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القطعة التي تظهر يف ال�شورة LNS 10 W هي لوحة خ�شبية حمفورة ومدهونة، رمبا 

كانت جزءا من �شقف اإحدى القاعات الر�شمية يف ق�شر احلري الغربي الأموي يف �شوريا. 

يعود تاريخ �شناعة هذه القطعة اإىل القرن الثامن ميالدي يف �شوريا. وقد مت ن�شر هذه 

ال�شورة بعد احل�شول على موافقة كرمية من جمموعة ال�شباح، دار الآثار الإ�شالمية.

دار الآثار الإ�سالمية هي اإحدى املوؤ�س�سات الثقافية الرائدة يف الكويت وقد مت تاأ�سي�سها 

الفن  اأروع جمموعات  اإحدى  تعترب  التي  ال�سباح  املتعلقة مبجموعة  الأن�سطة  لإدارة 

الإ�سالمي يف العامل. ت�سم جمموعة ال�سباح اأكرث من 30 األف حتفة تت�سمن خمطوطات، 

واأجهزة علمية، و�سجاد، واأقم�سة، وجموهرات، وخزف، وزجاج، وعاج ومعادن من عدة 

بلدان من بينها اإ�سبانيا، والهند، وال�سني واإيران.

تعر�ض التقارير ال�سنوية ل�سركات جمموعة �سركة م�ساريع الكويت (القاب�سة) لهذا العام 

جمموعة من التحف اخل�سبية من جمموعة ال�سباح. وياأتي ا�ستخدام هذه ال�سور يف 

اإطار الدور الذي تلعبه �سركة م�ساريع الكويت يف احلفاظ على ثروات البالد ورعايتها، 

جنباً اإىل جنب مع �سعيها نحو بناء م�ستقبل الكويت. 





صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت



يتضمن كل تقرير من التقارير السنوية لشركات مجموعة شركة مشاريع الكويت )القابضة( لهذا العام مجموعة 
من التحف الخشبية 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
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)1( �سعر ال�سرف امل�ستخدم هو 0.30175 دينار كويتي لكل دولر اأمريكي واحد.

)2( املجّمعة.

موجز عن أداء الشركة

شركة مشاريع الكويت:
 مليار 

اإن جمموعة �سركات م�ساريع الكويت، مبا لديها من اأ�سول جمّمعة تبلغ 34.5)1(

دولر اأمريكي، هي اإحدى اأكرب ال�سركات القاب�سة الرائدة واأكرثها تنوعاً فـي الأن�سطة 

على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. حيث متتلك املجموعة ح�س�ض 

ُملكية موؤثرة فـي حمفظة ت�سم اأكرث من 60 �سركة عاملة فـي 24 دولة. وترتكز اأن�سطتها 

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

خالل �سركاتها التابعة والزميلة ح�س�ض ُملكية كبرية فـي قطاعي التعليم وال�سحة.

وت�سمل م�سالح �سركة م�ساريع الكويت فـي قطاع اخلدمات املالية ح�س�ض ُملكية رئي�سية 

التي تقدم اخلدمات امل�سرفـية  الأ�سول، والبنوك  اإدارة  فـي بنوك جتارية، و�سركات 

ال�ستثمارية و�سركات التاأمني. وت�سم ال�سركات الرئي�سية العاملة فـي هذا القطاع �سمن 

حمفظة املجموعة كالًّ من بنك برقان، �سركة اخلليج املتحد (القاب�سة) وجمموعة اخلليج 

للتاأمني. وفـي القطاع الإعالمي فاإن للمجموعة ح�سة الأغلبية فـي OSN، وهي ال�سركة 

الرائدة على م�ستوى املنطقة فـي جمال خدمة التلفزة الف�سائية الرقمية املدفوعة.

ملخص النتائج المالية فـي 2017:
حققت �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 2017 اأرباحاً بقيمة 23.6 مليون دينار كويتي 

املتوا�سلة  الربحية  والع�سرون من  ال�ساد�ض  العام  اأمريكي) وهو  (78.2 مليون دولر 

لل�سركـــة. اأما الإيــرادات من العمليـات فقـــد و�سلــت اإىل 656 مليــون دينار كويتي 

اأمريكي). كما ارتفع جمموع الأ�سول املجّمعة فـي 2017 لي�سل  (2.17 مليار دولر 

اإىل 10.4 مليار دينار كويتي (34.5 مليار دولر اأمريكي) باملقارنة مع 10 مليار دينار 

كويتي (33.1 مليار دولر اأمريكي) فـي 2016.

صافي األرباح
مليون د.ك

اإليرادات)2(
مليون د.ك

الموجودات)2(
مليار د.ك

حقوق الملكية
مليون د.ك

20162017 20162017 20162017 20162017

471.5445.5 10.010.4 661656 45.523.6
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اإلنجازات الرئيسية فـي عام 2017:
�شاحية ح�شة املبارك: مت ا�ستكمال اأعمال تطوير البنية التحتية يف �ساحية ح�سة املبارك   

يف نهاية عام 2017. تبلغ م�ساحة الأر�ض التي �سيتم بناء امل�سروع عليها 227,066 

مرت مربع، مت تخ�سي�ض ما يقرب من 50 باملائة منها للخدمات العامة واملرافق وذلك 

يت�سمن احلدائق وامل�ساحات العامة املفتوحة. تبلغ م�ساحة البناء الإجمالية 381 األف 

مرت مربع و�سوف ت�سم اأبنية �سكنية، مكاتب، واأن�سطة جتارية وقطاع البيع بالتجزئة 

بالإ�سافة اإىل املطاعم. اإن �سركة م�ساريع الكويت هي اأول �سركة من القطاع اخلا�ض 

تلتزم باأعمال تطوير البنية التحتية مل�سروع من هذا احلجم.

اإ�شدار �شندات: ا�ستكملت �سركة امل�ساريع يف �سهر فرباير من العام املا�سي بنجاح   

اإ�سدار �سندات بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي (152.5 مليون دينار كويتي) حتت 

مظلة برناجمها لإ�سدار اأوراق مالية متو�سطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليار دولر 

اأمريكي وذلك بالتزامن مع عطاء ل�سنداتها التي ت�ستحق يف عام 2019. وتعد �سركة 

امل�ساريع ال�سركة الكويتية الأوىل التي تقوم بعملية عطاء لل�سندات خارج الكويت. 

ويف �سهر دي�سمرب ا�ستكملت ال�سركة بنجاح اإ�سدار �سندات بقيمة 100 مليون دينار 

كويتي (331 مليون دولر اأمريكي) وهو الإ�سدار الأول ل�سركة من القطاع اخلا�ض 

ال�سندات  الكويتي لأجل �سبع �سنوات. وقد فاق الكتتاب يف  بالدينار  الكويت  يف 

مبقدار 1.45 مرة.

بنك برقان ي�شتمر بالتح�ّشن: وا�سل بنك برقان خالل العام حتقيق تقدٍم وحت�ّسٍن   

يف عملياته. وقد ارتفعت الأرباح الت�سغيلية للبنك بن�سبة 8% بينما ارتفعت اإيراداته 

الأ�سا�سية لعام 2017 بن�سبة %9.

�شركة التعليم املتحدة �شركة تابعة: اأ�سبحت �سركة التعليم املتحدة �سركة تابعة ل�سركة   

م�ساريع الكويت بعد �سراء ح�سة ُملكية بن�سبة 20.33% بقيمة 10.16 مليون دينار 

كويتي، لرتتفع بذلك ح�سة ُملكية �سركة امل�ساريع  يف التعليم املتحدة اإىل %63.88.

  افتتاح مقر كامكو يف مركز دبي املايل: افتتحت �سركة كامكو لال�ستثمار اأول مكتب 

لها خارج دولة الكويت وذلك يف مركز دبي املايل العاملي. و�سيعمل املكتب على تقدمي 

ال�سفقات  اأو  التمويل  ترتيب عمليات  اإىل جانب  والئتمانية  املالية  ال�ست�سارات 

ال�ستثمارية.

العمليات  اإعادة هيكلة  الكويت عن  �سركة م�ساريع  اأعلنت  �شركة اخلليج املتحد:   

الت�سغيلية لبنك اخلليج املتحد التي اأدت اإىل اإن�ساء كيانني هما �سركة اخلليج املتحد 

(القاب�سة) وبنك اخلليج املتحد الذي �سيعمل كم�سرف ا�ستثماري تقليدي.

الروؤية  وهــي  اجلديدة“   OSN” اإطــالق   2017 العام  �سهد  ”OSN اجلديدة“:   

وال�سرتاتيجية التي ت�سع العمالء اأولً وتركز على توفري حمتوًى مميز ل مثيل له 

مقابل قيمة ل تقبل املناف�سة. كما اأطلقت ال�سركة خدمة WAVO للبث التلفزيوين 

عرب �سبكة الإنرتنت كجزء من ا�سرتاتيجيتها لتقدمي الرتفيه التلفزيوين ”يف اأي وقت 

ويف اأي مكان“. 
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نـوع الديــن
2017

موعد استحقاق الدين
2017

نمط الديون )مليون دينار كويتي(

%17 > �سنتان   
%23 2-4 �سنوات   
%60 اأكرث من 4 �سنوات   

%79 �سندات دولية   
%6 قرو�ض بنكية   

%15 �سندات بالدينار الكويتي   

صافـي الدينإجمالي الدينالسيولــــة

أبرز المؤشرات المالية

التصنيفات اإلئتمانية للشركة
نظرة م�ستقبلية   ت�سنيف طويل الأجل  ت�سنيف ق�سري الأجل  ت�سنيف الوكالت 

مستقرة  BBB-  A3 �ستاندرد اآند بورز 

مستقرة  Baa3  Prime 3 موديز 

2017 2016 20152017 2016 20152017 2016 2015

385 250 306659 493 574273 243 268
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20162017 2015 )معاد إدراجها(

امليزانية العمومية املجمعة )مباليني د.ك(

 1,569.6  1,458.0  1,590.4 نقد فـي ال�سندوق ولدى البنوك
 646.7  675.3  679.9 اأذونات خزانة و�سندات

 375.9  442.5  423.6 ا�ستثمار فـي �سركات زميلة
 183.5  149.6  166.9 ا�ستثمار فـي �سركة حما�سة اإعالمية

 522.9  428.9  423.5 عقارات ا�ستثمارية 
 627.1  568.6  582.4 ا�ستثمارات اأخرى

 6,425.4  6,259.2 5,719.5 موجودات اأخرى (مبا فـيها ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة)
 10,351.1 9,982.1  9,586.2 اإجمايل املوجودات

 8,628.3  8,410.5 7,989.6 ديون
 504.9  355.2  340.2 مطلوبات اأخرى

 445.5  471.5  504.3 حقوق امللكية
 146.4  146.4 144.0اأوراق راأ�ض مالية م�ستدامة

 626.0  598.5 608.1 احل�س�ض غري امل�سيطرة
9,586.29,982.110,351.1جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان الدخل املجمع )مباليني د.ك(

 386.5  372.4  311.2 اإيرادات فوائد
 70.9  28.0  30.7 اإيرادات ا�ستثمار
 53.0  56.1  50.6 اأتعاب وعمولت

 12.8  35.9  29.2 ح�سة فـي نتائج �سركات زميلة
(30.2) )6.5( 10.3ح�سة فـي نتائج �سركة حما�سة اإعالمية

 93.7  77.2  66.5 اإيرادات �سيافة وعقارات
 68.9  97.5  121.0 اإيرادات اأخرى

 655.6  660.6 619.5اإجمايل الإيرادات
 577.5  554.3  497.7 اإجمايل امل�سروفات

 15.6  18.2  16.3 �سرائب
 38.9  42.6  54.3 ربح ال�سنة اخلا�ض باحل�س�ض غري امل�سيطرة

23.6 45.5 51.2�شافـي الربح
 12.1  28.6 32.7ربحية ال�شهم (فل�ض)

 )1(10.0  25.0 25.0الأرباح النقدية املوزعة لل�شهم الواحد (فل�ض)

 )1(5.0 --اأ�شهم منحة %

أبرز البيانات المالية

)1( مقرتح.
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اإليرادات وفقًا لالنتشار 
الجغرافـي

%53 الكويت   
)%3( باقي دول جمل�ض التعاون   
%25 باقي دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واآ�سيا   
%24 اأوروبا   

%1 اأمريكا ال�سمالية   

%59 الكويت   
%6 باقي دول جمل�ض التعاون   

%25 باقي دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واآ�سيا   
%10 اأوروبا   
%0 اأمريكا ال�سمالية   

األصول وفقًا لالنتشار 
الجغرافـي)1(

)1( متّثل الأ�سول غري املتداولة جغرافياً وفقاً لالإي�ساح رقم 29 فـي البيانات املالية لعام 2017.
)2( مت احت�ساب الن�سب املئوية للقطاعات قبل ال�ستبعادات بني ال�سركات.

مجموعة شركة المشاريع وفقًا لالنتشار الجغرافـي والقطاعات
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إجمالي اإليرادات وفقًا 
للقطاعات:

2.3 مليار دوالر)2(

%71 البنوك التجارية   
%10 اإدارة الأ�سول وخدمات امل�سارف ال�ستثمارية   
%1 التاأمني   

)%4( الإعالم   
%5 ال�سناعة   

%14 ال�سيافة والعقار   
%3 اأخرى   

%78 البنوك التجارية   
%8 اإدارة الأ�سول وخدمات امل�سارف ال�ستثمارية   
%1 التاأمني   
%2 الإعالم   
%2 ال�سناعة   
%7 ال�سيافة والعقار   
%2 اأخرى   

مجموع األصول وفقًا 
للقطاعات:

38 مليار دوالر)2(

البنوك التجارية

الصناعة

إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية

الضيافة والعقار

التأمين

أخرى

اإلعالم
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)1( متّثل عائدات امل�ساهمني مبا فـي ذلك التوزيعات، واإ�سدارات اأ�سهم منحة، والتعديالت لإ�سدار اأ�سهم وغريها من الإجراءات خالل فرتة التملّك.
)2( مت احت�ساب منو القيمة الدفرتية على افرتا�ض عدم توزيع اأرباح وتعديالت اجراءات اأخرى.

مقاييس األداء

منذ الزيادة األخيرة في رأس المال

 سعر السهم )فلس( التوزيعات التراكمية )فلس(

698

2017 1996

335 120

363

معدل العائد الداخلي: 
%12.5

في السنوات الـ 15 األخيرة

680

2017 2002

335 90

345

العائد اإلجمالي لحقوق المساهمين)1(

معدل العائد الداخلي: 
%27.4

 سعر السهم )فلس( التوزيعات التراكمية )فلس(

في السنوات الـ 15 األخيرة

957 117

معدل النمو السنوي 
التراكمي: %10.5

منذ الزيادة األخيرة في رأس المال

957 140

2017 19962017 2002

النمو في القيمة الدفترية)2(

معدل النمو السنوي 
التراكمي: %13.5

أداء سهم شركة مشاريع الكويت مقارنة بمؤشر بورصة الكويت )2007 – 2017(

الـم�سدر: بور�سة الكويت
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 اأداء �سهم �سركة م�ساريع الكويت (معاد احت�سابه)

 اأداء موؤ�سر البور�سة (معاد احت�سابه)
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مقاييس التقييم

)1( كما فـي 29 دي�سمرب 2017.

مالحظة: بالإ�سافة اإىل التوزيعات النقدية املذكورة اأعاله قامت �سركة امل�ساريع بتوزيع اأ�سهم منحة يف عام 2007 بن�سبة 10%، ويف عام 2009 بن�سبة 5% ويف عام 2010 بن�سبة 5% ويف عام 2011 بن�سبة 5%، ويف عام 2012 بن�سبة 5%، ويف عام 

2013 بن�سبة %5.
يتم احت�ساب توزيعات الأرباح على اأ�سا�ض (التوزيعات املدفوعة للعام / �سعر ال�سهم عند نهاية ال�سنة).

* مقرتح توزيع اأرباح نقدية عن عام 2018. بالإ�سافة اإىل اقرتاح توزيع اأ�سهم منحة بن�سبة %5.

20022010 20062014 20042012 20082016 20032011 20072015 20052013 20092017*

10

%7.9%4.6 %10.1%3.6 %8.7%5.1 %8.2%5.0 %5.9%6.6 %10.3%4.3 %4.5%3.2 %5.2%3.0
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 فلس بالسهم الواحد توزيعات األرباح

توزيعات األرباح
16 عامًا من التوزيعات النقدية المتواصلة ومعدل توزيع أرباح بنسبة تصل إلى حوالي %6

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية: 2017)1(

شركة مشاريع الكويت الخليج للتأمينشركة الخليج المتحد القابضةبنك برقان العقارات المتحدة

0.5x1.0x2.9x2.0x1.0x
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1999 1994

سجل حافل في
مجال إصدار السندات

كانت جمموعة �سركة م�ساريع الكويت، التي تعترب 

اإحدى اأكرب ال�سركات القاب�سة فـي منطقة ال�سرق 

فـي طليعة  الدوام  اأفريقيا على  الأو�سط و�سمال 

ال�سركات النا�سطة فـي �سوق ال�سندات فـي املنطقة. 

وقد �ساهمت ال�سركة بف�سل العديد من الإ�سدارات 

الناجحة لل�سندات فـي الأ�سواق الدولية واملحلية فـي 

متهيد الطريق للم�سّدرين فـي املنطقة لال�ستفادة 

من �سوق ال�سندات واحل�سول على اأف�سل الأ�سعار 

اإىل جانب تنويع قاعدة امل�ستثمرين فيها.

ي�سكل الطلب الكبري على �سندات �سركة امل�ساريع 

فـي اآ�سيا، واأوروبا ودول جمل�ض التعاون اخلليجي 

وم�ستثمري احل�سابات اخلارجية الأمريكية �سهادة 

على �سجل ال�سركة فـي حتقيق النتائج و�سيا�ستها 

املالية احل�سيفة واملن�سبطة. وتتمتع �سركة امل�ساريع 

ب�سمعة عند املجتمع امل�سريف العاملي باعتبارها من 

ال�سركات التي تلتزم بوعودها وجتذب امل�ستثمرين 

القوي  ال�سوقي  بف�سل جودة حمفظتها، وموقفها 

وتوقعات النمو فـي امل�ستقبل. �سوف توا�سل �سركة 

ل�سركات  تبقى قدوة  اأن  اأجل  العمل من  امل�ساريع 

القطاع اخلا�ض فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا وتكون ال�سّباقة فـي هذا القطاع من اأجل 

تطوير �سوق الدين فـي الكويت.

شركة المشاريع
اإ�سدار �سندات بقيمة 12 مليون د.ك 

اأكتوبر  فـي  ت�ستحق  �سنوات   5 لأجــل 

1999

شركة المشاريع
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

25 مليون د.ك لأجل 3 �سنوات ت�ستحق 
فـي مايو 2002

اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

15 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي �سبتمرب 2004

مجموعة المشاريع وأسواق السندات
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2004 2002 20012003

كامكو
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

20 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي يونيو 2009

شركة العقارات المتحدة
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

�سنوات   5 لأجــل  د.ك  مليون   10.25
ت�ستحق فـي نوفمرب 2009

بنك الخليج المتحد
اإ�سدار �سندات بقيمة 60 مليون دولر 

اإمكانية  اأمريكي لأجل 3 �سنوات (مع 

التمديد لعامني) ت�ستحق فـي �سبتمرب 

2008/2006

بنك برقان
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

30 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي اأبريل 2007

شركة العقارات المتحدة
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

20 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي مايو 2007

بنك برقان
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

30 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي يونيو 2006

شركة العقارات المتحدة
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

15 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي يوليو 2006

شركة المشاريع
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

40 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي نوفمرب 2006

اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

20 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي دي�سمرب 2006

شركة المشاريع
اإعادة اإ�سدار �سندات بقيمة 15 مليون 

د.ك ت�ستحق فـي �سبتمرب 2004 باأجل 

جديد ي�ستحق فـي �سبتمرب 2005

اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

15 مليون د.ك لأجل 5 �سنوات ت�ستحق 
فـي نوفمرب 2007

شركة المشاريع
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

14 مليون د.ك لأجل 3 �سنوات ت�ستحق 
فـي اأبريل 2006

شركة المشاريع
اإعادة اإ�سدار �سندات بقيمة 40 مليون 

د.ك ت�ستحق فـي نوفمرب 2006 باأجل 

جديد ي�ستحق فـي نوفمرب 2009
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2012

شركة المشاريع
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي 

بقيمة 80 مليون د.ك ت�ستحق فـي 

يناير 2016

بنك برقان
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي 

لأجــل  د.ك  مليون   100 بقيمة 

10 �سنوات ت�ستحق فـي دي�سمرب 
2022

2009

شركة المشاريع
اإ�سدار �سندات بقيمة 500 مليون 

دولر اأمريكي لأجل �سبع �سنوات 

اأكتوبر 2016 حتت  ت�ستحق فـي 

اأوراق  لإ�سدار  برناجمها  مظلة 

مالية متو�سطة الأجل باليورو 

ال�سندات  فـــــي  الكــتــتــاب  فـــاق 

 207 6.6 مرات وجذب  مبقدار 

م�ستثمر

اإعادة اإ�سدار �سندات بقيمة 40 

مليون د.ك ت�ستحق فـي نوفمرب 

ي�ستحق فـي  باأجل جديد   2009
نوفمرب 2010

فيم بنك
اإ�سدار �سندات بقيمة 24 مليون 

يورو لأجل 10 �سنوات ت�ستحق فـي 

اأبريل 2019

فيم بنك
مليون   8 بقيمة  �سندات  اإ�سدار 

10 �سنوات  اأمريكي لأجل  دولر 

ت�ستحق فـي اأبريل 2019

كامكو
اإعادة اإ�سدار �سندات بقيمة 10 

يونيو  فـي  ت�ستحق  د.ك  مليون 

2009 مع اإطالة اأمد ال�ستحقاق 
حتى يونيو 2011

كامكو
اإعادة اإ�سدار �سندات بقيمة 10 

يونيو  فـي  ت�ستحق  د.ك  مليون 

2009 مع اإطالة اأمد ال�ستحقاق 
حتى يونيو 2011

2006

شركة المشاريع
املوؤ�س�سة غري املالية الأوىل فـي 

منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي 

التي تطلق برناجماً لإ�سدار اأوراق 

مالية متو�سطة الأجل باليورو

ــركــة بــرنــاجمــهــا  ــ�ــس اأطــلــقــت ال

متو�سطة  مالية  اأوراق  لإ�سدار 

مليار   2 بقيمة  باليورو  الأجـــل 

دولر اأمريكي

اإ�سدار �سندات بقيمة 350 مليون 

دولر اأمريكي لأجل خم�ض �سنوات 

2011 حتت  اأبريل  فـي  ت�ستحق 

اأوراق  لإ�سدار  برناجمها  مظلة 

مالية متو�سطة الأجل باليورو 

 200 بقيمة  �ــســنــدات  اإ�ـــســـدار 

مليون يورو لأجل �سنتني ت�ستحق 

2008 حتت مظلة  نوفمرب  فـي 

مالية  اأوراق  لإ�سدار  برناجمها 

متو�سطة الأجل باليورو 

بنك الخليج المتحد
اإ�سدار �سندات بقيمة 100 مليون 

10 �سنوات  اأمريكي لأجل  دولر 

ت�ستحق فـي اأكتوبر 2016

2010

شركة المشاريع
اإ�شدار من القطاع اخلا�ص   اأول 

الأجـــل  مــالــيــة متو�شطة  لأوراق 

باليورو لأجل ع�شر �شنوات 

اإ�سدار �سندات بقيمة 500 مليون 

دولر اأمريكي لأجل ع�سر �سنوات 

2020 حتت  يوليو  فـي  ت�ستحق 

اأوراق  لإ�سدار  برناجمها  مظلة 

مالية متو�سطة الأجل باليورو 

ال�سندات  فـــــي  الكــتــتــاب  فـــاق 

مبــقــدار 6 مـــرات وجـــذب 242 

م�ستثمر

شركة العقارات المتحدة
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي 

 3 لأجــل  مليون د.ك   40 بقيمة 

�سنوات ت�ستحق فـي يونيو 2013

بنك برقان
اإ�سدار �سندات بقيمة 400 مليون 

10 �سنوات  اأمريكي لأجل  دولر 

ت�ستحق فـي �سبتمرب 2020

فيم بنك
اإ�سدار �سندات بقيمة 18 مليون 

�سنوات   3 لأجــل  اأمريكي  دولر 

ت�ستحق فـي نوفمرب 2013

فيم بنك
اإ�سدار �سندات بقيمة 19 مليون 

يورو لأجل 3 �سنوات ت�ستحق فـي 

نوفمرب 2013

2013

شركة العقارات المتحدة
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي 

 5 لأجــل  مليون د.ك   60 بقيمة 

�سنوات ت�ستحق فـي يونيو 2018

مجموعة المشاريع وأسواق السندات
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2016

بنك برقان
اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي بقيمة 

�سنوات   10 لأجــل  د.ك  مليون   100
ت�ستحق فـي مار�ض 2026

بنك برقان
اأوراق مالية  اإطالق برناجمه لإ�سدار 

متو�سطة الأجل باليورو بقيمة 1.5 مليار 

دولر اأمريكي

بنك برقان
اإ�سدار �سندات بقيمة 500 مليون دولر 

5 �سنوات ت�ستحق فـي  اأمريكي لأجل 

برناجمه  2021 حتت مظلة  �سبتمرب 

الأجل  اأوراق مالية متو�سطة  لإ�سدار 

باليورو

بنك برقان - تركيا
اإ�سدار �سندات بقيمة 75 مليون لرية 

فـي  ت�ستحق  اأ�سهر   3 لأجـــل  تركية 

يونيو 2016

بنك برقان - تركيا
اإ�سدار �سندات بقيمة 75 مليون لرية 

فـي  ت�ستحق  اأ�سهر   3 لأجـــل  تركية 

�سبتمرب 2016

شركة المشاريع
اإ�سدار �سندات بقيمة 500 مليون دولر 

اأمريكي لأجل �سبع �سنوات ت�ستحق فـي 

برناجمها  مظلة  2023 حتت  مار�ض 

الأجل  اأوراق مالية متو�سطة  لإ�سدار 

باليورو 

فاق الكتتاب فـي ال�سندات مبقدار 2.5 

مرة وجذب 228 م�ستثمر

2017

شركة المشاريع
لل�شندات خارج  �شركة كويتية تقوم بعملية عطاء  اأول 

الكويت

ا�ستكملت ال�سركة بنجاح اإ�سدار �سندات بقيمة 500 مليون 

دولر اأمريكي بالتزامن مع عطاء ل�سنداتها التي ت�ستحق يف 

عام 2019. فاق الكتتاب يف ال�سندات مبقدار اأربع مرات

الكويت  الإ�ــشــدار الأول ل�شركة من القطاع اخلا�ص يف 

بالدينار الكويتي لأجل �شبع �شنوات

ا�ستكملت بنجاح اإ�سدار �سندات بقيمة 100 مليون دينار 

كويتي (331 مليون دولر اأمريكي) وهو الإ�سدار الأول 

ل�سركة من القطاع اخلا�ض يف الكويت بالدينار الكويتي 

ال�سندات  الكتتاب يف  فــاق  وقــد  �سنوات.  �سبع  لأجــل 

مبقدار 1.45 مرة

2015

بنك برقان - تركيا
اإ�سدار �سندات بقيمة 50 مليون لرية  

ت�ستحق فـي مار�ض 2017

2014

شركة المشاريع
مليون   500 بقيمة  �سندات  اإ�ــســدار 

�سنوات  لأجــل خم�ض  اأمريكي  دولر 

ت�ستحق فـي فرباير 2019 حتت مظلة 

برناجمها لإ�سدار اأوراق مالية متو�سطة 

الأجل باليورو 

فاق الكتتاب فـي ال�سندات مبقدار 3.6 

مرات وجذب 213 م�ستثمر

لإ�سدار  ال�سركة  برنامج  رفــع حجم 

باليورو  الأجل  متو�سطة  مالية  اأوراق 

اإىل 3 مليار دولر اأمريكي

بنك برقان
بقيمة  مالية م�ستدامة  اأوراق  اإ�سدار 

500 مليون دولر اأمريكي 
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مت تاأ�سي�ض بنك برقان، الذي يعد من اأحدث واأن�سط امل�سارف فـي دولة الكويت وثاين اأكرب بنك 

من حيث الأ�سول، فـي العام 1977. وا�ستطاع اأن يحتل موقعاً ريادياً فـي جمال الرتكيز على 

اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة وخدمات ال�سركات بالإ�سافة اإىل متتعه بقاعدة وا�سعة من عمالء 

خدمات التجزئة امل�سرفية واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة. 

وميتلك بنك برقان ح�سة اأكرثية فـي اأربع م�سارف تابعة فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا وتركيا، مدعومة باأكرب �سبكة فروع اإقليمية. وقد طور البنك من اأدائه ب�سكل م�ستمر عرب 

ال�سنوات املا�سية وذلك من خالل تنويع م�سادر الإيرادات، وم�سادر التمويل وتعزيز قاعدة راأ�ض 

املال. كما اأن اعتماد بنك برقان على اأحدث التقنيات فـي تقدمي خدماته جعله فـي هذا امل�سمار 

مثال يحتذى فـي ال�سوق املحلية ويف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

مت بناء �سعار بنك برقان وعالمته التجارية على اأ�س�ض قيم حقيقية هي الثقة، واللتزام، والتميز 

والتطور. ولعل قناعة البنك باأن العميل ياأتي فـي املقام الأول هي املرتكز الأ�سا�سي الذي يدعم 

كافة منتجاته وخدماته. 

وح�سل البنك على �سهادة الأيزو 9001:2008  لكافة عملياته امل�سرفية، وبذلك يعد بنك برقان 

امل�سرف الأول فـي دول جمل�ض التعاون اخلليجي والوحيد فـي الكويت يح�سل على مثل هذا 

العتماد للمرة الثالثة على التوايل. كما اأن بنك برقان يعترب الوحيد اأي�ساً فـي ح�سوله على 

جائزة اجلودة ملوؤ�س�سة جى بى مورغان لل�سنة الثانية ع�سرة على التوايل. 

ويعد بنك برقان، التابع ملجموعة �سركة م�ساريع الكويت من اأبرز املوؤ�س�سات املالية فـي املنطقة.

أبرز األنشطة 

التو�سل اإىل اتفاق ا�سرتاتيجي من اأجل متويل م�سروع �سيتي لند مول يف مدينة دبي مببلغ   

94.24 مليون دولر 
اإعادة اإطالق الوديعة الت�ساعدية مبزايا اإ�سافية تتيح للعمالء فر�سة ال�ستفادة من اأ�سعار   

فوائد تناف�سية وت�ساعدية كل ثالثة اأ�سهر، واإمكانية الو�سول الفوري اإىل الأرباح 

أبرز المؤشرات المالية 

بلغ �سايف الدخل 65.2 مليون دينار كويتي  

منو الأرباح الت�سغيلية بن�سبة 8% لت�سل اإىل 130.2 مليون دينار كويتي  

ارتفاع اليرادات بن�سبة 2% لت�سل اإىل 239.4 مليون دينار كويتي  

انخفا�ض ن�سبة القرو�ض املتعرثة لت�سل اإىل %2.7  

منو القرو�ض وال�سلفيات بن�سبة 4.3% لت�سل اإىل 4.4 مليار دينار كويتي  

ارتفاع ودائع العمالء بن�سبة 11% لت�سل اإىل 4.2 مليار دينار كويتي  

معدل كفاية راأ�ض املال يتجاوز ن�سبة %16  

السيد إدواردو إيغورين
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

بنك برقان

www.burgan.com +965 2298 8000 :هاتف ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %64  

الخدمات المالية

اإليرادات
مليون د.ك

صافي الدخل
مليون د.ك

با�ستثناء الأرباح من البنك الأردين الكويتي (العمليات املوقوفة).  *

20172017 20162016 2015*2015

41365 39868 42061
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تاأ�س�ض البنك الأردين الكويتي ك�سركة م�ساهمة عامة اأردنية فـي عام 1976 ومتكن من موا�سلة 

النجاح والتطور حتى اأ�سبح اأحد اأهم البنوك العاملة فـي اململكة. يعمل البنك حالياً من خالل 

�سبكة فروع حملية ت�سم 63 فرعاً موزعة فـي جميع اأنحاء الأردن بالإ�سافة اإىل اأربعة فروع فـي 

فل�سطني وفرع فـي قرب�ض. وميتلك البنك �سركة اإجارة للتاأجري التمويلي بالكامل واأكرث من 50 

باملائة فـي ال�سركة املتحدة لال�ستثمارات املالية - الأردن و10% فـي بنك اخلليج اجلزائر - اجلزائر. 

ي�ستفيد البنك الأردين الكويتي من عالقات ال�سراكة والتعاون القائمة مع �سركة م�ساريع الكويت 

وذراعها امل�سريف يف ال�سرق الأو�سط. كما ت�سخر قدرات البنك لتوفري اخلدمات التي تغطي 

الن�ساطات التجارية وال�ستثمارية بالإ�سافة اإىل اخلدمات الأخرى املت�سلة بالأعمال التجارية.

اأكرب م�ساهمي البنك هم �سركة الروابي املتحدة القاب�سة، اإحدى موؤ�س�سات �سركة م�ساريع الكويت، 

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي – الأردن، و�سركة اأودي�سي لإعادة التاأمني – الوليات املتحدة 

وهي اإحدى �سركات �سركة فريفاك�ض فاينن�سال هولدينغز والتي متلك 50.9%، 21% و %5.85 

من اأ�سهم البنك على التوايل.

�سبكة  امل�سريف عرب  التعامل  يعتمد  الذي  الأول  الأردين  البنك  الكويتي  الأردين  البنك  وكان 

تكنولوجية  وقنوات  بو�سائل  امل�سرفية  ومنتجاته  كافة خدماته  الآن  البنك  ويقدم  النرتنت. 

متطورة، ومبفاهيم وممار�سات اخلدمة ال�سخ�سية املتميزة واجلودة العالية مما عزز ال�سورة 

الطيبة التي يتمتع بها البنك كاأكرث البنوك اهتماماً بالعمالء، وجنح باملمار�سة العملية حتقيق 

م�سامني �سعاره اأكرث من بنك.

أبرز األنشطة
حققت دائرة اخلزينة وال�ستثمار والعالقات الدولية معدلت منو واأداء جيد يف كافة اأن�سطتها   

ال�ستثمارية

حققت اإدارة ت�سهيالت ال�سركات منو يف اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة بن�سبة %8   

باملقارنة مع 2016

حققت دائرة ائتمان التجزئة والأفراد ن�سبة منو اإجمالية و�سلت اإىل 13.6% وذلك يف جميع   

اأنواع منتجات التجزئة والأفراد واملن�ساآت ال�سغرية واإقرا�ض عمالء الوحدة البنكية اخلا�سة

�سجلت اأرباح �سركة اإجارة للتاأجري التمويلي منو بن�سبة 13% يف الوقت الذي �سجلت فيه   

حمفظتها منو بن�سبة %17

كان عام 2017 اأول �سنة ت�سغيلية ل�سركة �سند كابيتال، حيث متكنت ال�سركة من احل�سول   

على جميع الرتاخي�ض واملوافقات الالزمة من هيئة الأوراق املالية لتعمل على اإر�ساء اأ�س�ض 

خدماتها ال�ست�سارية بالإ�سافة اإىل �سفقات اإعادة هيكلة الأ�سهم ومتويل الديون

التطلعات لعام 2018
تقلي�ض النفقات من خالل حت�سني وتطوير خدمات البنك اللكرتونية  

حتقيق معدلت النمو امل�ستهدفة على م�ستوى كافة بنود املوجودات وعلى م�ستوى كافة املنتجات   

التي يوفرها البنك وتطوير منتجات جديدة متيز البنك عن البنوك املناف�سة

 Virtual Cards, Wearables,( تطوير منتجات البطاقات وطرح منتجات جديدة من �سمنها  

)Corporate Card
تو�سيع التعاون مع �سركات احللول املالية من خالل ا�ستحداث وحدات عمل متخ�س�سة يف   

توفري خدمات ل�سركات احللول املالية

العمل  اإجراءات  اأمتتة  العمليات وحت�سني اجلودة من خالل  دوائر  كفاءة  العمل على رفع   

RPA )robotic Process Automation( با�ستخدام تقنية

اإن�ساء اإدارة لتحليل ال�سوق واملنتجات وكذلك تطوير املنتجات  

�ستعمل �سركة اإجارة للتاأجري التمويلي على افتتاح فرعني جديدين يف مدينتني كبريتني بحلول   

نهاية عام 2018

الخدمات المالية

دولة السيد عبدالكريم الكباريتي
رئيس مجلس اإلدارة

البنك األردني الكويتي

www.jkb.com +962 6 5629400 :هاتف ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %51  

إجمالي األصول
مليار دوالر أمريكي

الدخل التشغيلي
مليون دوالر أمريكي

2017 20172016 20162015 2015

غير متوفر 3.9غير متوفر 170.44.0 180.7
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تاأ�س�ست جمموعة اخلليج للتاأمني عام 1962 ك�سركة م�ساهمة عامة كويتية، وهي مدرجة فـي 

بور�سة الكويت وتعترب من ال�سركات الرائدة فـي �سناعة التاأمني بدولة الكويت من حيث حجم 

الأق�ساط املكتتبة فـي كال من التاأمينات العامة وتاأمينات احلياة.

تعترب املجموعة من اأكرب جمموعات التاأمني والأكرث تنوعاً فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، وتعترب اأي�ساً من �سركات التاأمني الرائدة، من حيث الأق�ساط املكتتبة، مع و�سع تناف�سي 

فـي  للمجموعة م�سالح  فاإن  والبحرين وم�سر. وعالوة على ذلك،  والأردن  الكويت  فـي  قوي 

ال�سعودية، ولبنان، و�سوريا، واجلزائر، وتركيا، والعراق والإمارات العربية املتحدة وبذلك فاإن 

اإنتاجية وربحية املجموعة منت�سرة ب�سورة جيدة على امل�ستوى اجلغرايف.

تتمتع جمموعة اخلليج للتاأمني بكونها ال�سركة الأوىل بني العديد من �سركات التاأمني فـي دولة 

الكويت التي حت�سل على ثالثة ت�سنيفات ائتمانية من وكالت ت�سنيف معتمدة عاملياً. اذ تتمتع 

املجموعة بت�سنيف القوة املالية والت�سنيف الئتماين بدرجة A  ممتاز مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة 

من وكالة اإي اإم بي�ست يوروب خلدمات الت�سنيف املحدودة، ت�سنيف ائتماين بدرجة -A مع نظرة 

م�ستقبلية م�ستقرة من وكالة �ستاندرد اآند بورز وت�سنيف ائتماين بدرجة A3 من وكالة موديز 

للت�سنيف الئتماين مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة. تعك�ض ت�سنيفات املجموعة امل�ستوى اجليد 

لكفاءة راأ�ض املال املتعلق باملخاطر و�سجلها القوي يف ربحية اأعمال الكتتاب، وقوة امللف املايل 

وال�سيولة، والإدارة الر�سيدة ونظام احلوكمة وكفء اإدارة املخاطر.

تقدم اخلليج للتاأمني جمموعة حلول تاأمينية متكاملة للعديد من خماطر تاأمينات ال�سيارات، 

البحري والطريان، املمتلكات واحلوادث العامة، وتاأمينات احلياة وال�سحي للموؤ�س�سات والأفراد 

بالإ�سافة اإىل باقة من منتجات التاأمني التكافلي (التاأمني القائم على مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية). 

مت ت�سميم منتجاتنا وخدماتنا وتطويرها بالتعاون مع كربى �سركات التاأمني واإعادة التاأمني العاملية 

لتلبية متطلبات الأفراد وعمالء ال�سركات.

أبرز األنشطة 

ا�ستكمال عملية ال�ستحواذ على �سركة اأية اآي جي ودجمها بنجاح مع �سركة جلف �سيجورتا   

حيث تعمل الآن حتت ا�سم جمموعة اخلليج للتاأمني - تركيا

مت بنجاح توحيد العالمة التجارية للمجموعة ما بني ال�سركات التابعة  

احلفاظ على موقع الريادة يف ال�سوق الكويتي، البحريني والأردين من حيث اإجمايل الأق�ساط   

املكتتبة ويف ال�سوق امل�سري من حيث فائ�ض الكتتاب

اآند بورز برفع الت�سنيف الئتماين للمجموعة اإىل درجة -A مع نظرة  قامت وكالة �ستاندرد   

م�ستقبلية م�ستقرة

ال�ستحواذ على �سركة التكافل الدولية يف البحرين عرب جمموعة اخلليج للتاأمني – البحرين  

زيادة ح�سة ُملكية ال�سركة يف جمموعة اخلليج للتاأمني – العراق  

اأف�سل �سركة يف جمال حوكمة ال�سركات يف الكويت من قبل هيئة اأ�سواق املال- الكويت  

الفوز بالدورة التا�سعة جلائزة حممد بن را�سد ال مكتوم لتمّيز الأعمال وهي مبادرة من غرفة   

جتارة و�سناعة دبي

اأف�سل حوكمة لل�سركات – الكويت 2017“ من وورلد فاينان�ض- اململكة املتحدة، اأف�سل عالمة   

اململكة  براندز-  2017 من جلوبال  لعام  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  للتاأمني يف  جتارية 

املتحدة، واأف�سل عالمة جتارية للتاأمني 2017 من وورلد براندجن – لندن

  اإحدى اأف�سل ال�سركات املدرجة يف الكويت 2017 من قبل فورب�ض ال�سرق الأو�سط

أبرز المؤشرات المالية 

ارتفاع قيمة الأق�ساط املكتتبة بن�سبة 42.9% لت�سل اإىل 304.8 مليون د.ك  

ارتفاع �سايف ربح ال�ستثمار واليرادات الأخرى بن�سبة 3.7% اإىل 10.5 مليون د.ك  

ارتفاع قيمة الأ�سول املجّمعة بن�سبة 31.5% لت�سل اإىل 494.1 مليون د.ك  

ارتفاع حقوق امل�ساهمني بن�سبة 2.7% لت�سل اإىل 84.5 مليون د.ك  

السيد خالد سعود الحسن
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

مجموعة الخليج للتأمين

الخدمات المالية

اإليرادات
مليون د.ك

صافي األرباح
مليون د.ك

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %46  

2017 20172016 20162015 2015

148.5 10.3124.5 12.0116.8 14.1
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مجموعة الخليج للتأمين - البحرين

املكتتبة  الأق�ساط  البحريني من حيث  التاأمني  �سوق  الريادة يف  املحافظة على   

واإجمايل الأرباح

ال�سركة الوحيدة احلا�سلة على ت�سنيف يف جمال التاأمني العام يف البحرين  

و�سلت قيمة الأق�ساط املكتتبة اإىل 43 مليون دينار بحريني  

مجموعة الخليج للتأمين - سوريا

املحافظة على قاعدة الزبائن من خالل تقدمي الأ�سعار الفنية التناف�سية واخلدمات   

يف التعوي�سات باأف�سل �سورة ممكنة

الرغم من  املا�سية على  ال�سنوات اخلم�ض  الأرباح خالل  ال�ستمرار يف حتقيق   

الظروف املحلية ال�سعبة

مجموعة الخليج للتأمين - المصرية للتأمين التكافلي، حياة

ا�ستكمال النموذج العملي لربنامج ا�سكادنيا  

حتقيق اإنتاج بن�سبة 111% باملقارنة مع العام املا�سي  

بلغ فائ�ض الن�ساط التاأميني 13,676,550 جنيه م�سري  

مجموعة الخليج للتأمين - تركيا

اندجمت �سركة جلف �سيجورتا مع �سركة اأي جي - تركيا  

ارتفاع اإجمايل الأق�ساط املكتتبة بن�سبة %28  

www.gulfinsgroup.com +965 180 20 80 :هاتف

أبرز أنشطة الشركات التابعة

مجموعة الخليج للتأمين - الكويت

اإطالق برنامج ذخر لتاأمينات احلياة الفردي  

جتديد اتفاقية اإعادة التاأمني املجّمعة  

موا�سلة تقدمي اخلدمات التاأمينية للمتقاعدين الكويتيني مبوجب برنامج عافية،   

حيث يبلغ جمموع عدد الأع�ساء يف الربنامج 129 األف �سخ�ض مع حوايل مليوين 

مطالبة �سنوياً و170 األف مكاملة هاتفية.

توقيع اتفاقية مع �سركة اإيكويت للبرتوكيماويات لتوفري التاأمني الطبي للعاملني   

يف ال�سركة وعائالتهم باإجمايل 5000 ع�سو 

بالدوائر  والتحاقهم  الكويتيني  للخريجني   MDP 4 التدريبي  الربنامج  ا�ستكمال   

املختلفة يف ال�سركة

تطبيق نظام CRM بنجاح الذي يوفر لعمالء ال�سركة روؤية 360 درجة للعميل مع   

CTI وظائف

اإطالق حملة ”ما فيك اإل العافية“، التي �سكلت بداية انطالقة العالمة التجارية   

اجلديدة

مجموعة الخليج للتأمين - مصر

حققت املجموعة اأق�ساط مكتتبة بقيمة 890 مليون جنيه  

فائ�ض اكتتاب تاأميني بقيمة 55.6 مليون جنيه م�سري  

حققت اأرباح �سافية بقيمة 143 مليون جنيه م�سري بعد خ�سم ال�سرائب  

ائتماين من  امل�سري احلا�سلة على ت�سنيف  ال�سوق  الوحيدة يف  التاأمني  �سركة   

موؤ�س�ستي ت�سنيف عامليتني: مالءة مالية ++B وجدارة ائتمانية بدرجة BBB من 

AM Best وت�سنيف بدرجة B1 من وكالة موديز

مجموعة الخليج للتأمين - األردن

املحافظة على املوقع الريادي يف ال�سوق الأردين من حيث الأق�ساط املكتتبة بقيمة   

تتجاوز 95 مليون دينار اأردين وبح�سة �سوقية ت�سل اإىل %17

اإطالق منتج متديد ال�سمان والذي جتاوزت اأق�ساطه قيمة 286 األف دينار اأردين   

بن�سبة خ�سارة �سفر باملائة
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با�سر بنك اخلليج املتحد خطة اإعادة تنظيم �سركاته خالل عام 2017 حيث مت ف�سل الأن�سطة 

امل�سرفية املنظمة عن اخلدمات غري اخلا�سعة للرقابة. ولهذا الغر�ض، قامت �سركة م�ساريع 

الكويت، اأكرب م�ساهم يف بنك اخلليج املتحد بطرح �سركة م�ساهمة بحرينية (عامة) يف مملكة 

البحرين با�سم �سركة اخلليج املتحد القاب�سة �ض.م.م )”UGH“(  والتي ح�سلت على ح�سة %100 

من بنك اخلليج املتحد (تنظيم املعامالت امل�سرفية).

 28 البحرين يف  بور�سة  املتحد يف  اإدراج �سركة اخلليج  التنظيم، مت  اإعادة  كجزء من عملية 

�سبتمرب 2017 بينما مت �سطب بنك اخلليج املتحد وحتويله اإىل �سركة م�ساهمة مغلقة. عالوة 

على ذلك، مت حتويل حمفظة ال�ستثمارات الأ�سا�سية التي يديرها بنك اخلليج املتحد اإىل �سركة 

اخلليج املتحد )UGH(، ول يزال بنك اخلليج املتحد م�سرًفا تقليدًيا باجلملة يحكمه م�سرف 

البحرين املركزي، مع الحتفاظ بجميع الأن�سطة امل�سرفية املنظمة والأعمال امل�سرفية (اإىل 

جانب اللتزامات ذات ال�سلة) على م�ستوى بنك اخلليج املتحد. 

حددت عملية اإعادة التنظيم ال�سرتاتيجي للعمليات اأهداًفا وا�سحة للخطني التجاريني املتميزين 

و�ست�ساعد على تعزيز الأداء وحتقيق كفاءة راأ�ض املال يف الأعمال. تعك�ض البيانات املالية املجمعة 

ل�سركة UGH املركز املايل لبنك UGB ال�سابق ومت رفع هيكل امل�ساهمني احلايل لـ UGB اإىل 

.UGH م�ستوى

املتحد  ل�سركة اخلليج  التابعة  والزميلة  التابعة  ال�سركات  كانت   ،2017 دي�سمرب   31 كما يف 

القاب�سة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر ت�سمل: بنك اخلليج املتحد �ض.م.ب، وبنك برقان، و�سركة 

كامكو لال�ستثمار (كامكو)، و فيم بنك، و�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة، و�سركة اخلليج املتحد 

للخدمات املالية – �سمال اأفريقيا، و�سركة النقل و�سركة العقارات املتحدة.

توا�سل UGH من خالل فرعها اململوك بالكامل من قبل بنك اخلليج املتحد بتقدمي خدمات 

اإدارة الأ�سول والتجارة واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية ، مع عمليات متتد عرب منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ت�سمل اأن�سطة الأعمال املالية الأخرى لبنك اخلليج املتحد الأعمال 

امل�سرفية التجارية وال�ستثمارات اخلا�سة واخلزينة والو�ساطة املالية واملدخرات واملعا�سات. 

املالية، احلوكمة  للقوة  املتحد �سمعة  اأن�ساأ بنك اخلليج  املا�سية،   34 الـ  ال�سنوات  وعلى مدى 

ال�سليمة، الإدارة احلكيمة وعمق اخلربة.

أبرز األنشطة )شركة الخليج المتحد القابضة / بنك الخليج المتحد(
�سجل بنك اخلليج املتحد 27 �سنة متتالية من الربحية الت�سغيلية  

قامت �سركة اخلليج املتحد بجمع 190 مليون دولر اإ�سافية من القرو�ض الثنائية من البنوك   

الإقليمية

ح�سل بنك اخلليج املتحد على الدرجة ال�ستثمارية BBB مع نظرة م�ستقبلية �سلبية  

أبرز المؤشرات المالية الموحدة لشركة الخليج المتحد القابضة
عززت بنية امليزانية العمومية وحققت حت�سن يف راأ�سمال بنك اخلليج املتحد من خالل اإعادة   

موازنة امليزانية العمومية

بلغ معدل كفاية راأ�ض مال بنك اخلليج املتحد حوايل 22% كما يف 31 دي�سمرب 2017  

بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني ل�سركة اخلليج املتحد القاب�سة 10.8 مليار دولر اأمريكي يف   

31 دي�سمرب 2017

التطلعات لعام 2018
مع ال�ستقرار املتوقع يف اأ�سعار النفط والتهدئة العامة للم�سهد ال�سيا�سي يف املنطقة، فاإن توقعات 

عام 2017 ملجموعة UGH متفائلة ولكن بحذر.

مع الرتكيز على حت�سني امليزانية العمومية وهيكلة راأ�ض املال، �سوف تقوم UGH بو�سع حجر 

الأ�سا�ض للنمو يف امل�ستقبل مع ال�ستدامة على املدى الطويل كونها حجر الزاوية لال�سرتاتيجية 

للم�سي قدما. ومع اكتمال التجميع يف عام 2017، �سريكز بنك UGB التابع لبنك UGH على 

بناء اأعماله يف اإدارة الأ�سول واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية وتعزيز عائداته املتكررة.

ومع دعم امل�ساهمني القوي واإن�ساء قدرات ت�سغيلية، فاإن جمموعة �سركة اخلليج املتحد القاب�سة 

م�ستعدة ملواجهة اأي ا�سطرابات حمتملة يف ال�سوق وال�ستمرار يف خلق قيمة جلميع اأ�سحاب 

امل�سلحة.

www.ughbh.com +973 1753 3233 :هاتف

السيد حسين الالني
الرئيس التنفيذي بالوكالة

شركة الخليج المتحد القابضة

اإليرادات
مليون دوالر أمريكي

صافي األرباح
مليون دوالر أمريكي

الخدمات المالية

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %96  

*2017 *20172016 20162015 2015

156.6 12.7138.0 6.3144.8 11.2

* مبا اأن �سركة اخلليج املتحد القاب�سة تاأ�س�ست يف �سهر �سبتمرب 2017، فاإن النتائج املالية لالأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 2017 تعك�ض اأداء بنك اخلليج املتحد بينما تعك�ض بيانات الربع الرابع النتائج املالية ل�سركة اخلليج املتحد القاب�سة
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تعترب �سركة كامكو لال�ستثمار التي تتخذ من الكويت مقراً ر�سمياً لها ومتتلك فرعاً يف دبي، 

اأحد اأكرب ال�سركات ال�ستثمارية يف منطقة اخلليج من حيث حجم الأ�سول املدارة، و�سركة رائدة 

اأ�سواق املال يف الكويت.  اإقليمياً يف قطاع ال�ستثمارات امل�سرفية، تندرج حتت ا�سراف هيئة 

تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 1998 ومت اإدراجها يف بور�سة الكويت يف عام 2003، وتعد كامكو 

�سركة تابعة لبنك اخلليج املتحد.

اأن تخلق لنف�سها مكانة رائدة اقليمياً يف تقدمي املنتجات   متكنت كامكو خالل م�سريتها من 

واخلدمات املبتكرة، المر الذي مكنها من تعزيز حجم ا�سولها املدارة لي�سل اإىل اأكرث من 10.9 

مليار دولر اأمريكي (كما يف 31 دي�سمرب 2017)، وحتقيق �سجل حافل من العمليات ال�ستثمارية 

امل�سرفية الناجحة يف اأ�سواق املال ي�سل عددها اإىل 95 عملية بقيمة 15 مليار دولر اأمريكي 

تقريباً (كما يف 31 دي�سمرب 2017). 

حازت كامكو بعد حوايل 20 عاماً من اخلربة يف قطاع ال�ستثمار على �سمعة طيبة اقليمياً مدعومة 

باأدائها، وتبلورت يف فل�سفتها ال�ستثمارية املتزنة واحلكيمة ومنوذج عملها املتطور ومفهومها املتاأ�سل 

حول تطبيق اأعلى معايري ال�سفافية، لتحافظ بذلك على قاعدة عمالئها الوا�سعة واملتنامية.

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

طرح اأدوات ا�ستثمارية مبتكرة ت�ستهدف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، بالإ�سافــة اإىل 

اخلدمات املالية التي تلبي احتياجات العمالء الكرام عرب منتجات ا�ستثمـاريـــة متطــورة اثبتت 

جناحها، وتوجه ا�ستثماري وا�سح، وبدعم من فريق عمل ذو خربة طويلة، و�سجل حافــل بالإجنـازات.

وت�ستمر ال�سركة بخلق املزيد من الزخم يف طرح خدمات ا�ست�سارية لإدارة ال�ستثمار على م�ستوى 

ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا وعاملياً، م�ستندة على قوة الكفاءات لديها، مدعومة ب�سجل حافل 

الإجنازات يف تقدمي منتجات ا�ستثمارية مبتكرة، ودراية متعمقة للمخاطر، وتوجه ا�ستثماري 

حذر نحو الأ�سواق الراأ�سمالية املحلية والإقليمية والدولية.

تعترب �سركة كامكو لال�ستثمار املحدودة (ومقرها مركز دبي املايل العاملي)، �سركة مملوكة بالكامل 

ل�سركة كامكو لال�ستثمار، تخ�سع لرقابة �سلطة دبي للخدمات املالية.

أبرز األنشطة 
تعزيز الأداء الت�سغيلي والربحية وموا�سلة خلق القيمة  

امتام 3 اإ�سدارات اأدوات دين ناجحة بقيمة تتخطى املليار دولر اأمريكي تقريباً   

تخطي اأداء �سناديق كامكو ال�ستثمارية للموؤ�سرات املعيارية يف قطاعاتها وت�سنيف �سندوق   

كامكو ال�ستثماري كالأف�سل اأداء على مدار العام 

الدولية، لرتتفع قيمة  العقارية  ال�ستحواذات  موؤثرتان على �سعيد من�سة  اإمتام �سفقتان   

املحفظة العقارية الدولية اىل 273 مليون دولر

ح�سد 7 جوائز عاملية مرموقة تقديراً لالأداء املتميز يف اإدارة الأ�سول وال�ستثمارات امل�سرفية   

والبديلة واإدارة الرثوات والبحوث ال�ستثمارية

أبرز المؤشرات المالية 
ارتفاع �سايف الإيرادات بن�سبة 16% لت�سل اإىل 9.6 مليون دينار كويتي  

ارتفاع اإيرادات الر�سوم على الأن�سطة الت�سغيلية بن�سبة 9% لت�سل اإىل 7 مليون دينار كويتي  

ارتفاع قيمة الأ�سول املُدارة اإىل 3.4 مليار دينار كويتي  

التطلعات لعام 2018
املحافظة على املوقع الريادي يف القطاع   

تعزيز قدرات ال�سركة من اأجل حتقيق النمو امل�ستدام والربحية على املدى الطويل  

تنمية حجم الأ�سول املدارة وال�ستثمارات املبا�سرة  

الخدمات المالية

الدخل من الرسوم
مليون د.ك

األصول المدارة
مليار د.ك

السيد فيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي

كامكو

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %86  

2017 20172016 20162015 2015

7.0 3.46.4 3.26.7 3.4
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اإلعالم

تعترب OSN �سبكة التلفزيون املدفوع الرائدة يف املنطقة ومتتلك حقوق البث يف 24 دولة يف ال�سرق 

ا�ستثنائية لعمالئها عرب  تاريخاً حافاًل يف تزويد قيمة   OSN اأفريقيا. متتلك  الأو�سط و�سمال 

الرتكيز على تقدمي املحتوى احل�سري الذي ي�ستقطب اهتمام امل�ساهدين، اإ�سافًة اإىل املن�سات 

الرقمية املبتكرة التي تتيح للم�سرتكني اإمكانية م�ساهدة براجمهم املف�سلة يف اأي مكان ويف اأي وقت. 

تقدم OSN مل�سرتكيها اأكرث من 150 قناة، وتنفرد مبجموعة كبرية من الربامج احل�سرية من خالل 

 NBCو HBOو Disney سراكاتها طويلة الأمد مع اأكرب ا�ستديوهات الإنتاج العاملية مبا يف ذلك�

Universal وFox وParamount وMGM وSony وWarner Brothers، وغريها.

واأحدث ترفيه غربي وعربي  الأول لأف�سل  OSN اخليار  اأ�سبحت   ،HD بتقنية  65 قناة  وعرب 

وفلبيني وجنوب اآ�سيوي. وتبث OSN اأحدث حمتوى تلفزيوين يف نف�ض وقت عر�سه بالوليات 

املتحدة الأمريكية، مبا يف ذلك امل�سل�سالت ال�سهرية واأ�سخم الأفالم واأبرز الفعاليات الريا�سية. 

الكمبيوتر  اأجهزة  ال�سبكة مل�سرتكيها متابعة حمتواها الرتفيهي عرب  تتيح  اإىل ذلك،  وبالإ�سافة 

والهواتف املحمولة من خالل OSN Play اإ�سافة اإىل تطبيق WAVO لالأجهزة اللوحية، واللذين 

ي�سمالن عدداً كبرياً من الأفالم وامل�سل�سالت والربامج الريا�سية التي ميكن م�ساهدتها يف اأي مكان.

وتعد OSN رائدة يف جمال البتكارات التقنية الرقمية يف ال�سرق الأو�سط، حيث اأطلقت جهاز 

OSN DVR HD، وخدمة OSN Play مل�ساهدة التلفزيون عرب الإنرتنت، واأول جهاز ا�ستقبال ذو 

خا�سية الت�سجيل واملت�سل بالإنرتنت، وخدمة OSN On Demand، اأول خدمة م�ساهدة ح�سب 

الطلب يف املنطقة. 

 Pehla Media & Entertainment كما و�سعت نطاق لغات حمتواها عند ا�ستحواذها على �سركة

لتقدم من خاللها نحو 40 قناة بلغات مناطق جنوب اآ�سيا للم�سرتكني يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، مع حمتوى متنوع ي�سم اأفالم بوليوود ومباريات الكريكيت، مبا يف ذلك احلقوق احل�سرية 

لبث كاأ�ض ICC العاملي للكريكيت. 

تطمح OSN اإىل تزويد اأف�سل حمتوى ترفيهي يف كل مكان وجلميع العمالء، انطالقاً من نهج 

ال�سركة القائم على ثالثة حماور: و�سع العمالء يف املقام الأول، وتقدمي املحتوى احل�سري الذي 

ل ي�ساهى، وتوفري القيمة الكبرية للم�سرتكني.

أبرز األنشطة

جتديد اتفاقية املحتوى احل�سري مع �سركة والت ديزين، مما ي�سمن ح�سول OSN على   

جمموعة كبرية من حمتوى ديزين وذلك قبل اأكرث من عام من عر�سه على �سا�سة اأي �سبكة 

اإقليمية اأخرى

اإطالق خدمة WAVO للبث التلفزيوين عرب �سبكة الإنرتنت وتطبيقات اجلوال بهدف توفري   

اأف�سل حمتوى للم�سرتكني يف كل مكان

اإعادة افتتاح معر�ض OSN الرئي�سي يف مارينا مول بالكويت بعد حتديثه بهدف تقدمي جتربة   

رقمية ا�ستثنائية للعمالء 

�سركة الإعالم والت�سويق لعام 2017 من جملة غلف بيزن�ض  

اإنتاجه  يتم  الذي  ”كوميدي �سينرتال بري�سنت�ض“  اإنتاج حمتوى ح�سري جديد مبا يف ذلك   

وت�سجيله يف دبي

توقيع �سراكة ا�سرتاتيجية مع Ooredoo الكويت ملنح عمالء �سركة الت�سالت اإمكانية الو�سول   

WAVO اإىل من�سة

السيد مارتن ستيوارت
الرئيس التنفـيذي

OSN

اإليرادات
مليون دوالر أمريكي

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %60.5  

2017 2016 2015

591.5 667.4 666.4
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اإلعالم

يونايتد نتورك�ض هي �سركة رائدة فـي جمال تقدمي احللول ومزود رئي�سي خلدمات الت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات والإعالم. تعمل ال�سركة على تقدمي خدماتها فـي منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا عن طريق �سركاتها التابعة، وتطوير خدماتها بطريقة مبتكرة با�ستخدام اأف�سل 

من�سات التكنولوجيا احلديثة لتعزيز التوا�سل والكفاءة فـي بيئات العمل والرفاهية. 

جنحت يونايتد نتورك�ض فـي بناء حتالفات و�سراكات ا�سرتاتيجية مع �سركات الت�سالت العاملية 

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

حتالف ال�سركة مع مقدمي اخلدمات العاملية اإ�سافة جديدة فـي �سناعة تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت حيث تعترب اأحد مقدمي اخلدمات الرائدة فـي تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

فـي ال�سوق الكويتي.

أبرز أنشطة شركة غلف سات

اإطالق الباقة الف�سائية ال�سودانية اجلديدة (�سنط �سات)  
جتديد اتفاقية التعاون مع وزارة الإعالم البحرينية لتقدمي خدمات البث عرب الأقمار ال�سناعية   

للقنوات التلفزيونية الر�سمية

توقيع اتفاقية تعاون مع �سركة IQ Teleports يف اإقليم كرد�ستان العراق  
توقيع اتفاقية مع �سركة الرثيا تتيح ل�سركة غلف �سات اإطالق خدمات البيانات يف الكويت   

أبرز أنشطة مارينا أف أم 90.4

اإبراز الرتدد اجلديد لالإذاعة على موجة  اإطالق حملة اإعالنية وا�سعة النطاق جنحت يف   

90.4 اأف اأم

اإطالق حتديث جديد للتطبيق على الأجهزة الذكية يف اإطار مواكبة الجتاهات التكنولوجية   

اجلديدة نظرا لزيادة اأعداد امل�ستمعني لالإذاعة يف اخلارج

زيادة ال�سراكات مع اأطراف ثالثة للرتويج خلدماتها ومنتجاتها  

جذب مواهب جديدة لدعم فريق العمل احلايل  

اأول كيان اإعالمي يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي يتجاوز عدد متابعيه على تويرت املليون   

متابع

السيد محمود الصانع
رئيس مجلس اإلدارة

يونايتد نتوركس 

اإليرادات
مليون د.ك

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %64  

14.2 13.8 15.4

2017 2016 2015
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العقار

تعد �سركة العقارات املتحدة اإحدى اأبرز �سركات التطوير العقاري يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا حيث تبلغ اإجمايل قيمة اأ�سولها 602 مليون دينار كويتي (2.0 مليار دولر اأمريكي) كما 

يف 31 دي�سمرب 2017. تاأ�س�ست �سركة العقارات املتحدة يف عام 1973 ومت اإدراجها يف بور�سة 

الكويت عام 1984.  تتوزع اأن�سطة العقارات املتحدة يف عدة بلدان يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا من خالل عدد من الأذرع ال�ستثمارية وال�سركات التابعة. وتت�سمن املحفظة 

ال�ستثمارية لل�سركة املجمعات التجارية، والفنادق، واملنتجعات، واملباين ال�سكنية، ومراكز الت�سوق، 

واملباين واأبراج املكاتب بالإ�سافة اإىل م�ساريع عقارية متعددة ال�ستخدامات يف مقدمتها برج 

كيبكو، وفندق مارينا، مارينا مول يف الكويت، �ساللة جاردنز مول و�ساللة جاردنز رزيدن�سز 

يف ُعمان والعبديل مول يف الأردن، ورو�سه فيو 1090 يف لبنان، واأ�سوار رزيدن�سز واأفاري�ض يف 

م�سر واأ�سوفيد يف املغرب.

أبرز األنشطة 

ا�ستكملت �سفقة ال�ستحواذ على اأرا�سي يف �ساحية ح�سة املبارك  

ا�ستكمال اأعمال ت�سميم برجني �سكنيني �سيتم بناءهما يف �ساحية ح�سة املبارك، كما جرى   

التوقيع على عقود تطويرهما

اإن�ساء وحدة اأعمال جديدة للمطاعم وامل�سروبات كجزء من ا�سرتاتيجية تنويع اأعمال ال�سركة  

اإطالق م�سروع اأفاري�ض ال�سكني يف منطقة القاهرة اجلديدة يف م�سر  

ح�سلت �سركة املباين املتحدة على عقود جديدة بقيمة 35 مليون دينار كويتي  

ا�ستكملت �سركة املباين املتحدة بنجاح �سفقة ال�ستحواذ على ح�سة يف �سركة اإن�ساء القاب�سة،   

وهي �سركة رائدة متخ�س�سة مبواد البناء والإن�ساء

أبرز المؤشرات المالية

ارتفاع اإجمايل الإيرادات الت�سغيلية بن�سبة 23% لت�سل اإىل 87 مليون دينار كويتي  

ارتفاع اإجمايل الأ�سول اإىل 602 مليون دينار كويتي  

التطلعات لعام 2018

اإطالق اأعمال البناء مب�سروع اأبراج ح�سة يف �ساحية ح�سة املبارك، وهو امل�سروع املكّون من   

برجني كالهما يرتفع على امتداد 40 طابقاً

اإطالق امل�سروع ال�سكني الثاين يف �ساحية ح�سة املبارك والذي ي�سم �ستة مباين  

اإطالق املرحلة الثانية من م�سروع اأ�سوفيد يف املغرب والذي ي�سمل فندق خم�ض جنوم ومكون   

�سكني راقي يت�سمن فلل و�سقق

األرباح التشغيلية
مليون د.ك

السيد أحمد قاسم
نائب الرئيس التنفيذي

شركة العقارات المتحدة

اإليرادات
مليون د.ك

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %73  

2017 20172016 20162015 2015

87.1 21.070.7 21.460.5 23.1
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الشيخ خليفة
عبد اهلل الجابر الصباح

رئيس مجلس اإلدارة
شركة الصناعات المتحدة

www.uickw.com +965 2294 3236 :هاتف

الصناعة

ال�سناعي  القطاع  فـي  بال�ستثمار  وتهتم   ،1979 املتحدة فـي عام  ال�سناعات  تاأ�س�ست �سركة 

وال�سحي. ت�سم حمفظة ا�ستثمارات ال�سركة ا�ستثماريني اأ�سا�سيني هما �سركة القرين ل�سناعة 

الكيماويات البرتولية – اأحد اأكرب م�ستثمري الكويت فـي قطاعي الكيماويات البرتولية وال�سناعة، 

بالإ�سافة اإىل �سركة التقدم التكنولوجي، اإحدى ال�سركات املحلية الرائدة فـي جمال املعدات الطبية.

أبرز األنشطة 

اأداء �سركة القرين  لتح�سن  16% نظراً  ال�سركات الزميلة بن�سبة  ارتفاع ح�سة الأرباح من   

ل�سناعة الكيماويات البرتولية و�سركة التقدم التكنولوجي

أبرز المؤشرات المالية 

ارتفاع اإجمايل الأ�سول بن�سبة 7% لي�سل اإىل 245 مليون دينار كويتي  

ارتفاع ن�سبة ال�ستثمارات بعيدة املدى بف�سل النتائج الت�سغيلية الأف�سل من ال�سركات الزميلة  

ارتفاع الأرباح ال�سافية بن�سبة 49% لت�سل اإىل 5.9 مليون دينار كويتي بعد ا�ستبعاد الأرباح   

التي �سجلتها ال�سركة خالل العام املا�سي نظري اأرباح اإعادة اإدراج اأحد ال�ستثمارات حما�سبياً

مجموع األصول
مليار د.ك

صافي األرباح
مليون د.ك

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %80  

2017 20172016 *20162015 2015

245.2 5.9229.8 7.8227.9 4.7

* تت�سمن اأرباح غري مكررة عن اإعادة ت�سنيف ا�ستثمار من متاحة للبيع اإىل �سركة زميلة
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الصناعة

تاأ�س�ست �سركة القرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية يف عام 2004 براأ�ض مال قدره 110 ماليني 

دينار كويتي، وهي �سركة م�ساهمة مدرجة يف بور�سة الكويت.  

ت�سم حمفظة ا�ستثمارات ال�سركة ح�س�ض يف اأكرب م�ساريع و�سركات ال�سناعات البرتوكيماوية 

يف الكويت مثل �سركة ايكويت للبرتوكيماويات وال�سركة الكويتية لالأوليفينات وال�سركة الكويتية 

للعطريات، بالإ�سافة اإىل ح�س�سها الرائدة يف جمالت ال�سناعة واخلدمات البرتولية والكيماويات 

واملواد الأ�سا�سية من خالل ا�ستثماراتها يف ال�سركة ال�سعودية الألبان والأغذية )�سدافكو(، وال�سركة 

الوطنية للخدمات البرتولية )نابي�سكو(، وال�سركة املتحدة للم�سروعات النفطية، و�سركة ان�ساء 

القاب�سة. وتبداأ ال�سنة املالية لل�سركة يف الأول من �سهر اأبريل وتنتهي يف 31 مار�ض من كل عام.

أبرز األنشطة )أبريل - ديسمبر( 2017

النجاح باإ�سدار �سندات ل�سالح �سركة ايكويت للبرتوكيماويات بقيمة 1.25 مليار دولر اأمريكي   

لأجل 10 �سنوات، واإ�سدار اآخر بقيمة 1 مليار دولر امريكي لأجل 5 �سنوات، بالإ�سافة اىل 

ا�سدار �سكوك بقيمة 500 مليون دولر امريكي

ال�ستحواذ على ح�سة ُملكية بن�سبة 60% يف �سركة اإن�ساء القاب�سة، وهي �سركة �سناعية   

قاب�سة تركز على ال�ستثمار يف جمال ت�سنيع مواد البناء واملواد الأولية

أبرز المؤشرات المالية )أبريل - ديسمبر( 2017

حققت اأرباح �سافية بقيمة 16.0 مليون دينار كويتي  

ارتفع جممل الربح املجّمع بن�سبة 18% لي�سل اإىل 55.3 مليون دينار كويتي  

ارتفع اإجمايل الأ�سول بن�سبة 3% لي�سل اىل 629.6 مليون دينار كويتي  

زيادة ح�سة املُلكية يف ال�سركة املتحدة للم�سروعات النفطية اإىل %51.6  

التطلعات لعام 2018

الرتكيز على التو�سع وال�ستثمار يف جمالت �سناعية جديدة، تعزز منو وتنوع هيكل ال�ستثمارات  

التنويع ال�سرتاتيجي مل�سادر التمويل للح�سول على �سروط متويلية اأف�سل وتقلي�ض الفوائد   

املدفوعة من خالل جمموعة متنوعة من البنوك

الشركة المتحدة للمشروعات النفطية

ح�سة ُملكية �سركة القرين: %51.6  

أبرز األنشطة 

ارتفعت مبيعات القطاع ال�سناعي بن�سبة 4% لت�سل اإىل 2.0 مليون دينار كويتي  

ارتفع �سايف الأرباح من ال�سركات الزميلة بن�سبة %16  

ارتفع �سايف الأرباح بن�سبة 21% لي�سل اىل 2.4 مليون دينار كويتي  

ارتفع �سايف الأ�سول بن�سبة 19% لي�سل اىل 25.1 مليون دينار كويتي  

صافي األرباح
مليون د.ك

السيد سعدون عبداهلل علي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

اإليرادات
مليون د.ك

* 9 اأ�سهر )1 اأبريل - 31 دي�سمرب 2017(

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %31  

2017/18 2017/182016/17 2016/172015/16 2015/16

629.6* 16.0*608.8 34.9521.5 24.7
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السيد والتروس ماثيوس
الرئيس التنفـيذي

سدافكو

الصناعة

اأ�سبحت ال�سركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) منذ تاأ�سي�سها فـي عام 1976 

اإحدى ال�سركات الرائدة فـي جمال ت�سنيع الألبان والأغذية وبيعها وتوزيعها ومقرها الرئي�سي يف 

اململكة العربية ال�سعودية وتزاول اأعمالها يف ال�سرق الأو�سط، وهي رائدة فـي معجون الطماطم 

والآي�سكرمي وتت�سدر املرتبة الثانية فـي احلليب ال�سائل وتقوم ال�سركة بت�سويق اأغلب منتجاتها 

من خالل عالمتها التجارية الرائدة ”ال�سعودية“.

تقوم ال�سركة بت�سغيل ثالثة م�سانع حائزة على معايري اجلودة الدولية اآيزو 22000:2005 و اآيزو 

14001 وOHSAS18001 و�سهادة (حالل) فـي كٍل من جدة والدمام التي تنتج اأغلبية �سلة منتجات 

�سدافكو. وقد مت اإدراج ال�سركة فـي ال�سوق ال�سعودي لالأوراق املالية (تداول) فـي عام 2005.

يتم نقل املنتجات امل�سنعة وامل�ستوردة اإىل 23 م�ستودع با�ستخدام اأ�سطول ال�ساحنات الكبرية لل�سركة 

ليتم توزيعها على نحو 34 األف عميل عرب دول اخلليج بوا�سطة فريق �سدافكو للمبيعات والتوزيع.   

وتنت�سر �سبكة توزيع �سدافكو على 500 م�سار بيع تعمل انطالقاً من 19 م�ستودعاً فـي ال�سعودية 

بالإ�سافة اإىل م�ستودع فـي كٍل من قطر، والبحرين، والكويت والأردن، مما اأدى اإىل تعزيز قدرات 

واإمكانيات فريق املبيعات. كما تقوم �سدافكو بت�سدير منتجاتها للعديد من الأ�سواق اخلارجية 

وت�سويقها عن طريق املوزعني خارجيني والوكالء. 

يعمل لدى ال�سركة حوايل 2700 موظف من 47 جن�سية. وتقوم ال�سركة بت�سويق منتجاتها من 

خالل العالمات التجارية ال�سعودية وكري�سبي وماج�ستيك وبابو.

أبرز المؤشرات المالية )أبريل - ديسمبر( 2017

بلغت قيمة �سايف املبيعات 1.31 مليار ريال �سعودي  

و�سلت الأرباح ال�سافية اإىل 211 مليون ريال �سعودي  

بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني 1.28 مليار ريال �سعودي  

حتقيق هام�ض ربح بن�سبة ت�سل اإىل حوايل %16  

توزيع اأرباح مرحلية ب�سعر 2 ريال �سعودي لل�سهم الواحد  

تتمتع ال�سركة مبركز مايل قوي مبا يعادل 472 مليون ريال �سعودي بدون مديونية  

                    

التطلعات لعام 2018

اإن انخفا�ض اأ�سعار منتجات الألبان والأغذية، وارتفاع اأ�سعار الوقود واليد العاملة وتطبيق   

�سريبة القيمة امل�سافة �ستوؤثر على اأداء ال�سركة اإل اأن املوقف املايل القوي لل�سركة يوفر لها 

القدرة على جتاوز هذه التحديات وال�ستمرار يف حتقيق مبيعات مربحة 

ي�ستمر موقف اأبرز منتجات ال�سركة بالتح�ّسن يف احل�سة ال�سوقية و�سيحافظ اهتمام ال�سركة   

بفاعلية اجلودة، والتكلفة والئتمان اإىل جانب عمليات ال�ستحواذ ال�سرتاتيجية املحتملة 

على قدرتها لال�ستمرار يف حتقيق نتائج مالية قوية ومماثلة يف امل�ستقبل

صافي المبيعات
مليون دوالر أمريكي

صافي األرباح
مليون دوالر أمريكي

�سركة تابعة ل�سركة القرين

* 9 اأ�سهر )1 اأبريل - 31 دي�سمرب 2017(

2017/18 2017/182016/17 2016/172015/16 2015/16

350.4* 56.2*495.4 80.3528.7 69.4
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الجامعة األمريكية فـي الكويت 
رئيس الجامعة

الدكتور إيرل ل “تيم” سوليفان

هاتف: 40 20 180 965+ 

 www.auk.edu.kw

اجلامعة الأمريكية فـي الكويت هي موؤ�س�سة تعليمية لالآداب والعلوم احلرة، تكر�ض اإمكاناتها 

للتدري�ض والتعليم والبحث العلمي.  تطرح اجلامعة برامج تزود الطلبة باملعرفة واملهارات الالزمة 

لطلب العلم مدى احلياة وللنجاح املهني. وت�ساهم اجلامعة فـي اإثراء املجتمع بتهيئة بيئة م�سجعة 

على التفكري النقدي والتوا�سل الفاعل وتنمية الذات والريادة.

تطمح اجلامعة اإىل اأن تكون موؤ�س�سة تعليمية رائدة معرتف بها حملياً واإقليمياً ودولياً لتميزها 

املوؤ�س�سي والأكادميي، واإجنازات خريجيها. 

تلتزم اجلامعة الأمريكية بنموذج الآداب والعلوم احلرة للتعليم التي يتم من خاللها ت�سجيع الطلبة 

على درا�سة مواد وامل�ساركة فـي اأن�سطة تتعدى املجالت املحددة فـي الدرا�سة اأو التخ�س�ض.

القيم

تقوم قيم اجلامعة الأمريكية فـي الكويت على حرية التفكري، التعبري وحرية البحث العلمي؛ 

والنزاهة  الأخالقية  باملعايري  واللتزام  الثقايف؛  والتنوع  الفردية،  واحلقوق  الهوية  واحرتام 

وامل�سوؤولية الجتماعية؛ واللتزام باأعلى املعايري املهنية والأخالقية. 

التعاون األكاديمي مع كلية دارتموث

ترتبط اجلامعة الأمريكية فـي الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارمتوث فـي هانوفر بولية 

نيوهامب�ساير فـي الوليات املتحدة. وتن�ض التفاقية التي وقعت للمرة الأوىل عام 2003 وجددت 

فـي العام 2013، على التعاون بني اجلامعتني حول عدد من الربامج وتقدمي دارمتوث عرب مدر�سة 

ثاير للهند�سة ومدر�سة توك لالأعمال جمموعة من اخلدمات ال�ست�سارية فـي املجالني الإداري 

والأكادميي. تاأ�س�ست جامعة دارمتوث فـي العام 1769 وهي ع�سو فـي Ivy League وهي منظمة 

ت�سم جامعات النخبة فـي الوليات املتحدة مثل هارفرد وبرن�ستون وكورنيل.  

التعاون الجامعي

تدعم اجلامعة الأمريكية حالياً برامج ر�سمية مع املوؤ�س�سات التالية:

جامعة جورج وا�سنطن - وا�سنطن العا�سمة، الوليات املتحدة  

جامعة Sciences-Po - باري�ض، فرن�سا  

اجلامعة الأمريكية يف القاهرة - م�سر  

جامعة مارميونت - مرييالند، الوليات املتحدة  

أبرز األنشطة 

منحت كلية دارمتوث رئي�سة جمل�ض اأمناء اجلامعة واملوؤ�س�سة امل�ساركة ال�سيخة دانة ال�سباح   

�سهادة الدكتوراه الفخرية

تعيني الدكتور اإيرل (تيم) �سوليفان الرئي�ض اخلام�ض للجامعة  

اإعادة هيكلة برنامج اللغة الإجنليزية املكثف  

افتتاح مركز الطالب اجلديد  

افتتاح غرف العالج بالفن واملو�سيقى  

جتديد اعتماد جمل�ض اأمناء الأكادميية الأمريكية للعلوم والآداب احلرة  

التربية والتعليم

السيد مشعل علي
الرئيس التنفـيذي

شركة التعليم المتحدة

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %64  
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المدرسة المتحدة األمريكية
المدير المؤسس

الدكتورة جنيفر بكويث

هاتف: 0100 2553 965+ 

 www.aus.edu.kw

متتد املدر�سة املتحدة الأمريكية على م�ساحة ت�سل اإىل 12 األف مرت مربع وبتكلفة اإجمالية ت�سل 

اإىل 33 مليون دينار كويتي. مت افتتاح املرحلة الأوىل من املدر�سة فـي �سهر �سبتمرب 2013 للتالميذ 

من مرحلة Pre K اإىل ال�سف اخلام�ض، ويف �سبتمرب من العام 2014 مت افتتاح املرحلة املتو�سطة 

وذلك من ال�سف ال�ساد�ض وحتى الثامن. اأما املرحلة الثانية فقد مت افتتاحها فـي خريف عام 

2015 بعد النتهاء من ت�سييد املناطق اخلا�سة باملرحلة املتو�سطة والثانوية وجرى بالتايل افتتاح 

ال�سف التا�سع. ومت فـي �سبتمرب 2016 افتتاح ال�سف العا�سر بينما مت افتتاح ال�سف احلادي 

ع�سر يف �سهر �سبتمرب من العام 2017.

أبرز األنشطة

ت�سم املدر�سة حالياً 765 طالب وطالبة  

مت افتتاح ال�سف احلادي ع�سر للعام الدرا�سي 2017 - 2018  

التطلعات لعام 2018

CESS. وكانت عملية  و   CIS ،MSA اعتمادات  الأمريكية على  املتحدة  املدر�سة  ح�سول   

التقييم النهائية للمدر�سة قد ا�ستكملت يف �سهر دي�سمرب 2017

افتتاح ال�سف الثاين ع�سر  

شركة الريان القابضة
الرئيس التنفيذي

السيد محمد عبدالرحمن الشعيبي

هاتف: 4246 2382 965+

www.alrayanholding.com

تاأ�س�ست �سركة الرّيان القاب�سة فـي الكويت عام 2006 براأ�سمال قدره 16.3 مليون دينار كويتي 

بهدف خدمة التعليم فـي دولة الكويت، واأ�سبحت �سركة تعليمية رائدة بدءا من مرحلة الرو�سة 

وحتى �سفوف املرحلة الثانوية. 

بداأت ال�سركة ن�ساطها الفعلي فـي عام 2007 وتطورت ب�سكل اإيجابي لتحتل مكانة بارزة بني 

�سركات اأخرى تزاول نف�ض الن�ساط. متتلك �سركة الرّيان مدر�سة الكويت العاملية الإجنليزية، 

واملدر�سة الباك�ستانية الدولية احلديثة. وقامت ال�سركة تدريجياً ب�سم كٍلّ من مدر�سة الفحيحيل 

الوطنية بنني / بنات، ومدر�سة الفحيحيل الوطنية الهندية اخلا�سة، واملدر�سة الربيطانية الدولية 

اإىل جمموعة مدار�سها. ويبلغ عدد طالب مدار�سها حالياً حوايل 14600 األف طالب وطالبة.

بت�سغيل خم�ض مدار�ض حتت مظلتها من خالل ال�سركات التابعة. وتعمل  تقوم ال�سركة حالياً 

العاملية الإجنليزية حتت مظلة �سركة  الباك�ستانية احلديثة ومدر�سة الكويت  املدر�سة الدولية 

الرّيان للخدمات التعليمية. بينما تعمل مدر�سة الفحيحيل الوطنية الهندية اخلا�سة، ومدر�سة 

الفحيحيل الوطنية واملدر�سة الربيطانية العاملية حتت مظلة موؤ�س�سة النوري للتدري�ض.

أبرز األنشطة 

و�سل العدد الإجمايل للطالب يف عام 2017 اإىل حوايل 14600 طالب وطالبة يف جميع   

املدار�ض

حقق عدد الطالب امل�سجلني يف املدار�ض منواً بن�سبة 4.68% خالل العام املا�سي  

الوطنية  الإجنليزية والفحيحيل  العاملية  الكويت  البناء اجلديدة يف مدر�ستي  اأعمال  حترز   

الهندية اخلا�سة تقدماً جيداً حيث من املتوقع ا�ستكمال الأعمال بحلول �سهر دي�سمرب 2018. 

ومن املتوقع اأن ت�ساهم املرافق اجلديدة يف زيادة القدرة ال�ستيعابية للمدر�ستني مبقدار 1500 

طالب وطالبة

التطلعات لعام 2018

�سيتم تطبيق نظام التخطيط الرتبوي املوجه يف جميع املدار�ض  

تاأ�س�ست �سركة التعليم املتحدة فـي عام 2002 ك�سركة متخ�س�سة بالتعليم 

العايل فـي الكويت، ولل�سركة خم�سة مدار�ض حتت �سركة الرّيان القاب�سة 

بالإ�سافة اإىل اجلامعة الأمريكية فـي الكويت واملدر�سة املتحدة الأمريكية.
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السيد سامر صبحي خنشت
رئيس مجلس اإلدارة

شركة تقاعد لإلدخار والتقاعد

www.takaud.com  +973 17 511 611 :هاتف

قطاعات أخرى

�سركة تقاعد لالدخار والتقاعد هي ال�سركة الأوىل من نوعها فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا التي تقدم جمموعة وا�سعة من منتجات الدخار والتقاعد لالأفراد واملوؤ�س�سات، ومهمتها 

هي م�ساعدة الأفراد والأ�سر فـي منطقة ال�سرق الأو�سط على تنمية اأموالهم لبناء غد اأف�سل.

ت�سعى تقاعد اإىل ت�سكيل ثقافة ادخار بحيث ميكن للعمالء حتقيق اأحالمهم والتقاعد مع الأمن 

املايل. يقوم عمالء ال�سركة بالدخار من اأجل تعليم اأبنائهم، واقتناء منزل جديد، وحت�سبا حلالت 

الطوارئ والتقاعد الذي يعك�ض م�ستوى املعي�سة الذي اعتادوا عليه.

توفــر �سركــة تقاعــد للعمــالء اإمكانيــة الو�سول اإىل �سناديق ال�ستثمار الرائدة والراقية، مبا 

فـي ذلك بالك روك، جي بي مورغان، ب اآن بي، بالإ�سافة اإىل اأهم ال�سناديق املتوافقة مع 

اأحكام ال�سريعة.

تعمل تقاعد على ت�سهيل عملية ال�ستثمار وت�سميم خطة الدخار التي تنا�سب كل عميل ح�سب 

التي  ال�ستثمار  امل�سممة م�سبقا و�سناديق  الت�سع  ال�ستثمار  ا�سرتاتيجيات  توفر  احتياجاته. 

ي�سل عددها اإىل 70 �سندوقاً، جمموعة وا�سعة من اخليارات. كما يعمل امل�ست�سارون املاليون 

فـي ال�سركة على اإيجاد وت�سميم اأف�سل حلول الدخار والتقاعد للعمالء من خمتلف الأعمار 

وم�ستويات الدخل.

ت�ساعد �سركة تقاعد لالدخار والتقاعد ال�سركات على جذب الكفاءات وحت�سني م�ساركة املوظفني 

والولء من خالل توفري خطط املعا�سات التقاعدية لل�سركات. كما متّكن البنوك و�سركات التاأمني 

من تقدمي جمموعة وا�سعة من منتجات ال�ستثمار والدخار لعمالئها. وبالإ�سافة اإىل تقدمي 

اأف�سل واأحدث من�سة تكنولوجية متاحة، فاإننا نقوم اأي�سا بتوفري التدريب خلدمة العمالء وتوفري 

اخلربات النوعية ل�سوق ال�سرق الأو�سط. مع خدمات تقاعد ح�سب الطلب، فاإنه ميكن لعمالء 

البنك و�سركات التاأمني الو�سول اإىل مدخراتهم واملحافظ ال�ستثمارية اخلا�سة بهم على النرتنت 

فـي اأي وقت وبناء م�ستقبل ناجح واآمن.

أبرز األنشطة 

توفري ثالثة �سناديق جديدة للعمالء  

توقيع �سراكة مع �سركة مبا�سر جلعل ا�سرتاتيجيات ال�ستثمار متاحة على الإنرتنت  

اإطالق خطة ”توفري“ لالإدخار  

تنظيم موؤمتر ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا الثاين للتقاعد بنجاح  

ح�سة املُلكية املجّمعة ل�سركة م�ساريع الكويت لعام 2017: %100  
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السيد طارق عبدالسالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت

تعمل �سركة �سمال اإفريقيا القاب�سة على ا�ستك�ساف الفر�ض ال�ستثمارية املتاحة فـي اقت�سادات دول �سمال اإفريقيا وال�ستثمار فـيها. وتعترب ال�سركة من اأكرب ال�سركات ال�ستثمارية فـي منطقة 

ال�سرق الأو�سط حيث ت�سم حمفظتها ح�س�ساً فـي قطاع ال�سناعة والعقار وخدمات ال�سركات فـي عدة بلدان مثل اجلزائر واملغرب وتون�ض وم�سر.

www.northafricaholding.com  +965 2291 3733 :هاتف

قطاعات أخرى

السيد ناريندرا باليغا
الرئيس التنفـيذي

بيه كي سي لالستشارات
دلهي، الهند

يقدم بيه كي �سي لال�ست�سارات جمموعة وا�سعة من اخلدمات ال�ست�سارية لعدد متزايد من العمالء فـي دول جمل�ض التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط. وتقدم ال�سركة حلولً متقدمة فـي 

جمالت اخلدمات ال�ست�سارية والبحوث والتحليالت املالية لعدد كبري من العمالء وذلك بف�سل فريق العمل املتخ�س�ض الذي يتمتع بخربات كبرية مع الرتكيز على و�سع العميل فـي املقام الأول. 

www.pkcadvisory.com  +91 124 4525300 :هاتف

السيد فوزي المسلم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

شركة الفنادق الكويتية
الكويت

تعمل �سركة الفنادق الكويتية فـي جمال اخلدمات الفندقية وال�سيافة. وللفنادق الكويتية جمموعة من ال�سركات التابعة منها �سركة �سفـري الدولية لإدارة الفنادق واملنتجعات التي تعترب من 

ال�سركات الرائدة فـي املنطقة بف�سل 10 فنادق تنت�سر فـي اأنحاء خمتلفة من منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ومن ال�سركات التابعة اأي�سـاً ال�سركـة الكويتيـة للتجهيــزات الغذائية، و�سركة 

�سفاة للتجهيزات الغذائية و�سركة �سفـري للخدمات امل�ساندة وكيك ن بيك. اإن �سركة الفنادق الكويتية مدرجة فـي بور�سة الكويت.

www.khc.com.kw  +965 2225 7070 :هاتف
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رسالة من مجلس اإلدارة
وتقرير اإلدارة
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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

2017 مواجهة الظروف الخارجية الصعبة بنجاح  واصلت شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت في عام 
وساعدها في ذلك السياسات الحصيفة التي تتبعها، والعمليات الداخلية الحكيمة، والحوكمة الرشيدة وتعزيز 
االنسيابية والتي عملت على تطبيقها طوال السنوات الماضية. وفي الوقت الذي تستمر فيه التوترات الجيوسياسية 
في الخليج والمنطقة في تشكيل تحديات لعملياتنا، فإن شركاتنا الرئيسية استمرت بالنمو مما جعل عام 2017 

عامنا السادس والعشرين على التوالي الذي تنجح فيه شركة المشاريع في تحقيق الربحية.

رسالة من مجلس اإلدارة

النتعا�ض  على  موؤ�سرات  املا�سي  العام  خالل  العاملي  القت�ساد  اأظهر  لقد 

واكت�ساب القوة الذي طال انتظارهما وذلك يف الوقت الذي جنح فيه التبادل 

التجاري العاملي اأي�ساً يف اكت�ساب الزخم بعدما عانى من �سعف خالل العامني 

اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  تزال  ما  الوقت  هذا  يف  املا�سيني. 

تعاين نتيجة قرار منظمة الدول امل�سدرة للنفط (اأوبك) خف�ض اإنتاجها، يف 

حني ت�ستمر م�سر التي تعترب اأكرب م�ستورد للنفط يف املنطقة ببذل اجلهود 

للتكّيف مع تعومي اجلنيه امل�سري منذ اأواخر عام 2016 و�سط ارتفاع معدل 

الت�سخم.

اأما يف الكويت فقد اأعلنت احلكومة يف �سهر يناير من عام 2017 عن خطتها 

 ،2035 اجلديدة  الكويت  م�سّمى  حتت  الدولة  م�ستوى  على  ال�سرتاتيجية 

وهي اخلطة التي تهدف اإىل تنويٍع طويل الأجل لالقت�ساد وحتويل البلد اإىل 

مركز مايل وجتاري اإقليمي. يف هذا الوقت وا�سلت احلكومة تو�سعة برامج 

الإنفاق على الأن�سطة غري النفطية، يف حني �سهد ال�سوق العقاري ا�ستقراراً 

يف الأ�سعار وا�ستمر القطاع امل�سريف يف حتقيق الأداء اجليد.

توؤثر جمموعة  اأن  املا�سي  العام  فـي  ال�سفافـية  منتدى  توقعنا خالل  قد  كنا 

من العوامل اخلارجية ال�سعبة، مثل القوانني والت�سريعات امل�سرفية واعتماد 

اإىل جانب عوامل  العمالت  تكنولوجيات جديدة يف جمال الإعالم وخماطر 

اأخرى، على اأرباحنا يف عام 2017. ونتيجة لذلك فقد بلغت ربحية ال�سركة 

اأمريكي)  23.6 مليون دينار كويتي (78.2 مليون دولر  املا�سي  العام  خالل 

اأمريكي)  وذلك باملقارنة مع 45.5 مليون دينار كويتي (150.8 مليون دولر 

يف العام ال�سابق. 

كويتي  دينار  مليون   656 املا�سي  العام  يف  العمليات  من  الإيـــرادات  وبلغت 

 2.19) كويتي  دينار  مليون   661 مع  باملقارنة  اأمريكي)  دولر  مليار   2.17)

مليار دولر اأمريكي) يف عام 2016.

وقد اأو�سى جمل�ض اإدارة ال�سركة بتوزيـع اأربـاح نقديـة علـى امل�ساهمـني بواقـع 

منحة،  اأ�سهم  باملائة  و5  باملائة)   10 مبعدل  (اأي  الواحد  لل�سهم  فلو�ض   10

الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  اإىل  كويتي  دينار  األف   220 بقيمة  مكافاآت  وتقدمي 

تو�سية  التنفيذية وهي  الإدارة  اأع�ساء  اإىل  كويتي  دينار  األف   4341 وبقيمة 

اأن اجلهات  بالذكر  لل�سركة. ومن اجلدير  العمومية  تخ�سع ملوافقة اجلمعية 

الرقابية مل ت�سجل اأي خمالفة على ال�سركة.

كان من اأبرز اإجنازات ال�سركة خالل العام املا�سي ا�ستكمالها بنجاح اإ�سدار 

�سندات بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي (152.5 مليون دينار كويتي) حتت 

مظلة برناجمها لإ�سدار اأوراق مالية متو�سطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليار 

دولر اأمريكي وذلك بالتزامن مع عطاء ل�سنداتها التي ت�ستحق يف عام 2019. 

وتعد �سركة امل�ساريع ال�سركة الكويتية الأوىل التي تقوم بعملية عطاء لل�سندات 

اأربع مرات.  ال�سندات اجلديدة مبقدار  الكويت وقد فاق الكتتاب يف  خارج 

ويف �سهر دي�سمرب ا�ستكملت ال�سركة بنجاح اإ�سدار �سندات بقيمة 100 مليون 

من  ل�سركة  الأول  الإ�سدار  وهو  اأمريكي)  دولر  مليون   331) كويتي  دينار 

القطاع اخلا�ض يف الكويت بالدينار الكويتي لأجل �سبع �سنوات.

ومن اأبرز اإجنازات العام اأي�ساً اإن�ساء البنية التحتية يف �ساحية ح�سة املبارك. 

اأول �سركة من  وباعتبارها املطّور الرئي�سي، فاإن �سركة م�ساريع الكويت هي 

القطاع اخلا�ض تلتزم باأعمال تطوير البنية التحتية مل�سروع من هذا احلجم، 

اإطار حر�سها  ال�سوارع يف  وقد قامت بتحديث كافة املوا�سفات واحتياجات 

على توفري جتربة غري م�سبوقة ل�سكان ال�ساحية وزائريها. وقد مت ا�ستكمال 

اأعمال البنية التحتية يف نهاية عام 2017 ومن املتوقع اأن تبداأ �سركة العقارات 

باملائة من   40 التي تقوم بتطوير  امل�ساريع،  ل�سركة  العقارية  الذراع  املتحدة، 

البحرية مبجرد  الواجهة  على  يقعان  برجني  بتطوير  املبارك  ح�سة  �ساحية 

انتهاء �سركة امل�ساريع من اأعمال تطوير البنى التحتية.

وقد وا�سل بنك برقان وبالتزامن مع احتفالته مبرور 40 عاماً على تاأ�سي�سه 

يف حتقيق اأداء متزن على الرغم من الظروف الإقليمية ال�سعبة. وقد جنح 

الت�سغيلية من حتقيق عوائد عالية على  الكفاءة  البنك يف ظل الرتكيز على 
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مدار العام. كما حققت البنوك التابعة منواً اإيجابياً وذلك مع املحافظة على 

ال�ستخدام الأمثل لراأ�ض املال.

اأما جمموعة اخلليج للتاأمني فقد وا�سلت خالل العام العمل على تعزيز �سورة 

عالمتها التجارية، وتوحيد عملياتها يف 11 دولة حتت اإطار عالمة جمموعة 

اخلليج للتاأمني التجارية. ويف الكويت مت متديد عقد عافية مع وزارة ال�سحة 

الأق�ساط  قيمة  اأن  بالذكر  واجلدير  للمتقاعدين.  ال�سحي  التاأمني  لتوفري 

املكتتبة لل�سفقة الأ�سلية تبلغ اأكرث من 82 مليون دينار كويتي (272 مليون 

دولر اأمريكي) �سنوياً.

وعلى ال�سعيد الإقليمي ا�ستكملت املجموعة عملية دمج �سركتي اأية اآي جي 

باملائة   99.22 اإىل  املجموعة  ملكية  بذلك  لت�سل  تركيا،  �سيغورتا يف  وجلف 

البحرين، فقد جنحت  للتاأمني -  بالن�سبة ملجموعة اخلليج  اأما  ال�سركة.  من 

يف حتويل �سركة التكافل الدولية التي تقدم خدمات تاأمينية تتوافق مع اأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية اإىل �سركة تابعة. وب�سبب برنامج عافية وتعزيز العمليات 

املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  ارتفع  فقد  والبحرين  تركيا  من  كلٍّ  يف  التاأمينية 

للمجموعة بن�سبة 42.9 باملائة يف عام 2017.

وال�سرتاتيجية  الروؤية  وهي  اجلديدة“   OSN” اإطالق  املا�سي  العام  و�سهد 

التي ت�سع العمالء اأولً وتركز على توفري حمتوًى مميز ل مثيل له مقابل قيمة 

ل تقبل املناف�سة. واإىل جانب تقدمي عرو�ض واأ�سعار جديدة، اأطلقت ال�سركة 

النا�سطة يف قطاع خدمات التلفزة الف�سائية املدفوعة خدمة WAVO للبث 

التلفزيوين عرب �سبكة الإنرتنت كجزء من ا�سرتاتيجيتها الرامية اإىل اتباع نهج 

رقمي اأكرث يف اأعمالها والتوا�سل مع ال�سباب يف املنطقة.

لإعادة هيكلة  الكويت عن عملية  م�ساريع  �سركة  اأعلنت  اأغ�سط�ض  �سهر  ويف 

العمليات الت�سغيلية لبنك اخلليج املتحد التابع لها والذي يتخذ من البحرين 

مقراً رئي�سياً له، وهي العملية التي اأدت اإىل اإن�ساء كيانني هما �سركة اخلليج 

املتحد القاب�سة التي متلك بنك اخلليج املتحد بالكامل ومدرجة يف بور�سة 

البحرين، وبنك اخلليج املتحد الذي �سيعمل كم�سرف تقليدي خا�سع ل�سلطات 

م�سرف البحرين املركزي والذي مت �سحبه من البور�سة. اإن هذا الإ�ستحداث 

الإ�سرتاتيجي يهدف اإىل تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة.

على  املحافظة   2018 عــام  يف  النفط  اإنــتــاج  انخفا�ض  ا�ستمرار  �ساأن  من 

الأ�سعار مما ي�سمن ا�ستمرار التمويل للم�ساريع ال�سخمة يف املنطقة واخلطط 

القت�سادية التي اأعلنتها حكومات دول اخلليج لتنويع م�سادر الدخل. اأما يف 

الكويت فاإن روؤية 2035 �سوف توفر فر�ساً ا�ستثمارية خارج القطاع النفطي.

ويف الوقت الذي نعتقد فيه اأن العام احلايل �سيبقى �سعباً ومليئاً بالتحديات، 

فاإن �سركة م�ساريع الكويت �ستوا�سل العمل مع �سركات املجموعة للتعامل مع 

التحديات اخلارجية التي تواجهها. وبينما نتوقع هذه ال�سعوبات خالل هذا 

العام فاإننا على ثقة من اأن �سركاتنا �ست�ستمر يف حتقيق النمو.

وفـي اخلتام نود اأن نتقدم اإىل مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري دولة الكويت 

ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، و�سمو ويل العهد ال�سيخ نواف الأحمد 

جمل�ض  رئي�ض  ال�سباح  احلمد  املبارك  جابر  ال�سيخ  و�سمو  ال�سباح،  اجلابر 

الوزراء، باأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان ملا يقدمونه من دعم م�ستمر وتوجيهات 

�سديدة.

مل�ساندتكم  الأعــزاء،  م�ساهمينا  اإليكم،  والتقدير  ال�سكر  بخال�ض  نتوجه  كما 

اأي�ساً  ون�سكر  املن�سرم.  العام  خالل  واإدارتها  ال�سركة  اإدارة  مبجل�ض  وثقتكم 

العاملة، ملا بذلوه  با�سمكم وا�سمنا موّظِفي �سركة م�ساريع الكويت و�سركاتنا 

من جهود دوؤوبة خالل عام 2017.

وبالنيابة عن م�ساهمينا نود اأن نُعرب عن بالغ �سكرنا لالإدارة على النتائج التي 

حققتها خالل العام املا�سي والنجاح الذي توا�سل حتقيقه.

وندعو اهلل العلي القدير اأن يوفقنا اإىل مزيد من التقدم والزدهار.
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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

جنح القت�ساد العاملي خالل العام املا�سي يف حتقيق منو بن�سبة 3 باملائة وهو 

معدل النمو الذي يُعّد الأف�سل منذ عام 2011. ومن املتوقع اأن يرتفع هذا 

اقت�سادات  انتعا�ض  ا�ستمرار  بف�سل   2018 العام  ب�سيط خالل  ب�سكل  النمو 

ال�سخري يف  النفط  اإنتاج  بقاء معدلت  والنامية. ويف ظل  ال�ساعدة  الدول 

الوليات املتحدة مرتفعة، فاإنه من املتوقع اأن يحقق �سوق النفط العاملي توازناً 

واإن كان ببطء كما اأنه من املرجح اأن تبقى اأ�سعار النفط م�ستقرة خالل العام.

اأما يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا فقد ت�سبب خف�ض اإنتاج النفط 

يف عام 2017 بتباطوؤ النمو يف البلدان امل�سدرة للنفط يف الوقت الذي اأدى 

ذلك اإىل انتعا�ض يف اقت�سادات الدول امل�ستوردة للنفط يف املنطقة. كما اأدت 

التعديالت املالية وجهود الإ�سالح اإىل تراجع معدل النمو يف كل من البلدان 

امل�ستوردة وامل�سدرة للنفط على حدٍّ �سواء.

مع  باملقارنة  �سعيفاً  اخلليجي  التعاون  دول جمل�ض  اأ�سواق  معظم  اأداء  وكان 

املايل،  التق�سف  وخطط  ال�سيا�سية  التوترات  ب�سبب  وذلك  العاملية  الأ�سواق 

اإل اأن ارتفاع اأ�سعار النفط يف نهاية العام �ساعد اأ�سواق الأ�سهم على حتقيق 

بع�ض املكا�سب ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذا الزخم خالل العام اجلاري. كما من 

املتوقع اأن يتعزز النمو القت�سادي يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي خالل هذا 

العام على خلفية الإ�سالحات القت�سادية التي تنفذها حكومات دول اخلليج.

اأداء يف املنطقة، ومن  اأف�سل الأ�سواق  يف الكويت كان �سوق الأ�سهم من بني 

ترقية  بعد   2018 عام  يف  املكا�سب  حتقيق  يف  الأ�سهم  ت�ستمر  اأن  املتوقع 

لتقرير �سدر عن  اإىل �سوق نا�سئة وفقاً  البور�سة الكويتية من �سوق مبتدئة 

�سركة فوت�سي ر�سل العاملية. اأما على �سعيد خطة التنمية احلكومية فقد �سهد 

العام املا�سي تراجع قيمة امل�ساريع املمنوحة بن�سبة 36 باملائة باملقارنة مع عام 

2016 لت�سل اإىل 3.6  مليار دينار كويتي يف عام 2017، مع تاأخريات اأّثرت 
على ن�ساط امل�ساريع. ومع ذلك، فاإن الإعالن عن الروؤية ال�سرتاتيجية للكويت 

القوي  احلكومة  التزام  عك�ض  املا�سي  العام  بداية  يف   2035 لعام  اجلديدة 

بامل�سي قدما يف خططها الإمنائية.

الرئي�سية  �سركاتنا  بع�ض  تاأثرت  فقد  امل�ساريع  �سركة  ملجموعة  بالن�سبة  اأما 

ب�سكل كبري بالظروف ال�سعبة التي �سهدها عام 2017 وذلك يف الوقت الذي 

جنحت فيه �سركاتنا الأخرى من حتقيق اأداء جيد. لقد كانت الأ�سهر الت�سعة 

الأوىل من العام �سعبة للغاية يف ظل تباطوؤ ال�سوق الكويتي ب�سكل حاد على 

على  �سلباً  بدوره  اأثر  الذي  الأمر  النفط،  اأ�سعار  امل�ستمر يف  ال�سعف  خلفية 

تقرير اإلدارة
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افتتاح مركز مبيعات ضاحية حصة المبارك

افتتحت �سركة امل�ساريع مركز مبيعات �ساحية ح�سة املبارك وذلك لالأفراد 

الذين يرغبون يف التملك يف هذه ال�ساحية. وكان نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة 

كبار  ال�سيوف من  ا�ستقبال  العيار يف  في�سل  ال�سيد  ال�سركة  (التنفيذي) يف 

امل�سوؤولني احلكوميني وممثلي القطاع اخلا�ض وامل�ستثمرين.

م�ساعر امل�ستهلكني. وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن امل�سهد ال�سيا�سي يف منطقة دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي اأثر ب�سكل �سلبي على العمليات التجارية.

ويف حني جنحت �سركة امل�ساريع يف حتقيق اأداء اإيجابي على مدار 25 عاماً 

على الرغم من املناف�سة التي واجهتها من القطاعني العام واخلا�ض يف الدول 

التي تعمل بها، اإل اأن بع�ض عمليات ال�سركة تاأثرت خالل عام 2017 �سلباً من 

املناف�سة التي تقوم بها بع�ض احلكومات يف املنطقة من خالل م�ساركتها يف 

اأن�سطة غري جتارية. اإننا نرى اأن هذا الواقع يوؤثر �سلباً على �سركات القطاع 

اإذا كان من  اخلا�ض �سواء يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي والعامل ل�سيما 

املتوقع من هذا القطاع اأن يوفر فر�ض عمل كثرية.

التنظيمية  الكويت بتطبيق املتطلبات  املالية فقد بداأت  ويف قطاع اخلدمات 

املالية العاملية اجلديدة قبل اأي دولة اأخرى وذلك يف الوقت الذي مل يتم فيه 

اأخذ واقع اأن�سطتها التجارية بعني العتبار عند البدء بتنفيذ هذه املتطلبات، 

وقد اأدى ذلك اإىل تراجع الربحية وو�سع موؤ�س�ساتنا املالية يف و�سع تناف�سي 

غري موؤاٍت باملقارنة مع الالعبني الإقليميني الآخرين وهو الأمر الذي يت�سح 

من النخفا�ض امل�ستمر يف اأ�سهم بور�سة الكويت منذ عام 2014. وعلى الرغم 

من هذا الو�سع ال�سعب اإل اأن بنوك و�سركات التاأمني و�سركات اإدارة الأ�سول 

التابعة ل�سركة م�ساريع الكويت ا�ستمرت يف حتقيق الأرباح.

اإن التدابري احل�سيفة التي اتبعتها ال�سركة طوال ال�سنوات املا�سية واخلربة 

التي تدير بها الإدارة التنفيذية املخاطر �ساعدتنا على حتّمل اأق�سى الظروف. 

وبينما نتطلع اإىل عام 2018 بحذر، فاإننا واثقون من اأن �سركاتنا بنت القوة 

التي حتتاجها لتحّمل هذه ال�سعوبات.

نتائجنا فـي عام 2017
اأعلنا يف منتدى ال�سفافية العام املا�سي اأن البيئة اخلارجية ال�سعبة التي تعمل 

ومن   .2017 عام  ربحيتنا يف  على  تاأثري  لها  �سيكون  الرئي�سية  �سركاتنا  بها 

هذه العوامل التي اأثرت على عمل املجموعة الت�سريعات امل�سرفية اجلديدة، 

تاأثري  ا�ستمرار  بها ف�سال عن  نن�سط  التي  الدول  بع�ض  العملة يف  وخماطر 

انخفا�ض اأ�سعار النفط التي بداأت الآن بال�ستقرار.

وعلى الرغم من هذه التحديات اإل اأنه ي�سّرنا الإعالن عن حتقيق اأرباح بقيمة 

23.6 مليون دينار كويتي (78.2 مليون دولر اأمريكي) باملقارنة مع ربح بقيمة 
45.5 مليون دينار كويتي (150.8 مليون دولر اأمريكي) فـي العام املا�سي.

ال�ساد�ض  العام  حتقيق  فـي  بذلك  جنحت  امل�ساريع  �سركة  اأن  يعني  وهــذا 

والع�سرين على التوايل من الربحية، كما اأنه العام ال�ساد�ض ع�سر على التوايل 

التي يتم فيه توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني لت�سل بذلك قيمة التوزيعات 

منذ عام 2002 اإىل 486 مليون دينار كويتي.

عملياتنا الرئيسية
توقعناها،  التي  النتائج  عام  ب�سكل   2017 عام  الرئي�سية خالل  �سركاتنا  حققت 

 216.1) كويتي  دينار  65.2 مليون  برقان  بنك  بلغ �سايف دخل  املجال  ويف هذا 

مليون دولر اأمريكي) كما ارتفع اإجمايل الأق�ساط املكتتبة ملجموعة اخلليج للتاأمني 

بن�سبة 42.9 باملائة لي�سل اإىل 304.8 مليون دينار كويتي (1 مليار دولر اأمريكي).

كما ارتفع اإجمايل اإيرادات �سركة العقارات املتحدة بن�سبة 23 باملائة لت�سل 

بلغت  حني  اأمريكي)، يف  دولر  مليون   288.3) كويتي  دينار  مليون   87 اإىل 

دينار كويتي (19.5  5.9 مليون  املتحدة  ال�سناعات  ل�سركة  ال�سافية  الأرباح 

مليون دولر اأمريكي) لريتفع بذلك اإجمايل اأ�سول ال�سركة اإىل 245 مليون 

دينار كويتي (811.9 مليون دولر اأمريكي).

العام املا�سي بالتطور حيث ارتفعت  لقد وا�سلت عمليات بنك برقان خالل 

الذي حققت فيه  الوقت  باملائة وذلك يف   8 بن�سبة  للبنك  الت�سغيلية  الأربــاح 

الإيرادات الت�سغيلية منواً بن�سبة 2 باملائة.

39 38



ويف مطلع العام اأعلن البنك عن تعيني ال�سيد رائد الهقهق يف من�سب نائب 

الرئي�ض التنفيذي لعملياته يف الكويت. ويتمثل الدور اجلديد لل�سيد الهقهق 

اخلطط  وتنفيذ  ت�سكيل  يف  للمجموعة  التنفيذي  للرئي�ض  الدعم  تقدمي  يف 

ال�سرتاتيجية املتعلقة ببنك برقان الكويت. 

اأما يف �سهر يوليو فقد اأعلن البنك عن توقيع اتفاق متويل ا�سرتاتيجي بقيمة 

94.2 مليون دولر اأمريكي مع جمموعة �سيتي لند من اأجل متويل م�سروع 
�سيتي لند مولد يف دبي. وتت�سمن هذه ال�سفقة املمولة من قبل كون�سورتيوم 

من البنوك بناء جمّمع على م�ساحة 2.2 مليون قدم مربع. وتعك�ض ال�سفقة 

ح�سور بنك برقان املتنامي يف املنطقة كما تعزز موقعه كموؤ�س�سة اإقليمية مالية 

قوية ورائدة.

وح�سل بنك برقان خالل العام على جائزة �سيتي بنك للتميز واجلودة تقديراً 

لأدائه املتميز وخدمات الدفع الآمنة التي يوفرها للعمالء. كما ح�سد جائزة 

اأف�سل برنامج ل�سمان اجلودة وجائزة اأف�سل برنامج ل�سمان اخلدمة عن العام 

2017 من موؤ�س�سة INSIGHTS Middle East. وبالإ�سافة اإىل ذلك فاز 
�سندوق برقان لالأ�سهم بجائزة توم�سون رويرتز ليرب املرموقة، كاأف�سل �سندوق 

لالأ�سهم يف منطقة ال�سرق الأو�سط خالل ال�سنوات الع�سر الأخرية. والبنك هو 

مدير ال�سندوق و�سركة كامكو لال�ستثمار هي امل�ست�سار اخلارجي له.

من جهتها وا�سلت جمموعة اخلليج للتاأمني خالل العام املا�سي تعزيز عالمتها 

التجارية من خالل توحيد جميع عملياتها يف 11 دولة حتت ا�سم املجموعة. اأما 

على �سعيد عمليات املجموعة يف الكويت فقد �سهد العام املا�سي متديد عقد 

عافية مع وزارة ال�سحة لتوفري التاأمني ال�سحي للمتقاعدين اإىل عام 2018. 

يذكر اأن برنامج عافية الذي كانت مدته يف الأ�سل �سنة واحدة وانطلق العمل به 

يف �سهر �سبتمرب 2016 يقدم خدمات التاأمني ال�سحي للمواطنني املتقاعدين 

الأق�ســـاط  قيمــة  وتبلغ  متقاعد  األف   117 حوايل  اإىل  عددهم  ي�سل  الذي 

املكتتبة 82 مليــون دينار كويتي (272 مليون دولر اأمريكـي) �سـنـوياً.

وعلى ال�سعيد الإقليمي، ا�ستكملت جمموعة اخلليج للتاأمني - البحرين بنجاح 

�سفقة ال�ستحواذ على �سركة التكافل الدولية التي تعمل مبا يتوافق مع اأحكام 

ا�ستكمال  املا�سي  العام  �سهد  كما  تابعة.  �سركة  لت�سبح  الإ�سالمية  ال�سريعة 

املجموعة عملية دمج �سركتي اآي اأي جي وجلف �سيغورتا يف تركيا، لت�سل بذلك 

التوحيد  عمليات  وبف�سل  ال�سركة.  من  باملائة   99.22 اإىل  املجموعة  ملكية 

ارتفع  اإىل جانب برنامج عافية فقد  وال�ستحواذ يف كل من تركيا والبحرين 

اإجمايل الأق�ساط املكتتبة للمجموعة بن�سبة 42.9  باملائة يف عام 2017.

ويف �سهادة على متّيز اأعمال جمموعة اخلليج للتاأمني فقد ح�سلت خالل العام 

غرفة  تنظمها  التي  التجاري  للتميز  مكتوم  اآل  را�سد  بن  جائزة حممد  على 

جتارة و�سناعة دبي. واأعلنت هيئة اأ�سواق املال عن وجود اخلليج للتاأمني �سمن 

قائمة اأف�سل ع�سر �سركات تلتزم باإطار حوكمة ال�سركات.

الف�سائية  التلفزة  خدمات  قطاع  يف  النا�سطة  ال�سركة   OSN �سعيد  على  اأما 

املدفوعة فقد �سهد العام املا�سي ا�ستمرار بذل اجلهود يف �سبيل �سمان ا�ستمرار 

العمالء مب�ساهدة املحتوى احل�سري املتميز، وبالتايل احلفاظ على مكانتها ك�سبكة 

ترفيهية رائدة يف املنطقة. وبداأ العام باإطالق OSN اجلديدة وهي ال�سرتاتيجية 

الأوىل  املرتبة  العمالء يف  هي:  اأ�سا�سية  ركائز  ثالث  على  ت�ستند  التي  والروؤية 

دائماً، وحمتوى بجودة ل ت�ساهى، وقيمة ل نظري لها. كما ت�ستهدف اخلطة توفري 

املحتوى الرتفيهي لكل النا�ض يف كل مكان ب�سعر ينا�سب اجلميع.

التلفزيوين  للبث   WAVO خدمة  املا�سي  العام  خالل   OSN اأطلقت  وقد 

التالية  املرحلة   WAVO خدمة  ومتثل  مرنة.   باأ�سعار  الإنرتنت  �سبكة  عرب 

يف ا�سرتاتيجية OSN اجلديدة لتوفري حمتوى مميز للجميع ويف كل مكان، 

عند  وخدمات  احلّي  البث  بني  بجمعها   WAVO وتتميز  منا�سبة.  وباأ�سعار 

الطلب لرت�سي معايري جديدة يف �سوق التلفزيون عرب الإنرتنت والتطبيقات 

املتخ�س�سة بهذا املجال. كما عملت ال�سبكة على اإنتاج حمتوى عربي ح�سري 

للم�ساهدين يف املنطقة، وتوقيع عقود مع ا�ستوديوهات �سهرية لال�ستمرار يف 

بنك برقان يوقع صفقة تمويل استراتيجية

دولر  مليون   94.2 بقيمة  ا�سرتاتيجي  متويل  اتفاق  بتوقيع  برقان  بنك  قام 

مولد  لند  �سيتي  م�سروع  متويل  اأجل  من  لند  �سيتي  مع جمموعة  اأمريكي 

يف دبي الذي �ست�سل تكلفته اإىل 330 مليون دولر. تعك�ض ال�سفقة ح�سور 

بنك برقان املتنامي يف املنطقة كما تعزز موقعه كموؤ�س�سة اإقليمية مالية قوية 

ورائدة.

تقرير اإلدارة
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الحتفاظ بحقوق العر�ض الأول لأف�سل الفالم يف هوليوود.

و�سلت  بن�سبة  ــرادات  الإي يف  املتحدة منواً  العقارات  �سركة  جانبها حققت  من 

اإىل 23 باملائة يف عام 2017. ويف الكويت مت ا�ستكمال اأعمال ت�سميم برجني 

�سكنيني �ستعمل العقارات املتحدة على بناءهما يف �ساحية ح�سة املبارك، كما 

جرى التوقيع على عقود تطويرهما. ومن املتوقع اأن تبداأ اأعمال البناء يف الن�سف 

بالأبنية  اخلا�سة  الت�ساميم  ا�ستعرا�ض  حاليا  ويجري   .2018 عام  من  الأول 

ال�سكنية منخف�سة الرتفاع التي �ستعمل ال�سركة على تطويرها يف ال�ساحية.

اأما على �سعيد م�سروع اأ�سوفيد يف املغرب، فاإنه يتم العمل حالياً على اإعداد 

اأعمال  تبداأ  اأن  املقرر  من  حيث  بامل�سروع  اخلا�سة  والفلل  الفندق  ت�ساميم 

م�سروع  ال�سقق يف  بيع  فاإن عمليات  2018. ويف م�سر  الت�سييد خالل عام 

اأما  احلــايل.  العام  من  الأول  الربع  يف  تبداأ  اأن  املقرر  من  ال�سكني  اأفاري�ض 

بالن�سبة للعبديل مول يف الأردن فقد ا�ستكملت ال�سركة توقيع عقود مع �سركة 

C-Town وامل�ستاأجر الرئي�سي ملركز الرتفيه العائلي يف املول.

اإجمايل  منو  املا�سي  العام  �سهد  فقد  الكويتي  الأردين  للبنك  بالن�سبة  اأمــا 

فيه  حقق  الذي  الوقت  يف  باملائة   8 بن�سبة  املبا�سرة  الئتمانية  الت�سهيالت 

باملائة وذلك   13.6 اإىل  اإجمالية و�سلت  ن�سبة منو  والأفراد  التجزئة  ائتمان 

يف جميع اأنواع منتجات التجزئة والأفراد واملن�ساآت ال�سغرية واإقرا�ض عمالء 

الوحدة البنكية اخلا�سة.

لتوليد  حمطة  باإن�ساء  املا�سي  العام  خالل  البنك  قام  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة 

كيلوواط   1980 تبلغ  اجمالية  بقدرة  ال�سم�سية  الطاقة  با�ستخدام  الكهرباء 

وذلك لتغطية ا�ستهالك مبنى الإدارة وجميع فروع البنك الواقعة �سمن منطقة 

�سركة الكهرباء الأردنية. و�سهد العام املا�سي اأي�ساً ت�سجيل اأرباح �سركة اإجارة 

للتاأجري التمويلي، التابعة للبنك، منواً بن�سبة 13 باملائة كما �سجلت حمفظة 

ال�سركة منواً بن�سبة 17 باملائة. 

متكنت  حيث  كابيتال،  �سند  ل�سركة  ت�سغيلية  �سنة  اأول   2017 عام  كان  كما 

هيئة  من  الالزمة  واملوافقات  الرتاخي�ض  جميع  على  احل�سول  من  ال�سركة 

اإىل  بالإ�سافة  اأ�س�ض خدماتها ال�ست�سارية  اإر�ساء  لتعمل على  املالية  الأوراق 

�سفقات اإعادة هيكلة الأ�سهم ومتويل الديون.

اأما بالن�سبة لبنك اخلليج املتحد فقد اأعلنت �سركة امل�ساريع عن عملية لإعادة 

البحرين مقراً  يتخذ من  والذي  لها  التابع  للبنك  الت�سغيلية  العمليات  هيكلة 

اخلدمات  قطاع  يف  النا�سط  للبنك  الهيكلة  اإعــادة  عملية  واأدت  له.  رئي�سياً 

امل�سرفية ال�ستثمارية اإىل اإن�ساء كيانني هما �سركة اخلليج املتحد (القاب�سة) 

التي �ستمتلك بنك اخلليج املتحد احلايل بالكامل، وبنك اخلليج املتحد الذي 

�سيعمل كم�سرف تقليدي خا�سع ل�سلطات م�سرف البحرين املركزي. اإن هذا 

ال�ستحداث ال�سرتاتيجي يهدف اإىل تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة.

ويف املقابل �سوف متتلك ال�سركة القاب�سة ال�ستثمارات الأخرى مثل ح�س�ض 

بنك اخلليج املتحد يف بنك برقان، و�سركة العقارات املتحدة، و�سركة تقاعد 

الإجــراءات  هذه  اأن  نرى  اإننا  ال�ستثمارات.  من  وغريها  والتقاعد  لالدخار 

�سوف تلعب دوراً يف تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة.

وكان عام 2017 عام ال�سفقات الناجحة بالن�سبة ل�سركة كامكو لال�ستثمار. 

اإ�سدار �سندات  ال�سركة دور مدير الكتتاب امل�سرتك يف �سفقتي  لقد لعبت 

ل�سركة م�ساريع الكويت و�سفقة اإ�سدار �سندات لبنك حملي، يف الوقت الذي 

ل�سفقة  ال�ستحواذ  ومدير  املايل  امل�ست�سار  دور  لعب  على  اأي�ساً  فيه  عملت 

ا�ستحواذ �سركة القرين ل�سناعة الكيماويات البرتولية على ح�سة ملكية يف 

بتنويع  كامكو  �سركة  يف  البديلة  ال�ستثمارات  اإدارة  وقامت  نابي�سكو.  �سركة 

عملياتها حيث ا�ستكملت �سفقتا ا�ستحواذ على عقارات جتارية يف الوليات 

املتحدة واململكة املتحدة بقيمة اإجمالية بلغت 145 مليون دولر اأمريكي.

كامكو تحتفل بإطالق أعمالها في مركز دبي 
المالي 

اأقامت �سركة كامكو لال�ستثمار حفاًل مبنا�سبة اإطالق اأعمالها يف مركز دبي 

املايل العاملي بح�سور اأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني وعدد 

من ال�سخ�سيات رفيعة امل�ستوى. وياأتي افتتاح مكتب كامكو يف دبي يف اإطار 

خطة ال�سركة ال�سرتاتيجية للتو�سع يف املنطقة.
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اأول مكتب خارجي لل�سركة وذلك يف مركز دبي  كما �سهد هذا العام افتتاح 

املايل العاملي ومت تعيني ال�سيد اأنور اأبو �سبيتان كمدير تنفيذي. ويتمتع ال�سيد 

اأبو �سبيتان بخربة تزيد عن 25 عاماً يف جمال ال�ستثمارات امل�سرفية والقطاع 

البنكي، وقد �سغل العديد من املنا�سب الرفيعة يف �سركات ا�ستثمارية قاب�سة 

اإقليمية وعاملية على مدار �سنوات عمله.

من جهتها وقعت �سركة تقاعد لالدخار والتقاعد التي تتخذ من البحرين مقرا 

املالية. وتقوم �سركة  اتفاقية �سراكة مع �سركة مبا�سر للخدمات  لها  رئي�سياً 

مبا�سر مبوجب التفاقية بتوفري ا�سرتاتيجيات تقاعد ال�ستثمارية التقليدية 

املتاحة  ال�ستثمارات  من  وغريها  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  واملتوافقة 

و�سول  فر�سة  مبا�سر  �سركة  تقنيات  وتتيح  الإنرتنت.  عرب  ال�سركة  لعمالء 

العمالء اإىل ا�سرتاتيجيات تقاعد التي مت ت�سميمها بعناية، وذلك حتت ا�سم 

مبا�سر. واأطلقت ال�سركة خالل العام برنامج “توفري” وهي خطة الدخار التي 

تعد الأوىل من نوعها يف البحرين، ودول جمل�ض التعاون اخلليجي. وبف�سل 

املواطنني  من  البحرين،  يف  امل�ستثمرين  جميع  باإمكان  اأ�سبح  اخلطة  هذه 

واملقيمني، من ال�ستثمار حملياً بدلً من ا�ستثمار اأموالهم يف اخلارج.

�سندوق  للعمالء هي  �سناديق جديدة  ثالثة  ال�سركة  اإطالق  العام  �سهد  كما 

ال�سركات  قرو�ض  تاأمني  يف  ي�ستثمر  الــذي  املتغرية  الفائدة  ذات  فرانكلني 

الأمريكي  فرانكلني  والنا�سئة، �سندوق  املتقدمة  الأ�سواق  الدين يف  و�سندات 

ل�سراء  اخلــرباء  امل�ستثمرين  على  يقت�سر  الــذي  الزمنية  الفرتة  منخف�ض 

ال�سناديق ب�سكل فردي، و�سندوق BGF لل�سندات ذات العائد املرتفع بالدولر 

الأمريكي والذي يتيح للم�ستثمرين املعفيني من ال�سرائب ال�ستثمار فيه.

ويف قطاع التعليم اأ�سبحت �سركة التعليم املتحدة �سركة تابعة ل�سركة م�ساريع 

مليون   10.16 بقيمة  باملائة   20.33 بن�سبة  ُملكية  �سراء ح�سة  بعد  الكويت 

دينار كويتي (33.7 مليون دولر اأمريكي) يف ال�سركة من قبل اأوفرلند. وبذلك 

ارتفعت ح�سة ُملكية �سركة اأوفرلند يف التعليم املتحدة اإىل 63.88 باملائة.

ووا�سلت املدار�ض التابعة ل�سركة التعليم املتحدة بالنمو، حيث ت�سهد املوؤ�س�سات 

الرتبوية التابعة ل�سركة الريان القاب�سة عمليات تطوير بهدف ا�ستيعاب اأعداد 

الطالب املتنامية. وقد و�سل عدد الطلبة امل�سجلني فـي املوؤ�س�سات الرتبوية 

األف طالب وطالبة. من جهتها   17 اأكرث من  اإىل  لل�سركة  التابعة  والتعليمية 

بداية  الـ11 يف  ال�سف  الأمريكية كما هو خمطط  املتحدة  املدر�سة  اأ�سافت 

العام الدرا�سي. اأما يف اجلامعة الأمريكية يف الكويت فقد مت جتديد العتماد 

الأكادميي الأمريكي للتعليم احلر ملدة خم�ض �سنوات لكلية الآداب والعلوم يف 

اجلامعة.

قطاع  يف  امل�ساريع  �سركة  ذراع  نتورك�ض،  يونايتد  �سركة  ا�ستمرت  بدورها 

اأطلقت  وقد  املا�سي.  العام  خالل  الإقليمي  ح�سورها  بتعزيز  التكنولوجيا، 

�سات،  نايل  على  اجلديدة  ال�سودانية  القنوات  من  باقة  �سات  غلف  �سركة 

و�سونت�سات، وذلك متا�سياً مع ا�سرتاتيجية �سركة الت�سالت لتعزيز ح�سورها 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. كما وقعت ال�سركة اتفاقيات تعاون 

مع عدد من الوزارات والكيانات يف خمتلف اأنحاء املنطقة. وخالل العام بداأت 

حمطة مارينا اأف اأم، التي تعترب اأول حمطة اإذاعية خا�سة يف الكويت، البث 

على ترددها اجلديد 90.4 اأف اأم.

ضاحية حصة المبارك
بداأت خالل عام 2017 اأعمال تطوير البنية التحتية ل�ساحية ح�سة املبارك. 

اأول �سركة من  وباعتبارها املطّور الرئي�سي، فاإن �سركة م�ساريع الكويت هي 

القطاع اخلا�ض تلتزم باأعمال تطوير البنية التحتية مل�سروع من هذا احلجم. 

وقامت ال�سركة بتحديث كافة املوا�سفات واحتياجات ال�سوارع يف اإطار حر�سها 

على توفري جتربة غري م�سبوقة ل�سكان ال�ساحية وزائريها. ومت تخ�سي�ض 50 

وبحلول  واملرافق.  واحلدائق  املفتوحة  للمناطق  ال�ساحية  م�ساحة  من  باملائة 

نهاية عام 2017 كان قد مت ا�ستكمال اأعمال البنية التحتية.

تقرير اإلدارة

شركة المشاريع والمجتمع

يف  وتلميذة  تلميذ   500 بتدريب  �سركاتها  وجمموعة  امل�ساريع  �سركة  قامت 

اإطار اتفاقية ال�سراكة مع موؤ�س�سة اإجناز الكويت، وهي منظمة غري حكومية 

ت�سجع على خدمة املجتمع من خالل تطوع املهنيني لتدريب ال�سباب وال�سابات 

يف املدار�ض واجلامعات. كما قامت ال�سركة بتنظيم الن�سخة الثالثة من جائزة 

كيبكو متكني لدعم م�ساريع ال�سباب وذلك بالتعاون مع موؤمتر متكني ال�سباب. 

ويف الوقت نف�سه ا�ستمرت ال�سركة يف تقدمي الرعاية ال�سرتاتيجية لربنامج 

الرعاية  لتقدمي  ال�سباب  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت  كما  الربوتوجيز 

لفعاليات الكويت عا�سمة ال�سباب العربي.
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ومن املتوقع اأن تبداأ �سركة العقارات املتحدة، الذراع العقارية ل�سركة امل�ساريع، 

امل�ساريع من  انتهاء �سركة  البحرية مبجرد  الواجهة  ببناء برجني يقعان على 

اأعمال تطوير البنى التحتية. و�ستعمل العقارات املتحدة التي �ستقوم بتطوير 

40 باملائة من �ساحية ح�سة املبارك اأي�ساً على بناء مبنيني �سكنيني منخف�سي 
الرتفاع، واأبنية مكاتب، واأن�سطة جتارية، ووحدات البيع بالتجزئة واملطاعم.

أبرز األعمال
اإ�سدار  بنجاح  املا�سي  العام  من  فرباير  �سهر  يف  امل�ساريع  �سركة  ا�ستكملت 

�سندات بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي (152.5 مليون دينار كويتي) لأجل 

الأجل  متو�سطة  مالية  اأوراق  لإ�سدار  برناجمها  مظلة  حتت  �سنوات  ع�سر 

باليورو وذلك بالتزامن مع عطاء ل�سنداتها التي ت�ستحق يف عام 2019. حتمل 

ال�سندات �سعر فائدة ثابتة بن�سبة 4.5 باملائة وت�سجل �سعراً جديداً للم�سّدر، 

وتعد �سركة امل�ساريع ال�سركة الكويتية الأوىل التي تقوم بعملية عطاء لل�سندات 

خارج الكويت وقد فاق الكتتاب يف ال�سندات اجلديدة مبقدار اأربع مرات.

ويف �سهر دي�سمرب ا�ستكملت ال�سركة بنجاح اإ�سدار �سندات بقيمة 100 مليون 

من  ل�سركة  الأول  الإ�سدار  وهو  اأمريكي)  دولر  مليون   331) كويتي  دينار 

فاق  وقد  �سنوات.  �سبع  لأجل  الكويتي  بالدينار  الكويت  يف  اخلا�ض  القطاع 

حجم الكتتاب به 1.45 مرة. وجاء اإ�سدار هذه ال�سندات يف اإطار ا�سرتاتيجية 

�سركة م�ساريع الكويت القائمة على جمع الأموال ب�سورة منتظمة يف اأ�سواق 

الدين بهدف تنويع قاعدة م�ستثمريها وتوفري املرونة املالية. اإن �سركة امل�ساريع 

هي من ال�سركات ال�ستثمارية التي تعتمد ا�سرتاتيجية طويلة الأجل ولذلك 

ت�سعى اإىل مواءمة هذه ال�سرتاتيجية مع التمويل طويل الأجل. وبهذا الإ�سدار 

تكون �سركة امل�ساريع قد جنحت يف اإطالة اأمد ا�ستحقاق ديونها ب�سكل ا�ستباقي 

حيث ل يتوجب عليها ت�سديد اأية ديون حتى منت�سف عام 2019.

التطلعات لعام 2018
 3.1 اإىل  ت�سل  وبن�سبة  طفيفاً  منوا  العاملي  القت�ساد  ي�سهد  اأن  املتوقع  من 

باملائة يف عام 2018 باملقارنة مع منو بن�سبة 3 باملائة يف عام 2017. وبعد 

عامني من النمو ال�سعيف اكت�سبت التجارة العاملية زخما بف�سل ارتفاع معدلت 

اإىل  ال�سني  يف  التجارة  حجم  وارتفاع  املتقدمة،  القت�سادات  يف  ال�ستثمار 

جانب جمموعة اأخرى من العوامل. ويف الوقت الذي انخف�ض فيه النمو اإىل 

1.8 باملائة خالل العام املا�سي يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
فاإن التقديرات تتوقع تت�سارع هذا النمو اإىل 3 باملائة يف 2018 على افرتا�ض 

عدم ت�ساعد حدة التوترات اجليو�سيا�سية وا�ستمرار اأ�سعار النفط يف ت�سجيل 

زيادات متوا�سعة.

من �ساأن الرتفاع املتوقع يف اأ�سعار النفط اإىل جانب اجلهود القت�سادية التي 

تبذلها احلكومة الكويتية �سمان ا�ستمرار تقدم خطة احلكومة التنموية الأمر 

الذي يوفر فر�سا ا�ستثمارية متنوعة. ويف الوقت الذي ننظر فيه بحذر للعام 

املقبل فاإننا نعتقد اأن اأن�سطتنا الرئي�سية �ستكون قادرة على موا�سلة مواجهة 

هذه التحديات وحتقيق منو.

فـيصل حمد العيار
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة (التنفـيذي)

استكمال األعمال في مركز المرحومة سلوى 
صباح األحمد للخاليا الجذعية والحبل السّري

اأعمال ت�سييد مركز املرحومة  امل�ساريع وجمموعة �سركاتها  ا�ستكملت �سركة 

�سلوى �سباح الأحمد ال�سباح للخاليا اجلذعية واحلبل ال�سري. وكانت ال�سركة 

دينار  7 ماليني  بقيمة  بترّبع  م�ساريع اخلري  موؤ�س�سة  تقدمت عرب مربة  قد 

كويتي ل�سالح وزارة ال�سحة من اأجل بناء املركز الذي �سيكون الأول يف منطقة 

اخلليج العربي املتخ�س�ض يف اأبحاث اخلاليا اجلذعية وتخزين احلبل ال�سري.
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يتوىل ال�سيد في�سل العيار من�سب نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة التنفيذي 

يف �سركة م�ساريع الكويت (القاب�سة)، وقد ان�سم اإىل ال�سركة فـي 

عام 1990 عندما كانت �سركة امل�ساريع �سركة ا�ستثمارية اإقليمية 

تدير اأ�سولً بقيمة 220 مليون دولر اأمريكي. وقد حتولت ال�سركة 

فـي منطقة  الرائدة  القاب�سة  ال�سركات  اإحــدى  اإىل  قيادته  حتت 

اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية  اأفريقيا. ترتكز  ال�سرق الأو�سط و�سمال 

فـي قطاعات اخلدمات املالية، والإعالم، والعقار، وال�سناعة والرتبية 

والتعليم وتن�سط فـي 24 دولة ولديها اأ�سول جمّمعة بقيمة 32 مليار 

 OSN دولر اأمريكي. وكان لل�سيد العيار دور بارز فـي اإن�ساء وتطوير

وهي اأكرب �سركة فـي جمال خدمات التلفزة الف�سائية املدفوعة فـي 

الألبان والأغذية  ال�سعودية ملنتجات  ال�سركة  املنطقة، وفـي تطوير 

فـي  الرائدة  الألبان  اإنتاج  �سركات  اإحــدى  تعترب  التي  (�سدافكو) 

ال�سعودية، وتو�سعة وبيع �سركة الوطنية لالت�سالت التي تعترب من 

�سركات ت�سغيل الهاتف املحمول الرئي�سية فـي املنطقة.

بانثــر  اإدارة �سركة  رئا�ســة جملــ�ض  العيــار  ال�سيــد في�سـل  يتولــى 

)OSN(، وهو  املتحــدة  العربية  ــارات  الإم دبي،  ميديــا غروب - 

نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة كل من جمموعة اخلليج للتاأمني - الكويت، 

وبنك اخلليج املتحد - البحرين، والبنك الأردين الكويتي - الأردن، 

ومبـرة م�ساريــع اخليـر - الكويت. وهو ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة 

�سدافكو - اململكة العربية ال�سعودية، و�سركة اخلليج م�سر لل�سياحة 

والفنادق – م�سر، و�سركة اخلليج املتحد القاب�سة - البحرين. وهو 

اأي�ساً ع�سو جمل�ض اأمناء اجلامعة الأمريكية فـي الكويت والرئي�ض 

الفخري للجمعية الكويتية لختالفات التعلم. 

بداأ ال�سيد العيار حياته املهنية كطيار فـي القوات اجلوية الكويتية، 

وح�سل على جائزة الإجناز من جمعية امل�سرفيني العرب لأمريكا 

ال�سمالية فـي عام 2005، كما فاز بجائزة املنتدى القت�سادي العربي 

فـي تون�ض، وجائزة املنتدى القت�سادي العربي فـي بريوت عام 2007 

2009 وذلك  الكويت عام  امللتقى املايل فـي  اإىل جائزة  بالإ�سافة 

تقديراً لدوره فـي قطاع ال�ستثمار وجناحاته فـي ال�سوق املايل العاملي.

فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي(

اإلدارة التنفـيذية
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التحق ال�سيد �سامر خن�ست بالعمل لدى �سركة م�ساريع الكويت فـي من�سب مدير عام فـي عام 1990 ثم انتقل اإىل الوليات املتحدة 

الأمريكية فـي عام 1991 لإدارة �سركة اإدارة اخلليج املتحدة، وهي ال�سركة التابعة ل�سركة م�ساريع الكويت فـي الوليات املتحدة التي 

تعمل على ا�ستك�ساف وحتديد املوارد ال�سرتاتيجية لدعم اأن�سطة �سركة م�ساريع الكويت فـي قطاعات اخلدمات املالية والإعالم 

التنفـيذي  الرئي�ض  تعيينه فـي من�سب  اأفريقيا. ثم مت  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اأنحاء منطقة  القطاعات فـي خمتلف  وغريها من 

لعمليات جمموعة �سركة امل�ساريع فـي عام 2008. وهو رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة تقاعد لالدخار والتقاعد، وع�سو جمل�ض اإدارة 

بنك برقان وبنك اخلليج املتحد و�سركة العقارات املتحدة، وع�سو فـي جمال�ض اإدارة وجلان اجلامعة الأمريكية فـي الكويت ومعهد 

ما�سات�سو�ست�ض للتكنولوجيا. ويحمل ال�سيد خن�ست �سهادتي بكالوريو�ض من معهد ما�سات�سو�ست�ض للتكنولوجيا، و�سهادة املاج�ستري 

فـي اإدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

سامر صبحي خنشت
الرئيس التنفـيذي لعمليات المجموعة

ان�سم ال�سيد م�سعود حيات اإىل �سركة م�ساريع الكويت فـي من�سب الرئي�ض التنفـيذي لقطاع البنوك فـي عام 2010، وتوىل ال�سيد 

حيات منا�سب رئي�سية فـي جمموعة �سركة م�ساريع الكويت منذ عام 1997، وهو يتمتع بخربة وا�سعة فـي القطاع امل�سرفـي التجاري 

وال�ستثماري واإدارة الأ�سول فـي املنطقة ت�سل اإىل 40 عاماً. يتوىل ال�سيد حيات حالياً م�سوؤولية تطوير والإ�سراف على قطاع البنوك 

واخلدمات املالية فـي �سركة م�ساريع الكويت. وهو رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك اخلليج املتحد و�سركة اخلليج املتحد القاب�سة وبنك تون�ض 

العاملي، ونائب رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك اخلليج اجلزائر وم�سرف بغداد.  كما اأنه ع�سو جمل�ض اإدارة بنك برقان، والبنك الأردين 

الكويتي و�سركة كامكو لال�ستثمار و�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة. يحمل ال�سيد حيات �سهادة البكالوريو�ض فـي القت�ساد من جامعة 

الكويت، و�سهادة الدرا�سات العليا فـي الدرا�سات امل�سرفـية من معهد الدرا�سات امل�سرفـية فـي الكويت. كما در�ض فـي املعهد الدويل 

للتنمية الإدارية فـي جنيف، وكلية وارتون لإدارة الأعمال وكلية جون اأف كينيدي للدرا�سات وال�سيا�سات احلكومية فـي جامعة هارفرد 

التي در�ض فـيها برنامج الإدارة التنفـيذية.

مسعود حيات
الرئيس التنفـيذي لقطاع البنوك

التحق ال�سيد بيناك مايرتا بالعمل لدى �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 1988. ومت تعيينه مراقباً مالياً فـي عام 1991، ثم رئي�ساً 

للمدراء املاليني فـي املجموعة عام 1996. وهو ع�سو فـي فريق اإدارة خماطر وتطوير ا�سرتاتيجية املجموعة. كما يتوىل م�سوؤولية 

التخطيط وحتليل الأداء للمجموعة. وهو ع�سو جمل�ض اإدارة بنك برقان وOSN وبيه كي �سي لال�ست�سارات. وقبل التحاقه بالعمل لدى 

املجموعة، عمل ال�سيد مايرتا لدى مكاتب مدققي احل�سابات اخلارجيني اآرثر يونغ اإنرتنا�سيونال. وفـي عام 2008 فاز باأول جائزة 

رئي�ض املدراء املاليني فـي القطاع اخلا�ض ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وفـي عام 2011 فاز بجائزة اأف�سل مدير مايل فـي 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا املمنوحة من معهد املحا�سبني املجازين فـي اجنلرتا وويلز، اأما فـي عامي 2016 و 2017 فقد 

جاء �سمن قائمة جملة فوربز ال�سرق الأو�سط لأهم ال�سخ�سيات الهندية الرائدة فـي العامل العربي، وهو خريج جامعة اأو�سمانيا - الهند.

بيناك مايترا
رئيس المدراء الماليين للمجموعة

ان�سم ال�سيد طارق عبدال�سالم اإىل �سركة م�ساريع الكويت فـي من�سب الرئي�ض التنفـيذي لقطاع ال�ستثمار فـي يناير 2011، وكان قد 

ان�سم اإىل ال�سركة للمرة الأوىل فـي 1992 واأ�سبح م�سوؤولً عن اإدارة ال�ستثمار فـي ال�سركة فـي عام 1996. توىل فـي 1999 من�سب 

مدير عام (كامكو)، وفـي 2006 ان�سم اإىل �سركة العقارات املتحدة فـي من�سب الرئي�ض التنفـيذي وفـي 2010 اأ�سبح رئي�ض جمل�ض 

الإدارة كما كان رئي�ساً ملجل�ض اإدارة بنك برقان بني عامي 2007 و 2010 وع�سواً فـي جمل�ض اإدارة بنك اخلليج املتحد وال�سركة 

البحرينية الكويتية للتاأمني و�سركة اخلليج للتاأمني. وي�سغل حالياً من�سب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة العقارات املتحـدة ونائب رئي�ض 

جمل�ض اإدارة ال�سركة الكويتية للمقا�سة، وع�سو جمل�ض اإدارة كامكو، والبنك الأردين الكويتي و�سركة القرين ل�سناعة الكيماويات 

البرتولية. ويحمل ال�سيد طارق عبدال�سالم بكالوريو�ض حما�سبة من جامعة الكويت.

طارق عبدالسالم
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار
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التمويل والعمليات فـي املجموعة،  2001، ويتوىل م�سوؤولية  ال�سيد مازن حوا بالعمل لدى �سركة م�ساريع الكويت فـي عام  التحق 

والتخطيط ال�سرتاتيجي وحت�سني العمليات واحلوكمة واإدارة املخاطر، كما يقوم بدور امل�ست�سار لعدد من ال�سركات العاملة التابعة 

للمجموعة. ويتوىل ال�سيد مازن حوا من�سب نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة تقاعد لالدخار والتقاعد و�سركة يونايتد نتوورك�ض. وهو 

ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة العقارات املتحدة، و�سرك اخلليج املتحد القاب�سة و�سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة، واأ�ض اأ�ض اأت�ض اإنرتنا�سيونال 

و�سركة فجر اخلليج للتاأمني. وقبل التحاقه بالعمل لدى املجموعة، عمل ال�سيد حوا لدى اأندر�سون اأند كو. يحمل ال�سيد حوا �سهادة 

ماج�ستري اإدارة الأعمال من جامعة الدرا�سات العليا لالإدارة باري�ض، فرن�سا. وهو خّريج اجلامعة الأمريكية اللبنانية، وحما�سب عام 

جماز، وحما�سب اإداري دويل معتمد، وحما�سب اإدارة جماز من معاهد مرموقة فـي الوليات املتحدة. وقد ح�سل على العديد من 

اجلوائز لإجنازاته وم�ساهماته فـي املجموعة.

مازن عصام حوا
نائب رئيس أول للمجموعة - المالية والعمليات

التحق ال�سيد حم�سن ح�سني بالعمل لدى �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 2006، وهو يتمتـع بخبـرة كبيــرة فـي التدقيق اخلارجي 

والتدقيق الداخلي. و�سبق له اأن �سغل منا�سب لدى مكتب مدققي احل�سابات اخلارجيني ”كي بي اإم جي“، واملجموعة العربية لإعادة 

التاأمني (اأريج)، وبنك البحرين الوطني، والبنك الأهلي املتحد وبنك اخلليج املتحد. وهو حما�سب قانوين جماز، ومدقق نظم معلومات 

جماز، ومدقق داخلي جماز، ويحمل �سهادة البكالوريو�ض فـي املحا�سبة.

محسن علي حسين
رئيس التدقيق التنفـيذي للمجموعة

التحــق ال�سيــد ديكــالن �ساوي بالعــمل لدى �سركــة م�ساريـــع الكويـــت فـي عام 2007، وكان قبل ذلك رئي�ساً لإدارة الأ�سول واخل�سوم 

لدى ”اإت�ض بي اأو اإ�ض كوربوريت“ فـي اإدنربه - �سكوتلندا. و�سغل �سابقاً منا�سب عدة لدى بنك اخلليج - الكويت، والهيئة العامة 

لال�ستثمار - الكويت، واإرن�ست اأند يونغ - الكويت، و”كي.بي.اإم.جي“ - لندن. وهو زميل معهد املحا�سبني املجازين فـي اإجنلرتا وويلز، 

وحملل مايل جماز، وزميل جمعية روؤ�ساء خزانة ال�سركات. 

ديكالن ساوي
رئيس الخزانة للمجموعة

ان�سم ال�سيد خالد ال�سّراد اإىل �سركة م�ساريع الكويت فـي �سهر يونيو 2012 ليتوىل من�سب الرئي�ض التنفيذي للموارد الب�سرية وال�سوؤون 

الإدارية للمجموعة، ويتوىل حالياً من�سب اأمني �سر جمل�ض الإدارة، ورئا�سة جمل�ض اإدارة �سركتي ايكارو�ض املتحدة للخدمات البحرية 

وال�سركة الكويتية ل�سناعة وجتارة الأثاث (كوفوما) كما اأنه ع�سو فـي العديد من جمال�ض الإدارة واللجان التنفيذية. يتمتع ال�سيد 

ال�سّراد مبهارات قيادية رفيعة وبخربة تزيد عن 26 عاماً فـي جمال ال�ست�سارات التنظيمية والتنمية ت�سمل التخطيط ال�سرتاتيجي، 

وحوكمة ال�سركات، والهيكل التنظيمي لل�سركات، وتطوير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية.

اأو�سنت بولية تك�سا�ض، و�سهادة معتمدة فـي  اإدواردز فـي  يحمل ال�سيد ال�سّراد �سهادة البكالوريو�ض فـي الإدارة من جامعة �سانت 

�سوؤون اإدارة املوظفني.

خالد عبد الجبار الشّراد
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجموعة - أمين ّسر مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفـيذية
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التحقت الآن�سة العو�سي بالعمل لدى �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 2010 وتتوىل م�سوؤولية تن�سيق ال�سرتاتيجية العامة لت�سالت 

املجموعة واإدارة ات�سالت ال�سركات والعالقات الإعالمية والت�سويق يف �سركة امل�ساريع. وقبل التحاقها بالعمل لدى املجموعة، عملت 

العو�سي فـي نيوزويك العربية، كما عملت فـي وكالة الأنباء الكويتية كمرا�سلة لل�سوؤون اخلارجية، وهي تتمتع بخربة كبرية فـي جمال 

العالقات العامة والإعالم وال�سحافة. حتمل العو�سي �سهادة البكالوريو�ض فـي الأدب الإجنليزي من جامعة البحرين.

إيمان محمد العوضي
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة

التحق ال�سيد الوقيان بالعمل لدى �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 1995. وكان قبل ذلك رئي�ض ق�سم تبادل العمالت الأجنبية فـي 

دائرة اخلزينة فـي بنك برقان. وهو ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة العقارات املتحدة، ورئي�ض جمل�ض اإدارة ت�سريمانز كلوب. كما توىل 

فـي عام 2006 رئا�سة جمعية اأ�سواق املال الكويتي. يحمل ال�سيد الوقيان �سهادة املاج�ستري فـي اإدارة الأعمال من جامعة يو اأ�ض اآي 

فـي الوليات املتحدة.

عادل الوقيان
رئيس الخزانة

ان�سم ال�سيد اأ�سامة الغ�سني اإىل �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 2013. ويعمل ال�سيد الغ�سني، الذي يتمتع بخربة تزيد عن 35 عاماً 

فـي جمال القطاع امل�سرفـي، �سمن الفريق املُ�سرف على عمليات البنوك الإقليمية التابعة ل�سركة امل�ساريع وو�سع ال�سرتاتيجيات 

لها. وتوىل ال�سيد الغ�سني قبل ان�سمامه اإىل �سركة امل�ساريع من�سب املدير الإقليمي ملنطقة ال�سرق الأو�سط فـي جمموعة �سيتي 

غروب املالية العاملية، والع�سو املنتدب والرئي�ض التنفـيذي ملكتب بنك �ستاندرز ت�سارترد اخلا�ض فـي دبي. كما توىل منا�سب قيادية 

فـي كريديه �سوي�ض، و Pictet، وبنك الكويت الوطني والبنك التجاري الكويتي. ويحمل ال�سيد الغ�سني �سهادة البكالوريو�ض فـي اإدارة 

الأعمال والعلوم ال�سيا�سية من جامعة جورج وا�سنطن الأمريكية.

أسامة طلعت الغصين
نائب رئيس أول - قطاع البنوك

التحق ال�سيد اجلراح بالعمل لدى �سركة م�ساريع الكويت فـي عام 2016، ويتوىل م�سوؤولية اإدارة �ساحية ح�سة املبارك الذي يعترب اأول 

م�سروع عقاري متعدد ال�ستخدامات فـي الكويت. يتمتع ال�سيد اجلراح بخربة تزيد عن 30 عاماً فـي جمال القطاع العقاري واملايل 

وقد توىل قبل التحاقه بالعمل لدى املجموعة، من�سب رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�سو املنتدب فـي �سركة جمّمعات الأ�سواق التجارية 

الكويتية كما كان مدير دائرة التمويل التجاري فـي بنك الكويت ال�سناعي، وهو حالياً رئي�ض جمل�ض اإدارة احتاد العقاريني. يحمل ال�سيد 

اجلراح �سهادة البكالوريو�ض فـي اإدارة الأعمال من جامعة بغداد وهو حما�سب عام جماز من جمل�ض امتحانات اليينو�ض – الوليات 

املتحدة، وع�سو املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني املجازين.

توفيق أحمد الجراح
المدير التنفيذي - ضاحية حصة المبارك
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الجمعية  يحضرون  الذين  المساهميـن  تزويـد  سيتـم 
العمومية للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من البيانات 
طلب  المساهمين  بإمكان  عليها.  للموافقة  المالية 
الماليـــة  البيانـــات  مـن  مطبوعــة  بنسخـة  تزويدهـم 
باليــد، وذلــك قبـل سبعــة أيام مـن  بالبريـــد المسلــم 

تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.

اتصــــاالت  بــإدارة  يــرجــى االتصـــــال  الغــرض،  ولهـــذا 
الهاتف  الكويـت على  الشركـــات فـي شركة مشاريع 

رقم  3477 2294 965+ لترتيب ذلك.

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

kipco@kipco.com لترتيب ذلك.

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

www.kipco.com الشركة على شبكة اإلنترنت

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا المالية لعام 2017:

ولمزيد من المعلومات عن بياناتنا المالية لعام 2017 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: 3479 2294 965+

www.kipco.com


