التقـريـــر السنـــوي 2015

دار الآثار الإ�سالمية هي �إحدى امل�ؤ�س�سات الثقافية الرائدة يف الكويت وقد مت ت�أ�سي�سها
لإدارة الأن�شطة املتعلقة مبجموعة ال�صباح التي تعترب �إحدى �أروع جمموعات الفن
الإ�سالمي يف العامل .ت�ضم جمموعة ال�صباح �أكرث من � 30ألف حتفة تت�ضمن خمطوطات،

و�أجهزة علمية ،و�سجاد ،و�أقم�شة ،وجموهرات ،وخزف ،وزجاج ،وعاج ومعادن من عدة
بلدان من بينها �إ�سبانيا ،والهند ،وال�صني و�إيران.
تعر�ض التقارير ال�سنوية ل�شركات جمموعة �شركة م�شاريع الكويت )القاب�ضة( لهذا
العام �سجادة �أثرية من جمموعة ال�صباح .وي�أتي ا�ستخدام هذه ال�صور يف �إطار الدور
الذي تلعبه �شركة م�شاريع الكويت يف احلفاظ على ثروات البالد ورعايتها ،جنباً �إىل
جنب مع �سعيها نحو بناء م�ستقبل الكويت.

يعود تاريخ �صناعة ال�سجادة التي تظهر يف ال�صورة (� )LNS 26 Rإىل بدايات القرن
ال�ساد�س ع�شر ميالدي .وهي �سجادة ع�شاق ذات ميدالية من ال�صوف ،ومت �صناعتها
غربي بالد الأنا�ضول .وقد مت ن�شر هذه ال�صورة بعد احل�صول على موافقة كرمية من
جمموعة ال�صباح ،دار الآثار الإ�سالمية.

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

يتضمـن كـل تقريــر مــن التقاريـــر السنويـة لشركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) لهذا العام سجادة
أثرية من دار اآلثار اإلسالمية الذي يضم إحدى أفضل مجموعات الفن اإلسالمي في العالم .وقد تم نشر هذه الصور
بعد الحصول على موافقة كريمة من مجموعة الصباح ،دار اآلثار اإلسالمية.
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موجز عن أداء الشركة

3

موجز عن أداء الشركة

شركة مشاريع الكويت:

ملخص النتائج المالية في :2015

�إن جمموعة �شركات م�شاريع الكويت ،مبا لديها من �أ�صول جممّعة تبلغ  32مليار دوالر

حققت �شركة م�شاريع الكويت فـي عام � 2015أرباحاً بقيمة  53.03مليون دينار كويتي

�أمريكي) ،(1هي �إحدى �أكرب ال�شركات القاب�ضة الرائدة و�أكرثها تنوعاً فـي الأن�شطة على

) 175مليون دوالر �أمريكي( وهو العام الرابع والع�شرون من الربحية املتوا�صلة لل�شركة.

م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .حيث متتلك املجموعة ح�ص�ص مُلكية

و�سجلت الإيرادات الإجمالية من العمليات امل�ستمرة لعام  2015ارتفاعاً بن�سبة

دولة .وترتكز �أن�شطتها

لت�صل �إىل  621مليون دينار كويتي ) 2.1مليار دوالر �أمريكي( باملقارنة مع  598مليون

م�ؤثرة فـي حمفظة ت�ضم �أكرث من

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

دينار كويتي ) 2مليار دوالر �أمريكي( فـي عام  .2014كما ارتفع جمموع الأ�صول املجمّعة

من خالل �شركاتها التابعة والزميلة ح�ص�ص مُلكية كبرية فـي قطاعي التعليم وال�صحة.

فـي  2015لي�صل �إىل  9.6مليار دينار كويتي ) 32مليار دوالر �أمريكي( باملقارنة مع

60

�شركة عاملة فـي

24

 9.3مليار دينار كويتي ) 31مليار دوالر �أمريكي( فـي .2014
وت�شمل م�صالح �شركة م�شاريع الكويت فـي قطاع اخلدمات املالية ح�ص�ص مُلكية رئي�سية
فـي بنوك جتارية ،و�شركات �إدارة الأ�صول ،والبنوك التي تقدم اخلدمات امل�صرفـية
اال�ستثمارية و�شركات الت�أمني .وت�ضم ال�شركات الرئي�سية العاملة فـي هذا القطاع �ضمن
ال من بنك برقان ،بنك اخلليج املتحد وجمموعة اخلليج للت�أمني.
حمفظة املجموعة ك ًّ
وفـي القطاع الإعالمي ف�إن للمجموعة ح�صة الأغلبية فـي  ،OSNوهي ال�شركة الرائدة
على م�ستوى املنطقة فـي جمال خدمة التلفزة الف�ضائية الرقمية املدفوعة.

46

53

598

621

9

10

515

508

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

صافي األرباح
مليون د.ك

(� )1سعر ال�صرف امل�ستخدم هو  0.3035دينار كويتي لكل دوالر �أمريكي واحد.

4

%4

اإليرادات
مليون د.ك

الموجودات
مليار د.ك

حقوق الملكية
مليون د.ك

اإلنجازات الرئيسية في عام :2015
م�شروع الدعية� :أعلنت �شركة امل�شاريع عن م�شروع الدعية ،وهو م�شروع عقاري
�سكني وجتاري متعدد اال�ستخدامات .و�سيتم ت�شييد امل�شروع يف منطقة الدعية على
م�ساحة بناء �إجمالية ت�صل �إىل حوايل � 380ألف مرت مربع وبقيمة ت�صل �إىل حوايل
 2.5مليار دوالر �أمريكي.
جمموعة امل�شاريع ت�شرتي ح�صة البنك الأردين الكويتي :قامت جمموعة �شركة
امل�شاريع خالل العام ب�شراء ح�صة مُلكية بن�سبة

%51

يف البنك الأردين الكويتي

من بنك برقان.
بنك برقان يحقق �أهدافه مرة �أخرى :ا�ستمر �أداء بنك برقان بالتفوق على متو�سط
�أداء ال�سوق وذلك على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .وقام البنك بالتو�سع �إىل
دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل افتتاح مكتب متثيلي.
 OSNتزيد حجم الإي��رادات والأرب��اح :جنحت ال�شركة الرائدة فـي قطاع خدمات
التلفزة الف�ضائية املدفوعة فـي املنطقة بزيادة حجم الإيرادات بن�سبة  %11الأرباح
ال�صافـية بن�سبة .%6.2
جمموعة اخلليــج للت�أمــني حت�صـــل على مناق�صة �ضخمــة :مت يف �أواخــر العام تر�سيـــة
مناق�صة وزارة ال�صحة الكويتية اخلا�صة بتوفري الت�أمني للمتقاعدين الكويتيني على
جمموعة اخلليج للت�أمني .ت�صل قيمة �أق�ساطها املكتتبة �سنوياً �إىل

82.48

مليون

دينار كويتي ) 271مليون دوالر �أمريكي( ،و�ستقدم املجموعة مبوجبها خدمات الت�أمني
ال�صحية ملا يقرب من � 117ألف متقاعد كويتي.
�شركة التعليم املتحدة توا�صل التو�سع :ا�ستمر عدد الطالب امل�سجلني يف جامعتها
ومدار�سها ال�ستة باالرتفاع خالل العام وهو ي�صل حالياً �إىل حوايل  16,000طالب
وطالبة.
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أبرز المؤشرات المالية

نمط الديون (مليون دينار كويتي)
143

267

306

400

557

574

257

290

268

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

السيولــــة

صافـي الدين

إجمالي الدين

موعد استحقاق الدين

نـوع الديــن

2015

2015

�سندات دولية
قرو�ض بنكية
�سندات بالدينار الكويتي

%79.1

%7.0

%13.9

%40.3

< �سنتان
� 4-2سنوات
�أكرث من � 4سنوات

%33.4
%26.3

التصنيفات اإلئتمانية للشركة
ت�صنيف الوكاالت

�ستاندرد �آند بورز
موديز

كابيتال �ستاندردز

6

ت�صنيف ق�صري الأجل

ت�صنيف طويل الأجل
BBB-

مستقرة

Prime 3

Baa3

مستقرة

ت�صنيف ال�سندات

ت�صنيف وطني

نظرة م�ستقبلية

A3

BBB+

A+KW

نظرة م�ستقبلية

مستقرة

أبرز البيانات المالية
2013

2014

2015

امليزانية العمومية املجمعة (مباليني د.ك)
نقد فـي ال�صندوق ولدى البنوك

1,373.5

1,515.7

1,590.4

583.6

629.8

679.9

377.0

393.3

423.6

144.1

162.7

170.7

362.6

386.7

423.5

494.3

479.5

582.4

موجودات �أخرى )مبا فـيها ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�سة(

5,302.4

5,760.5

5,719.3

�إجمايل املوجودات

8,637.5

9,328.2

9,589.9

ديون

7,176.0

7,701.9

7,989.5

347.4

351.8

340.2

560.4

515.1

508.0

-

144

144

553.7

615.4

608.1

�أذونات خزانة و�سندات

ا�ستثمار فـي �شركات زميلة

ا�ستثمار فـي �شركة حما�صة �إعالمية
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمارات �أخرى

مطلوبات �أخرى

حقوق امللكية

�أوراق ر�أ�س مالية م�ستدامة
احل�ص�ص غري امل�سيطرة

بيان الدخل املجمع (مباليني د.ك)
�إيرادات فوائد

�إيرادات ا�ستثمار

�أتعاب وعموالت

ح�صة فـي نتائج �شركات زميلة

ح�صة فـي نتائج �شركة حما�صة �إعالمية
�إيرادات �ضيافة وعقارات
�إيرادات �أخرى

�إجمايل الإيرادات من العمليات امل�ستمرة
�إجمايل امل�صروفات

الربح من العمليات املوقوفة
�ضرائب

ربح ال�سنة اخلا�ص باحل�ص�ص غري امل�سيطرة
�صافـي الربح

ربحية ال�سهم )فل�س(

()1

الأرباح املوزعة لل�سهم الواحد )فل�س(

()2

( )1مت تعديل بيانات ربحية ال�سهم التاريخية نظراً لإ�صدار �أ�سهم منحة يف .2013
( )2بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�شركة �أعلنت عن � %5أ�سهم منحة لعام .2013
( )3مقرتح.

266.3

309.4

311.2

40.5

43.8

30.7

53.7

59.8

50.6

13.7

34.5

29.2

6.3

10.9

12.1

45.9

57.6

66.5

87.7

81.9

121.0

514.1

597.9

621.3

445.2

494.1

497.7

40.0

-

-

15.8

16.4

16.3

53.1

41.3

54.3

40.1

46.1

53.0

27.9

33.0

34.1

20.0

25.0

25.0

()3
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مجموعة شركة المشاريع وفقًا لالنتشار الجغرافـي والقطاعات

اإليرادات وفقًا لالنتشار
الجغرافـي

األصول وفقًا لالنتشار
()1
الجغرافـي

الكويت
باقي دول جمل�س التعاون
باقي دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أوروبا
�أمريكا ال�شمالية

8

%64
%4
%25
%7
%0

( )1مت ّثل الأ�صول غري املتداولة جغرافياً وفقاً للإي�ضاح رقم  28يف البيانات املالية لعام .2015
( )2مت احت�ساب الن�سب املئوية للقطاعات قبل اال�ستبعادات بني ال�شركات.
( )3مت احت�ساب الن�سب املئوية للقطاعات قبل اال�ستبعادات بني ال�شركات.

الكويت
باقي دول جمل�س التعاون
باقي دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أوروبا
�أمريكا ال�شمالية

%56
%3
%23
%17
%1

البنوك التجارية

إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية

التأمين

اإلعالم

الصناعة

الضيافة والعقار

أخرى

إجمالي اإليرادات وفقًا
للقطاعات:
()3
 2.2مليار دوالر

مجموع األصول وفقًا
للقطاعات:
()2
 34مليار دوالر

البنوك التجارية
�إدارة الأ�صول وخدمات امل�صارف اال�ستثمارية
الت�أمني
الإعالم
ال�صناعة
ال�ضيافة والعقار
�أخرى

%79
%7
%1
%2
%3
%7
%1

البنوك التجارية
�إدارة الأ�صول وخدمات امل�صارف اال�ستثمارية
الت�أمني
الإعالم
ال�صناعة
ال�ضيافة والعقار
�أخرى

%66
%8
%1
%2
%8
%11
%4
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مقاييس األداء

العائد اإلجمالي لحقوق المساهمين  -معدل النمو السنوي التراكمي2015 – 2005 :

()1

)(5.3%

8.2%

4.1%

17.6%

10.4%

العقارات المتحدة

بنك برقان

بنك الخليج المتحد

الخليج للتأمين

شركة مشاريع الكويت

النمو فـي القيمة الدفترية  -معدل النمو السنوي التراكمي(2015 – 2005 :)2
5.6%

7.2%

7.7%

6.4%

15.4%

العقارات المتحدة

بنك برقان

بنك الخليج المتحد

الخليج للتأمين

شركة مشاريع الكويت

أداء سهم شركة مشاريع الكويت مقارنة بمؤشر سوق الكويت لألوراق المالية ()2015 – 2005
300

�أداء �سهم �شركة م�شاريع الكويت )معاد احت�سابه(
�أداء م�ؤ�شر ال�سوق )معاد احت�سابه(
200

100

0

ديسمبر يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر
07
07
06
06
05

يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر يونيو ديسمبر
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
09
09
08
08

الـم�صدر� :سوق الكويت للأوراق املالية

10

( )1مت ّثل عائدات امل�ساهمني مبا يف ذلك التوزيعات ،و�إ�صدارات �أ�سهم منحة ،والتعديالت لإ�صدار �أ�سهم وغريها من الإجراءات خالل فرتة التملّك.
( )2مت احت�ساب منو القيمة الدفرتية على افرتا�ض عدم توزيع �أرباح وتعديالت اجراءات �أخرى.

مقاييس التقييم

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية2015 :

()1

0.6x

1.2x

2.1x

1.6x

1.8x

العقارات المتحدة

بنك برقان

بنك الخليج المتحد

الخليج للتأمين

شركة مشاريع الكويت

صافـي قيمة األصول
املبي �أدناه على تقييم ”جمموع الأجزاء“ .مت و�ضع اجلدول وفقاً ل�سيناريوهني �إثنني” ،الأ�سا�س القائم“ و ”مع عالوة �سيطرة“.
ي�ستند جدول �صافـي قيمة الأ�صول ّ
ومت وفقاً لل�سيناريو الأول احت�ساب ا�ستثمارات �شركة م�شاريع الكويت وفقاً ل�سعر نهاية العام� .أما مع عالوة �سيطرة ف�إن ال�سيناريو يفرت�ض �سعر ال�سهم املذكور
يبي �أن عمليات بيعها لأ�صول حققت دائماً عوائد
كما فـي نهاية العام وبزيادة  ،%50وقد مت عر�ضه بغر�ض التو�ضيح ،حيث �إن الأداء التاريخي ل�شركة امل�شاريع ّ
م�شابهة لأ�سعار عالوة ال�سيطرة� .أمّا بالن�سبة لتقييم  ،OSNف�إن قيمتها فـي ال�سناريوهني ت�ستند �إىل حجم ح�صة �شركة امل�شاريع فـي ال�شركة التي تبلغ %60.5

من قيمتها )قيمة ال�شركة  1.5مليار دوالر( املقدّرة عند �إمتام الدمج بني �شوتامي و�أوربت فـي �أغ�سط�س .)2(2009

مع عالوة �سيطرة

الأ�سا�س القائم
2015

2014

2015

2014

د.ك
مليون

ال�سهم
)فل�س(

د.ك
مليون

ال�سهم
)فل�س(

د.ك
مليون

ال�سهم
)فل�س(

د.ك
مليون

ال�سهم
)فل�س(

بنك اخلليج املتحد

216

149

186

128

324

224

278

192

بنك برقان

395

273

310

214

593

409

464

321

اخلليج للت�أمني

44

30

54

38

65

45

82

56

�شركة ال�صناعات املتحدة

107

74

85

59

107

74

85

59

�شركة العقارات املتحدة

44

30

43

30

66

45

64

44

OSN

277

191

277

191

277

191

277

191

�صافـي �أ�صول �أخرى

()93

()64

()59

()41

()93

()64

()59

()41

�إجمايل قيمة الأ�صول

989

683

895

618

1,339

924

1,191

822

�صافـي الدين

290

200

267

185

290

200

267

185

�صافـي قيمة الأ�صول

700

483

627

433

1,049

724

924

638

( )1كما يف  31دي�سمرب .2015
(� )2أنظر �إي�ضاح رقم  22يف البيانات املالية ل�شركة م�شاريع الكويت لعام .2009
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شركات مجموعة
شركة مشاريع الكويت
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مجموعة المشاريع :الخدمات المالية

السيد إدواردو إيغورين
الرئيس التنفـيذي للمجموعة
بنك برقان

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %65 :2015
مت ت�أ�سي�س بنك برقان ،الذي يعد من �أحدث و�أن�شط امل�صارف التجارية يف دولة الكويت وثاين
�أكرب بنك من حيث الأ�صول ،يف العام  .1977وا�ستطاع �أن يحتل موقعاً ريادياً يف جمال الرتكيز
على اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة وخدمات ال�شركات بالإ�ضافة �إىل متتعه بقاعدة وا�سعة من
عمالء خدمات التجزئة امل�صرفية واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة.
وميتلك بنك برقان ح�صة �أكرثية يف �أربع م�صارف تابعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
ال�سنوات املا�ضية وذلك من خالل تنويع م�صادر الإيرادات ،وم�صادر التمويل وتعزيز قاعدة ر�أ�س
املال .كما �أن اعتماد بنك برقان على �أحدث التقنيات يف تقدمي خدماته جعله يف هذا امل�ضمار
مثاال يحتذى يف ال�سوق املحلية ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
مت بناء �شعار بنك برقان وعالمته التجارية على �أ�س�س قيم حقيقية هي الثقة ،وااللتزام ،والتميز
والتطور .ولعل قناعة البنك ب�أن العميل ي�أتي يف املقام الأول هي املرتكز الأ�سا�سي الذي يدعم
كافة منتجاته وخدماته.

�أداء البنك الت�شغيلي ي�ستمر بتخطي �أداء ال�سوق املحلي وذلك لل�سنة اخلام�سة على التوايل
�إجناز اخلطة التو�سعية لق�سم ال�شركات وخدمات الأفراد اخلا�صة عرب �إن�شاء مكاتب متثيلية
جميع البنوك التابعة حتقق الربحية وتوا�صل تعزيز ح�صتها ال�سوقية
اال�ستمرار بتح�سني نوعية الأ�صول مع موا�صلة خف�ض معدالت الأ�صول غري املنتظمة
�إدارة فعالة لتعزيز وحت�سني ر�أ�س مال املجموعة مبا يتوافق مع متطلبات بازل 3
أبرز المؤشرات المالية
ارتفاع الدخل الت�شغيلي بن�سبة %11
ارتفاع الأرباح الت�شغيلية قبل املخ�ص�صات بن�سبة %9
معدل كفاية ر�أ�س املال يتجاوز ن�سبة %15
أبرز نشاطات البنوك التابعة

وح�صل البنك على �شهادة الأيزو 9001:2008

لكافة عملياته امل�صرفية ،وبذلك يعد بنك برقان

امل�صرف الأول يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والوحيد يف الكويت يح�صل على مثل هذا
االعتماد للمرة الثالثة على التوايل .كما �أن بنك برقان يعترب الوحيد �أي�ضاً يف ح�صوله على
جائزة اجلودة مل�ؤ�س�سة جى بى مورغان لل�سنة الثانية ع�شرة على التوايل.

362

402

420

2013

*2014

*2015

إجمالي اإليرادات
مليون د.ك

بنك برقان  -تركيا يعود �إىل الربحية رغم التقلبات يف الأ�سواق
بنك الكويت واجلزائر ي�ستمر بتحقيق الربحية ويوا�صل تعزيز ح�صته ال�سوقية رغم الهبوط
احلاد يف �أ�سعار النفط
التطلعات لعام 2016

ويعد بنك برقان ،التابع ملجموعة �شركة م�شاريع الكويت من �أبرز امل�ؤ�س�سات املالية يف املنطقة.
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أبرز األنشطة

يف مركز دبي العاملي املايل يف الإمارات العربية املتحدة

�أفريقيا وتركيا ،مدعومة ب�أكرب �شبكة فروع �إقليمية .وقد طور البنك من �أدائه ب�شكل م�ستمر عرب

* الإيرادات من العمليات امل�ستمرة واملوقوفة.

هاتفwww.burgan.com +965 2298 8000 :

العمل على تعزيز القدرة التو�سعية للمجموعة ،وموا�صلة الرتكيز على الأداء التنفيذي لال�ستمرار
يف حتقيق نتائج تتجاوز معدالت �أداء الأ�سواق ويوا�صل تعزيز ح�صته ال�سوقية

مجموعة المشاريع :الخدمات المالية

دولة السيد عبدالكريم الكباريتي
رئيس مجلس اإلدارة
البنك األردني الكويتي

�شركة تابعة لبنك برقان حتى نهاية عام 2015
ت�أ�س�س البنك الأردين الكويتي ك�شركة م�ساهمة عامة �أردنية يف عام  1976ومتكن من موا�صلة
النجاح والتطور حتى �أ�صبح �أحد �أهم البنوك العاملة يف اململكة .يعمل البنك حالياً من خالل
�شبكة فروع حملية ت�ضم  56فرعاً موزعة يف جميع �أنحاء الأردن بالإ�ضافة �إىل فرعني يف فل�سطني
وفرع يف قرب�ص .وميتلك البنك �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي بالكامل و�أ كرث من  %50يف ال�شركة
املتحدة لال�ستثمارات املالية  -الأردن و  %10يف بنك اخلليج اجلزائر  -اجلزائر .وقد مت زيادة
ر�أ�س مال البنك على عدة مراحل ،فمن  5ماليني دينار �أردين عند الت�أ�سي�س مت رفع ر�أ�س املال
�إىل  100مليون دينار �أردين ) 141مليون دوالر �أمريكي( يف عام .2008
�شهد البنك خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية حتقيق �إجنازات تطويرية يف كافة جوانب العمل
وت�سجيل ن�سب منو وربحية تعترب الأف�ضل على م�ستوى ال�سوق امل�صريف املحلي .ويحظى البنك
بت�صنيف ائتماين بدرجة  BBBمن كابيتال انتلجن�س وهو ما يعك�س املالءة املالية والقاعدة
الر�أ�سمالية القوية التي يتمتع بها البنك.
ي�ستفيد البنك الأردين الكويتي من عالقات ال�شراكة والتعاون القائمة مع �شركة م�شاريع الكويت
وذراعها امل�صريف ،جمموعة بنك برقان .كما ت�سخر قدرات البنك لتوفري اخلدمات التي تغطي
الن�شاطات التجارية واال�ستثمارية بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الأخرى املت�صلة بالأعمال التجارية
)الو�ساطة املالية والت�أمني(.
وكان البنك الأردين الكويتي البنك الأردين الأول الذي يعتمد التعامل امل�صريف عرب �شبكة
االنرتنت .ويقدم البنك الآن كافة خدماته ومنتجاته امل�صرفية بو�سائل وقنوات تكنولوجية
متطورة ،ومبفاهيم وممار�سات اخلدمة ال�شخ�صية املتميزة واجلودة العالية مما عزز ال�صورة
الطيبة التي يتمتع بها البنك ك�أكرث البنوك اهتماماً بالعمالء ،وجنح باملمار�سة العملية حتقيق
م�ضامني �شعاره �أكرث من بنك.

هاتفwww.jkb.com +962 6 5629400 :

أبرز األنشطة

�إعادة تنظيم ت�صنيف عمالء ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والبنكية اخلا�صة
�إطالق �أول �صراف �آيل تفاعلي ) (ITMيف الأردن
تفعيل دور فرع قرب�ص يف جمال �أعماله وتقدمي عدة حلول منها منتجات جديدة لتمويل �شراء
العقار
حتديث ت�صاميم عدد من فروع البنك ونقل البع�ض الآخر اىل مواقع �أكرث حيوية
�إطالق مركز االت�صال املبا�شر على مدار ال�ساعة
أبرز المؤشرات المالية
منو جمموع موجودات البنك بن�سبة 8.1%
منو الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بن�سبة  %5.1لت�صل �إىل  1,939.5مليون دوالر �أمريكي
منو ودائع العمالء بن�سبة  %13.4لت�صل �إىل  2,808.4مليون دوالر �أمريكي
بلغ الدخــل الت�شغيلــي  180.7مليـــون دوالر �أمريكـــي مقابل  175.0مليون دوالر �أمريكي يف
عام 2014

التطلعات لعام 2016

النمو يف حجم املوجودات وما ي�صاحبها من احلفاظ والتح�سني على جودتها
�إطالق اخلدمات امل�صرفية عرب الهواتف الذكية
تو�سيع �شبكة الفروع و�أجهزة ال�صراف الآيل يف فل�سطني والأردن
افتتاح فرع �إلكرتوين للبنك )فرع امل�ستقبل( يف العبديل مول )بوليفارد(
�إطالق �أول فرع متنقل )اجلوال( للبنك
تطوير وهيكلة منتجات البطاقات وخدمات الدفع و�إطالق منتجات جديدة مبزايا �إ�ضافية

173.5

175.0

180.7

3.6

3.7

4.0

2013

2014

2015

2013

2014

2015

الدخل التشغيلي

إجمالي األصول

مليون دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي
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مجموعة المشاريع :الخدمات المالية

السيد خالد سعود الحسن
الرئيس التنفـيذي للمجموعة
مجموعة الخليج للتأمين

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %46 :2015
ت�أ�س�ست جمموعة اخلليج للت�أمني عام

1962

ك�شركة م�ساهمة عامة كويتية ،وهي مدرجة يف

ر�أ�س املال املتعلق باملخاطر اخلا�صة باملجموعة ،ومكانة الأعمال الإقليمية القوية والأرباح الفنية

�سوق الكويت للأوراق املالية وتعترب من ال�شركات الرائدة يف �صناعة الت�أمني.

القوية بالإ�ضافة اىل �إدارة املخاطر املتطورة.

تعترب املجموعة من �أكرب جمموعات الت�أمني والأكرث تنوعاً يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال

تقدم اخلليج للت�أمني جمموعة حلول ت�أمينية متكاملة للعديد من خماطر ت�أمينات ال�سيارات،

�أفريقيا ،وتعترب �أي�ضاً من �شركات الت�أمني الرائدة ،من حيث الأق�ساط املكتتبة ،مع و�ضع تناف�سي

البحري والطريان ،املمتلكات واحلوادث العامة ،وت�أمينات احلياة وال�صحي للم�ؤ�س�سات والأفراد

قوي يف الكويت والبحرين والأردن وم�صر .وعالوة على ذلك ،ف�إن للمجموعة م�صالح يف العراق

بالإ�ضافة �إىل باقة من منتجات الت�أمني التكافلي )الت�أمني القائم على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية(.

و�سوريا ولبنان وال�سعودية واجلزائر والإمارات العربية املتحدة وبذلك ف�إن �إنتاجية وربحية

مت ت�صميم منتجاتنا وخدماتنا وتطويرها بالتعاون مع كربى �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني العاملية

املجموعة منت�شرة ب�صورة جيدة على امل�ستوى اجلغرايف.

لتلبية متطلبات الأفراد وعمالء ال�شركات.

�أعلنت وكالة الت�صنيف العاملية �إيه �إم ب�ست يف تقريرها عن الت�صنيف االئتماين اخلا�ص بالقوة
املالية والت�صنيف االئتماين امل�صدر ملجموعة اخلليج للت�أمني على م�ستوى  A-ممتاز مع نظرة
م�ستقبلية �إيجابية .بينما قامت وكالة �ستاندرد �آند بورز بتحديد الت�صنيف اخلا�ص باملجموعة
عند  BBB+مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة .يعك�س الت�صنيف االئتماين ك ً
ال من م�ستوى كفاءة وقوة
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صافي األرباح

اإليرادات

مليون د.ك

مليون د.ك

هاتفwww.gulfinsgroup.com +965 180 20 80 :

أبرز األنشطة

احلفاظ على موقع الريادة يف ال�سوق الكويتي ،والبحريني ،والأردين من حيث �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة ويف ال�سوق امل�صري من حيث فائ�ض االكتتاب
احلفاظ على الت�صنيف االئتماين A-

)ممتاز( مع نظرة م�ستقبلية ايجابية من وكالة الت�صنيف

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين

املحافظة على موقعها الريادي من حيث �إجمايل الأق�ساط املكتتبة و�إجمايل الأرباح
ح�ضور ن�شط يف ال�سوقني الكويتي والبحريني

العاملية �أيه �إم ب�ست

�شركة الت�أمني البحرينية الوحيدة التي حت�صل على ت�صنيف  A-من م�ؤ�س�سة �أيه

ح�صلت على ت�صنيف ائتماين  BBB+مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة من وكالة الت�صنيف العاملية

�إم بي�ست

�ستاندرد �آند بورز ما يعك�س مكانتها ك�شركة ت�شغيل قاب�ضة ملجموعة �إقليمية كبرية
مت بنجاح تو�سعة التواجد االقليمي للمجموعة باال�ستحواذ على ح�صة االغلبية من �أ�سهم

المجموعة العربية المصرية للتأمين

ال�شركة اجلزائريــة للت�أمينـــات ) (2Aباعتبارهـــا �شركــة تابعـــة وال�شركــة اجلزائريــة للحياة

الرائد يف ال�سوق يف فائ�ض الت�أمني و�صايف الأرباح

) (AGLICباعتبارها �شركة زميلة

تتمتع بت�صنيف  B++مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة من م�ؤ�س�سة �أيه �إم بي�ست

فازت بجائزة �أف�ضل عالمة جتارية من وورلد براندجن �أوورد ،لندن

�أعلى ر�أ�س مال مدفوع يف القطاع اخلا�ص ل�شركات الت�أمني امل�صرية مببلغ

الفوز بجائزة العالمة التجارية الرائدة يف الكويت ) (Super Brandللعام الرابع على التوايل

مليون جنيه م�صري

175

فازت بجائزة �أف�ضل �شركات الت�أمني لأغرا�ض غري الت�أمني على احلياة يف م�صر
أبرز المؤشرات المالية

لعام  2015من قبل جلوبال بانكينج �أند فاينان�س ريفيو �أووردز

ارتفاع الأرباح ال�صافـية بن�سبة  %17لت�صل �إىل  14مليون د.ك
ارتفاع الأق�ساط الإجمالية املكتتبة بن�سبة  %7لت�صل �إىل  185.9مليون د.ك
ارتفاع قيمة الأ�صول املج ّمعة بن�سبة  %6.1لت�صل �إىل  368.4مليون د.ك

أبرز أنشطة الشركات التابعة
الخليج للتأمين وإعادة التأمين

ح�صلت على ت�صنيف ائتماين بدرجة ) A-ممتاز( للقوة املالية مع ت�صنيف ائتماين

الشركة المصرية للتامين التكافلي  -حياة

�أول �شركة حتافظ على م�شاريعها مع �شركة ميد نيت
حا�صلة على ت�صنيف  B+مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة من �ستاندرد �آند بورز

الشركة السورية الكويتية للتأمين

املحافظة على قاعدة الزبائن من خالل تقدمي الأ�سعار الفنية التناف�سية واخلدمات
يف التعوي�ضات ب�أف�ضل �صورة ممكنة

م�صدر  A-مع نظرة م�ستقبلية ايجابية من وكالة الت�صنيف العاملية �أيه �إم ب�ست
ح�صلت على ت�صنيف ائتماين بدرجة  A-مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة للقوة املالية
والت�صنيف االئتماين املقابل من وكالة الت�صنيف العاملية �ستاندرد �أند بورز
الفوز بجائزة �أف�ضل �شركة ت�أمينات على احلياة لعام  2015يف الكويت من قبل
وكالة وورلد فاينان�س ،لندن
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مجموعة المشاريع :الخدمات المالية

السيد حسين الالني
الرئيس التنفيذي بالوكالة
بنك الخليج المتحد

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %97 :2015
بنك اخلليج املتحد هو جمموعة م�صرفية رائدة تخت�ص ب�إدارة الأ�صول واملتاجرة واال�ستثمار،

هاتفwww.ugbbah.com +973 1753 3233 :

تغطي �أن�شطة �إدارة الأ�صول وال�صناديق اال�ستثمارية كل من الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية.

وتغطي عملياته منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وانطالقاً من مقره الرئي�سي يف البحرين،

كما تت�ضمن �أنظمة �إدارة املحافظ االختيارية وغري االختيارية ،وتداول الأوراق املالية ،وهيكلة

�إ�ضافة �إىل �شبكة �شركاته التابعة الإقليمية ،يقوم البنك يف املقام الأول ب�إدارة الأ�صول وال�صناديق

املحافظ ،وتقدمي اال�ست�شارات ب�ش�أن توزيع الأ�صول ،وال�صناديق امل�شرتكة ،واال�ستثمارات والهيكلة،

اال�ستثمارية واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية و�أ�سهم امللكية اخلا�صة ومتويل ال�شركات.

واال�ستثمارات البديلة/املهيكلة .وت�شتمل الأن�شطة امل�صرفية اال�ستثمارية التقليدية والإ�سالمية
على االكتتاب بالأ�سهم والديون ،وعمليات االكتتاب اخلا�صة ،و�إعادة هيكلة ر�أ�س املال ،وعمليات

وتت�ضمن الأن�شطة التجارية واملالية الأخرى اخلدمات امل�صرفية التجارية وخدمات اخلزانة

الدمج واال�ستحواذ .كما تركز �أن�شطة الأ�سهم اخلا�صة على جماالت النمو الهامة �أو القطاعات

والو�ساطة وخدمات االدخار واملعا�شات التقاعدية .وميتلك البنك من خالل �شركاته الزميلة

التي يرتفع الطلب عليها مثل االت�صاالت ،والإعالم ،والتكنولوجيا ،والطاقة.

غري املالية ا�ستثمارات كبرية يف القطاعات العقارية وال�صناعية.
أبرز األنشطة

ت�أ�س�س بنك اخلليج املتحد يف عام  1980وميار�س �أعماله مبوجب ترخي�ص اخلدمات امل�صرفية

جنحت جمموعة بنك اخلليج املتحد يف حت�سني ا�ستحقاق الديون من خالل ت�سديد 343

يف قطاع اجلملة من م�صرف البحرين املركزي ،كما �أنه مدرج يف بور�صة البحرين .وقد �أ�س�س

مليون دوالر �أمريكي واحل�صول على متويل بقيمة  262مليون دوالر �أمريكي

البنك على مدار  34عاماً� ،شهرة ت�ستند �إىل القوة املالية واحلوكمة الر�شيدة واالدارة ال�سليمة

الدرجة اال�ستثمارية  BBBمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة

وعمق اخلربات.
أبرز المؤشرات المالية

وللبنك �شركات مالية تابعة وزميلة هي �شركة كامكو لال�ستثمار ،بنك برقان ،فيم بنك� ،شركة

حتقيق �أرباح للعام اخلام�س والع�شرون على التوايل

منافع لال�ستثمار� ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة� ،شركة اخلليج للخدمات املالية – �شمال �أفريقيا،

تخفي�ض الدين بقيمة  66.8مليون دوالر �أمريكي

�شركة ال�شرق للو�ساطة املالية و�شركة تقاعد لالدخار والتقاعد� .أما ال�شركات غري املالية فهي

بلغ �إجمايل حجم الأ�صول املُدارة  10.7مليار دوالر �أمريكي

�شركة كابيتال املتحدة للنقل و�شركة العقارات املتحدة.
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مجموعة المشاريع :الخدمات المالية

السيد فيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي
كامكو

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %86 :2015

هاتفwww.kamconline.com +965 185 26 26 :

تعترب �شركة كامكو لال�ستثمار �إحدى �أكرب ال�شركات اال�ستثمارية يف املنطقة من حيث حجم

تهدف كامكو من خالل ا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية على موا�صلة تعزيز قدراتها الرئي�سية من خالل

الأ�صول املدارة ،و�شركة رائدة �إقليمياً يف قطاع اال�ستثمارات امل�صرفية ،وهي تندرج حتت �إ�شراف

طرح �أدوات ا�ستثمارية مبتكرة ت�ستهدف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل

هيئة �أ�سواق املال يف الكويت وبنك الكويت املركزي.

اخلدمات املالية التي تلبي احتياجات العمالء عرب منتجات ا�ستثمارية متطورة اثبتت جناحها،
وتوجه ا�ستثماري وا�ضح ،وبدعم من فريق عمل ذو خربة طويلة ،و�سجل حافل بالإجنازات.

ت�أ�س�ست كامكو يف عام  1998و�أدرجت يف �سوق الكويت للأوراق املالية يف عام  2003وهي �شركة
تابعة لبنك اخلليج املتحد ،وتعد كامكو ذراع �إدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية
التابعة ل�شركة م�شاريع الكويت.

أبرز األنشطة

املحافظة على النمو الت�شغيلي وا�ستمرار الربحية
ادارة �إ�صدار �سندات دين الأول من نوعه م�صنف بدرجة ا�ستثمار  Baa1من قبل وكالة موديز

جنحت كامكو يف تعزيز حجم �أ�صولها املدارة لي�صل �إىل  11مليار دوالر �أمريكي تقريباً ،وحتقيق
�سجل حافل من العمليات اال�ستثمارية امل�صرفية الناجحة يف �أ�سواق املال يفوق عددها الـ

83

عملية بقيمة  12.5مليار دوالر �أمريكي تقريباً كما يف  31دي�سمرب .2015

يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
الفوز بجائزة �أف�ضل �شركة لإدارة اال�صول يف الكويت من مينا اف ام
تعزيز �أداء ال�صناديق اال�ستثمارية وتوزيع �أرباح على امل�ستثمرين
توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة تقاعد لالدخار والتقاعد بهدف تعزيز التعاون امل�ستقبلي

لقد حازت كامكو ،خالل �أكرث من عقدين من اخلربة يف جمال �صناعة اال�ستثمار ،على �سمعة
طيبة �إقليمياً مدعومة ب�أدائها ،تبلورت يف فل�سفتها اال�ستثمارية املتزنة واحلكيمة ومنوذج عملها
املتطور ومفهومها املت�أ�صل حول تطبيق �أعلى معايري ال�شفافية ،لتحافظ بذلك على قاعدة
عمالئها الوا�سعة واملتنامية.
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مجموعة المشاريع :اإلعالم

السيد ديفـيد بوتوراك
الرئيس التنفـيذي
OSN

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %60.5 :2015
 OSNهي ال�شركة الرائدة يف �سوق خدمات التلفزة الف�ضائية املدفوعة على م�ستوى ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .تقدم ال�شبكة �أو�سع ت�شكيلة من الرتفيه العربي والغربي واجلنوب
�آ�سيوي والفلبيني املميز وذلك من خالل �أكرث من  150قناة تلفزيونية مليئة بالرتفيه املميز.
تقدم  OSNللم�شاهدين يف املنطقة م�شاهدة ح�صرية لأحدث الأفالم املحطمة ل�شباك التذاكر و�أ�شهر
املناف�سات الريا�ضية والربامج الوثائقية والأخبار وبرامج الأطفال والربامج احلوارية املبا�شرة.
وتفخر ال�شركة باتفاقاتها احل�صرية مع �أكرب ا�ستوديوهات هوليوود مثل وورنر بروذرز ،وباراماونت،
وفوك�س ،وديزين ،و�سوين ،و�أم جي �أم ،ويونيفري�سال ،و�أت�ش بي �أو ،ودرمي ورك�س .وبالإ�ضافة �إىل
قنواتها اخلا�صة ،توفر  OSNعرب �شراكاتها مع �أ�شهر ال�شبكات التلفزيونية العاملية جمموعة من
�أروع القنوات مثل قناة ديزين و�سكاي نيوز وجمموعة قنوات دي�سكوفري ونا�شونال جيوغرافيك.
وتعر�ض قناة  ،OSN Pehlaمنذ عام � ،2013أ�شهر �أفالم بوليوود و�أهم مباريات الكريكيت ،حيث
تتمتع بحقوق البث احل�صرية للعديد من البطوالت الدولية مثل ICC Cricket World Cup
ومناف�سات الكريكيت الهندية.

للم�شرتكني فر�صة اال�ستمتاع ب�آالف ال�ساعات من املحتوى الرتفيهي املميز مبا ي�شمل �أ�ضخم
�أفالم هوليوود والإنتاجات العربية ال�شهرية.
أبرز األنشطة

منو قاعدة امل�شرتكني يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بف�ضل الرتكيز على توفري
املحتوى املميز واحل�صري ،واال�ستثمار يف التكنولوجيا املبتكرة
حتديث وتعزيز ال�شراكات مع  ،HBOو  ،Warner Brosو International Television
 ،Distributionو ،Eagle Filmsو ،Gulf Filmو CNBCوWWE
�إ�ضافة قنوات جديدة وح�صرية
احل�صول على متويل م�شرتك بقيمة  400مليون دوالر بهدف تعزيز املحتوى احل�صري املتميز،
وتطوير تقنيات مبتكرة ترثي جتربة امل�شاهدين
�إطالق  ،OSN Storeاملن�صة الرقمية الأوىل من نوعها يف املنطقة ل�شراء واقتناء الأفالم
�ص ّعدت  OSNمن حملتها ملكافحة القر�صنة التلفزيونية

التطلعات لعام 2016

وك�شبكة رائدة قامت  OSNبتغيري جتربة امل�شاهدة التلفزيونية يف املنطقة ب�شكل كامل عن طريق
توفري ترفيه عايل اجلودة عرب �أكرث من  65قناة بتقنية  HDوهي حالياً ال�شبكة الوحيدة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التي توفر باقة كاملة من قنوات  HDمع ترفيه ثالثي الأبعاد .3D

على الرغم من املناف�سة ال�شديدة التي ي�شهدها هذا القطاع ،ف�إن عام � 2016سيكون عاماً مهماً
بالن�سبة لـ  ،OSNيف ظل عقد �شراكات جديدة وح�صرية مع مقدمي املحتوى العاملي ،واعتماد
التقنيات املبتكرة وريادة وا�ضحة يف خدمات التلفزة عرب �شبكة االنرتنت.

وكانت � OSNأول من �أطلق تقنية  DVRمن خالل جهاز  ،OSN DVR HDو ،OSN Playوالتي
تعترب �أول من�صة تلفزيونية رقمية يف املنطقة ،وجهاز ا�ستقبال  ،OSN Plus HDز�أول جهاز
ا�ستقبال ذو خا�صية الت�سجيل واملربوط باالنرتنت بتقنية  3Dو ،HDو�أول خدمة م�شاهدة عند
الطلب  .OSN On Demandوقامت يف عام  2015ب�إطالق  ،OSN Storeاملن�صة الرقمية الأوىل
من نوعها يف ال�شرق الأو�سط ل�شراء واقتناء الأفالم ،والتي تتيح للم�شرتكني �إمكانية بناء مكتبة
�أفالم رقمية �ضخمة عالية اجلودة.

قامت  OSNب�إ�ضافة �ست قنوات جديدة وح�صرية يف بداية عام  ،2016على �أن يتم �إطالق
العديد من القنوات املميزة خالل العام احلايل .ويف هذا الوقت �سيوا�صل كل من
و OSN Playبالتو�سع و�إدخال حت�سينات متا�شياً مع متطلبات امل�شاهدين.

كما كانت
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هاتفwww.osn.com +971 4367 7777 :

OSN

قد �أطلقت يف عام

2014

خدمة امل�شاهدة عرب الإنرتنت  ،Goالتي توفر

OSN Store

كما �ستوا�صل  OSNيف عملية تطوير قطاع خدمات التلفزة الف�ضائية يف املنطقة عرب تقدمي
املحتوى واخلدمات املبتكرة التي من �ش�أنها حت�سني جتربة امل�شرتكني� .إن الربجمة الكبرية
واحل�صرية التي ال مثيل لها �سوف ت�ؤكد مكانة  OSNباعتبارها ال�شبكة الأف�ضل يف جمال
تقدمي الرتفيه التلفزيوين.
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السيد محمود الصانع
رئيس مجلس اإلدارة
يونايتد نتوركس

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %62 :2015
يونايتد نتورك�س هي �شركة رائدة يف جمال تقدمي احللول ومزود رئي�سي خلدمات االت�صاالت

هاتفwww.unitednetworks.com.kw +965 182 8444 :

أبرز األنشطة

وتكنولوجيا املعلومات والإعالم .تعمل ال�شركة على تقدمي خدماتها يف منطقة ال�شرق الأو�سط

�إطالق قناة مارينا التلفزيونية

و�شمال �أفريقيا عن طريق �شركاتها التابعة ،وتطوير خدماتها بطريقة مبتكرة با�ستخدام �أف�ضل

النجاح يف نيل اثنني من الرتددات الكاملة كجزء من التطور امل�ستمر يف قطاع الأقمار ال�صناعية

من�صات التكنولوجيا احلديثة لتعزيز التوا�صل والكفاءة يف بيئات العمل والرفاهية.

توقيع عقد مع )وزارة الإعالم – تلفزيون الكويت( لباقة كاملة من البث التلفزيوين

جنحت يونايتد نتورك�س يف بناء حتالفات و�شراكات ا�سرتاتيجية مع �شركات االت�صاالت العاملية

أبرز المؤشرات المالية

الرئي�سية وتعزيز تواجدها العاملي ،مما جعلها مزود رئي�سي لل�شركات العاملية يف املنطقة .ويعترب

ارتفاع �إجمايل الأ�صول بن�سبة  %7.5لت�صل �إىل  30.3مليون دينار كويتي

حتالف ال�شركة مع مقدمي اخلدمات العاملية �إ�ضافة جديدة يف �صناعة تكنولوجيا املعلومات

زيادة الإيرادات بن�سبة � %7.4إىل  24.8مليون دينار كويتي

واالت�صاالت حيث تعترب �أحد مقدمي اخلدمات الرائدة يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف ال�سوق الكويتي.

التطلعات لعام 2016

ال�سعي لتنويع م�صادر الدخل وذلك ل�ضمان ا�ستدامة �أعمالها وحتقيق منو نوعي
اال�ستمرار يف النمو يف قطاع الأعمال التجارية والتو�سع يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا
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مجموعة المشاريع :العقار

السيد أحمد قاسم
نائب الرئيس التنفيذي
شركة العقارات المتحدة

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %71 :2015
تعد �شركة العقارات املتحدة �أبرز ال�شركات لتطوير العقار يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال

هاتفwww.urc.com.kw +965 180 5225 :

أبرز األنشطة

�أفريقيا حيث تبلغ �إجمايل قيمة �أ�صولها  554مليون دينار كويتي ) 1.8مليار دوالر �أمريكي( كما

اال�ستحواذ على م�شروع �أ�سوفيد يف املغرب

يف  31دي�سمرب  .2015ت�أ�س�ست ال�شركة التي تتخذ من الكويت مقراً رئي�سياً لها يف العام ،1973

�إعادة هيكلة ال�شركة وت�شكيل �إدارة تنفيذية جديدة

ومت �إدراجها يف �سوق الكويت للأوراق املالية يف العام  .1984تتوزع �أن�شطة العقارات املتحدة يف
عدة بلدان يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من خالل عدد من الأذرع اال�ستثمارية

أبرز المؤشرات المالية

وال�شركات التابعة التي متلكها .وتت�ضمن املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة املجمعات التجارية،

ارتفاع الأرباح ال�صافية بن�سبة  %8.3لت�صل �إىل  8.5مليون د.ك

والفنادق ،واملنتجعات ،واملباين ال�سكنية ،واملباين وناطحات ال�سحاب الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع

ارتفاع الإيرادات الت�شغيلية بن�سبة  %17.1لت�صل �إىل  60.5مليون د.ك

عقارية متعددة اال�ستخدامات يف مقدمتها برج كيبكو ،وفندق مارينا ،مارينا مول يف الكويت،

ارتفاع الأرباح الت�شغيلية بن�سبة  %34لت�صل �إىل  23.1مليون د.ك

�صاللة جاردنز مول و�صاللة جاردنز رزيدن�سز يف ُعمان والعبديل مول يف الأردن ،ورو�شة فيو
 1090يف لبنان� ،أ�سوار رزيدن�سز يف م�صر ومنتجع جنوت يف �سلطنة عمان و�أ�سوفيد يف املغرب.
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مجموعة المشاريع :الصناعة

الشيخ خليفة
عبد اهلل الجابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
شركة الصناعات المتحدة

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %81 :2015
ت�أ�س�ست �شركة ال�صناعات املتحدة يف عام  ،1979وتهتم باال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي وال�صحي.

هاتفwww.uickw.com +965 2294 3236 :

أبرز المؤشرات المالية

ت�ضم حمفظة ا�ستثمارات ال�شركة ا�ستثماريني �أ�سا�سيني هما �شركة القرين ل�صناعة الكيماويات

ارتفاع الأ�صول املج ّمعة بن�سبة  %16باملقارنة بالعام املا�ضي لت�صل �إىل  227.9مليون دينار

البرتولية – �أحد �أكرب م�ستثمري الكويت يف قطاعي الكيماويات البرتولية وال�صناعة ،بالإ�ضافة

كويتي نتيجة لزيادة اال�ستثمارات طويلة الآجل

�إىل �شركة التقدم التكنولوجي� ،إحدى ال�شركات املحلية الرائدة يف جمال املعدات الطبية.

حتقيق �أرباح بقيمة  4.71مليون دينار كويتي ) 10.56فل�س لل�سهم(

أبرز األنشطة

ارتفاع حجم الأرباح من ال�شركات الزميلة بن�سبة

%50

نظراً لتح�سن �أداء �شركة القرين

ل�صناعة الكيماويات البرتولية و�شركة التقدم التكنولوجي ،وبعد ا�ستبعاد �أرباح �إعادة التقييم
اال�ستثنائية املحققة من ال�شركات الزميلة خالل العام املا�ضي
ارتفاع الإيرادات الأخرى لت�صل �إىل  0.28مليون دينار كويتي نظراً الرتفاع قيمة حقوق امللكية
املتعلقة ب�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية
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مجموعة المشاريع :الصناعة

السيد سعدون عبداهلل علي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %31 :2015

هاتفwww.qpic-kw.com +965 2294 3232 :

ت�أ�س�ست �شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية يف عام  2004وهي �شركة م�ساهمة مدرجة
يف البور�صة ،بر�أ�س مال قدره

110

ماليني دينار كويتي .ت�ضم حمفظة ا�ستثمارات ال�شركة

ح�ص�ص يف �أكرب م�شاريع و�شركات ال�صناعات البرتوكيماوية يف الكويت مثل �شركة ايكويت
للبرتوكيماويات وال�شركة الكويتية للأوليفينات وال�شركة الكويتية للعطريات ،بالإ�ضافة �إىل
ح�ص�صها الرائدة يف جماالت ال�صناعة واخلدمات البرتولية والكيماويات من خالل ا�ستثماراتها
يف ال�شركة ال�سعودية الألبان والأغذية )�سدافكو( ،ال�شركة الوطنية للخدمات البرتولية )نابي�سكو(،
وال�شركة املتحدة للم�شروعات النفطية .تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة يف الأول من �شهر �أبريل
وتنتهي يف  31مار�س من كل عام.

ح�صة مُلكية �شركة القرين%47.5 :
أبرز األنشطة

ارتفاع الإيرادات من ال�شركات الزميلة بن�سبة تفوق  ،%56والإيرادات املج ّمعة بن�سبة
%54

ارتفع �إجمايل الأ�صول بن�سبة  %11وحقوق امللكية بن�سبة  %9.8بالرغم من التوزيعات
النقدية التي جاءت بن�سبة

%5

ارتفاع التدفقات النقدية يف نهاية عام  2015بن�سبة  ،%16كما ارتفعت قيمة ا�ستثماراتها

أبرز األنشطة (أبريل  -ديسمبر) 2015

ارتفاع الأرباح الت�شغيلية من اال�ستثمارات على الأخ�ص يف ال�شركة الكويتية للعطريات

يف املحافظ بن�سبة

%10

متكن القطاع ال�صناعي يف ال�شركة من حتقيق عوائد جيدة ب�شكل دائم وجنح باال�ستحواذ
على ح�صة �سوقية جديدة يف ال�شرق الأو�سط ويتو�سع حالياً يف �أ�سواق جنوب �آ�سيا

أبرز المؤشرات المالية (أبريل  -ديسمبر) 2015

حققت ال�شركة نتائج قيا�سية خالل الأ�شهر الت�سعة املمتدة بني الأول من �أبريل و  31من �شهر
دي�سمرب

الشركة المتحدة للمشروعات النفطية

2015

أبرز المؤشرات المالية

ارتفاع الأرباح ال�صافـية بن�سبة

ارتفاع الأرباح لت�صل �إىل  11.3مليون دينار كويتي

ارتفاع الأ�صول بن�سبة

بلغت ربحية ال�سهم الواحد  10.84فل�س

ارتفاع حقوق امل�ساهمني بن�سبة

%54

%13
%12

بلغت القيمة الدفرتية  308فل�س لل�سهم
ارتفاع �إجمايل الأ�صول �إىل  535مليون دينار كويتي
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مجموعة المشاريع :الصناعة

السيد والتروس ماثيوس
الرئيس التنفـيذي
سدافكو

�شركة تابعة ل�شركة القرين
�أ�صبحت ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�سدافكو( منذ ت�أ�سي�سها يف عام

هاتفwww.sadafco.com +966 12 6293366 :
1976

�إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال ت�صنيع الألبان والأغذية وبيعها وتوزيعها يف منطقة ال�شرق

يعمل لدى ال�شركة حوايل

2200

موظف من

41

جن�سية .وتقوم بت�سويق منتجاتها من خالل

العالمات التجارية ال�سعودية ،وكري�سبي وبابو.

الأو�سط .تتخذ ال�شركة من ال�سعودية مقراً رئي�سياً لها وتن�شط عرب خمتلف دول ال�شرق الأو�سط،
وهي رائدة يف احلليب طويل الأجل ومعجون الطماطم بالإ�ضافة �إىل الآي�سكرمي وذلك من خالل
عالمتها التجارية

“ال�سعودية”.

أبرز األنشطة

حت�سن يف هام�ش الربح بف�ضل انخفا�ض �أ�سعار املواد اخلام الرئي�سية
ّ
�سدافكو تك�سر حاجز مبيعات بقيمة  533مليون دوالر �أمريكي

تقوم ال�شركة بت�شغيل ثالثة م�صانع حائزة على معايري اجلودة الدولية �آيزو  22000:2005يف

حتقيق منو ب�أرقام مزدوجة بالرغم من البيئة التناف�سية العالية

كل من جدة والدمام التي تنتج �أغلبية �سلة منتجاتها .وقد مت �إدراج ال�شركة يف ال�سوق ال�سعودي
ٍ
التطلعات لعام 2016

للأوراق املالية يف عام .2005

تعمل ال�شركة لال�ستمرار مبعدالت النمو التي حققتها م�ستفيدة من انخفا�ض الأ�سعار العاملية
يتم نقل املنتجات امل�صنعة وامل�ستوردة �إىل  24م�ستودع با�ستخدام �أ�سطول ال�شركة من ال�شاحنات

للمواد اخلام الرئي�سية

الكبرية ليتم توزيعها على نحو � 35ألف عميل عرب دول اخلليج بوا�سطة فريق �سدافكو للمبيعات

تعزيز الفعالية يف عمليات الت�صنيع الأمر الذي �سي�ساهم ب�شكل �إيجابي يف النتائج الإجمالية

والتوزيع.

لعام

2016

ا�ستك�شاف وتطوير املنتجات لتحديد �أطروحات جديدة جذابة تلبي توقعات امل�ستهلكني
وتنت�شر �شبكة توزيع �سدافكو على  500م�سار بيع تعمل انطالقاً من  20م�ستودعاً يف ال�سعودية

موا�صلة اال�ستثمار يف العالمة التجارية “ال�سعودية” لتعزيز موقعها الريادي وزيادة ح�صتها

كل من قطر ،والبحرين ،والكويت والأردن ،مما �أدى �إىل تعزيز قدرات
بالإ�ضافة �إىل م�ستودع يف ٍ

ال�سوقية

و�إمكانيات فريق املبيعات .كما تقوم �سدافكو بت�صدير منتجاتها للعديد من الأ�سواق اخلارجية
وت�سويقها عن طريق املوزعني والوكالء.
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مجموعة المشاريع :التعليم

السيد مشعل علي
الرئيس التنفـيذي
شركة التعليم المتحدة

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %44 :2015

الجامعة األمريكية في الكويت
رئيس الجامعة
الدكتور نزار حمزة
هاتف+965 180 20 40 :
www.auk.edu.kw

اجلامعة الأمريكية يف الكويت هي م�ؤ�س�سة تعليمية للآداب والعلوم احلرة ،تكر�س �إمكاناتها
للتدري�س والتعليم والبحث العلمي .تطرح اجلامعة برامج تزود الطلبة باملعرفة واملهارات الالزمة
لطلب العلم مدى احلياة وللنجاح املهني .وت�ساهم اجلامعة يف �إثراء املجتمع بتهيئة بيئة م�شجعة
على التفكري النقدي والتوا�صل الفاعل وتنمية الذات والريادة.
تطمح اجلامعة �إىل �أن تكون م�ؤ�س�سة تعليمية رائدة معرتف بها حملياً و�إقليمياً ودولياً لتميزها
امل�ؤ�س�سي والأكادميي ،و�إجنازات خريجيها.
تلتزم اجلامعة الأمريكية بنموذج الآداب والعلوم احلرة للتعليم التي يتم من خاللها ت�شجيع
الطلبة على درا�سة مواد وامل�شاركة يف �أن�شطة تتعدى املجاالت املحددة يف الدرا�سة �أو التخ�ص�ص.
القيم

تقوم قيم اجلامعة الأمريكية يف الكويت على حرية التفكري ،التعبري وحرية البحث العلمي؛ واحرتام
الهوية واحلقوق الفردية ،والتنوع الثقايف؛ وااللتزام باملعايري الأخالقية والنزاهة وامل�س�ؤولية
االجتماعية؛ وااللتزام ب�أعلى املعايري املهنية والأخالقية.
التعاون األكاديمي مع كلية دارتموث

ترتبط اجلامعة الأمريكية يف الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارمتوث يف هانوفر بوالية
نيوهامب�شاير يف الواليات املتحدة .وتن�ص االتفاقية التي وقعت للمرة الأوىل عام  2003وجددت
يف العام  ،2013على التعاون بني اجلامعتني حول عدد من الربامج وتقدمي دارمتوث جمموعة
من اخلدمات اال�ست�شارية يف املجالني الإداري والأكادميي .ت�أ�س�ست جامعة دارمتوث يف العام
 1769وهي ع�ضو يف  Ivy Leagueوهي منظمة ت�ضم جامعات النخبة يف الواليات املتحدة مثل
هارفرد و برن�ستون و كورنيل.

26

أبرز األنشطة

اجلامعة الأمريكية حا�صلة على االعتماد امل�ؤ�س�سي من جمل�س اجلامعات اخلا�صة  -وزارة
التعليم العايل يف دولة الكويت وذلك منذ الأول من فرباير  .2006ومتر اجلامعة حاليا
باملرحلة الرابعة من �إعادة التقييم امل�ؤ�س�سي
برنامج اللغة االجنليزية املكثف حا�صل على االعتماد الدويل من هيئة اعتماد برامج اللغة
االجنليزية يف الواليات املتحدة حتى عام

2024

الربامج اجلامعية املن�ضوية حتت كلية العلوم والآداب ،حا�صلة على اعتماد جمل�س �أمناء
الأكادميية الأمريكية للعلوم والآداب احلرة
برامج الفنون ،والإن�سانيات والعلوم االجتماعية معتمدة من الأكادميية الأمريكية

برامج العلوم الإدارية معتمدة �أكادميياً من جمل�س اعتماد كليات العلوم الإدارية .واجلامعة
يف طور التقدم للح�صول على االعتمادات الأكادميية لربامج �أخرى
	�إن�شاء مركز العلوم والأبحاث املعلوماتية والهند�سية يف العام

2014

ح�صلت اجلامعة على �أربع جوائز تقنية لـ  ،Ellucian Workflowلتكون بذلك �أول جائزة متنح
جلامعة من خارج الواليات املتحدة
	�إ�ضافة �أجهزة يف قاعات التدري�س مبا يف ذلك �أجهزة كومبيوتر جديدة وتعزيز �أمن ال�شبكة

ت�أ�س�ست �شركة التعليم املتحدة فـي عام  2002ك�شركة متخ�ص�صة بالتعليم
العايل فـي الكويت ،ولل�شركة �ست مدار�س حتت �شركة الر ّيان القاب�ضة
بالإ�ضافة �إىل اجلامعة الأمريكية فـي الكويت واملدر�سة املتحدة الأمريكية.

هاتفwww.kipco.com +965 2244 8310/1/2 :

المدرسة المتحدة األمريكية

شركة الريان القابضة

المدير المؤسس

الرئيس التنفيذي

الدكتورة جنيفر بكويث

السيد محمد عبدالرحمن الشعيبي

هاتف+965 2553 0100 :

هاتف+965 2382 4246 :

www.aus.edu.kw

www.alrayanholding.com

متتد املدر�سة املتحدة الأمريكية على م�ساحة ت�صل �إىل � 12ألف مرت مربع وبتكلفة �إجمالية ت�صل �إىل

ت�أ�س�ست �شركة الر ّيان القاب�ضة يف الكويت عام  2006بر�أ�سمال قدره  16.3مليون دينار كويتي

 33مليون دينار كويتي .مت افتتاح املرحلة الأوىل من املدر�سة يف �شهر �سبتمرب  2013للتالميذ من

بهدف خدمة التعليم يف دولة الكويت ،و�أ�صبحت �شركة تعليمية رائدة بدءا من مرحلة الرو�ضة

مرحلة � Pre Kإىل ال�صف اخلام�س ،ويف �سبتمرب من العام  2014مت افتتاح املرحلة املتو�سطة وذلك

وحتى �صفوف املرحلة الثانوية.

من ال�صف ال�ساد�س وحتى الثامن� .أما املرحلة الثانية فقد مت افتتاحها يف خريف عام  2015بعد
االنتهاء من ت�شييد املناطق اخلا�صة باملرحلة املتو�سطة والثانية وجرى بالتايل افتتاح ال�صف التا�سع.

بد�أت ال�شركة ن�شاطها الفعلي يف عام  2007وتطورت ب�شكل �إيجابي لتحتل مكانة بارزة بني �شركات
�أخرى تزاول نف�س الن�شاط .متتلك �شركة الر ّيان مدر�سة الكويت العاملية الإجنليزية ،واملدر�سة
الباك�ستانية الدولية اجلديدة .وقامت ال�شركة تدريجياً ب�ضم ٍ ّ
كل من مدر�سة الفحيحيل الوطنية

أبرز األنشطة

ت�ضم املدر�سة حالياً  531طالب وطالبة

بنني  /بنات ،ومدر�سة الفحيحيل الوطنية الهندية اخلا�صة ،واملدر�سة الربيطانية الدولية �إىل
جمموعة مدار�سها .ويبلغ عدد طالب مدار�سها حالياً حوايل � 13ألف طالب وطالبة.

جنحت املدر�سة ب�إطالق املراحل الدرا�سية الثالث ،االبتدائية واملتو�سطة والثانوية
ارتفع عدد الطالب امل�سجلني يف ال�سنة الدرا�سية احلالية بن�سبة
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تقوم ال�شركة حالياً بت�شغيل خم�س مدار�س حتت مظلتها من خالل ال�شركات التابعة .وتعمل
املدر�سة الدولية الباك�ستانية اجلديدة واملدر�سة االجنليزية الكويتية الدولية حتت مظلة �شركة

االنجازات

احل�صول على ع�ضوية جمل�س املدار�س الدولية ،والبدء بتنفيذ خطط التنمية املهنية للمعلمني

الر ّيان للخدمات التعليمية .بينما تعمل مدر�سة الفحيحيل الوطنية الهندية اخلا�صة ،ومدر�سة

واملوظفني

الفحيحيل الوطنية واملدر�سة الربيطانية العاملية حتت مظلة م�ؤ�س�سة نوري للتدري�س.

توقيع �شراكة مع جامعة والية �إيداهو تقدم مبوجبها اجلامعة جمموعة من اخلدمات اال�ست�شارية

مالحظة :مدر�سة الفحيحيل الوطنية النموذجية كانت تعمل حتى

2013/8/31

بهدف تبني �أف�ضل املمار�سات التعليمية الأمريكية يف الريا�ضيات ،اللغة الإجنليزية ،الفنون،
والتكنولوجيا ،وجمتمعات التعلم املهنية

أبرز األنشطة

	�إطالق �أن�شطة ترفيهية وتعليمية بعد ال�ساعات املدر�سية يف

تفعيل الف�صول الذكية من ال�صف الثالث حتى ال�صف اخلام�س يف مدر�سة الفحيحيل الوطنية

2015 – 2014

	�إعداد خطة تنفيذية متتد على ثالث �سنوات لت�شكيل مناهج م�شرتكة

الهندية اخلا�صة

	�إطالق برنامج  Edivateعرب الإنرتنت لتقييم املعلمني والإداريني وتطويرهم

جاءت مدر�سة الفحيحيل الوطنية الهندية اخلا�صة يف املركز الأول بني كافة املدار�س الهندية

جتهيز الف�صول الدرا�سية ب�شا�شات

LED

تفاعلية ،وطاوالت ذكية ونظام

Rediker

لإدارة

الف�صول الدرا�سية

ترخي�ص املرحلة الثانوية باملدر�سة الربيطانية العاملية و�إطالق ال�صف العا�شر

التطلعات لعام 2016

التطلعات لعام 2016

افتتاح املرحلة الثانوية )ال�صف العا�شر( يف العام الدرا�سي
توقع ارتفاع �أعداد الطالب للعام

ت�شييد الطابق الثالث باملدر�سة الباك�ستانية الدولية اجلديدة لزيادة الطاقة اال�ستيعابية

2017 – 2016

�إىل

2017 – 2016

720

االبتدائية ،و 131للمرحلة املتو�سطة و 85للمرحلة الثانوية
	�إعداد خطة ا�سرتاتيجية �شاملة متتد من � 5إىل � 7سنوات

ت�شييد مباين جديدة لزيادة الطاقة اال�ستيعابية للمدر�سة الباك�ستانية الدولية اجلديدة

طالب وطالبة،

504

للمرحلة

ومدر�سة الكويت العاملية االجنليزية
ا�ستك�شاف فر�صة افتتاح مدر�سة جديدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
ا�ستك�شاف فر�صة يف الكويت لال�ستحواذ على مدر�سة �أو �إطالق مدر�سة جديدة
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مجموعة المشاريع :قطاعات أخرى

السيد لوك ميتيفـييى
الرئيس التنفـيذي
شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد

ح�صة امل ُلكية املجمّعة ل�شركة م�شاريع الكويت لعام %100 :2015

هاتفwww.takaud.com +973 17 511 611 :

�شركة تقاعد لالدخار والتقاعد هي ال�شركة الأوىل من نوعها فـي منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال

و�شركات الت�أمني من تقدمي جمموعة وا�سعة من منتجات اال�ستثمار واالدخار لعمالئها ،مبا يف

�أفريقيا التي تقدم جمموعة وا�سعة من منتجات االدخار والتقاعد للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،ومهمتها

ذلك املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .وبالإ�ضافة �إىل تقدمي �أف�ضل و�أحدث من�صة

هي م�ساعدة الأفراد والأ�سر يف منطقة ال�شرق الأو�سط على تنمية �أموالهم لبناء غد �أف�ضل.

تكنولوجية متاحة ،ف�إننا نقوم �أي�ضا بتوفري التدريب خلدمة العمالء وتوفري اخلربات النوعية

ت�سعى تقاعد �إىل ت�شكيل ثقافة ادخار بحيث ميكن للعمالء حتقيق �أحالمهم والتقاعد مع الأمن

ل�سوق ال�شرق الأو�سط .مع خدمات تقاعد ح�سب الطلب ،ف�إنه ميكن لعمالء البنك و�شركات

املايل .يقوم عمالء ال�شركة باالدخار من �أجل تعليم �أبنائهم ،واقتناء منزل جديد ،وحت�سبا حلاالت

الت�أمني الو�صول �إىل مدخراتهم واملحافظ اال�ستثمارية اخلا�صة بهم على االنرتنت يف �أي وقت

الطوارئ والتقاعد الذي يعك�س م�ستوى املعي�شة الذي اعتادوا عليها.

وبناء م�ستقبل ناجح و�آمن.

توفــر �شركــة تقاعــد للعمــالء �إمكانيــة الو�صول �إىل �صناديق اال�ستثمار الرائدة والراقية ،مبا

أبرز األنشطة

يف ذلك مريابو ،بالك روك ،جي بي مورغان ،ب �آن بي ،كاندريــام ،روبيكــو ،فرانكلــني متبلتــون

تد�شني خدمة �إدارة الرثوات للعمالء

و�شــرودرز.

توقيع � 10شراكات جتارية مع م�صارف و�شركات ت�أمني
ت�شييد واالنتقال �إىل من�صة تقنية لعمليات ال�شركة يف جمال االدخار واال�ستثمار

تعمل تقاعد على ت�سهيل عملية اال�ستثمار وت�صميم خطة االدخار التي تنا�سب كل عميل ح�سب

بناء �إمكانيات متقدمة على �صعيد الت�سويق الرقمي لل�شركة بهدف تعزيز وت�سريع عملياتها

احتياجاته .توفر ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار الت�سع امل�صممة م�سبقا و�صناديق اال�ستثمار التي

التجارية الإقليمية

ي�صل عددها �إىل � 70صندوقاً ،جمموعة وا�سعة من اخليارات .كما يعمل امل�ست�شارون املاليون
وم�ست�شارو �إدارة الرثوات يف ال�شركة على �إيجاد وت�صميم �أف�ضل حلول االدخار والتقاعد للعمالء
من خمتلف الأعمار وم�ستويات الدخل.

التطلعات لعام 2016

التواجد يف  8دول
عقد  20اتفاقية �شراكة جتارية مع امل�صارف و�شركات الت�أمني

ت�ساعد �شركة تقاعد لالدخار والتقاعد ال�شركات على جذب الكفاءات وحت�سني م�شاركة
املوظفني والوالء من خالل توفري خطط املعا�شات التقاعدية لل�شركات .كما مت ّكن البنوك
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مجموعة المشاريع :قطاعات أخرى

السيد طارق عبدالسالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة
شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت
هاتفwww.northafricaholding.com +965 2291 3733 :

تعمل �شركة �شمال �إفريقيا القاب�ضة على ا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة فـي اقت�صادات دول �شمال �إفريقيا واال�ستثمار فـيها .وتعترب ال�شركة من �أكرب ال�شركات اال�ستثمارية فـي منطقة
ال�شرق الأو�سط حيث ت�ضم حمفظتها ح�ص�صاً فـي قطاع ال�صناعة والعقار وخدمات ال�شركات فـي عدة بلدان مثل اجلزائر واملغرب وتون�س وم�صر.

السيد فوزي المسلم
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
شركة الفنادق الكويتية
الكويت
هاتفwww.khc.com.kw +965 2225 7070 :

تعمل �شركة الفنادق الكويتية فـي جمال اخلدمات الفندقية وال�ضيافة .وللفنادق الكويتية جمموعة من ال�شركات التابعة منها �شركة �سفـري الدولية لإدارة الفنادق واملنتجعات التي تعترب من
ال�شركات الرائدة فـي املنطقة بف�ضل  15فندقاً تنت�شر فـي �أنحاء خمتلفة من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ومن ال�شركات التابعة �أي�ضـاً ال�شركـة الكويتيـة للتجهيــزات الغذائية ،و�شركة
�صفاة للتجهيزات الغذائية و�شركة �سفـري للخدمات امل�ساندة وكيك ن بيك� .إن �شركة الفنادق الكويتية مدرجة فـي �سوق الكويت للأوراق املالية.

السيد ناريندرا باليغا
الرئيس التنفـيذي
مركز بولسار للمعرفة
دلهي ،الهند
هاتفwww.pulsarkc.com +91 124 4525300 :

مركز بول�سار للمعرفة هو ال�شركة اال�ست�شارية التابعة ل�شركة م�شاريع الكويت ومقرها الهند .وتقدم هذه ال�شركة حلوالً متقدمة فـي جماالت اخلدمات اال�ست�شارية ل�شركات الأعمال ،والأبحات
والتحليالت املالية .ويقدم بول�سار لعمالئه فـي الهند ،التي ي�شهد اقت�صادها منواً مت�سارعاً ،جمموعة متكاملة من اخلدمات اال�ست�شارية فـي املجال اال�ستثماري .وت�ضم الئحة عمالء مركز بول�سار
�شركات جمموعة �شركة م�شاريع الكويت وعمالء خارجيني.

السيد إقبال محمد
الرئيس
شركة إدارة الخليج المتحدة
بوسطن ،الواليات المتحدة

شركة إدارة الخليج المتحدة
بوسطن ،الواليات المتحدة األمريكية

هاتفwww.kipco.com +1617 3034100 :

�شركة �إدارة اخلليج املتحدة هي ال�شركة التابعة ل�شركة م�شاريع الكويت فـي الواليات املتحدة الأمريكية� .إن هذه ال�شركة ،التي تتخذ من بو�سطن مقراً لها ،تتوىل م�س�ؤولية حتديد املوارد اال�سرتاتيجية
لدعم اخلدمات املالية والأن�شطة العقارية والإعالمية ل�شركة م�شاريع الكويت.
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رسالة من مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يستمر االقتصاد العالمي في مواجهة الكثير من المشاكل في إطار محاوالته الوصول إلى حالة من التوازن ،وذلك
في ظل تحقيق العديد من الدول المصدرة للنفط ودول األسواق الناشئة والبلدان النامية معدالت نمو منخفضة.
تراجعت أسعار النفط في نهاية عام  2015إلى مستويات تاريخية جديدة ومن المتوقع أن تبقى عند هذه
المستويات المنخفضة لفترة طويلة .وقد أظهرت التطورات االقتصادية على مدار التاريخ ،أن انتعاش االقتصاد
العالمي اتسم دائمًا بالبطء بعد الفترات التي استقرت فيها أسعار النفط عند مستويات منخفضة .أما بالنسبة
للبلدان المستوردة للنفط ،فقد انخفض العجز المالي ولكن الفوائد من انخفاض أسعار النفط لم تتحقق حتى
اآلن .وبالمقابل كان التأثير السلبي لالنخفاض الحاد في أسعار النفط على البلدان المصدرة له فوريًا.
وعلى ال�صعيد املحلي فمن املتوقع �أن ي�ؤدي تراجع �أ�سعار النفط �إىل ت�سجيل
عجز يف امليزانية يف عام  .2016وكان �سمو �أمري دولة الكويت قد دعاً م�ؤخراً
ك ً
ال من احلكومة والربملان �إىل ”اتخاذ تدابري �إ�صالحية عاجلة“ يف �ضوء
انخفا�ض �إيرادات الدولة بواقع  60باملائة يف عام .2015
ويف حال قررت احلكومة الكويتية اال�ستمرار يف تنفيذ م�شاريع تطوير البنى
التحتية ف�إنه من املرجح �أن ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة االعتماد على ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص ،ونحن نتوقع ا�ستفادة �شركات جمموعة �شركة
م�شاريع الكويت من مثل هذه امل�شاريع.
�أما بالن�سبة لأدائنا املايل خالل عام  ،2015ف�إنه ي�س ّرنـا �أن نعلن �أننا على
امل�سار ال�صحيح لتحقيق الهدف الذي حددناه لأنف�سنا خالل منتدى ال�شفافـية
فـي العام املا�ضي والذي يتمثل فـي م�ضاعفة حجم الأرباح التي حققناها يف
عام  2014بحلول عام  ،2018وذلك بعدما حققت ال�شركة �أرباحاً بقيمة
 53.03مليون دينار كويتي ) 175مليون دوالر �أمريكي( بزيادة ن�سبتها 15
باملائة باملقارنة مع عام  .2014وهذا يعني �أن �شركة امل�شاريع جنحت بذلك
فـي حتقيق العام الرابع والع�شرين على التوايل من الربحية وهو �سجل حافل
نفتخر به.
وحققت الإي��رادات الإجماليـة من العمليات امل�ستمرة لعام  2015ارتفاعاً
بن�سبـة  4باملائة لت�صل �إىل  621مليــون دينــار كويتي ) 2.1مليار دوالر
�أمريكي( باملقارنة مع  598مليون دينــار كويتي ) 2مليار دوالر �أمريكي( فـي
عام .2014
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع
 25فل�ساً لل�سهم الواحد )�أي مبعدل  25باملائة( واعتماد مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
الإدارة بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل � 220ألف دينار كويتي وهما التو�صيتان اللتان
تخ�ضعان ملوافقة اجلمعية العمومية لل�شركة.
لقد كان من �أب��رز �إجن��ازات �شركتكم فـي  2015الإع�لان عن خطط تنفيذ
م�شروع عقاري �سكني وجتاري متعدد اال�ستخدامات ت�صل قيمته �إىل حوايل
 2.5مليار دوالر �أمريكي� ،سيتم ت�شييده يف منطقة الدعية .و�سيتم بناء هذا
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امل�شروع ،الذي �ستعمل �شركة العقارات املتحدة وكيانات �أخرى على ت�شييده،
على م�ساحة بناء �إجمالية ت�صل �إىل حوايل � 380ألف مرت مربع .و�سيكون
لعدد من �شركات املجموعة ،مبا يف ذلك البنوك و�شركات الت�أمني ،دور يف هذا
امل�شروع .و�سي�شمل امل�شروع وحدات �سكنية وجتارية ،ف�ض ً
ال عن البنية التحتية
مثل احلدائق واملمرات والطرق .ومن املتوقع �أن ينطلق العمل بالبنى التحتية
للم�شروع يف الربع الثاين من هذا العام.
و�شهد عام � 2015شراء جمموعة �شركة امل�شاريع ح�صة ُملكية بن�سبة 51

باملائة يف البنك الأردين الكويتي من بنك برقان .وقد �شكلت ال�صفقة دلي ً
ال
وا�ضحاً على مرونة �شركة امل�شاريع والدعم الذي ب�إمكانها تقدميه ل�شركاتها
الرئي�سية .وقد جنح بنك برقان بعد تنفيذ ال�صفقة يف رفع معدل كفاية ر�أ�س
املال وفق متطلبات بازل  3مرة جديدة ،كما �أنها وفرت له فر�صة اال�ستمرار
يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته وخططه طويلة الأج��ل من �أجل تعزيز قيمة حقوق
امل�ساهمني.
وعلى الرغم من الأو�ضاع الإقليمية املتوترة فقد وا�صلت �شبكة بنك برقان
حتقيق �أداء قوي .ومن املتوقع �أن يحقق البنك م�ستويات جيدة من العائد على
حقوق امل�ساهمني يف عام .2016
�أما  OSNفقد جنحت يف عام  2015بزيادة حجم الإيرادات بن�سبة  11باملائة.
كما ح�صلت ال�شركة الرائدة فـي قطاع خدمات التلفزة الف�ضائية املدفوعة فـي
املنطقة خالل العام على متويل م�شرتك بقيمة  400مليون دوالر �أمريكي ما
يعك�س ثقة املجتمع امل�صريف بنموذج �أعمال  .OSNوقد جاءت هذه ال�صفقة
بغر�ض تعزيز حمتوى  OSNاحل�صري املتميز وتطوير من�صات تقنية مبتكرة
ترثي جتربة امل�شاهدين با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث التقنيات املتوفرة يف العامل،
وتقدمي حمتوى �أكرب باملقارنة مع �أي �شركة تقدم خدمات التلفزة املدفوعة.
وقامت  OSNخالل عام  2015بتوقيع اتفاقية ح�صرية مدتها خم�س �سنوات
مع  .Warner Bros.كما قامت ال�شركة بتعزيز �شراكتها مع �شبكات تلفزيونية
عاملية مثل  HBOو WWEلت�ستمر بالتايل بالوفاء بوعدها بتقدمي املحتوى
احل�صري مل�شرتكيها يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

ويف �إطار حربها امل�ستمرة على القر�صنة التلفزيونية والتوزيع غري القانوين
لأجهزة فك الت�شفري املخالفة ،قامت  OSNخالل العام بالتعاون عن كثب
مع ال�سلطات يف خمتلف دول املنطقة ل�ضبط مزودي املحتوى غري القانوين.
�إن هذه اجلهود ت�ضمن مكاف�أة اجلهات والأفراد التي تعمل يف جمال تطوير
املحتوى التلفزيوين ،الأمر الذي ي�سهم بدوره يف منو �سوق الإنتاج الإقليمي
وتطور الفنانني �أي�ضاً.
و�شهد عام  2015تعزيز جمموعة اخلليج للت�أمني مل�ستوى وحجم عملياتها.
ومت يف نهاية العام تر�سية مناق�صة وزارة ال�صحة الكويتية لتوفري الت�أمني
ال�صحي للمتقاعدين على املجموعة يف �صفقة ت�صل قيمة �أق�ساط الت�أمني فيها
�إىل  82.48مليون دينار كويتي ) 271مليون دوالر �أمريكي( �سنوياً .و�سوف
تعمل اخلليج للت�أمني عن كثب مع اجلهات احلكومية املعنية ال�ستكمال هذه
ال�صفقة يف �أوائل عام � .2016أما على �صعيد جمموعة �شركاتها املنت�شرة يف
�أنحاء خمتلفة من املنطقة ف�إن �أربعة �شركات نا�شطة يف الكويت ،والبحرين،
والأردن وم�صر حتتل املرتبة الأوىل يف �أ�سواقها.
من جهتها قامت �شركة تقاعد لالدخار والتقاعد ،وبعد �إطالقها دائرة جديدة
خلدمة �إدارة ال�ثروات ،بتوقيع اتفاقية تعاون مع بنك مريابو ال�سوي�سري.
و�ستلعب هذه االتفاقية دوراً يف تعزيز املن�صة اال�ستثمارية ل�شركة تقاعد
من خالل �إ�ضافة ال�صناديق اال�ستثمارية املتعددة التابعة للبنك ال�سوي�سري
والتي ت�شمل بع�ضاً من �أهم ال�صناديق و�أكرثها جناحاً .ووا�صلت تقاعد خالل
عام  ،2015تعزيز حمفظة �إدارة الرثوات لتقدم لعمالئها الأثرياء خيارات
ا�ستثمارية �أكرث تنوعاً.
ويف �إطار ا�ستعدادات �شركة م�شاريع الكويت لتنفيذ �إطار حوكمة ال�شركات
الذي حددته هيئة �أ�سواق املال ،الذي من املقرر البدء بتنفـيذه يف منت�صف عام
 ،2016وا�صلت ال�شركة رفع م�ستوى هيكل حوكمة ال�شركات لديها .ويف هذا
املجال قامت ال�شركة باتخاذ �سل�سلة من اخلطوات لإ�ضفاء الطابع الر�سمي
على ميثاق جمل�س الإدارة� ،إىل جانب ال�سيا�سات املتعلقة بحقوق امل�ساهمني
و�أ�صحاب امل�صالح .وت�أتي هذه اخلطوات بعدما كانت ال�شركة قد عملت خالل
العامني املا�ضيني على ت�شكيل عدد من اللجان مبا يتوافق مع الإطار الذي
حددته الهيئة.

�إننا نتطلع �إىل عام  2016بحذر يف ظل التقديرات املتعلقة بالنمو االقت�صادي
العاملي للأ�شهر الإثني ع�شر املقبلة حيث من املتوقع �أن يكون هذا النمو خميباً
للآمال وغري منتظم ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الفائدة يف الواليات املتحدة والتباط�ؤ
االقت�صادي يف ال�صني� .أما يف منطقة ال�شرق الأو�سط ف�إن النمو االقت�صادي
يعاين من رك��ود ،وت�ستبعد التوقعات �أي انتعا�ش على املدى الق�صري وذلك
ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط واال�ضطرابات ال�سيا�سية والتباط�ؤ االقت�صادي
العاملي.
نحن نتوقع �أن ت�ؤثر هذه الأو�ضاع على التوقعات االقت�صادية لعام  2016يف
جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط .ونتيجة لذلك �سنعمل خالل العام املقبل
على بذل املزيد من اجلهود يف �سبيل تعزيز �أعمالنا .قد تنعك�س هذه التطورات
على توقعاتنا بخ�صو�ص الأرباح لعام  ،2016ومع ذلك ف�إننا نبقى على ثقة من
�أن �شركاتنا الرئي�سية �ست�ستمر بالنمو و�سنقوم بجني ثمار هذه اجلهود يف عام
� .2017إن �شركة امل�شاريع توا�صل العمل الد�ؤوب على حتقيق هدفها املتمثل
مب�ضاعفة �أرباح  2014بحلول عام .2018
وفـي اخلتام نود �أن نتقدم �إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح ،و�سمو ال�شيخ جابر املبارك احلمد ال�صباح رئي�س جمل�س
الوزراء ،ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ملا يقدمونه من دعم م�ستمر وتوجيهات
�سديدة.
كما نتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير �إليكم ،م�ساهمينا الأع��زاء ،مل�ساندتكم
وثقتكم مبجل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها خالل العام املن�صرم .ون�شكر �أي�ضاً
با�سمكم وا�سمنا ّ
موظفِ ي �شركة م�شاريع الكويت و�شركاتنا العاملة ،ملا بذلوه
من جهود د�ؤوبة خالل عام .2015
وبالنيابة عن م�ساهمينا نود �أن نُعرب عن بالغ �شكرنا للإدارة على النتائج التي
حققتها خالل عام  2015والنجاح الذي توا�صل حتقيقه.
وندعو اهلل العلي القدير �أن يوفقنا �إىل مزيد من التقدم واالزدهار.
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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
واجه االقت�صاد العاملي على مدار العام املا�ضي الكثري من ال�صعوبات للو�صول
�إىل حالة من التوازن ،وذلك يف الوقت الذي وا�صلت فيه �أ�سعار النفط العاملية
تراجعها ما �أدى �إىل معدالت منو خميبة للآمال .ويف الوقت الذي تباط�أ فيه
معدل الت�ضخم وتراجع العجز املايل ب�شكل طفيف يف بع�ض البلدان امل�ستوردة
للنفط� ،إال �أن الفوائد املتوقعة لهذه الدول من �أ�سعار النفط املنخف�ضة مل
تتحقق بالكامل.

وت�سبب الرتاجع احلاد يف �أ�سعار النفط �إىل انخفا�ض الن�شاط يف البلدان
امل�صدرة للنفط وازدياد ال�ضغوط املالية� .أما يف الكويت ف�إن تراجع �أ�سعار
النفط �أدى �إىل توقعات بت�سجيل ميزانية الدولة عجزاً يف عام  2016وذلك

نظراً النخفا�ض �إيرادات الدولة بن�سبة  60باملائة يف عام  .2015لقد منحت
احلكومة الكويتية خالل العام املا�ضي عقوداً من �أجل تطوير البنى التحتية
بقيمة تُقدر بحوايل  30مليار دوالر ،ومن املتوقع �أن يعطي قانون ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص الذي مت �إقراره يف وقت �سابق من العام فر�صاً �أكرب

ل�شركات القطاع اخلا�ص.
لقد عملت �شركة م�شاريع الكويت منذ الأزم��ة املالية يف عام  2008على
اال�ستثمار ب�شكل كبري يف �شركاتها الرئي�سية و�سوف ن�ستمر يف اتخاذ التدابري
الالزمة لتعزيز �أعمالنا يف �ضوء هذه التطورات ،وذلك يف الوقت الذي نوا�صل
فيه تعزيز و�ضع و�إمكانيات �شركاتنا ملواجهة هذه املرحلة.
نتائجنا فـي عام 2015

�أعلنا فـي منتـدى ال�شفافـية خالل العام املا�ضــي عن هدفنا مب�ضاعفة حجم
الأرباح التي حققناها يف عام  2014بحلول عام  ،2018وي�س ّرنــا �أن نعلـــن �أننا

على امل�سار ال�صحيح لتحقيق هذا الهدف بعد ت�سجيل �إيراداتنـا الإجمالية من
العمليات امل�ستمرة و�أرباحنا ارتفاعاً بن�سبة  4باملائة و 15باملائة على التوايل.
توا�صل النتائج التي حققناها خالل العام املا�ضي بالبناء على اجتاهات النمو

التي خططنا لها ،حيث ارتفع �إجمايل �أ�صول ال�شركة بن�سبة  66باملائة لي�صل
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شركة المشاريع تشتري حصة بنك برقان في
البنك األردني الكويتي
قامت جمموعة �شركة امل�شاريع يف عام  2015ب�شراء ح�صة ملكية بنك برقان
يف البنك الأردين الكويتي .وقد جاءت عملية ال�شراء يف �إطار �سل�سلة من
اخلطوات التي قام بها بنك برقان منذ عام  2010من �أجل تلبية متطلبات
بازل  ،3منها العديد من الإ�صدارت الناجحة لل�سندات الثانوية و�إ�صدار حقوق
اكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية ،ف�ض ً
ال عن بيع �أ�سهم خزينة .و�ساهمت عملية البيع
يف انخفا�ض املوجودات املرجحة باملخاطر واملقدرة بـ  500مليون دينار كويتي،
وعليه ف�إن معدل كفاية ر�أ�س املال لبنك برقان و�صل �إىل �أكرث من  %15يف
نهاية عام .2015

�إىل  9.6مليار دينار كويتي يف عام  2015باملقارنة مع  5.8مليار دينار كويتي

فـي  .2011كما �أن منو الإي��رادات ارتفع بن�سبة  77باملائة ،بينما ارتفعت

الربحية بن�سبة  77باملائة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.

يتميز �أداء �شركاتنا الرئي�سية بالإيجابية كما تعك�س ذلك النتائج املالية التي
حققناها ،كما �أنها دليل على منو �شركاتنا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
والربحية التي حققتها.
عملياتنا الرئيسية
جنحت �شركاتنـــا الرئي�سيــة بتحقيـق �أداء جيد خالل عام  2015وهو �أداء
توافق ب�شكل كبري �أو جتاوز فـي بعــ�ض احلــاالت توقعاتنـــا ،فقـد ارتفـع الدخــل
الت�شغيلــي لبنك برقان بن�سبــة  11باملائــة لي�صـل �إلــى  248.1مليون دينار
كويتي ) 817.5مليون دوالر �أمريكي( ،كمــا ارتفــعت �أرباح جمموعة اخلليج

للت�أمني بن�سبـة  17باملائة لت�صل �إىل  14.09مليون دينــار كويتي ) 46.4مليون
دوالر �أمريكي( .بدوره ارتفع �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية ل�شركة العقارات
املتحدة بن�سبة  17باملائة لي�صل �إىل  60.5مليون دينار كويتي ) 199.3مليون

دوالر �أمريكي( ،كما ارتفعت ا�ستثمارات �شركة ال�صناعات املتحدة بن�سبة 16

باملائة لت�صل �إىل  225.9مليون دينار كويتي ) 744.3مليون دوالر �أمريكي(
لريتفع بذلك �إجمايل الأ�صول بن�سبة  16باملائة م�ستقراً عند  227.8مليون

دينار كويتي ) 750.5مليون دوالر �أمريكي( .ووا�صلت  OSNم�سار النمو الذي
بد�أته وذلـك عرب ارتفاع �أرباحها ال�صافـية بن�سبة  6.2باملائة وزيادة حجم

الإيرادات بن�سبة  11باملائــة.

ووا�صل بنك برقان خالل العام املا�ضي حتقيق �أداء جيد ،وقد جنح بتحقيق
الأرب���اح التي مت حتديدها يف ميزانيته الطموحة .يف ه��ذا الوقت ت�ستمر
العمليات الدولية بامل�ساهمة يف �إيرادات املجموعة الأمر الذي يعك�س الأداء
القوي لل�شبكة الإقليمية للبنك على الرغم من التوترات ال�سيا�سية امل�ستمرة
يف بع�ض املناطق.
ويعترب بنك برقان ثاين �أكرب بنك من حيث الأ�صول بني البنوك التقليدية
العاملة يف ال�سوق املحلي الكويتي ،و�أدا�ؤه ما زال قوياً .وقد ا�ستمر البنك يف
�إحراز تقدم يف �أن�شطة �إدارة املخاطر ،والتي تعترب عملية معقدة للغاية بالن�سبة
ملجموعة م�صرفية �إقليمية .وقد ا�ستطاع تنفيذ املرحلة الأوىل من هذه العملية
بنجاح ،على �أن تتوا�صل عملية تنفيذ املرحلة الثانية يف عام .2016

وقد جنح بنك برقان يف نهاية عام  2015يف رفع معدل كفاية ر�أ���س املال

بن�سبة تتجاوز  15باملائة وذلك بعدما قام ببيع ح�صة ُملكيته امل�سيطرة بن�سبة

 51باملائة يف البنك الأردين الكويتي �إىل جمموعة �شركة م�شاريع الكويت،
كما �أ�سفرت هذه ال�صفقة عن انخفا�ض املوجودات املرجحة باملخاطر واملقدرة

ب�أكرث من  500مليون دينار كويتي .و�ساهمت عملية البيع يف جعل معدل كفاية

ر�أ�سمال بنك برقان عند م�ستويات تفوق متطلبات بازل  ،3كما �أنها وفرت له

فر�صة اال�ستمرار يف النمو خالل ال�سنوات القليلة املقبلة دون احلاجة �إىل
رفع ر�أ�س املال .ونتيجة لذلك ف�إنه من املتوقع �أن يحقق البنك م�ستويات جيدة
من العائد على حقوق امل�ساهمني يف عام � .2016سيوا�صل بنك برقان العمل
ب�شكل وثيق مع البنك الأردين الكويتي وغريه من البنوك التابعة للمجموعة،
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 OSNتستمر في تعزيز محتواها الحصري
ح�صلت  OSNعلى متويل م�شرتك بقيمة  400مليون دوالر من  11بنكا عامليا
و�إقليميا ،ومتت تغطية قيمة املبلغ بواقع ال�ضعف تقريبا .ومت توظيف العوائد
ب�شكل �أ�سا�سي لتعزيز حمتوى  OSNاحل�صري املتميز ،ال �سيما يف جمال
الريا�ضة� ،إ�ضافة �إىل تطوير من�صات تقنية مبتكرة ترثي جتربة امل�شاهدين.
ووقعت  OSNخالل العام اتفاقية ح�صرية مع  ،Warner Brosتخولها
تقدمي عر�ض ح�صري ملحتواها املتميز يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
حتى عا م  .2020كما قامت  OSNبتوقيع اتفاقية مع �Viacom Inter
 nationalلإطالق ثالث قنوات جديدة موجهة لل�شباب والعائالت .و�أعلنت
 OSNو�شبكة ® WWEعن �إبرامهما اتفاقية ملدة � 5سنوات لعر�ض برامج
 WWEيف املنطقة.

وبالتايل اال�ستفادة من الدعم واخلربات اللتني توفرهما �شبكة هذه البنوك.

�أما  OSNفقد وا�صلت تعزيز حجم الأرباح قبل ا�ستقطاع الفوائد وال�ضرائب

و�شهد عام  2015تعزيز جمموعة اخلليج للت�أمني مل�ستوى وحجم عملياتها،

على التوايل .كما جنحت ال�شركة النا�شطة يف قطاع خدمات التلفزة الف�ضائية

للعام الثالث ع�شر على التوايل من حيث �إجمايل الأق�ساط املكتتبة .وتعترب

املا�ضية .ومع التحول يف امل�شهد التناف�سي� ،سواء على �صعيد تقدمي اخلدمات

ثمانية �شركات نا�شطة يف قطاع الت�أمني يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال

عام  2015العديد من التحديات التي جنحت بالتغلب عليها ب�سهولة.

حيث تت�صدر ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني و�شركة ال�شرق العربي

وكانت ال�شركة قد ح�صلت خالل العام على متويل م�شرتك بقيمة  400مليون

وقد �أنهت عمليات ال�شركة يف الكويت العام بت�صدرها �سوق الت�أمني املحلي
املجموعة بف�ضل �شبكة �شركاتها املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء املنطقة من �أف�ضل
�أفريقيا .وما تزال حتتل �شركاتها الإقليمية املرتبة الأوىل يف بلدانها املعنية

املدفوعة يف زيادة حجم الإيرادات بن�سبة  33باملائة خالل ال�سنوات الثالث
الرتفيهية على �شا�شة التلفزيون �أو �شبكة الإنرتنت ،ف�إن  OSNواجهت خالل

للت�أمني الئحة �شركات الت�أمني يف البحرين والأردن على التوايل من حيث

دوالر ،وهي �صفقة ت�ؤكد متانة الأ�س�س املالية لل�شركة وثقة املجتمع امل�صريف

واحد من حيث الأرباح الفنية يف م�صر.

�أ�سا�سي لتعزيز املحتوى احل�صري املتميز �إىل جانب تطوير من�صات تقنية

وح�صلت جمموعة اخلليج للت�أمني يف �أواخر عام  2015على مناق�صة وزارة

على اال�ستثمار يف تطوير املن�صات التقنية ،واملواهب واملحتوى.

متقاعد كويتي .و�سوف ي�سهم هذا العقد يف رفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

وقامت  OSNخالل العام املا�ضي بتوقيع اتفاقية �إنتاجية ح�صرية للعرو�ض

و�سوف تعمل اخلليج للت�أمني عن كثب مع اجلهات احلكومية املعنية ال�ستكمال

هوليود لتكون بذلك اجلهة الوحيدة املخ ّولة عر�ض �أ�ضخم الأفالم وامل�سل�سالت

اخلليج للت�أمني تقدمي خدمات الت�أمني ال�صحية لعدد من ال�شركات الرائدة يف

بعد توقيعها اتفاقية طويلة الأمد مع  .HBOو�ستقوم  OSNخالل العام املقبل

ال�صحي ملا يقرب من � 58,800ألف �شخ�ص.

االتفاقية تو�سيع نطاق خدمة امل�شاهدة ح�سب الطلب OSN On Demand

الأق�ساط املكتتبة ،كما تعترب املجموعة العربية امل�صرية للت�أمني ال�شركة رقم

ال�صحة الكويتية لتوفري خدمات الت�أمني ال�صحية ملا يقرب من � 117ألف

ال�سنوية بقيمة  82.48مليون دينار كويتي ) 271مليون دوالر �أمريكي(.
هذه ال�صفقة وبالبدء بتطبيقها يف �أوائل عام  .2016و�إىل جانب ذلك ،توا�صل

الكويت ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية التي تقدم لها خدمات الت�أمني
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والإهالكات والأرباح ال�صافية بعد ارتفاعهما بن�سبة  2.2باملائة و  6.2باملائة

بنموذج �أعمال  .OSNوتعمل ال�شركة على توظيف عوائد هذا القر�ض ب�شكل
مبتكرة ترثي جتربة امل�شاهدين .و�ست�ستمر ال�شركة يف عام  2016بالرتكيز

الأوىل ملحتوى  Warner Brosال��ذي يعترب من اال�ستوديوهات ال��رائ��دة يف

وذلك حتى عام  .2020كما قامت بتعزيز �شراكتها مع �شبكات تلفزيونية عاملية

ب�إطالق قناة متخ�ص�صة لعر�ض املحتوى احل�صري ل�شبكة  .HBOكما ت�شمل هذه

بنك برقان تركيا يوقع على قرض مشترك
بقيمة  124مليون دوالر
وقع بنك برقان تركيا ،حتت قيادة بنك �أت�ش �أ�س بي �سي ،وكومرزبنك ،وبنك
امل�شرق وامل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،على قر�ض م�شرتك بقيمة  124مليون
دوالر �أمريكي مبوعدي ا�ستحقاق و�شريحتني منف�صلتني باليورو وال��دوالر
الأمريكي ال�ستخدامها يف متويل قطاع التجارة اخلارجية .والقر�ض امل�شرتك
هو الأول يف تاريخ البنك وجاء بهدف تنويع هيكل التمويل وعر�ضه للم�ستثمرين
الأجانب.

عرب �إ�ضافة �أكرث من �ألفي �ساعة من برامج  ،HBOعالو ًة على �أكرث من �ألف

�ساعة من م�سل�سالت  HBOالكاملة مل�شاهدتها يف �أي وقت ،ويف �أي مكان� .أما

على �صعيد القر�صنة التلفزيونية فقد وا�صلت  OSNحربها امل�ستمرة على هذه

الظاهرة خالل عام  2015وهي �سوف ت�ستمر يف ذلك حتى الق�ضاء على هذه
الظاهرة.

�أما بالن�سبة ل�شركة العقارات املتحدة� ،شركتنا النا�شطة فـي القطاع العقاري،
فقد حققت �إيراداتها منواً بن�سبة  30باملائة يف عام  ،2015كما ارتفع الدخل من

عمليات الت�أجري بن�سبة  33باملائة .وقد جاء ارتفاع هذا الدخل ب�شكل رئي�سي

من عمليات الت�أجري يف م�شروع �صاللة جاردن�س مول يف �سلطنة ُعمان� .أما يف

الأردن ،فمن املتوقع افتتاح العبديل مول خالل الربع الثاين من عام .2016

اال�ستثمارية املتعددة التابعة لبنك مريابو .كما �ستعمل ال�شركتان على تطوير
حلول ا�ستثمارية جديدة �ضمن خدمات �إدارة الرثوات ،وحلول التقاعد ،مما
�سيعزز نطاق اخلدمات التي توفرها تقاعد لعمالئها يف املنطقة.
كما قامت �شركة تقاعد مع بداية عام  2015بتوقيع مذكرة تفاهم مع �شركة
كامكو لال�ستثمار بهدف دعم �أطر التعاون امل�ستقبلي ،وو�ضع الأطر العامة
لتي�سري الأعمال التجارية والت�آزر يف خدمة عمالء ال�شركتني .وجاء توقيع
االتفاقية بهدف فتح �آفاق التعاون امل�شرتك بني ال�شركتني وتعزيز اخلطط
امل�ستقبلية من �أجل طرح خدمات جديدة للعمالء .ومن املتوقع �أن ت�ستمر

ال�شركة بالنمو يف عام .2016

�أما يف قطاع الرتبية والتعليم ،فقد وا�صلت �شركة التعليم املتحدة يف عام

و�شهد عام  2015افتتاح م�شروعي �أ�سوار ال�سكني فـي القاهرة ورو�شة فـيو

 2015تو�سيع قاعدة طالبها ،مع و�صول عدد الطلبة امل�سجلني يف امل�ؤ�س�سات

خالل العام .2016

�شهد العام توقيع اجلامعة الأمريكية يف الكويت اتفاقية مع كلية دارمتوث من

 1090فـي بريوت ،و�ستتوا�صل عمليات بيع الوحدات ال�سكنية يف امل�شروعني

�أما على �صعيد �شركة تقاعد� ،شركتنا النا�شطة فـي جمال االدخار والتقاعد
فـي البحرين ،فقد وقعت خالل العام اتفاقية تعاون مع بنك مريابو ال�شرق

الرتبوية والتعليمية التابعة لل�شركة �إىل حوايل � 16ألف طالب وطالبة .وقد
�أجل تو�سيع �آفاق التعاون بني اجلانبني .ومبوجب االتفاقية �ستعمل كلية تاك
لإدارة الأعمال يف دارمتوث على �إجراء الأبحاث الالزمة وتقدمي تو�صيات
تتعلق ب�سبل تطوير املناهج الدرا�سية املطروحة يف كلية الأعمال واالقت�صاد يف

الأو�سط ،وهو �شركة فرعية لبنك مريابو اند �سي ال�سوي�سري الذي يعترب �أحد

اجلامعة الأمريكية يف الكويت.

لعمالء تقاعد من �أ�صحاب الرثوات يف الأ�سواق اخلليجية .و�سيتم مبوجب هذه

ووا�صلت املدر�سة املتحدة الأمريكية يف الكويت التو�سع يف ظل �إ�ضافة ال�صف

�أعرق البنوك ال�سوي�سرية ،بهدف توفري نطاق وا�سع من خدمات �إدارة الرثوات
االتفاقية تعزيز املن�صة اال�ستثمارية لـ�شركة تقاعد من خالل �إ�ضافة ال�صناديق

التا�سع وافتتاح مبنى املرحلة املدر�سية املتو�سطة والثانوية يف بداية العام
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تقرير اإلدارة

تقاعد توفر خدمات إدارة الثروات
وقعت �شركة تقاعد لالدخار والتقاعد اتفاقية تعاون مع بنك مريابو ال�شرق
الأو�سط ،بهدف توفري نطاق وا�سع من خدمات �إدارة الرثوات لعمالء تقاعد
من �أ�صحاب الرثوات يف الأ�سواق اخلليجية .و�ستعمل ال�شركتان على تطوير
حلول ا�ستثمارية جديدة �ضمن خدمات �إدارة الرثوات ،وحلول التقاعد ،مما
�سيعزز نطاق اخلدمات التي توفرها تقاعد لعمالئها يف املنطقة .ووقعت
تقاعد مذكرة تفاهم للتعاون مع �شركة وربة للت�أمني .ومبوجب هذه االتفاقية،
�ستوظف �شركة وربة للت�أمني حلول اال�ستثمار التي توفرها �شركة تقاعد من
�أجل حت�سني نطاقها الوا�سع من خدمات الت�أمني على احلياة �سعياً ال�ستقطاب
املزيد من العمالء .كما قامت تقاعد بتوقيع مذكرة تفاهم �أولية مع �شركة
كامكو لال�ستثمار بهدف دعم �أطر التعاون امل�ستقبلي ،وو�ضع الأطر العامة
لتي�سري الأعمال التجارية يف خدمة عمالء ال�شركتني.

الدرا�سي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد وا�صلت �شركة التعليم املتحدة اال�ستثمار

التحتية يف امل�شروع على �أن ي�شمل فلل ،ووح��دات �سكنية وجتارية ومنازل

يف احللول التقنية ملدار�سها.

ومناطق ترفيهية وحدائق وممرات وطرق .ومن املتوقع �أن ينطلق العمل بالبنى

وكان عام  2015عاماً حاف ً
ال بالن�سبة ل�شركة يونايتد نتورك�س بعدما جنحت
برت�سيخ مكانتها كمزود للحلول الرائدة .وقد �أطلقت �شركتها التابعة� ،شركة

التحتية للم�شروع يف الربع الثاين من عام .2016

�أما على �صعيد ال�سيولة النقدية والتمويل ف�إن �شركة م�شاريع الكويت ما

جلف �سات لالت�صاالت ،بنجاح خالل العام قمرها ال�صناعي اجلديد E8WB

تزال قوية على هذا ال�صعيد ،مع م�ستويات نقدية حالية تكفي لتلبية جميع

منزل .ويف �إط��ار جهودها من �أج��ل تو�سيع نطاق انت�شارها وقعت ال�شركة

جمايل ال�سيولة والتمويل ل�ضمان تلبية االحتياجات القائمة ،وتوفري املرونة

اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يف فل�سطني ،كما بحثت

الالزمة لتبني ومتابعة الفر�ص اجلديدة التي قد تن�ش�أ .و�شهد العام حمافظة

�سبل التعاون مع احلكومة البحرينية .وح�صلت �شركة جلف نت� ،أف�ضل مزود

�شركة امل�شاريع على ت�صنيفاتها االئتمانية ،و�ستوا�صل ال�شركة خالل عام

الذي يغطي  1200قناة تلفزيونية حلوايل  250مليون م�شاهد يف  52مليون

خلدمة االنرتنت يف الكويت ،على تقدير عاملي بعد �أن حازت على مرتبة

التزامات الدين حتى نهاية عام � .2018سوف ن�ستمر يف �إدارة �أن�شطتنا يف

 2016بدعم منو عملياتها الأ�سا�سية عرب خمتلف القطاعات.

�شريك مايكرو�سوفت الذهبي وح�صولها �أي�ضا على �شهادة ال�شريك الذهبي
يف قطاع التعليم وذلك يف الوقت الذي �أطلقت فيه حمطة مارينا �أف �أم قناتها

حوكمة الشركات

التلفزيونية اجلديدة.

�إن �شركة م�شاريع الكويت كانت و�ستبقى من امل�ؤيدين واملدافعني عن مبد�أ ال�شفافـية

أبرز األعمال

وحق امل�ساهمني يف معرفة ما يدور يف �شركتهم .لقد كانت �شركة امل�شاريع �أول من
�أطلق منتدياً �سنوياً خا�صاً بال�شفافية يف  ،2004وهي حتى اليوم تبقى ال�شركة

�أعلنت �شركة م�شاريع الكويت خالل عام  2015عن م�شروع عقاري �سكني

الوحيدة التي تناق�ش تطلعاتها وخططها امل�ستقبلية مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين.

وجتاري متعدد اال�ستخدامات �سيتم ت�شييده يف منطقة الدعية على م�ساحة

بناء �إجمالية ت�صل �إىل حوايل � 380ألف مرت مربع .و�ستعمل �شركة العقارات
املتحدة وكيانات �أخرى على بناء وتطوير امل�شروع الذي من املتوقع �أن ت�صل
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ويف �إطار ا�ستعدادات ال�شركة لتنفيذ �إطار حوكمة ال�شركات الذي حددته هيئة

�أ�سواق املال ،الذي من املقرر البدء بتنفـيذه يف منت�صف عام  ،2016قامت

تكلفته �إىل حوايل  2.5مليار دوالر �أمريكي على �أن يتم ا�ستكماله خالل فرتة

ال�شركة باتخاذ �سل�سلة من اخلطوات لإ�ضفاء الطابع الر�سمي على ميثاق

متتد بني خم�س و�سبع �سنوات .و�سوف تعمل �شركة امل�شاريع على تطوير البنى

جمل�س الإدارة� ،إىل جانب ال�سيا�سات املتعلقة بحقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب

جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب
�أطلقت �شركة م�شاريع الكويت بالتعاون مع م�ؤمتر متكني ال�شباب )متكني(
جائزة كيبكو متكني لدعم م�شاريع ال�شباب ،التي تعترب الأوىل من نوعها يف
الكويت .وقد ركزت جائزة هذا العام على م�شاريع املبادرين ال�شباب التي
تن�شط يف قطاعي الإعالم والتكنولوجيا .ومت فتح باب الت�سجيل يف اجلائزة
للمبادرين ال�شباب الذين ت�تراوح �أعمارهم بني  18و 33عاماً ،ويديرون
�شركات نا�شطة يف جمايل الإعالم والتكنولوجيا ال يزيد عمرها عن خم�س
�سنوات وتعمل وفق ترخي�ص �صادر من الكويت .وت�شمل اجلائزة التي ت�صل
قيمتها �إىل  100,000دوالر �أمريكي ،جمموعة وا�سعة من اخلدمات املقدمة
من قبل �شركات املجموعة.

امل�صالح .وت�أتي هذه اخلطوات بعدما كانت ال�شركة قد قامت يف وقت �سابق

البلدان امل�صدرة له� .أما يف منطقة اخلليج ف�إن خماطر ت�صاعد حدة النزاع

بت�شكيل عدد من اللجان مبا يتوافق مع الإطار الذي حددته الهيئة.

وانخفا�ض �أكرث يف �أ�سعار النفط ما تزال موجودة.

و�شهد عام � 2015إطالق �شركة امل�شاريع مبادرة على م�ستوى املجموعة يف

�أما يف الكويت ف�إنه من املرجح �أن ت�شكل التخفي�ضات يف ميزانية القطاع

�إط��ار حر�صها على بقاء كافة �أع�ضاء الإدارات التنفيذية على اطالع على

احلكومي ب�سبب تراجع العائدات النفطية دفعة لل�شراكة بني القطاعني العام

�أف�ضل املمار�سات يف خمتلف املجاالت التي ين�شطون بها .ومت يف هذا املجال

واخلا�ص� .إن املوقف املتني الذي تتمتع به �شركاتنا الرئي�سية �سي�ضمن جناحنا

تنظيم ور���ش عمل ،ودورات تدريبية وحلقات درا�سية تناولت �سل�سلة من

يف مواجهة هذه املرحلة واخلروج منها ب�شكل �أقوى� .سنعمل خالل عام 2016

املوا�ضيع مثل احلوكمة واالجتاهات اجلديدة يف جمال الإدارة ،والعمليات

على بذل املزيد من اجلهود يف �سبيل تعزيز �أعمالنا ،ونحن نتوقع �أن يكون

واملبيعات وغريها من امل�سائل.

لهذه الإجراءات �أثر على توقعاتنا .ومع ذلك ف�إننا نتوقع �أن ت�ستمر �شركاتنا

التطلعات لعام 2016
يُتوقع �أن يحقق االقت�صاد العاملي منواً بن�سبة  2.9باملائة فـي عام 2016

بالنمو ،الأمر الذي �سيمهد الطريق لتحقيق �أداء قوي عرب خمتلف القطاعات

يف عام .2017

باملقارنة مع  2.4باملائة فـي  ،2015كما من املتوقع �أن يحقق انتعا�شاً بوترية

�أبط�أ من التقديرات ال�سابقة .و�سيتم دعم النمو املتوقع للعام املقبل من انتعا�ش
الو�ضع االقت�صادي يف الدول املتقدمة واال�ستقرار يف الدول امل�صدرة لل�سلع
الأ�سا�سية.
ومن املتوقع �أن يت�سارع النمو االقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا بواقع  5.1باملائة يف عام  2016باملقارنة مع  2.5باملائة يف عام

 ،2015ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل رفع العقوبات االقت�صادية على �إيران،

فـيصل حمد العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة )التنفـيذي(

مما �سي�ؤدي �إىل امل�ساهمة ب�شكل �أكرب يف �سوق الطاقة العاملي .ويف حال
ا�ستقرت �أ�سعار النفط ف�إنه من املتوقع �أن يرتفع معدل النمو االقت�صادي يف
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فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي)

يتوىل ال�سيد في�صل العيار من�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
م�شاريع الكويت )القاب�ضة( ،وقد ان�ضم �إىل ال�شركة فـي عام 1990
عندما كانت �شركة امل�شاريع �شركة ا�ستثمارية �إقليمية تدير �أ�صوالً
بقيمة  220مليون دوالر �أمريكي .وقد حتولت ال�شركة حتت قيادته �إىل
�إحدى ال�شركات القاب�ضة الرائدة فـي منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .ترتكز �أن�شطة ال�شركة الرئي�سية فـي قطاعات اخلدمات
املالية ،والإعالم ،والعقار ،وال�صناعة والرتبية والتعليم وتن�شط فـي
 24دولة ولديها �أ�صول جممّعة بقيمة  32مليار دوالر �أمريكي .وكان
لل�سيد العيار دور بارز فـي �إن�شاء وتطوير  OSNوهي �أكرب �شركة
فـي جمال خدمات التلفزة الف�ضائية املدفوعة فـي املنطقة ،وفـي
تطوير ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�سدافكو( التي
تعترب �إحدى �شركات �إنتاج الألبان الرائدة فـي ال�سعودية ،وتو�سعة
وبيع �شركة الوطنية لالت�صاالت التي تعترب من �شركات ت�شغيل الهاتف
املحمول الرئي�سية فـي املنطقة.
يتولــى ال�سيــد في�صـل العيــار رئا�ســة جملــ�س �إدارة �شركة بانثــر
ميديــا غروب  -دبي ،الإمارات العربية املتحــدة ) ،(OSNوهو نائب
رئي�س جمل�س �إدارة كل من جمموعة اخلليج للت�أمني  -الكويت ،وبنك
اخلليج املتحد  -البحرين ،والبنك الأردين الكويتي  -الأردن ،ومبـرة
م�شاريــع اخليـر  -الكويت .كما �أنه ع�ضو جمل�س �إدارة كل من �شركة
�سدافكو  -اململكة العربية ال�سعودية ،و�شركة اخلليج م�صر لل�سياحة
والفنادق  -م�صر .وهو �أي�ضاً ع�ضو جمل�س �أمناء اجلامعة الأمريكية
فـي الكويت والرئي�س الفخري للجمعية الكويتية الختالفات التعلم.
بد�أ ال�سيد العيار حياته املهنية كطيار فـي القوات اجلوية الكويتية،
وح�صل على جائزة الإجناز من جمعية امل�صرفيني العرب لأمريكا
ال�شمالية فـي عام  ،2005كما فاز بجائزة املنتدى االقت�صادي العربي
فـي تون�س ،وجائزة املنتدى االقت�صادي العربي فـي بريوت عام 2007
بالإ�ضافة �إىل جائزة امللتقى املايل فـي الكويت عام  2009وذلك
تقديراً لدوره فـي قطاع اال�ستثمار وجناحاته فـي ال�سوق املايل العاملي.

44

سامر صبحي خنشت
الرئيس التنفـيذي لعمليات المجموعة
التحق ال�سيد �سامر خن�شت بالعمل لدى �شركة م�شاريع الكويت فـي من�صب مدير عام فـي عام  1990ثم انتقل �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية فـي عام  1991لإدارة �شركة �إدارة اخلليج املتحدة ،وهي ال�شركة التابعة ل�شركة م�شاريع الكويت فـي الواليات املتحدة التي
تعمل على ا�ستك�شاف وحتديد املوارد اال�سرتاتيجية لدعم �أن�شطة �شركة م�شاريع الكويت فـي قطاعات اخلدمات املالية والإعالم
وغريها من القطاعات فـي خمتلف �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ثم مت تعيينه فـي من�صب الرئي�س التنفـيذي
لعمليات جمموعة �شركة امل�شاريع فـي عام  .2008وهو رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تقاعد لالدخار والتقاعد ،وع�ضو جمل�س �إدارة
بنك برقان وبنك اخلليج املتحد و�شركة العقارات املتحدة ،وع�ضو فـي جمال�س �إدارة وجلان اجلامعة الأمريكية فـي الكويت ومعهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا .ويحمل ال�سيد خن�شت �شهادتي بكالوريو�س من معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،و�شهادة املاج�ستري
فـي �إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

مسعود حيات
الرئيس التنفـيذي لقطاع البنوك
ان�ضم ال�سيد م�سعود حيات �إىل �شركة م�شاريع الكويت فـي من�صب الرئي�س التنفـيذي لقطاع البنوك فـي عام  ،2010وتوىل ال�سيد
حيات منا�صب رئي�سية فـي جمموعة �شركة م�شاريع الكويت منذ عام  ،1997وهو يتمتع بخربة وا�سعة فـي القطاع امل�صرفـي التجاري
واال�ستثماري و�إدارة الأ�صول فـي املنطقة ت�صل �إىل  40عاماً .يتوىل ال�سيد حيات حالياً م�س�ؤولية تطوير والإ�شراف على قطاع البنوك
واخلدمات املالية فـي �شركة م�شاريع الكويت .وهو رئي�س جمل�س �إدارة بنك اخلليج املتحد وبنك �سوريا واخلليج وبنك تون�س العاملي،
ونائب رئي�س جمل�س �إدارة بنك اخلليج اجلزائر وم�صرف بغداد و�شركة رويال كابيتال .كما �أنه ع�ضو جمل�س �إدارة بنك برقان ،والبنك
الأردين الكويتي و�شركة كامكو لال�ستثمار و�شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة .يحمل ال�سيد حيات �شهادة البكالوريو�س فـي االقت�صاد من
جامعة الكويت ،و�شهادة الدرا�سات العليا فـي الدرا�سات امل�صرفـية من معهد الدرا�سات امل�صرفـية فـي الكويت .كما در�س فـي املعهد
الدويل للتنمية الإدارية فـي جنيف ،وكلية وارتون لإدارة الأعمال وكلية جون �أف كينيدي للدرا�سات وال�سيا�سات احلكومية فـي جامعة
هارفرد التي در�س فـيها برنامج الإدارة التنفـيذية.

طارق عبدالسالم
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار
ان�ضم ال�سيد طارق عبدال�سالم �إىل �شركة م�شاريع الكويت فـي من�صب الرئي�س التنفـيذي لقطاع اال�ستثمار فـي يناير  ،2011وكان قد
ان�ضم �إىل ال�شركة للمرة الأوىل فـي  1992و�أ�صبح م�س�ؤوالً عن �إدارة اال�ستثمار فـي ال�شركة فـي عام  .1996توىل فـي  1999من�صب
مدير عام )كامكو( ،وفـي  2006ان�ضم �إىل �شركة العقارات املتحدة فـي من�صب الرئي�س التنفـيذي وفـي � 2010أ�صبح رئي�س جمل�س
الإدارة كما كان رئي�ساً ملجل�س �إدارة بنك برقان بني عامي  2007و  2010وع�ضواً فـي جمل�س �إدارة بنك اخلليج املتحد وال�شركة
البحرينية الكويتية للت�أمني و�شركة اخلليج للت�أمني .وي�شغل حالياً من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العقارات املتحـدة ونائب رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة الكويتية للمقا�صة ،وع�ضو جمل�س �إدارة كامكو ،والبنك الأردين الكويتي و�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات
البرتولية .ويحمل ال�سيد طارق عبدال�سالم بكالوريو�س حما�سبة من جامعة الكويت.

بيناك مايترا
رئيس المدراء الماليين للمجموعة
التحق ال�سيد بيناك مايرتا بالعمل لدى �شركة م�شاريع الكويت فـي عام  .1988ومت تعيينه مراقب مايل فـي عام  ،1991ثم رئي�ساً
للمدراء املاليني فـي املجموعة عام  .1996وهو ع�ضو فـي فريق �إدارة خماطر وتطوير �إ�سرتاتيجية املجموعة .كما يتوىل م�س�ؤولية
التخطيط وحتليل الأداء للمجموعة .وهو ع�ضو فـي جمل�س �إدارة بنك برقان و OSNومركز بول�سار للمعرفة .وقبل التحاقه بالعمل
لدى املجموعة ،عمل ال�سيد مايرتا لدى مكاتب مدققي احل�سابات اخلارجيني �آرثر يونغ �إنرتنا�شيونال .وفـي عام  2008فاز ب�أول جائزة
رئي�س املدراء املاليني فـي القطاع اخلا�ص ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وفـي عام  2011فاز بجائزة �أف�ضل مدير مايل فـي
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا املمنوحة من معهد املحا�سبني املجازين فـي اجنلرتا وويلز وهو خريج جامعة �أو�سمانيا  -الهند.
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خالد عبد الجبار الشرّاد
سر مجلس اإلدارة
أمين
للمجموعة،
اإلدارية
والشؤون
البشرية
للموارد
الرئيس التنفـيذي
ّ
ان�ضم ال�سيد خالد ال�شرّاد �إىل �شركة م�شاريع الكويت فـي �شهر يونيو  ،2012ويتوىل حالياً من�صب �أمني �سر جمل�س الإدارة ،ورئا�سة
جمل�س �إدارة �شركتي ايكارو�س املتحدة للخدمات البحرية وال�شركة الكويتية ل�صناعة وجتارة الأثاث )كوفوما( كما �أنه ع�ضو فـي العديد
من جمال�س الإدارة واللجان التنفـيذية .يتمتع ال�سيد ال�شرّاد مبهارات قيادية رفـيعة وبخربة تزيد عن  25عاماً فـي جمال اال�ست�شارات
التنظيمية والتنمية ت�شمل التخطيط اال�سرتاتيجي ،وحوكمة ال�شركات ،وت�صميم امل�ؤ�س�سة ،وتطوير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية.
وقد عمل قبل ان�ضمامه �إىل �شركة امل�شاريع فـي ال�شركة الكويتية للتجارة واملقاوالت واال�ستثمارات اخلارجية كمدير �أول ل�ش�ؤون
العاملني وذلك خالل الفرتة املمتدة بني عامي  1988و  .1995وفـي عام  1995ان�ضم �إىل �شركة م�شاريع الكويت كمدير املوارد
الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ،قبل �أن ينتقل فـي عام � 2000إىل )كامكو( حيث توىل من�صب نائب �أول للرئي�س التنفـيذي لإدارة املوارد
الب�شرية والتطوير وال�ش�ؤون الإدارية ،و�أمني �سر جمل�س الإدارة .وفـي عام  2010ح�صل ال�سيد ال�شرّاد على جائزة �أف�ضل موظف فـي
كامكو .ال�سيد ال�شرّاد ع�ضو فـي اجلمعية الأمريكية الدولية للإدارة.
يحمل ال�سيد ال�شرّاد �شهادة البكالوريو�س فـي الإدارة من جامعة �سانت �إدواردز فـي �أو�سنت بوالية تك�سا�س ،و�شهادة معتمدة فـي �إدارة
�ش�ؤون املوظفـني.

ديكالن ساوي
رئيس الخزانة للمجموعة
التحــق ال�سيــد ديكــالن �ساوي بالعــمل لدى �شركــة م�شاريـــع الكويـــت فـي عام  ،2007وكان قبل ذلك رئي�ساً لإدارة الأ�صول واخل�صوم
لدى ”�إت�ش بي �أو �إ�س كوربوريت“ فـي �إدنربه � -سكوتلندا .و�شغل �سابقاً منا�صب عدة لدى بنك اخلليج  -الكويت ،والهيئة العامة
لال�ستثمار  -الكويت ،و�إرن�ست �أند يونغ  -الكويت ،و”كي.بي�.إم.جي“  -لندن .وهو زميل معهد املحا�سبني املجازين فـي �إجنلرتا وويلز،
وحملل مايل جماز ،وزميل جمعية ر�ؤ�ساء خزانة ال�شركات.

محسن علي حسين
رئيس التدقيق التنفـيذي للمجموعة
التحق ال�سيد حم�سن ح�سني بالعمل لدى �شركة م�شاريع الكويت فـي عام  ،2006وهو يتمتـع بخبـرة كبيــرة فـي التدقيق اخلارجي
والتدقيق الداخلي .و�سبق له �أن �شغل منا�صب لدى مكتب مدققي احل�سابات اخلارجيني ”كي بي �إم جي“ ،واملجموعة العربية لإعادة
الت�أمني )�أريج( ،وبنك البحرين الوطني ،والبنك الأهلي املتحد وبنك اخلليج املتحد .وهو حما�سب قانوين جماز ،ومدقق نظم معلومات
جماز ،ومدقق داخلي جماز ،ويحمل �شهادة البكالوريو�س فـي املحا�سبة.

مازن عصام حوا
نائب رئيس أول للمجموعة ،المالية والعمليات
التحق ال�سيد مازن حوا بالعمل لدى �شركة م�شاريع الكويت فـي عام  ،2001ويتوىل م�س�ؤولية التمويل والعمليات فـي املجموعة ،كما
يقوم بدور امل�ست�شار لعدد من ال�شركات التابعة للمجموعة .ويتوىل ال�سيد حوا من�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تقاعد لالدخار
والتقاعد و�شركة يونايتد نتوورك�س .وهو ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة العقارات املتحدة و�شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة و�شركة فجر
اخلليج للت�أمني .وقبل التحاقه بالعمل لدى املجموعة ،عمل ال�سيد حوا لدى �أندر�سون �أند كو .يحمل ال�سيد حوا �شهادة ماج�ستري �إدارة
الأعمال من جامعة الدرا�سات العليا للإدارة باري�س ،فرن�سا .وهو خرّيج اجلامعة الأمريكية اللبنانية ،وحما�سب عام جماز ،وحما�سب
�إداري دويل معتمد ،وحما�سب �إدارة جماز من معاهد فـي الواليات املتحدة.
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روبير دروليه
نائب رئيس أول ،التكنولوجيا واإلعالم
التحق ال�سيد روبري دروليه بالعمل لدى �شركة م�شاريع الكويت فـي عام  ،2006ويتوىل م�س�ؤولية الإ�شراف وتطوير وتنمية حمفظة
جمموعة �شركة م�شاريع الكويت فـي قطاع االت�صاالت والإعالم .وهو ع�ضو اللجنة التنفـيذية فـي  OSNويونايتد نتوورك�س ،وامل�ست�شار
القانوين الداخلي ل�شركة م�شاريع الكويت لعمليات التمويل و�صفقات الدمج واال�ستحواذ .وقبل التحاقه بالعمل لدى �شركة امل�شاريع،
توىل من�صب الرئي�س التنفـيذي لدى كونتيننتال يوروب والرئي�س التنفـيذي لدى يو �إ�س كوميونيكي�شنز �سوليو�شنز .توىل قيادة وتقدمي
اال�ست�شارات لعمليات التحول النوعي ،و�صفقات الدمج واال�ستحواذ ،والتحالفات الإ�سرتاتيجية على م�ستوى العامل لدى كيبل �أند
وايرل�س ،و�سبق له �أن �شغل منا�صب عليا فـي �صناعة الكابالت باململكة املتحدة .وكان حمامي �شركة بيل كندا �إنرتنا�شيونال ،وكانام
ماناك .كما عمل فـي �شركة �ستيكمان � -إيليون للمحاماة.

عادل الوقيان
رئيس الخزانة
التحق ال�سيد الوقيان بالعمل لدى �شركة م�شاريع الكويت فـي عام  .1995وكان قبل ذلك رئي�س ق�سم تبادل العمالت الأجنبية فـي
دائرة اخلزينة فـي بنك برقان .وهو ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة العقارات املتحدة ،ورئي�س جمل�س �إدارة ت�شريمانز كلوب .كما توىل
فـي عام  2006رئا�سة جمعية �أ�سواق املال الكويتي .يحمل ال�سيد الوقيان �شهادة املاج�ستري فـي �إدارة الأعمال من جامعة يو �أ�س �آي
فـي الواليات املتحدة.

أسامة طلعت الغصين
نائب رئيس أول ،قطاع البنوك
ان�ضم ال�سيد �أ�سامة الغ�صني �إىل �شركة م�شاريع الكويت فـي من�صب نائب رئي�س �أول  -قطاع البنوك فـي عام  .2013ويعمل ال�سيد
الغ�صني ،الذي يتمتع بخربة تزيد عن  30عاماً فـي جمال القطاع امل�صرفـي� ،ضمن الفريق امل ُ�شرف على عمليات البنوك الإقليمية
التابعة ل�شركة امل�شاريع وو�ضع اال�سرتاتيجيات لها .وتوىل ال�سيد الغ�صني قبل ان�ضمامه �إىل �شركة امل�شاريع من�صب نائب رئي�س �أول
فـي مكتب بنك

Cie

&  Pictetال�سوي�سري فـي دبي ،والع�ضو املنتدب والرئي�س التنفـيذي ملكتب بنك �ستاندرز ت�شارترد اخلا�ص فـي

دبي ،ومن�صب املدير الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�سط فـي جمموعة �سيتي غروب املالية العاملية ملدة

12

عاماً .كما توىل منا�صب

قيادية فـي كريديه �سوي�س� ،سيتي غروب ،بنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي .ويحمل ال�سيد الغ�صني �شهادة البكالوريو�س
فـي �إدارة الأعمال والعلوم ال�سيا�سية من جامعة جورج وا�شنطن الأمريكية.

إيمان محمد العوضي
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة
التحقت الآن�سة العو�ضي بالعمل لدى �شركة م�شاريع الكويت فـي عام  2010وتتوىل م�س�ؤولية �إدارة ات�صاالت ال�شركات والعالقات
الإعالمية .وقبل التحاقها بالعمل لدى املجموعة ،عملت الآن�سة العو�ضي فـي نيوزويك العربية ،كما عملت فـي وكالة الأنباء الكويتية
كمرا�سلة لل�ش�ؤون اخلارجية .تتمتع الآن�سة العو�ضي بخربة تزيد عن

10

�سنوات فـي جمال العالقات العامة والإعالم وال�صحافة،

وهي حتمل �شهادة البكالوريو�س فـي الأدب الإجنليزي من جامعة البحرين.
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كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا المالية لعام :2015
سيتـم تزويـد المساهميـن الذين يحضرون الجمعية
العمومية للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من البيانات
المالية للموافقة عليها .بإمكان المساهمين طلب
تزويدهـم بنسخـة مطبوعــة مـن البيانـــات الماليـــة
بالبريـــد المسلــم باليــد ،وذلــك قبـل سبعــة أيام مـن
تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.
ولهـــذا الغــرض ،يــرجــى االتصـــــال بــإدارة اتصــــاالت
الشركـــات فـي شركة مشاريع الكويـت على الهاتف
رقم  +965 2294 3477لترتيب ذلك.

بإمكان المساهمين طلب إرســال نسخة من البيانـات
الماليــة إليهم بالبريد اإللكتروني قبل سبعة أيـام من
تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه .ولهذا
الغرض ،يرجى مراسلتنا على عنوان البريد االلكتروني التالي:
 kipco@kipco.comلترتيب ذلك.
بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من البيانات
المالية فـي صيغة ملف  PDFقبل سبعة أيام من التاريخ
المعلن عنه الجتماع الجمعية العمومية ،وذلك من موقع
الشركة على شبكة اإلنترنت www.kipco.com

ولمزيد من المعلومات عن بياناتنا المالية لعام  2015أو الحصول على نسخ إضافـية من هذا التقرير ،يرجى االتصال على الهاتف رقم +965 2294 3477

ص.ب  23982الصفاة  13100الكويت  -هاتف +965 1805 885 :فاكس+965 2294 3479 :
www.kipco.com

