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سم شركة أرقام إو� ،ز�نة نصر الدينأنا  نضمامكم إلينا اليوم.ال أشكركم . امساء ا�خ�� جميعً  ز�نة نصر الدين: 
(القابضة) شركة مشاريع ال�و�ت  حول أر�اح يلهاتفا ؤتمر املأن أرحب بكم �� ر�ي �س ،�ابيتال

نائب  ،حّوامازن و  ،املدراء املالي�ن رئيس  ،ي��اااليوم بيناك م� . م�2018 سنةاألول من لر�ع ل
 .املاليةلرقابة اإدارة  –أول مدير  ،روهتا�� جو وأن ،والعملياتاملالية  -للمجموعة  رئيس أول 

 بيناك. بتحو�ل امل�املة إ�� اآلنسوف نبدأ 

 -مؤتمر املحلل�نع�� االنضمام إلينا �� لكم جميًعا وأشكركم  ز�نة. مساء ا�خ��  ،شكًرا لك ي��ا: ابيناك م
 ،رمضانأيام شهر  كر�م. نحن ندرك أن هذا هو أول الرمضان هنئكم بحلول شهر أ. �نملستثمر ا

خالء مختصر إل بيان أن نقرأ  قبل أن نبدأتجّنب أي إطالة ال دا�� لها. وأوّد  لذا سنحاول 
�ستند إ��  تطلعيةبيانات  �طرحها اليوم � ال�ي سيتم البيانات عض�أن حيث ، يةسئولامل

أداء أو إنجاز  يأل  ليست ضمانا �. و�كيب�و ا�حالية لشركة والتقديرات والتنبؤات التوقعات
�� الصفحة  بصيغتھ ال�املةية سئولإ�� بيان إخالء املأنوه أن أو نتائج مستقبلية. كما أوّد 

 .اإليضا�� الثانية من العرض

 أوالالبدء  أودّ ��خة منھ، و لد��م  الرا�عة من الكتيب ل�ل منأذهب �عد ذلك إ�� الصفحة 
٪ 12.8بنسبة اإليرادات ارتفعت فقد  ،لمجموعة. كما تالحظون لاملجمعة  با�حديث عن النتائج

السهم  يةر�حلتبلغ  ،مليون دوالر 19٪ إ�� 11 صا�� الر�ح بنحو  وارتفع ،مليون دوالر 570إ�� 
األمر  ،أفضل بقليل مما توقعناوهو أداء  ،لهذه السنةبداية جيدة لنا  ، فيما �عت�� سنتا 0.5

 .للسنةنظرة إيجابية  الذي ��جعنا  لتب�ي

حيث  ،الشر�ات القابضة �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قياك��ى كيب�و واحدة من 
 
ً

. 2018 سنةمليار دوالر تقر�ًبا �� ��اية الر�ع األول من  33 قيم��ا بلغتمجمعة  تمتلك أصوال
دولة.  24شركة �عمل ��  60ومحفظة تضم أك�� من مؤثرة وتملك املجموعة حصص ملكية 

أطلب . دوالر مليون  570أن املجموعة قد حققت إيرادات قدرها ترون  ،�� الصفحة الرا�عة
 ال�ي �ش�� إ�� بنك برقان. ،الصفحة ا�خامسةاالنتقال إ�� اآلن  ممنك

ومحفظة  ،�� ا�جزء العلوي من الرسم البيا�ي أن امل��انية العمومية للبنك مستقرةون تر 
 13وأما محفظة الودائع فتبلغ  ، ٪ 1تھ �سبب��اجع  ،مليار دوالر 14.5تبلغ قيم��ا  القروض

جودة األصول مستقرة عند . كما أن ناخالل حوار  نتحدث قليال عن ذلكوف مليار دوالر. س
 ٪ 2.3 تبلغحيث  2017 سنةطفيف عن ��اية بتحسن ٪ 240 بلغت ٪ مع �سبة �غطية 2.2

الدخل التشغي�� �عزى تحسًنا ��  ون تجد ،نظر إ�� ا�جزء السف�� من الرسم البيا�يال عندو  .
 إ�� مإذا نظرتو ٪. 2.7٪ إ�� 2.3من صا�� هامش الفائدة �� املقام األول إ�� التحسن �� 

إذا و عامة. ا مخصصات ٪ م�� 90حوا�� ، دوالر مليون  753أ��ا بلغت  املخصصات، ستجدون 
٪ 14بنسبة قد ارتفعت  األر�احأن  ون تجد ،من ناحية الر�حيةب��جمة ذلك إ�� ما �عنيھ  مقمت

 ٪ تقر�ًبا.8نتيجة لز�ادة اإليرادات بنسبة 

 350 ةقيمجماعية باالنخفاض �� الر�ع األول إلتمام البنك صفقة �عزى ،الودائعفيما يتعلق ب
. و�ان الهدف من هذه  تمو�لو�التا�� لم تكن لدينا حاجة إ��  ،مليون دوالر ملدة ثالث سنوات



السادسة الصفحة إ��  �عد ذلك �سبة السيولة �� البنك. أنتقل�عز�ز الصفقة هو باألساس 
محفظة  أن الصورةون �� ن العمليات اإلقليمية. تر تتحدث ع يال�و اإليضا��  من العرض

داللة ع��  -مجدًدا  –فيما �عت��  ،مليار 4.8والودائع عند  ،مليار 5.3عند  ةمستقر  القروض
للعمليات  األر�اح الصافيةارتفعت و لكث�� من السيولة ع�� مستوى املجموعة ك�ل. توافر ا

 و مليون دوالر.  18إ��  اإلقليمية
ُ
األمر الذي يجعل بإم�ا�ي ، اثابتوضعا ر الهوامش الصافية ظهِ ت

 جيد  صا�� ع�� هامش فائدةبنك ا�خليج ا�جزائر  حصلو تحسن مستمر. نھ �ش�� إ�� أول قال
وكمجموعة من العمليات خارج ، ٪3.7 فحصل ع�� �سبة بنك برقان تركيا. أما ٪4.6بنسبة 
 ٪.3.1يبلغ لدينا هامش فائدة صاٍف  ،املنطقة

�ان العامل ر�ما و ، 2017سنة من  لر�ع األول ب مقارنة �سبة الت�لفة إ�� الدخلارتفعت 
ا�جزء  �� ون تالحظوفيما عدا ذلك، . �غداد ذلك عامال غ�� متكرر يتعلق بمصرف �الرئي��ي �

�سبة  ثابت من حيث هبوط مسار هناك  - بخالف بنك �غداد -السف�� من الرسم البيا�ي أنھ 
ب�ن الت�لفة إ�� الدخل ل�ل من بنك ا�خليج ا�جزائر و�نك برقان تركيا، وهما أك�� امتياز�ن 

 6.2 �سبةمن العمليات اإلقليمية العائد ع�� حقوق املساهم�ن بلغ  وقد .العمليات اإلقليمية
.٪ 

مجموع ذاتھ �ستمر. بلغ  املوضوعنجد مجدًدا أن  ،االنتقال إ�� مجموعة ا�خليج للتأم�نو�
الر�ع األول من  �مليون دوالر � 262 بمبلغ مقارنة ،دوالر مليون  274قساط املكتتبة لدينا األ

 تتجاوز حيث  ،2017عام  ��قصة نجاح رائعة  ا�خليج للتأم�ن مجموعة�ان أداء . 2017 سنة
مجموعة صعدت و  ،٪ عن العام السابق43بز�ادة قدرها  ،مليار دوالراملكتتبة األقساط  �إجما�

 ا�خليج للتأم�ن 
ّ

، أك�� عشر شر�ات تأم�ن �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قياإ�� مصاف
أحد ناجم عن عام  عضوي  نمو ، أوال، و�ان هذا األداء مدفوعا �عدة عوامل رئيسية أهمها

طبيعية مقومات عّدة تملك �� قطاعات ومشارك��ا  ملجموعة كيب�و ية س��اتيجاال دوافع ال
املغرب أي من  -��ا  �ع�ي ذلك أنھ �� املنطقة ال�ي �عمل ،بالنسبة إ�� أعمال التأم�نللنجاح. 

 التأم�ن من أد�ى املعدالت �� العالم.اخ��اق سوق �عد كثافة  - مانإ�� عُ 

مجموعة ، �ستطيع ال�و�ت والبحر�ن واألردن ومصرأسواق  رائدة ��تأم�ن  شركة�و��ا ل
وقد  ،�ش�ل أسا��ي البناء ع�� موقعها املتفوق �� السوق وقدر��ا التشغيليةا�خليج للتأم�ن 

� شركة إيھ.آي.�� �ع��  ذااستحو قمنا �عملية لقد  ،ااستمرت �� النمو �ش�ل طبي��. ثانيً 
ها، . وهذا ما �عت�� نموا غ�� عضوي  2017تركيا �� مايو 

ّ
قمنا حيث �انت تلك صفقة �� محل

قد فيتمثل �� أننا السبب الثالث للنمو أما �� تركيا. قائمة عملياتنا المع النشاط بدمج هذا 
العقد قدم �، و "عافيةتحت اسم " لمتقاعدينمناقصة التأم�ن الص�� لب ال�و�ت�� فزنا 

ت املناقصة األو�� ألف عميل من خالل وزارة ال�حة. و�ان 133 التأم�ن لـ �ش�ل أسا��ي
من ل�جولة القادمة ل املفاوضات جار�ة اتز  وال  ،2016�� أكتو�ر  تعقد السنوي بدألل

 .املناقصة

ما و  ،العمالءى ور��ألدا��ا التار��� القوي ا نظرً  �� وضع جيد مجموعة ا�خليج للتأم�ن ال تزال
 ، الصفحة اسفل هذه ا�ييالرسم الب��  ون املتقاعدين. كما تالحظحققتھ مع 

ُ
ر النسبة ظِه ت

 املتوسط إ�� النسبة ههذنخفض ت٪. ومن املتوقع أن 98�سبة و قد وصلت ا�� تحسًنا  املجمعة
 هو جيدفالعائد ع�� حقوق املساهم�ن التسعينات. أما  اد�ىمن منتصف إ��  للنسبة ر���التا
مع هدف املجموعة  ا٪ عن العام املا��ي وتماشيً 4تحسن بنسبة أي ب،٪16.4�سبة  عند

زمي�� السيد أمّرر ا�حديث إ�� أوّد اآلن أن ٪ ع�� حقوق املساهم�ن. 15عائد بنسبة تحقيق ب
 .ة العقارات املتحدةوشرك للتحدث عن شركة ا�خليج املتحد القابضةحوا  مازن 



  مازن حوا: 
ً

أود أن أذكر أن شركة ا�خليج املتحد القابضة �انت نتيجة إلعادة  ،شكرا لك بيناك. أوال
هي�لة بنك ا�خليج املتحد. و�� �� األساس مرآة لبنك ا�خليج املتحد القديم الذي تمت إعادة 

خاضع  بنك ا�خليج املتحد إ�� كياناصول تم فصل ،. وخالل ذلك الوقت2017هي�لتھ �� 
شركة تحو�لها ا�� الال�ي تم  خرى األ  قابضةرات الل�جهات الرقابية، �عيدا عن االستثما

، �ان اداء الر�ع االول ثابتا لشركة ا�خليج املتحد القابضةاملجمع وع�� أساس األداء قابضة. ال
  الشركة البنكيةاستثمارات ٪ مدعومة بنمو �� الرسوم والعوائد من 11نمت اإليرادات بنسبة 

ا مقارنة بالعام السابق مستقرً  صا�� الر�حبنك برقان. و�ان مجموعة  �� ئد من استثمارها والعا
رت ف. ولقد أسخالل الر�ع األول واملخصصات وذلك نتيجة لز�ادة مصروفات ت�اليف الفائدة 

ل�جهات الرقابية تحس�ن هي�ل رأس مال الكيان ا�خاضع  عن إعادة هي�لة بنك ا�خليج املتحد
 .3٪ ع�� أساس بازل 23حيث بلغ اليوم حوا��  ،�ش�ل كب��

الذراع العقاري  و�� ،شركة العقارات املتحدةا�خاصة �التالية صفحة االنتقال إ�� الب
�� إيرادا��ا الرئيسية مدعومة من قبل  اطفيًف  اتحسنً  شهدتنجد أن الشركة  كيب�و،لشركة

 يةر�اح التشغيلاأل ن الطفيف �� تحّس الكذلك  دعمي والذ ،وا�خدمات قطاع املقاوالت
�انت النتائج أقل بقليل من العام املا��ي نتيجة ف، اما بالنسبة لالر�اح. ا�خاصة بالشركة
 . التمو�لللز�ادة �� ت�لفة 

 االنأعيد  دوالر.  مليار  2األصول مستقرة عند حوا�� ظلت فيما يتعلق باألصول، ،�ش�ل عامو 
 التالية.الصفحة ��  OSNالسيد بيناك للتحدث عن ا�حديث إ�� 

ات يإم�ان ��ما زلنا نتمتع بثقة قو�ة . التلفزة املدفوعة التا�عة لناشركة �� OSNشكرا مازن.  ي��ا:ابيناك م
منطقة الشرق األوسط وشمال وضع يت�ح ،12 رقمالصفحة . كما ترون ��  القطاعهذا 

ظِهر الشر�حة أن ، حيث أفر�قيا بالنسبة لبقية العالم
ُ
�� منطقة الشرق األوسط وشمال ت

مر��ا واالتحاد مقارب أل وهو  ،مليون �سمة 345إجما�� عدد الس�ان نحو يبلغ  أفر�قيا
تبلغ �سبة اخ��اق  ال��يء املث�� لالهتمام هو العمود األخ�� �� هذه الصفحة حيثو األورو�ي. 

٪ واململكة 57حيث النسبة وعند مقارنة ذلك مع أمر��ا الالتينية . ٪10التلفزة املدفوعة 
أن هناك فرصة ت�ح ي ،٪ 86عند  ٪ والواليات املتحدة بالطبع82عند  ٪والهند54بـاملتحدة

 و�ان ذلك هو أحد الدوافع وراء اهتمام كيب�و بتلك الفرصة. ،كب��ة للنمو �� هذا املجال

OSN �� ومن ب�ن السمات الفر�دة ال�ي تتم�� ، املنطقةدفوعة �� مجال التلفزة امل شركة رائدة
  OSN��ا 

ّ
 BSkyB هناك شركة .للعمل �� أك�� من دولةص�ن القالئل �� العالم أننا أحد املرخ

ثالثة ح�ى تزاول أعمالها ��  �� أملانيا وإيطاليا لأعما�ان لزاًما عل��ا ا�حصول ع�� ال�ي مثال، 
، بيد أننا �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيادولة  25لدينا حالًيا تراخيص لـ و بلدان. 

وهذا هو  ،مليون  1.1قاعدة املش��ك�ن حوا�� فقط. يبلغ حجم  ام��دول  7ا �� �عمل حاليً 
 جالمللعمل ��  ُ�عد أمًرا أساسًيا، وهو لدينا محتوى حصري ونحن الوضع القائم اليوم. 

. قناة 159أك�� من �عرض و  السبعة الرئيسية ستوديوهات هوليوودمن ا ،التلفزة املدفوعة
 .OSNوهذا مختصر عام �شأن موظف �عملون �� هذا املجال.  2000هناك 

 السبب الرئي��يو�ان  �عض الصعو�ات مؤخًرا OSN واجهت ،�� بياناتنا املالية ور ذ�هو مكما 
املحتوى. الطلب ع�� ع��  املنافسةز�ادة نتيجة لجانب العرض ع�� ضغط الإ�� حد ما هو 

. يركز فر�ق اإلدارة ع�� البث معظم حقوق ع�� املحافظة ا من تمكنّ  ،لكن ع�� الرغم من ذلك
بما �� ذلك إعطاء املز�د من القوة  ،وإحداث �غي�� جذري إ�� رقمية األعمال التجار�ة تحو�ل 
نؤمن أن إننا . مث��ة لالهتمام جديدةعروض اس��اتيجية �سع�� و تقديم طر�ق عن و  للعميل

وف تواصل حصد ثمارها س أقوى للتنفيذ سابالوصول إ�� أسللشركة ا�جهود ال�ي �سمح تلك 



بلغت حصتنا من ا�خسائر �� الر�ع األول  ،من حيث البيانات املاليةو �� السنوات القادمة. 
الر�ع األخ�� من عام  مليون دوالر �� 39بخسارة ، مقارنة مليون دوالر 33 مبلغ 2018من عام 

نتوقع أن  ،�ش�ل عام. 2017الر�ع األول من عام  ��دوالر مليون   13.6 ومقارنة بمبلغ ،2017
 منح�ى  أداء العام ا�حا��يأخذ 

ً
يحدثنا عن ل أترك ا�حديث اآلن ألنوج لعام املا��ي.ل مقار�ا

 الصناعات املتحدة. شركة

 بيناك.  شكًرا لك أنوج روهتا��:
ً
كيانات رئيسية أخرى �� املجموعة�� الصناعات  11�� الصفحة  لدينا ،اإذ

و�قدمان بثبات األعمال ال�ي تتمتع  من الشر�ات، وكالهما املتحدة والبنك األرد�ي ال�و��ي
نجد أ��ا ،�ش�ل سريع، شركة الصناعات املتحدةفيما يتعلق � .االصول تنوًعا جيًدا ملحفظة 

لصناعة القر�ن شركة ؛ اثن�ن من األصول الرئيسيةحصتنا من األر�اح من باألساس عكس �
و�تم تحو�ل  ،مليون دوالر 24ائداتنا قد بلغت حوا�� وسداف�و. ونرى أن عب��وكيماو�ات ال

، علما بأن الشركت�ن قد شهدتا مليون دوالر لهذا الر�ع 18معظمها إ�� أر�اح صافية تبلغ حوا�� 
هناك استمرار�ة �انت العمليات ثابتة و  ،�ي ال�و��يإذا نظرنا إ�� البنك األردو نمًوا مستمًرا. 

مليون  14 األر�اح الصافية لهذا الر�ع�لغت و ٪. 3.5 بنحو  ر�ح الفوائدلصا�� جيدة ا�هوامش لل
 .دوالر

ن �باقيتساكنا  ،ون كما �علمو ،املالية ال��اماتناهذه الصفحة �عرض ،12إ�� الصفحة باالنتقال 
. �ش�ل أسا��ي وضع السوق ع�� أساس التوقعات ل عقدنا صفقاتو �� إدارة أموالنا املق��ضة. 

نقطة أساس منذ  60ارتفع بنحو  قد السعر األسا��ي للقروض بالدوالر األمر��يو�علمون أن 
بالنظر إ�� ثبات  لنامباشرا توف�ً�ا  هذا و�مثل لسندات اليورو متوسطة األجل، اتناآخر إصدار 

أصولنا ا�جاذبة للغاية. أما ٪ 4.5نا ع�� مدار السنوات العشرة األخ��ة عند �سبة سندات
استحقاق متوسط حيث  ،استحقاقنامستوى  ��دف دائًما إ�� توسيع لذلكفبعيدة األمد، و 

 جميع �غطي أننا حيثاجًد ي قو  النقدي وضعنا اليزالو . سنوات 5 من أك��  هو  اليوم ديوننا
إ��  مؤخًرا عمدنا لقدللغاية. و  اقو� ا، فيما �عت�� وضع2020 يوليو  ح�ى ديوننا ال��امات

. ال�و��ي لدينار با املستثمر�ن من تلقيناه الذي الدعمنثّمن و  �و��يال دينار بال إصدارسندات
 9املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم  مازن للتحدث حول تحديثالسيد إ�� اآلن  ا�حديث ر أمرّ 

)IFRS 9(. 

�� لالهتمام  تداوال وجذبا هو املعيار األك��  9املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم أنوج. ،اشكرً  مازن حوا:
املعيار الذي يحل محل معيار باألساس  هو و ع�� األرجح �� جميع أنحاء العالم. ، الر�ع األول 

 الذي �ستخدم للتعامل مع قياس وتصنيف األصول و  )IAS 39( 39 رقم املحاسبة الدو��
 لذاو . 2018يناير األول من  اعتباًرا منويسري ذلك ا�خصوم املالية ومحاسبة التحوط. 

امل��انية العمومية  ادراجأن تقوم بإعادة  - كجزء من تنفيذ هذا املعيار  -اختارت شركة كيب�و 
فيما يتعلق بالتغ��ات �� القيمة ال سيما املحتفظ ��ا،  ألر�احالرصيد االفتتا�� لاالفتتاحية و 

 أثر تطبيقغ�� املسيطرة. بلغ إجما��  و ا�حصصواثر التغ�� �� مخصصات اإلئتمان العادلة 
نموذج مخصصات  اعتمادالتأث�� الرئي��ي ناتج عن  حيث ،مليون دينار �و��ي 120نحو  املعيار 
اعادة ادراج ة"، الذي أسفر عن نموذج خسارة االئتمان املتوقعتحت اسم " جديد يةائتمان

نموذج وحّل ذلك محّل  .دينار �و��يمليون  118بمبلغ  الرصيد االفتتا�� لالر�اح املرحلة 
املعيار السابق. وهناك املز�د من التفاصيل املتاحة �� البيانات ا�خسائر املتكبدة املعتمد �� 

رض �عع�� وجھ ا�خصوص ، حيث قمنا 9الصفحة ، 2رقم اإليضاح كيب�و،  املالية لشركة
 امل��انية العمومية. ��جميع التسو�ات ا�� إضافة اثر تطبيق املعيار 



معلومات مفيدة من حيث امل��انية العمومية اإليضا��  التالية من العرضصفحات تقدم ال
بإ��اء العرض هنا وفتح املجال لألسئلة األن نقوم وف سالتفصي��.  و�يان الدخل كيب�و  لشركة

 واألجو�ة.

 .رجاءً  تفضل تر�با�ي من فران�ل�ن تمبلتون لالستثمار. األول من راكيش سؤالال  املشغل: 

 األول هو كم �ان إجما��: سؤال حول شيئ�ن العرض. لدّي  هذا ع�� ملك اشكرً و ،بالفر�ق امرحبً  راكيش: 
كيب�و، �� الر�ع  الشركة األم األر�اج املوزعة ال�ي حصلت عل��ا الشركة األم، ع�� مستوى 

 الشركة األم عن ذلك الر�ع.مصروفات الفائدة ع�� مستوى بلغت  وكماألول، 

الفائدة لدينا مصروفات و  ،مليون دينار 24نتوقع أن نحصل ع�� حوا��  ،2018بالنسبة لعام  أنوج روهتا��: 
أي عشرة مالي�ن دينار �� �ل  ،بحيث يمكنك أخذ ر�ع هذا املبلغ ،مليون دينار 40�� حوا�� 

 .سنة ر�ع

 شكرً  راكيش: 
ً
��ا �� الر�ع تلّق  توزيعات األر�اح ال�ي تّم حجم  هل لديك �عض البيانات حول  ،ا جز�ال

 رقم تقر��ي. ؛ ح�ى ولو األول 

ا�جزء ، وهو زميلةع�� ش�ل أر�اح نتلقاها من الشر�ات التا�عة والتوزيعات األر�اح تأ�ي معظم  أنوج روهتا��: 
ى معظم الدخلستجد أن  ،األك�� من دخلنا. إذا نظرت إ�� ذلك

ّ
�� الر�ع الثا�ي ألن  سوف يتأ�

�� أواخر شهر  املالية ابيانا��وترفع تقار�رها �شأن الكيانات �� كيانات مدرجة  تلك معظم
 .�� الر�ع الثا�ييتم استالمها من ثم و  ،أو نحو ذلكمارس 

  اشكرً  ،احسنً  ..احسنً    راكيش: 
ً

 لك اشكرً .. جز�ال

 ع�� الرحب والسعة  أنوج روهتا��: 

 .رجاءً  تفضل لسؤال التا�� من طاهر صفي الدين من سي�ي جروب.. ااشكرً   املشغل: 

طاهر من سي�ي جروب �� د�ي. سؤا�� يتعلق �ش�ل أسا��ي . أنا أ��ا السادةمرحًبا.. مساء ا�خ��  طاهر: 
من الوا�ح أن  كما أعتقد. OSN، أال وهو االستثمار �شركة محاصة اعالمية بحصة نتائج 

ا�خسائر ��  حجم بالنظر إ�� �عرضت لضغوط شديدة خالل الر�ع املا��يالشركة قد هذه 
�عض . هل يمكننا ا�حصول ع�� 2018ثم �� الر�ع األول من عام  2017السنة املالية 

ا رئيسًيا  قبل عام�ن�انت تلك الشركة  –إذا كنت أتذكر �ش�ل �حيح -أع�ي  ؟التوضيح
ً
محر�

من الوا�ح  ، ولكنوما إ�� ذلكشركة مدرجة �جعلها  ططخناك ه�ان ر�ما و مال، األع لنمو 
فهم ما يحدث بالضبط األر�اع ا�خمسة أو الستة األخ��ة. فهل لنا أن ن ��ساءت  أن األمور قد

ت�لفة تكبد دفع هذا العمل إ�� �� ما ياألخرى  والكيانات نيتفليكس املنافسة من هناك؟ هل
من ؟ سوف ي�ون القطاع داخلم�ى تتوقع حدوث تحسينات و  ؟أع�� وخسائر فادحة

 .اشكرً . معرفة ذلك فيدجًداامل

ت األعمال التا��؛ �ان �س�� القصة ع�� النحو لك ع�� هذا السؤال.  اشكرً و ،طاهر،مساء ا�خ�� بيناك ماي��ا:
، من ر�ع لر�ع كما أشرتتنمو �ش�ل جيد هذا النشاط��  2016عام  الر�ع الثالث من ح�ى

 واجهنا ، كما �علم
ً
تنافسية ع�� جانب العرض من شركة أعمال ح�ومية �عمل ع��  اضغوط

ق الشرق األوسط وشمال اسو افرص نمو بالنظر إ�� ، ومن الوا�ح .أساس غ�� تجاري 
 ،قاعدة ت�لفةاملحتوى لدينان ز�ادة ع؛ األمر الذي �سفر البث إننا نتنافس ع�� حقوق ،أفر�قيا

، فإ��ا السبب الرئي��ي �� تأثر األداء سلًبا. عندما تتعاقد مع االستوديوهات ذلك هو  و�ان
 ،�ان علينا الوصول إ�� حّل  و�� املفاوضات �ان من الوا�ح أنھ ،متعددة السنواتعقود 

؛ ف�انت تلك 1996عام م �عرفو��ا ويعرفون املجموعة منذ أل�� OSNوهم يفضلون العمل مع



قامت ،أن تنت�ي عقود أك�� من استيديو �� عام واحدتجنب ل من أجعالقة مجر�ة ومخت��ة.
OSN   ت هذه أدّ باختصار، �ستحق العقود ع�� مدى عدة سنوات. ب��تيب املوضوع بحيث

ى إ�� مطالبتنا بالدفع لعامي ما أدّ  ،مع االستوديوهات OSNتحدث الضغوط التنافسية إ�� 
صف األمر كما لو أ وما �عده. 2019عام فعلًيا �� كنا سنكتس��م مش��ك�ن عن 2018و 2017

وحقيقة أننا العب  ،ولكن بالنظر إ�� قيمة هذا القطاع بأكملھ �� منطقتناا مؤقت ااضطرابانھ 
 ، و�ان هذا قرارنا.من ذلك اقد تمكنّ لو  ،�ش�ل جيداملجال  �عمل �� هذافإننا ،مهيمن

�اتت و  OSNقد وصلت إ�� منصة  أن نتفليكسسوف ترى ، OTT�� مجال العرض التلفز�و�يو
سنوات تحتاج هذا السوق  ك ��وأن ،ممارسة األعمال �� منطقتنا املتضمنة �� تحدياتتدرك ال

ت�خيصا للوضع، إننا �� سنة . العميل األشياء الضرور�ة للتعامل معإل�شاء �افة وسنوات 
�ش�ل أك�� نتيجة ملا يقوم بھ العبون ح�وميون �عملون ع�� نا قد تأثر   2018وسنة  2017

أساس غ�� تجاري مقارنة بالعب�ن جدد �� مجال العرض التلفز�و�ي مثل نتفليكس أو 
 ستارز�الي. 

لي
ّ
من  2017األر�اع الثالثة األو�� من عام أن هذه املنطقة عانت خالل �� عد اآلخر البُ  تمث

ي �ان مصدرها صدمات متعددة
ّ
تل��ا  ،مستو�ات أسعار النفط إ�� حد ما �� أوائل العامتد�

واجهنا ، كما داخل دول مجلس التعاون ا�خلي�� ال�ي رأيناها جميًعاا�جيوسياسية التحديات 
و�� وقت الحق من السنة شهدت  ،قيمة ا�جنيھ املصري  انخفاضتحدي  �� بداية العام

ألف �خص  850أك�� من لألفراد حيث غادر اململكة  هائال  انزوح اململكة العر�ية السعودية
خلق سينار�و ضعيف  أسفرت تلك العناصر مجتمعة عنو  املاضية. اع�� مدى االث�ي عشر شهرً 

 ��بينما �ان هناك تراجع . أي أن الت�لفة ارتفعت من جانب، العمالءمن جانب للطلب 
الفائدة والضر�بة احتساب ل قبالر�ح  �ان انخفاض ، األنباء السارةواآلن، إ�� ، الطلب

اإلطفاءيقل بمليون واحد فقط مقارنة بامل��انية التقدير�ة، األمر الذي يدل ع��  واالس��الك و 
 أن األعمال تملك قدرة هائلة ع�� استيعاب ز�ادة الت�لفة وانخفاض الطلب �� الوقت ذاتھ.

اململكة العر�ية السعودية ضر�بة القيمة املضافة �� استحداث ن�ى ل 2018ثم نصل إ�� عام 
تراجع قرار العميل تكبد  �ش�ل أسا��ي ع��؛ األمر الذي لم يزل يؤثر واإلمارات العر�ية املتحدة

�� الصعو�ات ال�ي تلك  شهًرا. 12أشهر أو  6زم�ي مدتھ تلك الضر�بة خاصة مع االل��ام بإطار 
هناك ، وكذلك مصر، و عاش اآلنلالنت�عود  هو أن ال�و�تأيضا واجه��ا الشركة. وا�خ�� السار 

�� بل وشهدنا �عض القوة �� اململكة العر�ية السعودية  ،تظهر قو��اباتت ناشئة أسواق 
قد وصلنا قد تجاوز املرحلة األسوأ وأننا إن األعمال . ور�ما يمكننا القول األسبوع�ن األخ��ين

بالنظر إ�� ثالثة  2019 �� عامت�ون األوضاع أفضل ونتوقع أن  ،االستقراراآلن إ�� مرحلة 
فيما أصبح �� وضع أفضل التخاذ القرارات ال�ي ينب�� عليھ اتخاذها العميل أن أولها ، أشياء

. فضلاأل هو  OSNأن منتج يدر�ون العمالء باتوا  أن، كما نتوقع يتعلق بالعديد من العروض
ا، هناك. أن الشعور االقتصادي العام يتحسن لألفضلأما النقطة الثانية ف�ي 

ً
الكث��  وثالث

واستمرار  ،�ش�ل أفضلوخدم��م العمالء ال�ي نقوم بتنفيذها �� الشركة ملعرفة األ�شطة  من
تخفيف ت�اليف األعمال، ولذلك ما �ع�ي ، رقميةالإ��  األعمالالتحول بو  ،التواصل مع العمالء

 التحول �� أعمالي�ون عام سوف  2019عام  أن �� نأملأن فإن مجمل هذه األشياء يدعونا 
 .الشركة

 ا. شكرً هذا وا�ح جًد  ،احسنً    طاهر: 
ً

 .ا جز�ال

ونذكركم بأنھ �� حالة الرغبة �� طرح أي سؤال، ير�� الضغط  ،سيدا�ي وساد�يلكم  اشكرً  املشغل:
 ا�خاص بكم. و�شكركم ع�� االنتظار. هاتفالع�� لوحة مفاتيح ع�� الرقم واحد 



قاعدة . لدي فقط سؤال سريع يتعلق بنمو اإليضا�� العرض هذا شكًرا مرة أخرى ع�� ،حسًنا ز�نة:
أردت  .OTTملنصة العرض التلفز�و�ي التجار�ةالعالمة �غي�� �عد �ش�ل أسا��ي ، املش��ك�ن

لعام  منمو املش��ك�ن. هل �انت هناك ز�ادة �� نمو املش��ك�ن وما هو هدفكملحة عن  فقط
 إن وجد؟ ،2019أو  2018

 شكرً  ي��ا:ابيناك م
ً
ومن املتوقع �� بداية انطالقها،  WAVOتزل  ال بصفة أساسية،  السؤال.هذا ز�نة لا جز�ال

�� ف��ة االختبار وهناك الكث�� من أي أ��ا اآلن انطالقها �ش�ل �امل.  �� الر�ع الرا�عنرى  أن
ال يمكن  WAVO�شأن . �ع�ي هذا أن أًيا �ان ما يحدث اآلن ع�� املنصةال�ي ستحدث األشياء

إذا . ألوسعاالصورة ما أود أن ألفت انتباهكم إليھ هو املنصة.ا ع�� إم�انات مؤشرً اعتباره 
اآلن الذي يتحدث عنھ ا�جميع هو  الالعب األك�� نجاًحااليوم ترون أن  إ�� العالم منظرت

قصة �عرف جميًعا إننا .لالهتماموأن الناس �عت��ون ما تقدمھ هو ال��فيھ املث�� جدا  نتفليكس
يبلغ عدد مش��ك�ن اليوم، ها. مليار أو نحو  140وقيم��ا السوقية البالغة  نتفليكس نجاح

نقطة األخرى ال�ي الأما انتباهكم إل��ا. أود توجيھ وهذه نقطة  ،مليون مش��ك 125 نتفليكس
 �� منطقتنااهدة املحتوى شملاألموال  أن املش��ك�ن الذين يدفعون  �جذب االنتباه إل��ا � أود

الذين أقل من نصف مليون من إجما�� قاعدة املش��ك�ن املحتمل�ن  هم  OTTع�� منصات 
 .ش��كمليون م 300عن عددهم يز�د 

هذه املنطقة فرصة عظيمة وعلينا ا�حصول ع�� التكنولوجيا وتجر�ة العمالء  توفر  ،إذن
 �� هذانحن متأن�ن ومن ثم  ،وذلك بالش�ل ال�حيح WAVOالذي تتمتع بھ حتوى املوضع و 

، فر�ق اإلدارة �عمل بجد�� ح�ن أن  ،باألمس. بالطبع يتم�ى ا�جميع لو ان��ينا من هذا ا�جانب
و�� ف��ات  كأس العالمشهر رمضان ثم من الوا�ح أن اإلجراءات. و ونحن ماضون �� �ل تلك 

ننا نتوقع إومث�� جًدا لقاعدة عمالئنا �� املنطقة. جديد ��يءأي نرغب ف��ا عادة �� إطالق ال 
 �� بداية العام  OSNلدى وصل عدد املش��ك�نولقد أع�� بكث�� من العام املا��ي.  اصافيً  انموً 
كيف  ن�ى ، ولمليون مش��ك 1.1إ��  همومن املتوقع أن يصل عدد ،مليون �خص تقر�ًباإ�� 

فيما يتعلق باملنصة الرقمية، فعلًيا  م�افية إلرشادكبيانات توجد ال . WAVOستس�� األمور مع 
ا  ولكننا نرى بوضوح أننا نب�ي منتًجا

ً
�عتقد أن العميل سوف يرغب و ، بدرجة عاليةمتفوق

 و�ختار شراءه. 

 

 شكرا لك حسًنا،   ز�نة: 

 

 .�عود إليك ، عز�زي املتحدث�� الوقت ا�حا��لك ليس لدينا أي أسئلة أخرى   املشغل: 

 

ونتطلع الهاتفي، االتصال هذا من خالل م شكرا جز�ال �جميع املشارك�ن. نحن نقدر مشاركتك ي��ا:ابيناك م
أينما أتم�ى لكم جميعا مساء طيبا القادم. السنوي م مجدًدا �� اتصال ر�ع إ�� االنضمام إليك

 .إ�� اللقاء..�� العالم. م �� أي م�انكنت

 


