
التقـريـر السـنـوي 2012





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

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

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

بالهند واإيران  اإ�صبانيا مروراً  اأرجاء العامل الإ�صالمي، من  القرن ال�صابع ميالدي من خمتلف 

وو�صولً اإىل ال�صني. وت�صمل املجموعة التي ل تقدر بثمن خمطوطات، واأجهزة علمية، و�صجاد، 

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

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

زجاجية من جمموعة ال�صباح الإ�صالمية. وياأتي ا�صتخدام هذه ال�صور فـي اإطار الدور الذي 

تلعبه �صركة م�صاريع الكويت فـي احلفاظ على ثروات البالد ورعايتها، جنباً اإىل جنب مع �صعيها 

نحو بناء م�صتقبل الكويت. 
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�لتحفة �لتي تظهر فـي �ل�صورة هي م�صباح زجاجي مطلي بالذهب يعود تاريخ �صناعته �إىل 

�لقرن �لر�بع ع�صر ميالدي فـي م�صر. قدم �لأمري ح�صني �أبي بكر هذ� �مل�صباح �إىل �أحد م�صاجد 

�لقاهرة. وقد مت ن�صر هذه �ل�صورة بعد �حل�صول على مو�فقة كرمية من د�ر �لآثار �لإ�صالمية.



صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

سمو الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت



موجز عن أداء الشركة لعام 2012
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شركة مشاريع الكويت:
اإن جمموعة �صركات م�صاريع الكويت، مبا لديها من اأ�صول جمّمعة تبلغ 26 مليار دولر 

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

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

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

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

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

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

فـي بنوك جتارية، اإدارة الأ�صول، اخلدمات امل�صرفـية ال�صتثمارية و�صركات التاأمني. 

وت�صم ال�صركات الرئي�صية العاملة فـي هذا القطاع �صمن حمفظة املجموعة كالًّ من 

بنك برقان، بنك اخلليج املتحد و�صركة اخلليج للتاأمني. اأما فـي قطاع الإعالم، فاإن 

للمجموعة �صيطرة م�صرتكة على OSN، وهي ال�صركة الرائدة على م�صتوى املنطقة 

فـي جمال خدمة التلفزة الف�صائية الرقمية املدفوعة.

اإلنجازات الرئيسية فـي عام 2012:
جمموعة بنك برقان ت�صرتي يوروبنك تكفن: تعترب هذه ال�صفقة التي و�صلت قيمتها   

اإىل 99 مليون دينار كويتي (352 مليون دولر اأمريكي) اأحدث اخلطوات التي تقوم 

بها املجموعة للتحول اإىل جمموعة بنكية اإقليمية رئي�صية

OSN تزيد حجم �لإير�د�ت و�لعائد�ت: جنحت ال�صركة الرائدة فـي �صوق خدمات   

بزيادة  اأفريقيا  الأو�صط و�صمال  ال�صرق  املدفوعة على م�صتوى  الف�صائية  التلفزة 

حجم الإيرادات بن�صبة 33% كما حققت الأرباح قبل ا�صتقطاع الفوائد وال�صرائب 

والإهالكات ارتفاعاً بن�صبة %439

ا
�خلليج للتاأمني حتتفل باليوبيل �لذهبي: اأعلنت اخلليج للتاأمني مبنا�صبة الحتفال   

مبرور 50 عاماً على تاأ�صي�صها اإن�صاء جمموعة اخلليج للتاأمني

�لعقار�ت �ملتحدة تنجز �صفقة ناجحة فـي لبنان: قامت �صركة العقارات املتحدة   

ببيع اإحدى ا�صتثماراتها فـي لبنان حمققة من وراء ذلك ربحية بقيمة 21 مليون 

دينار كويتي (76 مليون دولر اأمريكي)

ملخص النتائج المالية فـي 2012:
حققت �صركة م�صاريع الكويت فـي عام 2012 اأرباحاً بقيمة 31.3 مليون د.ك (111.3 

مليون دولر اأمريكي) وهو العام احلادي والع�صرون من الربحية املتوا�صلة لل�صركة، وفـي 

حال موافقة اجلمعية العمومية فاإنه �صيكون العام احلادي ع�صر على التوايل الذي يتم 

فـيه توزيع اأرباح على امل�صاهمني. و�صجلت الإيرادات الإجمالية لعام 2012 ارتفاعاً 

بن�صبة 26% لت�صل اإىل 443 مليون د.ك (1.6 مليار دولر اأمريكي) مقارنة مببلغ 351 

2011. كما ارتفع جمموع الأ�صول  اأمريكي) فـي عام  مليون د.ك (1.3 مليار دولر 

املجّمعة فـي 2012 لي�صل اإىل 7.2 مليار د.ك (25.6 مليار دولر اأمريكي) باملقارنة 

مع 5.8 مليار د.ك (20.8 مليار دولر اأمريكي) فـي 2011.
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2012
لمحة عن ديون الشركة والتصنيفات االئتمانية

مالحظات:
)1( عملت �صركة امل�صاريع فـي �صهر يناير 2013 على اإطالة اأمد ا�صتحقاق الدين حتى يناير 2018. واإن البيانات تعك�س ذلك.

التصنيفات اإلئتمانية للشركة فـي 2012:

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

مستقرة  BBB-  A3 �صتاندرد �آند بورز 

سلبية  Baa3  Prime3 موديز 

مستقرة  A+KW  BBB+ كابيتال �صتاندردز 

الدين )مليون دينار كويتي(
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السيولــــة

إجمالي الدين

صافـي الدين

موعد استحقاق الدين)1(: 2012

نـوع الديــن: 2012

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

%70 �صندات عاملية   
%20 �صندات كويتية   
%10 قرو�س بنكية   
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2012

مالحظات:
)1( يرجى مراجعة اإي�صاح رقم 11 فـي البيانات املالية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2010 للح�صول على تفا�صيل اإعادة اإدراج بيانات عام 2009.

)2( مت تعديل بيانات ربحية ال�صهم التاريخية نظراً لإ�صدار اأ�صهم منحة فـي 2008 و2010 و2011 و2012.

مت احت�صاب الن�صب املئوية للقطاعات قبل ال�صتبعادات بني ال�صركات.
 
)3(

مجموعة شركة المشاريع وفقًا لالنتشار الجغرافي والقطاعات

أبرز البيانات المالية

مجموع األصول وفقًا للقطاعات)3(: 26 مليار دوالر

األصول وفقًا لالنتشار الجغرافـي

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

%50 الكويت   
%15 باقي دول جمل�س التعاون   
%29 باقي دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا   

%5 اأوروبا   
%1 اأمريكا ال�صمالية   

إجمالي اإليرادات وفقًا للقطاعات)3(: 1.58 مليار دوالر

%57 البنوك التجارية   
%7 اإدارة الأ�صول وخدمات امل�صارف ال�صتثمارية   
%1 التاأمني   

%17 الإعالم   
%2 ال�صناعة   

%15 ال�صيافة والعقار   
%1 اأخرى   

اإليرادات وفقًا لالنتشار الجغرافـي

%49 الكويت   
%18 باقي دول جمل�س التعاون   
%31 باقي دول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا   

%1 اأوروبا   
%1 اأمريكا ال�صمالية   

20082009201020112012
)معاد إدراجها()1(

 

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

960.11,002.7 1,143.8 1,027.7 972.0نقد فـي ال�صندوق ولدى البنوك
419.1483.6 467.0  417.1  387.4 اأذونات خزانة و�صندات

325.4366.8 328.0 252.1 238.9ا�صتثمار فـي �صركات زميلة
336.1368.4398.0 54.5 7.0عقارات ا�صتثمارية 

317.4398.0 302.6 356.0 357.6ا�صتثمارات اأخرى
3,459.94,535.9 3,083.7 3,219.4 3,245.1موجودات اأخرى (مبا فـيها ال�صهرة)

5,850.37,185.0 5,661.2 5,326.8 5,208.0�إجمايل �ملوجود�ت
4,547.55,764.2 4,367.9 4,100.0 3,971.7ديون

264.0349.1 281.3 358.8 362.6مطلوبات اأخرى
574.2576.3 560.0 544.3 543.8حقوق امللكية

464.6495.3 452.1 323.7 329.9احل�ص�س غري امل�صيطرة

بيان �لدخل �ملجمع )مباليني د.ك(

31.865.7 95.4 72.7 53.0اإيرادات ا�صتثمار
8.37.8 4.9(1.1)(3.0)ح�صة فـي نتائج �صركات زميلة

49.577.0 46.8 57.5 52.9اإيرادات خدمات قنوات الأقمار ال�صناعية الرقمية
23.537.0---اإيرادات �صيافة وعقارات

238.1255.7 232.9 332.5264.1اإيرادات اأخرى
-- 28.2 4.96.1الربح من العمليات املوقوفة

351.2443.2 399.3408.2 440.3�إجمايل �لإير�د�ت
286.3369.0 346.2 352.2 397.9اإجمايل امل�صروفات

34.942.9 17.0 10.2 18.3ربح ال�صنة اخلا�س باحل�ص�س غري امل�صيطرة
30.031.3 45.0 36.9 24.1ربح �ل�صنة �خلا�ص مب�صاهمي �ل�صركة �لأم

17.9529.8636.3124.1424.23ربحية �ل�صهم (فل�س))2(
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مالحظات:
معدل النمو ال�صنوي الرتاكمي.

 )1(

متّثل عائدات امل�صاهمني مبا فـي ذلك التوزيعات، واإ�صدارات اأ�صهم منحة، والتعديالت لإ�صدار اأ�صهم وغريها من الإجراءات خالل فرتة التملّك.
 )2(

مت احت�صاب منو القيمة الدفرتية على افرتا�س عدم توزيع اأرباح وتعديالت اجراءات اأخرى.
 )3(

العائد اإلجمالي لحقوق المساهمين - معدل النمو السنوي التراكمي)1(: 2002 – 2012)2(

القيمة الدفترية – معدل النمو السنوي التراكمي)3(: 2002 – 2012

أداء سهم شركة مشاريع الكويت مقارنة بمؤشر سوق الكويت لألوراق المالية )2012-2001(

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

اأداء موؤ�صر ال�صوق (معاد احت�صابه)  

الـم�صدر: كامكو (دي�صمرب 2012)

شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة الرئيسية المدرجة: مقايس األداء

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

%1.9

ال�صناعات املتحدة

%0.0

العقارات املتحدة

%16.3

بنك برقان

%13.5

بنك اخلليج املتحد

%16.7

اخلليج للتاأمني

%31.3

�صركة م�صاريع الكويت

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

%20.5 %12.4 %17.1 %12.0 %10.1 %9.7
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صافـي قيمة األصول
ي�صتند جدول �صافـي قيمة الأ�صول املبنّي اأدناه على تقييم “جمموع الأجزاء”. مت و�صع 

اجلدول وفقاً ل�صيناريوهني اإثنني، “الأ�صا�س القائم” و “مع عالوة �صيطرة”. ومت وفقاً 

لل�صيناريو الأول احت�صاب ا�صتثمارات �صركة م�صاريع الكويت وفقاً ل�صعر نهاية العام. 

اأما مع عالوة �صيطرة فاإن ال�صيناريو يفرت�س �صعر ال�صهم املذكور كما فـي نهاية العام 

وبزيادة 50%، وقد مت عر�صه بغر�س التو�صيح، حيث اإن الأداء التاريخي ل�صركة امل�صاريع 

يبنّي اأن عمليات بيعها لأ�صول حققت دائماً عوائد م�صابهة لأ�صعار عالوة ال�صيطرة. 

اأّما بالن�صبة لتقييم OSN، فاإن قيمتها فـي ال�صناريوهني ت�صتند اإىل حجم ح�صة �صركة 

امل�صاريع فـي ال�صركة التي تبلغ 60.4% من قيمتها املقّدرة عند اإمتام الدمج بني �صوتامي 

.
واأوربت فـي اأغ�صط�س 2009)2(

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية)1(

شركة مشاريع الكويت: مقاييس التقييم

الأ�صا�س القائم
)2(
مع عالوة �صيطرة 

2012201120122011
د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

د.ك

مليون

ال�صهم

(فل�س)

11690140112173134210168بنك اخلليج املتحد
335259286229503389429343بنك برقان

3829393157445846�صركة اخلليج للتاأمني
3124201646363024�صركة ال�صناعات املتحدة
4737393171555947�صركة العقارات املتحدة

OSN256198254203256198254203
12966531296653�صافـي اأ�صول اأخرى

8356468456751,1188651,107884اإجمايل قيمة الأ�صول
220170230183220170230183�صافـي الدين

108108108108النفقات الت�صغيلية
605468605483888687867692�صافـي قيمة �لأ�صول

390305390305�صعر �ل�صهم

مالحظات:
كما فـي 31 دي�صمرب 2012.

 )1(

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

0.5x0.7x0.9x1.3x0.9x 1.7x

�صركة م�صاريع الكويتاخلليج للتاأمنيبنك اخلليج املتحدبنك برقانالعقارات املتحدةال�صناعات املتحدة
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الخدمات المالية
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

ربيع سكرية
الرئيس التنفـيذي بالوكالة

بنك الخليج المتحد

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

وال�صتثمارية  التجارية  امل�صرفـية  البنك نطاقاً متنوعاً من اخلدمات  ويقدم  البحرين. 

وخدمات اإدارة الأ�صول، كما يدير حمفظة متنوعة من ال�صتثمارات فـي �صناديق �صركات 

امللكية اخلا�صة، واأ�صهم �صركات امللكية اخلا�صة، واملنتجات امل�صرتكة، وحمافظ التداول، 

ويقدم اأي�صاً جمموعة متنوعة من اأن�صطة اخلزينة. وبنك اخلليج املتحد مدرج فـي �صوق 

البحرين لالأوراق املالية.

احل�صة املبا�صرة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %87

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %96 

اأبرز ن�صاطات البنك 2012 

بلغت قيمة اإجمايل الأ�صول 1.23 مليار دولر اأمريكي  

تخفـي�س املديونية بقيمة 0.4 مليار دولر اأمريكي  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

حتقيق ربح بقيمة 11 مليون دولر اأمريكي ليكون عام 2012 العام الثاين والع�صرون   

من الربحية املتوا�صلة

ارتفاع الأرباح ال�صافـية ب�صبعة اأ�صعاف  

اإجمايل قيمة الأ�صول التي يديرها البنك تبلغ 8 مليار دولر اأمريكي  

بلغ معدل كفاية راأ�صمال البنك املجّمع 23% وهو معدل اأعلى من املعدلت املطلوبة   

التي تعادل %12.5

هاتف: 3233 1753 973+  www.ugbbah.com

إدواردو إيغورين
الرئيس التنفـيذي

بنك برقان

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

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

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

ويوروبنك تكفن الذي اأ�صبح يُعرف با�صم بنك برقان - تركيا. وبنك برقان مدرج فـي �صوق 

الكويت لالأوراق املالية.

احل�صة املبا�صرة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %43 

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %60  

اأبرز ن�صاطات البنك 2012 

جميع عمليات البنك حتقق الربحية والنمو  

حاز على جائزة اأف�صل بنك فـي الكويت، اأف�صل بنك فـي العراق، اأف�صل بنك فـي تون�س،   

اأف�صل بنك فـي الأردن واأف�صل جمموعة م�صرفـية فـي ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

ا�صتكمل بنجاح الإ�صتحواذ على يوروبنك تكفن فـي تركيا  

ا�صتكمــل بنجــاح اإ�صدار �صنــدات م�صانــدة بقيمة 100 مليون دينار كويتـي هي الأوىل   

فـي الكويت

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

ارتفاع الأرباح بن�صبة 10% لت�صل اإىل 55.6 مليون د.ك  

ارتفاع الإيرادات الت�صغيلية بن�صبة 16% لت�صل اإىل 190 مليون د.ك  

ارتفاع ودائع العمالء بن�صبة %39  

هاتف: 8000 2298 965+  www.burgan.com

�إجمايل �لإير�د�ت مباليني د.ك �إجمايل �لإير�د�ت مباليني د.ك�صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك �صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك
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الخدمات المالية
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

خالد الحسن
العضو المنتدب والرئيس التنفـيذي

شركة الخليج للتأمين

�صركة اخلليج للتاأمني هي �صركة التاأمني الرائدة فـي الكويت، كما اأ�صبحت اإحدى اأكرب �صبكات 

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

العراق  �صورية، م�صر،  املتحدة،  العربية  الإمــارات  لبنان،  الأردن،  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

والبحرين. وتقدم �صركة اخلليج للتاأمني جمموعة متكاملة من اخلدمات التاأمينية التي ت�صمل 

التاأمني على احلياة، التاأمني على ال�صيارات، التاأمني �صد احلوادث والتاأمني الطبي. اإن �صركة 

اخلليج للتاأمني مدرجة فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.

احل�صة املبا�صرة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %40 

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %45 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 2012 

احتفلت ال�صركة بذكرى مرور 50 عاماً على تاأ�صي�صها  

ال�صتحواذ على ح�صة بن�صبة 20% فـي �صركة األيان�س للتاأمني فـي دولة الإمارات العربية املتحدة  

احلفاظ على موقعها الريادي فـي الكويت، والبحرين، والأردن وم�صر  

ارتفاع الت�صنيف الئتماين من �صتاندرد اآن بورز اإىل -A مع نظرة م�صتقبلية م�صتقرة  

الفوز بجائزة “اأف�صل موفر للخدمات التاأمينية فـي ال�صرق الأو�صط لعام 2012” التي مينحها   

موقع ال�صناعة امل�صرفـية واملالية العاملية

الفوز بجائزة “اأف�صل �صركة تاأمني فـي الكويت لعام 2012” التي  متنحها جملة وورلد فاينان�س  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

ارتفاع الأرباح ال�صافـية بن�صبة 30% لت�صل اإىل 9.3 مليون د.ك  

ارتفاع الأق�صاط الإجمالية املكتتبة بن�صبة 9% لت�صل اإىل 145.4 مليون د.ك  

بلغ حجم نتائج الكتتاب ال�صافـية 8.7 مليون د.ك  

ارتفاع قيمة الأ�صول املجّمعة بن�صبة 12% لت�صل اإىل 298.3 مليون د.ك  

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

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

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

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

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

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %86 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 2012 

ا�صتكملت بنجاح اإ�صدار �صندات لثالث �صركات و�صلت قيمتها الإجمالية اإىل 206.5 مليون   

دينار كويتي. وت�صمل هذه الإ�صدارات اأكرب اإ�صدار ل�صندات من قبل القطاع اخلا�س وذات 

اأطول مدة ا�صتحقاق بال�صوق الكويتية

القيام بدور امل�صت�صار املايل لعميل فـي �صفقة ا�صتحواذه على �صركة رائدة فـي القطاع التعليمي   

فـي الكويت واملنطقة

بزيادة فـي قيمة  الإقليمــي  ال�صــوق  الأ�صول فـي  اإدارة  الرائد فـي جمــال  تعزيــز موقعهــا   

الأ�صول التي تديرها بن�صبة 10.78%: اإجمايل قيمة الأ�صول التي تديرها ال�صركة الآن يبلغ 

2.4 مليار د.ك
الفوز بجائزة اأف�صل �صفقة لعام 2012 التي متنحها جملة Finance Monthly للدور الذي   

لعبته كم�صت�صار فـي �صفقة ا�صتحواذ لأحد عمالئها

هاتف: 080 1802 965+  www.gulfinsgroup.com+965 185 26 26  :هاتف  www.kamconline.com

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

فـيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي بالوكالة
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�صركة ال�صناعات املتحدة هي ال�صركة ال�صناعية القاب�صة التابعة ل�صركة م�صاريع الكويت، 

ومن �صمنها  ال�صناعي،  القطاع  �صرائح  متنوعة من  فـي جمموعة  ا�صتثمارات  ولديها 

ح�ص�س ملكية فـي �صركة �صدافكو، وهي من ال�صركات الرائدة فـي املنطقة فـي ت�صنيع 

املواد الغذائية باململكة العربية ال�صعودية، و�صركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية. 

اإن �صركة ال�صناعات املتحدة مدرجة فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.

احل�صة املبا�صرة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %68 

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %71 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 2012 

تقلي�س حجم ال�صتثمارات غري ال�صرتاتيجية لت�صل اإىل 7.8% من اإجمايل الأ�صول  

للم�صروعــات  الوطنيــة  الكويتيــة  ال�صركــة  فـي  املتبقيــة  احلــ�صة  ال�صتحــواذ على   

ال�صناعيــة والبالغة 7.42% لت�صبح �صركة مملوكة بالكامل ل�صركة ال�صناعات املتحدة

تقلي�س حجم القرو�س بن�صبة 10% لت�صبح 63.2 مليون د.ك  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

ارتفاع الدخل بن�صبة 10% لي�صل اإىل 9 مليون د.ك  

تقلي�س النفقات بن�صبة %19  

ارتفاع الأرباح بن�صبة 176% لت�صل اإىل 3.35 مليون د.ك  

هاتف: 6842 2246 965+  www.uickw.com

ديفـيد بوتوراك
الرئيس التنفـيذي

OSN

OSN هي ال�صركــة الرائــدة فـي �صــوق خدمــات التلفــزة الف�صائيــة املدفوعــة على م�صتوى 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. تقدم ال�صبكة اأو�صع ت�صكيلة من الرتفـيه العربي والغربي 

والفلبيني املميز وذلك من خالل اأكرث من 100 قناة تلفزيونية منها 36 قناة بتقنية اجلودة 

 OSN بالتقنيات احلديثة التي تعتمدها والتي تت�صمن OSN العالية لل�صورة. كما متتاز

 OSN onو OSN Play الإنرتنت عرب  �صبكة  امل�صاهدة عرب  Plus HD DVR، وخدمة 
Demand وهي خدمة امل�صاهدة بناء على الطلب. 

احل�صة املبا�صرة واملجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %60 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 2012 

اإطالق مكتبة الربامج للم�صاهدة بناء على الطلب هي الأكرث تقدماً من الناحية التقنية   

النظام  ويتيح هذا  ال�صخ�صي،  الفـيديو  ت�صجيل  املنطقة وذلك عن طريق جهاز  فـي 

للم�صاهدين فر�صة م�صاهدة اأكرث من 1000 فـيلم و52 م�صل�صاًل حديثاً جميعها بتقنية 

اجلودة العالية وال�صوت الرقمي (دولبي ديجيتال).

اإطالق خدمة امل�صاهدة عرب �صبكة الإنرتنت عرب OSN Play، الأوىل فـي املنطقة  

جنحت فـي تاأمني متويل بقيمة 100 مليون دولر من بنوك اإقليمية وعاملية  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

ارتفاع متو�صط الإيرادات لكل م�صتخدم بن�صبة %5  

ارتفاع حجم الإيرادات بن�صبة %33   

ارتفاع الأرباح  قبل ا�صتقطاع الفوائد وال�صرائب والإهالكات بن�صبة %439  

هاتف: 7027 4367 971+  www.osn.com

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

و�ل�صر�ئب و�لإهالكات

مباليني د.ك

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

الشيخ صباح محمد عبدالعزيز 
الصباح 

رئيس مجلس اإلدارة
شركة الصناعات المتحدة

اإلعالم والصناعة
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات
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ويلثيروس ماتياس
الرئيس التنفـيذي

سدافكو

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

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

اإيكويت للبرتوكيماويات، وال�صركة الكويتية للعطريات، اإن ال�صركة  البرتوكيماوية مثل �صركتي 

مدرجة فـي ال�صوق الكويتي لالأوراق املالية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %19 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 2012 

درا�صة فر�س تطوير م�صاريع م�صرتكة فـي امل�صاريع امل�صتقبلية ملوؤ�ص�صة النفط الكويتية   

العمل مع ال�صت�صاريني والبنوك ال�صتثمارية لإيجاد فر�س ا�صتثمارية اإقليمية جديدة  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

ارتفاع الأرباح لت�صل اإىل 18.61 مليون د.ك  

ارتفاع ربحية ال�صهم لت�صل اإىل 17.07 فل�س لل�صهم الواحد  

ارتفاع اإجمايل قيمة الأ�صول اإىل 246 مليون د.ك  

اأكرث ال�صركات ربحية  ال�صركة ال�صعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�صدافكو) هي واحدة من 

فـي حمفظة �صركة ال�صناعات املتحدة ال�صتثمارية. تاأ�ص�صت �صدافكو فـي عام 1976 وهي من 

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

حوايل 700 مليون وحدة. اإن �صدافكو مدرجة فـي ال�صوق ال�صعودي لالأوراق املالية.

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %40 

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

ارتفاع حجم املبيعات بن�صبة %16  

ارتفاع الأرباح الت�صغيلية بن�صبة %12  

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

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

سعدون عبداهلل علي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي

شركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية

الصناعة
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات
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العقار والضيافة
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

فوزي المسلم 
الرئيس التنفـيذي

شركة الفنادق الكويتية

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

الكويتية جمموعة من ال�صركات التابعة منها �صركة �صفـري الدولية لإدارة الفنادق التي تعترب 

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

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، ومن ال�صركات التابعة اأي�صاً ال�صركة الكويتية للتجهيزات 

الغذائية، و�صركة �صفاة للتجهيزات الغذائية، �صركة �صفـري للخدمات امل�صاندة وكيك ن 

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

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %32 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 2012 

توقيع عقد لإدارة فنادق فـي مدينة �صاللة فـي ُعمان  

  اإطالق املرحلة الثانية من عملية تطوير فندق �صفري وريزيدن�س الكويت فـي منطقة الفنطا�س

اإطالق العالمة التجارية “الدروازة” املتخ�ص�صة فـي تقدمي املاأكولت الكويتية الأ�صيلة  

اإطالق اأول كيك ن بيك فـي الدوحة، قطر وهو اأول فرع يتم افتتاحه خارج الكويت  

هاتف: 225 1805 965+  www.urc.com.kw

محمد السقاف
الرئيس التنفـيذي

شركة العقارات المتحدة

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

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

حالياً على تطوير م�صاريع عقارية فـي الكويت وم�صر والأردن ولبنان وعمان، بع�س هذه 

امل�صاريع �صكني وبع�صها الآخر جتاري وللبيع بالتجزئة وبع�صها متعدد ال�صتخدامات. اإن 

ال�صركة مدرجة فـي �صوق الكويت لالأوراق املالية.

احل�صة املبا�صرة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %35 

ح�صة املُلكية املجمعة ل�صركة م�صاريع الكويت لعام 2012: %63 

اأبرز ن�صاطات ال�صركة 2012 

تنفـيذ عملية بيع ا�صرتاتيجية لالأ�صول  

ت�صريع اأن�صطة التاأجري  

حت�صني اأداء ال�صركات التابعة والزميلة  

زيادة ان�صيابية عمليات ال�صركة  

اأبرز املوؤ�صرات املالية 2012 

ارتفاع الأرباح بن�صبة 123% لت�صل اإىل 22.5 مليون د.ك  

ارتفاع قيمة الأ�صول بن�صبة %6  

ارتفاع الإيرادات بن�صبة %49  

ارتفاع ربحية ال�صهم الواحد بن�صبة %129  

زيادة ن�صبة تغطية الفوائد بن�صبة %63  

هاتف: 7070 2225 965+  www.khc.com.kw

�إجمايل �لإير�د�ت مباليني د.ك �صافـي �لأربــــاح مباليني د.ك
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11
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قطاعات أخرى
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت: وفقًا للقطاعات

ناريندرا باليغا
الرئيس التنفـيذي

مركز بولسار للمعرفة
دلهي، الهند

إقبال محمد
الرئيس

شركة إدارة الخليج المتحدة
بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية

�صركة اإدارة اخلليج املتحدة هي ال�صركة التابعة ل�صركة م�صاريع الكويت فـي الوليات املتحدة 

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

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

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

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

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

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

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

شركة إدارة الخليج المتحدة
بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية 

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

عماد الصالح
الرئيس التنفـيذي

شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت

عبداهلل قبرصي
الرئيس التنفـيذي

شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد
البحرين

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

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

عام 2012 اأول نطاق من منتجاتها فـي البحرين و�صتعمل على اإطالق منتجاتها فـي دول اأخرى 

خالل الأ�صهر الإثني ع�صرة املقبلة اأي�صاً. اإن منتجات �صركة تقاعد م�صممة خ�صي�صاً لتنا�صب 

الطموحات ال�صتثمارية للم�صتهلكني فـي منطقتنا.

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

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

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

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

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

حضرات المساهمين الكرام،،

على الرغم من المشاكل التي ما تزال تؤثر على االقتصاد العالمي إاّل أن هناك بعض المؤشرات على 
أن الثقة باألسواق المالية بدأت تعود ، ولكن فـي الوقت نفسه فإن التحديات والصعوبات التي تستمر 
االقتصاديات الغربية فـي مواجهتها تطغى على هذه المؤشرات اإليجابية. إن دراسة حاالت الركود السابقة 
التي عرفها العالم ُتبّين لنا أن عودة الثقة إلى األسواق تستغرق وقتًا طوياًل، أما ثقة المستثمرين فمما ال 
شك فـيه أنها تستغرق وقتًا أطول بسبب كل ما عرفوه وخبروه خالل السنوات الخمس الماضية. ومن 
دراسة حاالت الركود السابقة أيضًا يمكن أن نتعلم درسًا مهمًا وهو أن الناس ال ترى األسوأ قد انتهى 
إال بعد أن نكون قد اجتزناه. وبناء على ذلك فإنه من الممكن أن يكون عام 2013 نقطة تحّول وأن يبدأ 

االقتصاد العالمي باالنتعاش فـي أقرب وقت ممكن.

وعلى �صعيد دولة الكويت وعلى الرغم من النمو ال�صحي الذي عرفته 

العام  خالل  التجاري  والعقار  املالية  اخلدمات  قطاع  مثل  قطاعات 

املا�صي، اإّل اأن عدم التوافق بني احلكومة من جهة وجمل�س الأمة من 

جهة اأخرى اأثر ب�صكل �صلبي على اأداء �صوق الأ�صهم وثقة امل�صتثمرين. 

ومع نتائج النتخابات الربملانية التي جرت فـي �صهر دي�صمرب املا�صي 

والتي اأ�صارت اإىل احتمال وجود عالقة اأكرث اإنتاجية بني اجلانبني فاإن 

الأ�صهر الإثني ع�صرة املقبلة قد ت�صهد بع�س التغريات الإيجابية. ناأمل 

اأن يح�صل ذلك واأن نرى تقدماً �صريعاً فـي خطة التنمية الكويتية واأن 

تنطلق امل�صاريع التنموية التي توقفت �صابقاً بعدما ح�صلت على ال�صوء 

الأخ�صر لالنطالق جمدداً.

برقان  بنك  جناح   2012 عام  خالل  �صركتكم  اإجنازات  اأبرز  من  كان 

بال�صتحواذ على ح�صة تبلغ 99.3% فـي  م�صرف يوروبنك تكفن فـي 

بنك  فـيم  فـي  بال�صتحواذ على ح�صة م�صيطرة  واتخاذه قراراً  تركيا، 

تطوير  عملية  من  التالية  املرحلة  ال�صفقات  هذه  ومتّثل  مالطا.  فـي 

بنك برقان لي�صبح لعباً كبرياً فـي ال�صوق امل�صرفـية الإقليمية، ونحن 

�صعداء بوترية التقدم التي يحرزها بنك برقان فـي هذا الجتاه.

اأما OSN فقد جنحت بتحقيق تقدم ملحوظ فـي عام 2012 حيث ارتفع 

ا�صتقطاع  قبل  الأرباح  كما حققت   %33 بن�صبة  ال�صركة  اإيرادات  حجم 

الفوائد وال�صرائب والإهالكات ارتفاعاً خالل العام بن�صبة 439%، وقد 

حتقق ذلك بف�صل العتماد على اأحدث التقنيات ملكافحة القر�صنة واتخاذ 

اإجراءات للحد من معدل تغرّي العمالء والرتكيز على الربامج املحلية.

م�صاريع  �صركة  توقيع  كان  اأي�صاً   املا�صي  العام  اإجنازات   اأبرز  ومن 

اأكرب  اإحدى  اليابانية،  اأوريك�س  �صركة  مع  تفاهم  مذكرة  الكويت 

الإطار  املذكرة  ت�صع  حيث  العامل،  فـي  املالية  للخدمات  املجموعات 

التاأجري واخلدمات  لتطوير خدمات  ا�صرتاتيجي  تاأ�صي�س حتالف  لنية 

املالية فـي منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. ونحن �صعداء جداً 

اأوريك�س لأن خربتهم  بالإمكانات التي توفرها هذه العالقة مع �صركة 

العاملية اإىل جانب معرفتنا بال�صوق املحلي �صيوؤديان اإىل بزوغ حتالف 

مثمر للغاية ومربح جداً.

ومن اإجنازات عام 2012 اأي�صاً اإطالق �صركة تقاعد لالدخار والتقاعد 

�صل�صلة  فـي  الأوىل  املحطة  البحرين  وتعترب  البحرين.  فـي  لعملياتها 

منتجاتها  جمموعة  اإطالق  ال�صركة  تعتزم  التي  الإقليمية  الأ�صواق 

التقاعدية فـيها. اإن اأبحاثنا ت�صري اإىل وجود طلب كبري على هذا النوع 

من املنتجات و�صتعمل ال�صركة على اإطالق منتجاتها فـي بلدان اأخرى 

خالل هذا العام.

املا�صي،  للعام  ل�صركاتنا  حددناها  التي  املالية  لالأهداف  بالن�صبة  اأما 

فاإنه ي�صّرنا الإعالن عن جناح بنك اخلليج املتحد وكامكو بت�صديد ما 

من  اأمريكي)  دولر  مليون   401) كويتي  دينار  مليون   113 جمموعه 

ديونهما خالل عام 2012. لقد اأثرت عملية تقلي�س املديونية هذه على 

اأرباح هاتني ال�صركتني لعام 2012، ولكن الآثار الإيجابية طويلة الأجل 

نتيجة تقلي�س حجم مديونيتهما �صتعو�س ذلك الأثر.
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اأما بالن�صبة لأدائنا املايل خالل عام 2012 فاإنه ي�صّرنا اأن نعلن جناحنا فـي 

حتقيق الأهداف التي حددناها لأنف�صنا على الرغم من الظروف القت�صادية 

 111.3) كويتي  دينار  مليون    31.3 بقيمة  اأرباح  وذلك عرب حتقيق  املتقلبة 

مليون دولر اأمريكي) بزيادة ن�صبتها 4.2% باملقارنة مع عام 2011. وهذا 

يعني اأن �صركة امل�صاريع جنحت بتحقيق العام احلادي والع�صرون على التوايل 

من الربحية املتوا�صلة وهو �صجل حافل نفتخر به.

حققت الإيرادات الإجمالية لعام 2012 ارتفاعاً بن�صبة 26% لت�صل اإىل 443 

مليون دينار كويتي (1.6 مليار دولر) باملقارنة مع 351 مليون دينار كويتي 

(1.3 مليار دولر) فـي عام 2011، كما ارتفع جمموع الأ�صول املجّمعة بن�صبة 

23% لت�صل اإىل 7.2 مليار دينار كويتي (25.6 مليار دولر) من حجمه البالغ 

5.8 مليار دينار كويتي (20.8 مليار دولر).

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

بواقع 20 فل�صاً لل�صهم الواحد (اأي مبعدل 20%) و 5% اأ�صهم منحة، وهي 

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

تت�صم توقعاتنا لعام 2013 بتفاوؤل حذر، وهذا التفاوؤل له ما يربره اإذا راأينا 

نتائج اإيجابية بناء على ثالث ق�صايا حا�صمة. اأول هذه الق�صايا يتمثل ببدء 

القت�صاد الأمريكي بالنتعا�س والتو�صل اإىل اتفاق حول م�صتقبل طويل الأمد 

للو�صع املايل لهذا البلد. اأما ثاين هذه الق�صايا فهو انتهاء عدوى  اأزمة الديون 

ب�صكل  توؤثر  والتي  الأوروبي  الحتاد  دول  ت�صرب  التي  وامل�صرفـية  ال�صيادية 

�صلبي على العملة الأوروبية امل�صرتكة ومعدلت البطالة والنمو امل�صتقبلي. اأما 

الق�صية الثالثة فتتمثل فـي جناح حكومتنا وجمل�س الأمة بالتعاون مع بع�صهما 

البع�س ملا فـيه م�صلحة وخري البلد. اإذا حتققت ق�صية واحدة فقط من هذه 

الق�صايا فاإن اآفاقنا امل�صتقبلية جميعاً قد تتح�صن، اأما اإذا �صلكت هذه امل�صائل 

الثالث طريق النجاح فاإننا قد نرى اأخرياً نهاية حلال عدم اليقني املالية التي 

يعاين منها اجلميع منذ فرتة طويلة.

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

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

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

الوزراء، باأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان ملا يقدمونه من دعم م�صتمر وتوجيهات 

�صديدة.

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

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

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

من جهود دوؤوبة خالل عام 2012.

العيار  لل�صيد فـي�صل  اأن نُعرب عن بالغ �صكرنا  وبالنيابة عن م�صاهمينا نود 

وفريق اإدارته للنتائج التي حققوها خالل عام 2012 والنجاح الذي يوا�صلون 

حتقيقه.

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

حضرات المساهمين الكرام، 

باإلمكان النظر إلى األشهر اإلثني عشرة الماضية 
الخمس  للسنوات  استمرار  مجرد  أنها  على 
اليقين  عــدم  حــال  فــإن  وبالفعل  الماضية، 
المالية، وحجم  ــواق  األس التي تعاني منها 
الديون السيادية التي تعجز الدول الغربية عن 
تحّملها، واألوضاع االقتصادية الهّشة، والجمود 
السياسي وقلة ثقة المستثمرين باألسواق كانت 

معنا منذ فترة طويلة أشبه بأمد الدهر. 

ال�صائد،  الت�صاوؤمي  ال�صعور  مواجهة هذا  وفـي  ذلك،  الرغم من  وعلى 

هناك بع�س املوؤ�صرات ال�صغرية على التح�صن. وعلى �صبيل املثال فاإن 

الأخبار املتعلقة بديون قطاع الإ�صكان الأمريكية التي بداأ ظهور م�صرتين 

لها بعد اأربع �صنوات من البتعاد عنها قد تكون موؤ�صراً على اأن القت�صاد 

الأمريكي بداأ با�صتعادة القليل من عافيته. وعلى الرغم من اأن ذلك قد 

يكون جمرد خطوة �صغرية فـي م�صرية ا�صتعادة القت�صاد العاملي لعافيته 

اإّل اأنها تبقى مثالً عن كيفية حت�ّصن الو�صع ببطء. نحن ناأمل بظهور 

موؤ�صرات انتعا�س اأخرى خالل عام 2013.

نتائجنا فـي عام 2012

قلنا فـي �صهر مار�س من العام املا�صي اأنه من املرجح اأن تبقى اأرباحنا 

فـي  حققناها  التي  ــاح  الأرب م�صتوى  نف�س  على   2012 لعام  ال�صنوية 

فـي  جنحنا  فاإننا  املتقلب  القت�صادي  املناخ  من  الرغم  وعلى   .2011

حتقيق هذا الهدف من خالل ت�صجيل اأرباح بقيمة 31.3 مليون دينار 

كويتي (111.3 مليون دولر اأمريكي) بارتفاع بن�صبة 4.2% باملقارنة مع 

اأرباح نقدية  اأو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع  العام املا�صي. وبف�صل ذلك 

لل�صهم الواحد (اأي مبعدل 20%) و  على امل�صاهمني بواقع 20 فل�صاً 

5% اأ�صهم منحة. 

وتعترب هذه النتائج اإيجابية جداً لأنها تعك�س نقاط قوة �صركاتنا العاملة 

القت�صاد  اأن  اإىل  اأي�صاً  ت�صري  نتائجنا  اإن  بها.  اخلا�صة  الأ�صواق  فـي 

الإقليمي رمبا يُظهر بع�س عالمات النمو املطرد.
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بنك برقان يستحوذ على يوروبنك تكفن
حققت ا�صرتاتيجية بنك برقان للتو�صع الإقليمي جناحاً جديداً فـي عام 2012 

من خالل ال�صتحواذ على يوروبنك تكفن فـي تركيا. و�صوف متنح هذه ال�صفقة 

التي و�صلت قيمتها اإىل 99 مليون دينار كويتي (352 مليون دولر اأمريكي) بنك 

برقان ح�صة بن�صبة 99.3% فـي يوروبنك تكفن وفر�صة للتو�صع فـي واحد من 

اأ�صرع القت�صاديات منواً فـي العامل.

شركاتنا الرئيسية

جنحــت �صركاتنـــا الرئي�صــية فـي حتقيـــق اأداء رائـــع خـــالل عـــام 2012 حيــث 

ارتفعت اأرباح بنك برقان على اأ�صـــا�س �صنــــوي بن�صبـــة 10% لت�صل اإىل 55.6 

مليون دينار كويتي (197.7 مليون دولر اأمريكــي) بينما و�صلـــت اأربـــاح �صركة 

بزيــادة  اأمريكي)  دولر  مليون   33.1) د.ك  مليون   9.3 اإىل  للتاأمــني  اخلليج 

ن�صبتها 30%، اأما ربحية بنك اخلليــــج املتحد فقد ارتفعت �صبعة اأ�صعـــاف 

 OSN لت�صـــل اإلــى 3.1 مليون د.ك (11 مليون دولر اأمريكي). كما وا�صلـت

الفوائـــد  ا�صتقطـــاع  قبل  الأربـــاح  ن�صبة  ارتفـــاع  عرب  وذلك  النمو  حتقيق 

وال�صرائب والإهالكات بن�صبة 439% وزيادة حجم الإيرادات بن�صبـــة %33.

التو�صــع  ل�صيا�صة  بالن�صبــة  اأخـــرى  ناجحـــة  �صنــة  املا�صيــة  ال�صنة  لقد كانت 

الإقليميــة لبنك برقــان وتعزيـــز ح�صتـــه فـي ال�صوق املحلـــي. وقد حققـــت 

ال�صتحـــواذ  عبــر  مهمـــة  للبنــك خطـــوة  الإ�صرتاتيجــيـــة  التو�صـــع  �صيا�صـــة 

بنك  فـيم  فـي  ب�صراء ح�صة  القرار  واتخاذ  تركيا  فـي  تكفن  يوروبنـــك  علــى 

فـي مالطا.

دينار  مليون   99 اإىل  قيمتهــا  و�صلت  التي  ال�صفقــــة  هــذه  متنح  و�صوف 

كويتـــي (352 مليــون دولر اأمريكي) بنك برقـــان ح�صة تبلـــغ 99.3% فـي 

تركيــــا،   - برقـــان  بنك  با�صـــم  يُعـــرف  الآن  اأ�صبــح  الذي  تكفــن  يوروبنـــك 

وفر�صـــة للتو�ّصـــع فـي واحـــــد من اأ�صرع القت�صاديـــات منواً فـي العالــــم. اإن 

تركيا تتمتــــع باإمكانات هائلــــة فـي جمال اخلدمــــات امل�صرفـية التجاريـــــة 

وخدمات التجزئـــة ولذلك فـاإن عملية ال�صتحواذ كانت ال�صفقة املنا�صبة فـي 

الوقت املنا�صب.
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تقرير اإلدارة

الخليج للتأمين تحتفل باليوبيل 
الذهبي

احتفلت �صركة اخلليج للتاأمني باليوبيل الذهبي بحفل اأقامته بح�صور 

�صمو ويل عهد دولة الكويت. ومت خالل هذه الحتفالية اإطالق العالمة 

التجارية اجلديدة لل�صركة التي �صتجمع لأول مرة كافة ال�صركات 

الإقليمية ل�صركة اخلليج للتاأمني حتت هوية واحدة هي جمموعة اخلليج 

للتاأمني.

تتمة

فـي  بنك  فـيم  فـي  م�صيطرة   ح�صة  ب�صراء  برقان  بنك  قــرار  اأن  كما 

مالطا هو فر�صة اأخرى مثرية جداً لالهتمام نظراً للموقع ال�صرتاتيجي 

املتميز لهذه اجلزيرة بني اأوروبا و�صمال اأفريقيا.

املرحلة  اللذان ميثالن  القرار  ال�صفقة وهذا  بنتائج هذه  �صعداء  نحن 

املجموعات  اأكــرب  من  لي�صبح  برقان  بنك  تطوير  عملية  من  التالية 

امل�صرفـية فـي املنطقة. اإن بنك برقان يعتزم ا�صتك�صاف خيارات اأخرى 

للنمو الع�صوي خارج منطقة دول جمل�س التعاون خالل هذا العام.

بنجاح  ا�صتكماله  اأي�صاً  املا�صي  العام  برقان خالل  بنك  اإجنازات  ومن 

100 مليون دينار كويتي (356 مليون  اإ�صدار �صندات م�صاندة بقيمة 

دولر اأمريكي) ت�صتحق بعد 10 �صنوات. و�صيتم ا�صتخدام عوائد اإ�صدار 

فر�س  فـي  وال�صتثمــار  الراأ�صمالية  البنك  قاعدة  لدعم  ال�صندات 

ا�صتحـــواذ اإقليمـــية اأخــرى اإذا ظهرت.

اخلليــــج  �صركـــة  تاريـــخ  فـي  خا�صــــاً  عامـــاً   2012 عـــام  كــــان  وقد 

للتاأمـــني التـــي احتفلـــت بذكـــرى مــرور 50 عامــــاً علـــى تاأ�صي�صهـــا. 

فـي  جنحــــت  ال�صركــــة  اأن  نقــــول  عندمـــا  بالفخــــر  ن�صعــر  ونحــن 

اخلم�صـــني  ال�صنوات  هــذه  خــالل  م�صتمر  ب�صكل  اإجنـــازات  حتقـــيق 

املا�صية. 

واحـــد  للتاأمــني مبكتب  �صركة اخلليج  بداأت  املثــال فقد  �صبيـل  وعلى 

�صغري فـي العام 1962 كان يعمل فـيــه �صبعة موظفـــني، بينما اأ�صبـــح 

عدد  ويتجـــاوز  عربيــة،  دول  �صبـــع  فـي  مكتبـــاً   73 اليـــوم  لديها 
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موظفـيهــا 1700 موظفاً. وقـــد مت الحتفال بهذه املنا�صبة بحفل ح�صره �صمو 

ويل العهد ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح. وقد قدم �صموه خالل احلفل 

تقديراً  للتاأمني  اخلليج  ل�صركة  ال�صابقني  الإدارات  لروؤ�صاء  تقديرية  هدايا 

مل�صاهمة هوؤلء ال�صادة وجهودهم فـي تطوير اخلليج للتاأمني.

ومــــن اأجـــــل حماكـــــاة مكانتهــــا الإقليميــــة كمجموعـــة ت�صـــــم العديــــد من 

ال�صركــــات فـي املنطقــــة، ا�صتغلت �صركة اخلليـــج للتاأمــني هذه الحتفاليـــــة 

لإطـــالق عالمتهــــا التجارية اجلديــــدة. و�صوف جتمـــع هذه العالمـــــة للمـــرة 

الأولـــى جميــــع ال�صركــــات التابعــــة ل�صركـــــة اخلليج للتاأمني حتت ا�صم واحد 

هو جمموعة اخلليـــج للتاأمـــني.

وقد وا�صلت اخلليج للتاأمني خالل هذا العام اخلا�س بالن�صبة لها �صيا�صتها 

للتو�صع الإقليمي من خالل ال�صتحواذ على �صركة األيان�س فـي دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

اأما بالن�صبة ل�صركة OSN فقد كان العام املا�صي رائعاً  بكل ما حتمله الكلمة 

حجم  فـي  ارتفاعاً  حمققًة  لل�صركة  الربحية  منحنى  ت�صارع  فقد  معنى،  من 

قبل ثالث   OSN اأ�ص�صنا  2012. عندما  33% خالل عام  بن�صبة  الإيــرادات 

�صنوات كنا نتوقع حت�صن مردود ال�صركة مع مرور الوقت ولكننا مل نتوقع روؤية 

مثل هذه النتائج الإيجابية فـي مثل هذا الوقت الق�صري. وهذا الأمر يدل على  

كفاءة فريق الإدارة فـي OSN وجهودهم فـي �صبيل خف�س ن�صبة تغرّي العمالء، 

وحت�صني نوعية الربامج وفـي الوقت نف�صه موا�صلة تقدمي تقنيات جديدة فـي 

ال�صوق. نحن نعتقد اأن OSN على الطريق ال�صحيح نحو م�صتقبل م�صرق للغاية 

وناأمل اأن نرى املزيد من التقدم من ال�صركة خالل الأ�صهر الإثني ع�صرة املقبلة.

OSN تزيد حجم اإليرادات والعائدات 
تعترب OSN ال�صركة الرائدة فـي �صوق خدمات التلفزة الف�صائية املدفوعة على 

م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. توفر OSN اأكرث من 100 قناة 

منها 36 قناة بتقنية الو�صوح العايل HD وتعر�س  اأحدث الربامج وامل�صل�صالت 

والأفالم الغربية والعربية والفلبينية. جنحت ال�صركة فـي عام 2012 بزيادة 

حجم الإيرادات بن�صبة 33% وحجم الأرباح قبل ا�صتقطاع الفوائد وال�صرائب 

والإهالكات بن�صبة %439.
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تقرير اإلدارة

شركة المشاريع توقع مذكرة تفاهم 
مع شركة أوريكس

كان توقيع مذكرة تفاهم بني �صركتي امل�صاريع واأوريك�س من اأبرز اإجنازات 

عام 2012. وتعترب اأوريك�س اإحدى اأكرب جمموعات اخلدمات املالية فـي 

العامل كما لها اأن�صطة اأي�صاً فـي القطاع العقاري والتاأمني على احلياة. 

وتعتزم ال�صركتان ا�صتك�صاف فر�س قطاع التاأجري فـي منطقة ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

تتمة

وبالن�صبة لبنك اخلليج املتحد فقد �صهد  عام  2012 موا�صلة �صيا�صة  

تخفـي�س النفقات وتقلي�س املديونية. وارتفعت الأرباح ال�صافـية للبنك 

�صبعة  اأ�صعاف فـي وقت مت فـيه تخفـي�س املديونية بقيمة 0.4 مليار 

دولر اأمريكي (112.5 مليون د.ك). وبلغ معدل كفاية راأ�صمال البنك 

املجّمع 23% وهو اأعلى من املعدلت املطلوبة والتي تعادل %12.5.

أبرز األعمال

اأحد اأبرز اإجنازات عام 2012 كــان توقيــع �صركتكــم اتفاقـــاً مع �صركـــة 

اأوريك�س التي تعترب من اأكرب جمموعات اخلدمات املاليــة فـي العامل كما 

اأن لها اأن�صطــة اأي�صاً فـي القطــاع العقـــاري والتاأمني على احلياة. وبناء 

على ذلك فاإننــا نرى ان�صجاماً فـي امل�صالح بيننا وبينهم، كما اأن فل�صفتهم 

هو  الذي  اأوريك�س،  مع  والتفاق  م�صاحلنا.  مع  متاماً  تن�صجم  التجارية 

على �صكل مذكرة تفاهم، يبني النية املتبادلة لت�صكيل حتالف ا�صرتاتيجي. 

اأوريك�س البدء باإعداد درا�صة جدوى للنظر  وكانت باكورة م�صاريعنـا مع 

عن  الإعالن  ناأمل  ونحن  اجلزائر  فـي  تاأجري  �صركة  اإن�صاء  اإمكانية  فـي 

خطط لهذه ال�صركة اجلديدة فـي امل�صتقبل القريب. ونحن نعتقد اأن هذه 

جمرد البداية لعالقة مثمرة للغاية مع اأوريكــ�س، ونتطلع للعـمل معهم على 

جمموعة من امل�صاريع اجلديدة واملثرية لالهتمام فـي الأ�صهر املقبلة. 

ل�صركة  الر�صمي  الإطــالق  كان  اأي�صاً   2012 عام  اإجنــازات  اأبــرز  ومن 

تقاعد لالدخار والتقاعد فـي البحرين مع نهاية العام املا�صي، ونحن 

نتوقع اإطالق ال�صركة ملنتجاتها فـي عدد من الأ�صواق املختارة الأخرى 

مع نهاية عام 2013.
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شركة المشاريع تتخذ من برج كيبكو مقرًا 
جديدًا لها

انتقلت �صركـة م�صاريع الكويت فـي 2012 اإىل مقّرها الرئي�صي اجلديد فـي برج 

كيبكو. يوفر الربج اجلديد ذو الأدوار ال�صتني م�صاحات مكتبية وا�صعة، و�صقق 

�صكنية وحمالت البيع بالتجزئة. ويتميز الربج باعتماده على التقنيات احلديثة 

وهند�صته املعمارية املتميزة واإطاللته اخلالبة على مدينة الكويت واخلليج 

العربي.

فريق العمل

العليا  الإدارة  فريق  اأع�صاء  بع�س  توزيع  اإعــادة  على   2012 عام  خالل  عملنا 

للم�صاعدة فـي دفع عملية تطوير �صركاتنا التابعة الرئي�صية. وكان من نتيجة ذلك 

انتقال ال�صيد �صعدون علي من كامكو، �صركتنا لإدارة الأ�صول، ليتوىل من�صب 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفـيذي ل�صركة القرين ل�صناعة الكيماويات 

البرتولية. وقد قمنا بذلك لأن خربة ال�صيد علي فـي جمال قطاع الكيماويات 

البرتولية اإىل جانب اخلربات املالية التي اكت�صبها فـي كامكو �صت�صاعد �صركة 

القرين على تطوير اأن�صطتها وتعزيز ربحيتها. وحل حمل ال�صيد علي فـي كامكو 

ال�صيد فـي�صل �صرخوه الذي مت تعيينه فـي من�صب الرئي�س التنفـيذي بالوكالة. 

ويتوىل ال�صيد �صرخوه منا�صب مهمة فـي كامكو منذ 13 عاماً ونحن على ثقة 

من اأنه �صوف ينجح فـي اإعادة هيكلة كامكو لتنبعث من جديد فـي جمال عملها.

كما قمنا خالل العام بتعيني ال�صيد خالد ال�صراد فـي من�صب الرئي�س التنفـيذي 

التي  الأوىل  املرة  للمجموعة. وهذه هي  الإداريــة  وال�صوؤون  الب�صرية  للموارد 

تعمد فـيها �صركة امل�صاريع اإىل تعيني �صخ�س بهذه الرتبة العالية ليرتاأ�س هذا 

القطاع، ما يعك�س التزامنا جتاه موظفـينا. هذا و�صيتوىل ال�صيد ال�صراد اأي�صاً 

م�صوؤولية تنظيم عمليات ال�صراء عرب جمموعة �صركة امل�صاريع وذلك من خالل 

باأكملها، وهدفنا من وراء ذلك  بالنيابة عن املجموعة  املوردين  التفاو�س مع 

خف�س نفقات �صركاتنا ب�صكل كبري خالل الأ�صهر القليلة املقبلة.

المقر الرئيسي الجديد لشركة المشاريع

الرئي�صي  مقّرهـا  اإىل   2012 عام  نهاية  مع  الكويت  م�صاريـع  �صركــة  انتقلت 

ل�صركتكم  املبنى اجلديد  ويوفر  الكويت.  فـي مدينة  كيبكو  برج  فـي  اجلديـد 

املثيـرة  التكنولوجــيا  اأن  كما  حديثة.  عمــل  وبيئة  اأو�صـع  مكتبية  م�صاحات 

لالإعجاب التي يتمتع بها الربج اإىل جانب الهند�صة املعماريــة املتميــزة واملناظــر 
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تقرير اإلدارة

شركة المشاريع تجدد رعايتها إلتحاد 
طلبة الكويت – فرع أمريكا

جددت �صركة م�صاريع الكويت رعايتها البالتينية وللعام الثاين على 

التوايل للموؤمتر ال�صنوي لإحتاد طلبة الكويت – فرع الوليات املتحدة 

الذي اأقيم خالل عام 2012 فـي العا�صمة الأمريكية وا�صنطن وح�صره 

اأكرث من 2000 طالب. وكانت اإذاعة مارينا اأف اأم، اإحدى �صركات 

جمموعة �صركة م�صاريع الكويت، راٍع اإعالمي للموؤمتر وعملت على 

تغطية خمتلف اأن�صطته.

تتمة

اخلالبة تعك�س اأي�صاً طبيعة اأعمالنا و�صمعتنا كاإحدى ال�صركات الرائدة 

فـي الكويت.

التطلعات لعام 2013

2012 �صيكون على الأرجح مليئاً  اأن عام  12 �صهراً  قلت قبل حوايل 

هذه  من  الرغم  على  ولكن  توقعاتي.  ــام  الأي اأثبتت  وقد  بالتحديات، 

امل�صجعة  املوؤ�صرات  بع�س  نرى  فاإننا  نعي�صها  التي  ال�صعبة  ــات  الأوق

على اأن الأو�صاع القت�صادية قد تتغري ب�صكل اإيجابي وذلك على الأقل 

اإىل  ت�صري  الكويت  فـي  موؤخراً  الربملانية  النتخابات  نتائج  اإن  حملياً. 

احتمال وجود عالقة اأكرث اإنتاجية بني جمل�س الأمة من جهة واحلكومة 

من جهة اأخرى، واإذا حتقق ذلك بالفعل فاإن اأمام الكويت فر�صة لتبداأ 

بتحقيق الإجنازات بكامل طاقتها.

يبداأ  باأن  �صئياًلً،  كان  واإن  احتمال،  هناك  فاإن  البداية  فـي  قلت  كما 

القت�صاد العاملي بال�صتدارة فـي الجتاه ال�صحيح خالل عام 2013. 

على  الأ�صواأ  نهاية  العام  هذا  ي�صهد  اأن  املمكن  فمن  ذلك  حدث  واإذا 

بداية  العام  هذا  ي�صكل  بــاأن  الأمــل  يكون  وقد  القت�صادي.  ال�صعيد 

النهاية لأزمة ا�صتمرت لفرتة طويلة جداً فـيه الكثري من التفاوؤل، ولكن 

على الثقة اأن تعود فـي مرحلة ما واأن ي�صلك النتعا�س ال�صامل الطريق 

ال�صحيح.

فـيصل حمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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مجلس اإلدارة

الشيخ حمد صباح األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

فـيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عبداهلل يعقوب بشارة
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة 

الشيخ صباح ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفـيذية

سامر صبحي خنشت
الرئيس التنفـيذي للعمليات

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

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

لإدارة   1991 عام  فـي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل 

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

وذلك  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  فـي  الكويت  م�صاريع 

لدعم  الإ�صرتاتيجية  املــوارد  ا�صتك�صاف وحتديد  بهدف 

فـي قطاعات اخلدمات  الكويت  م�صاريع  �صركة  اأن�صطة 

املالية والإعالم وغريها من القطاعات فـي خمتلف اأنحاء 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. ثم مت تعيينه فـي 

من�صب الرئي�س التنفـيذي لعمليات جمموعة �صركة م�صاريع 

اإدارة �صركة  2008. وهو رئي�س جمل�س  الكويت فـي عام 

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

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

فـي جمال�س اإدارة وجلان اجلامعة الأمريكية فـي الكويت 

ومعهد ما�صا�صو�صيت�س للتكنولوجيا. ويحمل ال�صيد خن�صت 

�صهادتي بكالوريو�س من معهد ما�صا�صو�صيت�س للتكنولوجيا، 

و�صهادة املاج�صتري فـي اإدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

مسعود حيات
الرئيس التنفـيذي لقطاع البنوك

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

 .2010 البنوك فـي عام  التنفـيذي لقطاع  الرئي�س  من�صب 

وتوىل ال�صيد م�صعود حيات منا�صب رئي�صية فـي جمموعة 

�صركة م�صاريع الكويت منذ عام 1997، وهو يتمتع بخربة 

وا�صعة فـي القطاع امل�صرفـي التجاري وال�صتثماري واإدارة 

الأ�صول فـي املنطقة ويتوىل حاليا م�صوؤولية تطوير والإ�صراف 

م�صاريع  �صركة  فـي  املالية  واخلدمات  البنوك  قطاع  على 

الكويت. وهو رئي�س جمل�س اإدارة بنك اخلليج املتحد وبنك 

�صوريا واخلليج وبنك تون�س العاملي ونائب رئي�س جمل�س اإدارة 

بنك اخلليج اجلزائر و�صركة �صمال اأفريقيا القاب�صة ورويال 

الأردين  البنك  اإدارة  اأنه ع�صو جمل�س  كابيتال غروب. كما 

الكويتي وم�صرف بغداد وكامكو. يحمل ال�صيد حيات �صهادة 

و�صهادة  الكويت،  جامعة  من  القت�صاد  فـي  البكالوريو�س 

الدرا�صات العليا فـي الدرا�صات امل�صرفـية من معهد الدرا�صات 

امل�صرفـية فـي الكويت. كما در�س فـي املعهد الدويل للتنمية 

الإدارية فـي جنيف، وكلية وارتون لإدارة الأعمال وكلية جون اأف 

كينيدي للدرا�صات وال�صيا�صات احلكومية فـي جامعة هارفرد.

طارق عبدالسالم
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار

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

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

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

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

والرئي�س التنفـيذي كما كان رئي�صاً ملجل�س اإدارة بنك برقان 

بني عامي 2007 و2010 وع�صواً فـي جمل�س اإدارة (كامكو) 

وبنك اخلليج املتحد وال�صركة البحرينية الكويتية للتاأمني 

و�صركة اخلليج للتاأمني. وي�صغل حالياً من�صب رئي�س جمل�س 

اإدارة �صركة العقارات املتحـدة ونائب رئي�س جمل�س اإدارة 

ال�صركة الكويتية للمقا�صة وهو ع�صو جمل�س اإدارة البنك 

الكيماويات  ل�صناعة  القرين  و�صركة  الكويتي  الأردين 

ال�صيد طارق عبدال�صالم بكالوريو�س  البرتولية. ويحمل 

حما�صبة من جامعة الكويت.

بيناك مايترا
رئيس المدراء الماليين للمجموعة

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

فـي  تعيينه مراقب مايل  1988. ومت  فـي عام  الكويت 

املجموعة  فـي  املاليني  للمدراء  رئي�صاً  ثم   ،1991 عام 

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

التخطيط  يتوىل م�صوؤولية  كما  املجموعة.  اإ�صرتاتيجية 

اإدارة  وحتليل الأداء للمجموعة. وهو ع�صو فـي جمل�س 

بنك برقان وOSN ومركز بول�صار للمعرفة. وقبل التحاقه 

بالعمل لدى املجموعة، عمل ال�صيد مايرتا لدى مكاتب 

اإنرتنا�صيونال.  اآرثر يونغ  مدققي احل�صابات اخلارجيني 

املاليني  املدراء  رئي�س  باأول جائزة  2008 فاز  وفـي عام 

و�صمال  الأو�ــصــط  ال�صرق  ملنطقة  اخلا�س  القطاع  فـي 

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

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

معهد املحا�صبني املجازين فـي اجنلرتا وويلز وهو خريج 

جامعة اأو�صمانيا - الهند.

خالد عبد الجبار الشّراد
الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

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

اإىل  ان�صمامه  قبل  وقد عمل   .2012 يونيو  �صهر  فـي 

�صركة امل�صاريع فـي ال�صركة الكويتية للتجارة واملقاولت 

وال�صتثمارات اخلارجية كمدير اأول ل�صوؤون العاملني، وفـي 

عام 1995 ان�صم اإىل �صركة م�صاريع الكويت كمدير املوارد 

الب�صرية وال�صوؤون الإدارية، قبل اأن ينتقل فـي عام 2000 

اإىل (كامكو) حيث توىل من�صب نائب اأول للرئي�س التنفـيذي 

لإدارة املوارد الب�صرية والتطوير وال�صوؤون الإدارية، واأمني 

�صر جمل�س الإدارة. وفـي عام 2010 ح�صل ال�صيد ال�صّراد 

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

�صهادة  لالإدارة ويحمل  الدولية  الأمريكية  فـي اجلمعية 

البكالوريو�س فـي الإدارة من جامعة �صانت اإدواردز فـي 

اأو�صنت بولية تك�صا�س.

ديكالن ساوي
رئيس الخزانة للمجموعة

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

لإدارة  رئي�صاً  ذلك  قبل  وكــان   ،2007 فـي عام  الكويت 

الأ�صول واخل�صوم لدى “اإت�س بي اأو اإ�س كوربوريت” فـي 

اإدنربه – �صكوتلندا. و�صغل �صابقاً منا�صب عدة لدى بنك 

اخلليج – الكويت، والهيئة العامة لال�صتثمار – الكويت، 

واإرن�صت اأند يونغ – الكويت، و”كي.بي.اإم.جي” – لندن. 

وهو زميل معهد املحا�صبني املجازين فـي اإجنلرتا وويلز، 

وحملل مايل جماز، وع�صو جمعية روؤ�صاء خزانة ال�صركات. 
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محسن علي حسين
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

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

الكويت فـي عام 2006، وهو يتمتع بخربة كبرية فـي التدقيق 

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

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

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

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

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

البكالوريو�س فـي املحا�صبة.

عادل الوقيان
رئيس الخزانة

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

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

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

عام 2006. يحمل ال�صيد الوقيان �صهادة املاج�صتري فـي اإدارة 

الأعمال من جامعة يو اأ�س اآي فـي الوليات املتحدة.

روبرت هيبكينز
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة

م�صاريع  �صركة  لدى  بالعمل  هيبكينز  روبــرت  ال�صيد  التحق 

الكويت فـي عام 2007، ويتوىل م�صوؤولية ات�صالت ال�صركات فـي 

املجموعة. وكان قبل ذلك ا�صت�صاري اأول لدى هيل اأند نولتون 

– وهي اإحدى ال�صركات الرائدة على م�صتوى العامل فـي جمال 
العالقات العامة. ويتمتع ال�صيد هيبكينز بخربة تزيد عن 25 

�صنة فـي العالقات العامة والت�صويق باململكة املتحدة، والوليات 

املتحدة الأمريكية، واأوروبا وال�صرق الأو�صط. وقد بداأ م�صريته 

ويحمل  الربيطانية،  لدى احلكومة  ك�صابط �صحفـي  املهنية 

�صهادة املاج�صتري فـي العلوم من جامعة اإدنربه – �صكوتلندا.

مازن عصام حوا
نائب رئيس أول للمجموعة – المالية والعمليات

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

عام 2001، ويتوىل م�صوؤولية اإدارة ق�صم التمويل والعمليات فـي 

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

نائب  من�صب  حوا  مازن  ال�صيد  ويتوىل  للمجموعة.  التابعة 

و�صركة  والتقاعد  لالإدخار  تقاعد  �صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

العقارات  �صركة  اإدارة  ع�صو جمل�س  وهو  نتوورك�س.  يونايتد 

املتحدة و�صركة �صمال اأفريقيا القاب�صة  و�صركة فجر اخلليج 

للتاأمني. وقبل التحاقه بالعمل لدى املجموعة، عمل ال�صيد حوا 

لدى اأندر�صون اأند كو. وهو خريج اجلامعة الأمريكية اللبنانية، 

وحما�صب عام جماز، وحما�صب اداري دويل معتمد، وحما�صب 

اإدارة جماز من معاهد فـي الوليات املتحدة.

روبير دروليه
نائب رئيس أول، التكنولوجيا واإلعالم

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

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

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

ويونايتد   OSN فـي  التنفـيذية  اللجنة  ع�صو  وهو  والإعالم. 

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

وال�صتحواذ.  الدمج  و�صفقات  التمويل  لعمليات  الكويت 

من�صب  توىل  امل�صاريع،  �صركة  لدى  بالعمل  التحاقه  وقبل 

الرئي�س التنفـيذي لدى كونتيننتال يوروب والرئي�س التنفـيذي 

وتقدمي  قيادة  توىل  �صوليو�صنز.  كوميونيكي�صنز  اإ�س  يو  لدى 

الدمج  و�صفقات  النوعي،  التحول  لعمليات  ال�صت�صارات 

وال�صتحواذ، والتحالفات الإ�صرتاتيجية ب�صفته رئي�س املدراء 

التجاريني على م�صتوى العامل لدى كيبل اأند وايرل�س، و�صبق له 

اأن �صغل منا�صب عليا فـي �صناعة الكابالت باململكة املتحدة. 

وكان حمامي �صركة بيل كندا اإنرتنا�صيونال، وكانام ماناك. كما 

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

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

rhipkins@kipco.com لترتيب ذلك.

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

www.kipco.com شبكة اإلنترنت

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا المالية لعام 2012: 

ولمزيد من المعلومات عن بياناتنا المالية لعام 2012 أو الحصول على نسخ إضافـية من هذا التقرير، يرجى االتصال على الهاتف رقم 3477 2294 965+

ص.ب 23982 الصفاة 13100 الكويت - هاتف: 885 1805 965+ فاكس: 3499 2294 965+
www.kipco.com

تعرض التقارير السنوية لشركات مجموعة شركة مشاريع الكويت )القابضة( لهذا العام تحف زجاجية من مجموعة الصباح اإلسالمية.


