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إعالن إخالء طرف من المسؤولیة

.ال یمثل هذا العرض اإلیضاحي عرضًا أو دعوة لالكتتاب في أي أوراق مالیة أو لشرائها
قییم الشخصي وعلیك القیام بإجراء االستقصاء والت. لیس هناك ضمان بشأن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا العرض اإلیضاحي

.المستقل للوضع التشغیلي والمالي لشركة مشاریع الكویت
قط، وال یجوز لك لیس في هذا العرض اإلیضاحي ما یشكل أساسًا ألي عقد أو التزام مهما كان نوعه، فهذا العرض مقدم لك لغرض العلم ف

.إعادة إنتاجه أو إعادة توزیعه ألي شخص آخر
، “یخطط”، “قد”ثل یتضمن هذا العرض اإلیضاحي تصریحات حول توقعات مستقبلیة، هذه التصریحات قد یكون معبرًا عنها بكلمات م

.  هذه التصریحات مبنیة على المعرفة الحالیة وعلى افتراضات. وعبارات مشابهة، أو في سیاقها“ یعتقد”، “یتوقع”
تائج المستقبلیة، أو علمًا بأن عوامل متعددة قد تجعل الن. كما یتضمن هذا العرض بیانات متعلقة باألداء الذي حققته المجموعة في الماضي

تزام مفترض بتحدیث ولیس هناك أي ال. األداء المستقبلي، أو األحداث المستقبلیة، مختلفة مادیًا عن تلك الموصوفة في هذه التصریحات
.أیة تصریحات حول التوقعات المستقبلیة

ملزمًا بالقیود بمشاركتك في حضور هذا العرض اإلیضاحي أو قبولك لنسخة من العرض اإلیضاحي المقدم، فإنك توافق على أن تكون
. سابقة الذكر
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2018لمحة عن عام 
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2018

28

774

نمو بأرقام مزدوجة

2017

24

686

صافي الربح

ملیون دینار كویتي

اإلیرادات

النمو

20%

13%
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أبرز اإلنجازات

 سنوات5ملیون دینار كویتي ألجل 100إصدار سندات بقیمة
 مرة1.4فاق االكتتاب بالسندات

ثقة المستثمرین مستمرة

 ملیون دینار كویتي مع شركاء90شراء أرض خباري بقیمة استثمار جدید في
القطاع العقاري

 مودیز)Baa3(و ستاندرد آند بورز)BBB-( المحافظة على التصنیفات 
االئتمانیة

 من % 80أخرى على تطویر أطراف تعمل شركات المجموعة و
القسائم

 شكل جید، بعملیات بیع الوحدات السكنیة في أبراج حصة تجري
%)40(وحدة سكنیة حتى اآلن 80تم بیع 

ضاحیة حصة المبارك
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أداء أفضل: الشركات الرئیسیة

 27نمو صافي األرباح بنسبة%
 ملیون دینار كویتي100ملیون دینار كویتـي، وٕاصدار سندات بقیمة 62.6استكمال عملیـــة االكتتـــاب فـي زیــــادة رأس المال بجمع
 17معدل كفایة رأس المال قوي عند نسبة%
2.3نسبة األصول المتعثرة : استقرار نوعیة األصول  %

Demand Initiators

 46نمو صافي األرباح بنسبة%
 سنوات5ملیون دینار كویتي ألجل 40استكملت كامكو بنجاح إصدار سندات بقیمة
 جلوبل(استكملت كامكو صفقة االستحواذ على حصة األغلبیة في شركة بیت االستثمار العالمي(
على التوالي من الربحیة28تسجیل العام الـ

Demand Initiators
`

 18نمو صافي األرباح بنسبة%
 10نمو إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة%
استمرار عقد عافیة للعام الثالث على التوالي
 ¹شركات تأمین في الشرق األوسط5من بین أفضل

Demand Initiators

على أساس إجمالي األقساط المكتتبة1
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أداء أفضل: الشركات الرئیسیة

مارس31أبریل وتنتهي في 1تبدأ السنة المالیة لشركة القرین في . 2020-2019لألشهر التسعة األولى من السنة المالیة  ¹
2018دیسمبر 31المنتهیة في للفترة ²

 6نمو إجمالي األرباح بنسبة%
أثرت خسائر إعادة التقییم على األداء المالي
 سنوات5ملیون دینار كویتي ألجل 60إصدار سندات بقیمة Demand Initiators

 ¹%3نمو اإلیرادات بنسبة
 ¹%21نمو التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة بنسبة
 في مجموعة ملیكوما % 76االستحواذ على حصة ُملكیة بنسبة
 سعودي وبدون مدیونیةملیون لایر510تتمتع الشركة بمركز مالي قوي بما یعادل

Demand Initiators
`

 ¹%7نمو اإلیرادات بنسبة
محفظة متنوعة من الشركات التي تحقق الربحیة
 ²%7عوائد شركات بورصة الكویت التي تبلغ بالمقارنة مع%11بلغتالشركة نسبة العوائد من محفظة
 ذات اإلمكانات الجیدةالكیماویات البترولیةاالنتقال إلى مشاریع تطویر Demand Initiators
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المراجعة 
االستراتیجیة
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OSN

Held for 
sale 

update

 تقییم الخیارات االستراتیجیةبهدف تعیین غولدمان ساكس
اهتمام قوي من العدید من األطراف
 جاریةللخیارات عملیة التحضیر

المراجعة 
االستراتیجیة

تطویر البنیة التكنولوجیة للمنصة
تحویل الشركة إلى شركة رقمیة

بهدف إضفاء المزید من المرونة فیما یتعلق بإطالق المنتجات
توفیر تجربة أفضل للمشاهدین بالمقارنة مع الشركات المنافسة
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التطلعات المستقبلیة
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2019من المتوقع استقرار أسعار النفط في 
 2018في عام ²دوالر71بالمقارنة مع ¹دوالر68إلى 2019تقدیرات متوسط سعر البرمیل تصل في
 2019أبریل 8كما في (²دوالر70.6بلغ سعر برمیل نفط برنت(

الحقیقي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا³نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 2018في % 2بالمقارنة مع 2019في % 2.5تشیر التقدیرات إلى تحقیق نمو بنسبة

ارتفاع مستوى ثقة األعمال بمنطقة الشرق األوسط
⁴ 2015المستوى األعلى منذ الربع الثاني من عام

2019ارتفاع مستوى اإلنفاق العام في 
 ⁵ملیار دوالر 74لیصل إلى % 5ارتفاع اإلنفاق الحكومي في الكویت بنسبة

 6ملیار دوالر 295لیصل إلى% 7ارتفاع اإلنفاق الحكومي في السعودیة بنسبة

إعداد جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین وجمعیة المحاسبین اإلداریین: 2018تقریر الظروف االقتصادیة العالمیة في الربع الثاني من عام 4صندوق النقد الدولي 3وفقًا لبلومبرغ2وفقًا لبلومبرغ2019متوسط تقدیرات سعر برمیل النفط من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من 1
2020-2019میزانیة السعودیة : المصدر20206–2019میزانیة الكویت : المصدر5
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2019التطلعات المستقبلیة لعام 

 ملیون سهم452.7بإصدارشركة المشاریع زیادة رأس مال

مكتتب بالكامل

حیحأداء الربع األول من العام یشیر إلى أن المجموعة على المسار الص
زیادة التركیز على عملیات االندماج واالستحواذ والتخارج
 2019تفاؤل حذر باستمرار معدل نمو األرباح في عام

رفع رأس المال

التطلعات المستقبلیة
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