Debt Maturity1

Liquidity

24%

2-4 Years

64%

>4 Years1-2 Years

Average debt 
maturity is 
~5 years

<1 Year

12% -

12
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KIPCO consolidated: Balance Sheet

Consolidated Balance Sheet (USDmn) 2015
Restated

2016 2017
Restated

H1 2018

Cash in hand and at banks 5,252 4,815 5,184 5,373 

Treasury bills, bonds & other debt securities 2,245 2,230 2,136 2,570 

Investment in associates 1,399 1,461 1,239 1,215 

Investment in a media joint venture 551 494 587 598 

Investment properties 1,399 1,416 1,727 1,759 

Other investments 1,923 1,878 2,071 1,230 

Other assets (inc. goodwill & intangibles) 18,888 20,671 21,220 19,846 

Total assets 31,658 32,966 34,164 32,591 

Due to Banks & Other FI’s 6,424 7,626 6,790 5,981

Deposits from Customers 16,017 15,917 16,871 16,585

Debt 3,945 4,233 4,834 4,899

Other liabilities 1,124 1,173 1,667 1,805 

Equity attributable to equity holders of the 
Parent Company

1,665 1,557 1,451 993 

Perpetual capital securities 476 484 484 484 

Non-controlling interest 2,008 1,976 2,067 1,846 

Total liabilities and shareholders equity 31,658 32,966 34,164 32,591

13
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KIPCO consolidated: Income Statement
Consolidated Income Statement 
(USDmn)

2015
Restated

2016 2017 H1 2017 H1 2018

Interest income 1,028 1,230 1,276 620 722 

Investment income 101 92 234 149 29 

Fees and commission income 167 185 175 87 78 

Share of results of associates 96 119 42 19 42 

Share of results of a media joint venture 34 (21) (100) (38) (65)

Hospitality and real estate income 220 255 310 143 154 

Other revenues 400 322 228 112 209 

Total revenues 2,046 2,182 2,165 1,092 1,168 

Interest Expenses 605 795 819 403 464

General and administrative expenses 570 566 610 295 303

Other expenses and provisions 468 470 478 264 251

Taxation 54 60 52 22 26

Non-controlling interest 179 141 129 61 84 

Net profit attributable to Equity 
Holders of the Parent Company 

169 150 78 47 40 

Basic Earnings Per Share, Cents
(Reported)

10.8 9.5 4.0 2.4 2.0  

14





16Kuwait Projects Company (Holding)

Majority owned 

by ruling family 

of Kuwait

A transparent 

company with 

an experienced 

management 

team

Listed on 

Kuwait Stock 

Exchange with a 

market cap of 

USD1.2bn2

Credit ratings:

S&P: BBB-

Moody’s:Baa3

Gateway to MENA with superior access to opportunities

We are

Operating holding company with total assets of 
USD32.6bn1

Geography

Middle East and North Africa (MENA)

Sectors

Primarily financial services & media

Track record

26 years of continuous profitability, 
16 years of continuous dividends

Returns

Attractive shareholder return

1As on 30 June 2018 2As on 26 July 2018
Note: : Exchange rate of USD/KD of 0.3028 has been used in the presentation for financial numbers

A diversified company with deep regional expertise & roots

16



17Kuwait Projects Company (Holding)

1 Assuming consolidation of GIG & OSN
2 Total revenue of USD1.8bn, based on reported segmental revenue (before inter group eliminations) post consolidation of 100% revenue of GIG & OSN
3 Total assets of USD37.8bn, based on reported segmental assets (before inter group eliminations) post consolidation of 100% assets of GIG & OSN

Attractive presence in high growth economies and promising sectors

AMIB = Asset Management & Investment Banking

Geography
Major sectors

Commercial 
banking

AMIBInsuranceMedia Real Estate Industrial Others
Revenue 
(2017) 1

●

Kuwait

KSA

UAE

Bahrain

Qatar

Egypt

Tunisia

Algeria

Jordan

●● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3%

47%

4%

5%

4%

9%

3%Revenue
(H1’18) 2

4%9%15% 15%50% 4%

6%Assets
(H1’18) 3

2%8%5% 4%73% 2%

●Others ●● ● ● 2%

Iraq ● 2%

●

●

●

●

● ●

●

●

●

5%

1%

1%

Turkey ● 15%

●

●Malta ● 2%

●

Our presence by geographies & sectors

17
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18Kuwait Projects Company (Holding)

Core holdings

1 In terms of assets (based on latest financials) 2 In terms of revenue and countries of operations 3 By Gross premium written (GPW) and Direct 
premiums 4 By GPW 5 By technical profit among private sector players (all ranking is as of 31 December 2017)

Investing in companies which have potential to be market leaders

Conventional bank in Kuwait1

S&P: BBB+/A2
Moody’s: A3/ P2

Fitch: A+

Insurer in Kuwait3, Bahrain4, Jordan4 & 
Egypt5

S&P: A- (GIRI); A- (GIG)
Moody’s: A3
AM Best: A

Listed real estate 
player on Kuwait Stock Exchange1

CI: BBB

Leading premium 
Pay TV operator in MENA region2 with 

1.1mn subscribers

Asset Manager in Kuwait with highest 
AuM

Leading industrial company In Kuwait 

with investments across petrochemicals, 

food and healthcare sectors

All core holdings are market leaders in their space

18


