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 2018نص المؤتمر الهاتفي: نتائج كيبكو للربع الرابع من عام 

مساء الخير جميعاً.  أنا  إيلينا سانتشيز  وباالنابة عن إي أف جي هيرمز   :سانتشيز إيلينا

أرحب بكم في هذا المؤتمر الهاتفي حول نتائج كيبكو للربع الرابع  أود أن

.  يسرنا أن يكون معنا في مؤتمر اليوم السيد بيناك مايترا 2018من سنة 

)رئيس المدراء الماليين للمجموعة( والسيد ديكالن ساوي )رئيس 

الرقابة  -الخزانة للمجموعة( والسيد أنوج روهتاجي ) مدير تنفيذي 

المالية  -للمجموعة( والسيد مصطفى الشامي ) مدير تنفيذي المالية 

 والمحاسبة(.  أود اآلن تحويل االتصال إلى السيد بيناك مايترا.  شكراً. 

يلينا. مساء الخير للجميع ونشكركم النضمامكم إلينا. سنتطرق إ شكراً    بيناك مايترا:

اإللكتروني إلى جانب على موقعنا اإليضاحي المتوفر إلى العرض 

 البيانات المالية للعام.

اإليضاحي من العرض  2قبل أن نبدأ، أود أن ألفت انتباهكم إلى الصفحة 

مسئولية. بعض العبارات الخالء بيان مختصر إلالتي تحتوي على و

حيث  ة،استشرافيفي عرضنا اإليضاحي التي سنقدمها اليوم والمعلومات 

وقعات والتنبؤات والتقديرات الحالية لشركة تستند هذه البيانات إلى الت

ً لمستوى  كيبكو األداء أو اإلنجازات أو النتائج في وهي ليست ضمانا

 المستقبل.

ال تزال الكويت سوف أبدأ العرض اإليضاحي بالتحدث عن الكويت. 

. القويةالمالية مؤسساتها من قبل  دجيمة بشكل مدعوياً،  اقتصادمرنة 

حرز في المشاريع والتقدم الم  المنتظرة ويشير الكم الكبير من المشاريع 

أن زخم النمو سيستمر. وهذا سيفيد جميع  إلىفي البالد  ضروريةال

 المالي السوقالجهات الرقابية على بفضل جهود وشركات مجموعتنا. 

 الكويت إلى فئة األسواق الناشئة.برفع  MSCIمن المتوقع أن تقوم  لدينا،
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رأس المال األجنبي إلى لهذا تدفقات كبيرة  ينتج عنمن المتوقع أن و

الشركات التي ن كيبكو مشركة بنك برقان وويعتبر سوق األسهم لدينا. 

عالوة على ذلك، وهذه الخطوة.  ومباشر منإيجابي  سوف تتأثر بشكل

حقق فقد  الصافية.نمواً قوياً في األرباح  ت شركات المجموعة لديناشهد

٪ في صافي األرباح، وحققت مجموعة الخليج 27بنسبة  واً برقان نم بنك

 واً سجل البنك األردني الكويتي نمبينما ٪، 18قويًا بنسبة  مواً للتأمين ن

في  واً في إدارة األصول نم ت شركاتنا العاملة فيشهدكما . ٪56بنسبة 

على شركة بيت االستثمار العالمي االستحواذ  عمليةاألرباح بدعم من 

٪ 20بنسبة في األرباح نمواً  تسجيل كيبكووقد أدى ذلك إلى . "غلوبل"

. 2019نأمل أن يستمر هذا الزخم اإليجابي حتى عام و. 2018لعام 

المزيد من التفاصيل في العاشر من أبريل فافية منتدى الشنقدم في وسوف 

 حول توقعاتنا لهذا العام.

 الصفحة الرابعة. ض عرمصطفى لبنقل المحادثة إلى ن اآلوسوف أقوم 

الرابعة  تبرز الصفحةبالنسبة للعرض اإليضاحي، سيد بيناك.  ،شكراً  شامي:المصطفى 

 .2018األداء المالي للمجموعة لعام 

مليار دوالر  2.6بقيمة تجدر اإلشارة إلى أن المجموعة حققت إيرادات 

، مما يشير إلى نمو 2018ديسمبر  31المنتهية في المالية أمريكي للسنة 

. ويعزى ذلك بشكل رئيسي 2017٪ مقارنة بالعام 13سنوي قوي بنسبة 

إلى ارتفاع إيرادات الفوائد من قطاعنا المصرفي الذي حقق نمواً بنسبة 

 2018نتائج استثماراتنا في قطاع التعليم في السنة المالية  جميعتو٪، 15

وأسفرت عن إيرادات بلغت  2017في السنة المالية  جميعهاوالتي لم يتم ت

 ارتفعمليون دوالر، وزيادة الدخل من قطاع الضيافة والعقارات الذي  89

 2018دخل االستثمار في عام  في ٪. وقابل ذلك انخفاض 17بنسبة 
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مليون دوالر أمريكي في  234مليون دوالر أمريكي مقابل  121بمبلغ 

 .2017عام 

مليون دوالر  93إلى  2018الربح في السنة المالية ارتفع صافي كما 

٪ مقارنة بأرباح العام الماضي ويرجع ذلك 20أمريكي، بزيادة قدرها 

أساًسا إلى زيادة اإليرادات وانخفاض مخصصات خسائر االئتمان مقارنة 

ً  15. وهذا يترجم إلى ربحية قدرها 2017بعام   4.9للسهم الواحد أو  فلسا

للعام الماضي  السهم ربحية٪ عن 30، بزيادة قدرها سنت للسهم الواحد

ً  12 ةالبالغ  سنت للسهم الواحد.  3.8أو فلسا

بشكل عام فإن أدائنا من حيث الربح من العمليات المستمرة للعام بأكمله و

وكما يتضح لكم، فإن صافي الربح قد تحسن  .يتجاوز أداء العام الماضي

  %.20بنسبة 

 لى السيد بيناك الستعراض أداء بنك برقان.إاألن  الحديثوسوف أعيد 

 ، حيثتفاصيل أداء بنك برقانالخامسة  شكراً مصطفى. تحدد الصفحة   بيناك مايترا:

 بقيمة  2018 أكتوبرفي  س المالأزيادة رأكملت مجموعة بنك برقان 

نتيجة لذلك، ومليون دوالر أمريكي.  206.4مليون دينار كويتي أو  62.5

نسبة كفاية رأس المال  بلغت٪ و 11.9إلى  CET 1تحسنت نسبة 

 .2018ديسمبر  31٪ كما في  17.4اإلجمالية 

نظم مؤتمره الهاتفي مع المستثمرين  قد مالحظة أن بنك برقاناليرجى 

المؤتمر الهاتفي ويمكن االطالع على نص ، 2019فبراير  28في 

يحتوي على حيث بنك اإللكتروني للموقع العلى اإليضاحي والعرض 

لذلك ، سأركز على بعض النقاط ومعلومات مفصلة حول العمليات. 

 .هالرئيسية لعمليات



4 
 

، حيث بلغ ه للعامأعلنت مجموعة بنك برقان عن واحدة من أقوى نتائج

مليون دوالر أمريكي،  272مليون دينار كويتي، أو  83صافي الربح 

لنسبة  نموصافي وهو أعلى ، 2017٪ عن عام 27أي أعلى بنسبة 

ً 2018األرباح سجلتها البنوك الكويتية خالل عام   . ويرجع ذلك أساسا

هوامش الفوائد ارتفعت كما ٪.  7.7إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 

٪ مقابل 2.6إلى  2018نقطة أساس في السنة المالية  20الصافية بنحو 

نسبة فوائد بالغير من اإليرادات زادت العام الماضي. كما في ٪ 2.4

واسترداد القروض  رباحاألإيرادات توزيعات ٪ مدفوعة بارتفاع  18.6

ً المشطوبة ساب للمجموعة التأثير اإليجابي للتنوع اإلقليمي ويتضح . قا

٪ وكذلك 13.5الكويت بنسبة بحيث استمرت إيرادات التشغيل في النمو 

غيل استمرت كفاءة التشو. 2018٪ في عام 7في عملياتنا اإلقليمية بنسبة 

٪ لعام  42في التحسن مع تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة إلى 

 .2017٪ لعام  46مقابل  2018

مالحظة أن نسبة  محيث يمكنكاألصول ذات الجودة واستمر استقرار 

مستويات لدينا  في الوقت نفسهو ،٪2.3بلغت األصول غير المنتجة 

٪ من المخصصات 92حوالي والتي بلغت  مخصصاتحصيفة من ال

٪ )بما في ذلك 241ال تزال نسبة التغطية قوية عند و. عامةال

لتقارير لالمعيار الدولي  بتطبيق . وقد قمناالمخصصات والضمانات(

ً  9المالية رقم  لما أقره بنك الكويت المركزي ولم يكن هناك أي  وفقا

في  بسبب وجود فائضمخصصات لوضع متطلبات إضافية 

ً  المخصصات  .الموجودة حاليا

انكشاف انخفض معدل كما ترون على الجانب األيمن من الصفحة، 

، ويعزى ذلك إلى حد 2017٪ مقارنة بالعام 3.3القروض قليالً بنسبة 

تمثل عمليات الكويت غالبية وكبير إلى انخفاض قيمة الليرة التركية. 
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٪ 10٪ في تركيا وحوالي 23تليها   ،٪67 بنسبةللقروض انكشافنا على 

فيما يتعلق بالودائع، فإن االنخفاض في قاعدة الودائع في و .في الجزائر

مثل محدد المدة هو نتيجة الستكمال البنك لمبادرات التمويل  2018عام 

مليون دوالر لمدة ثالث سنوات في الربع  350قيمة الصفقة المشتركة ب

مليون دينار كويتي في  100بالغة الوالسندات  2018األول من عام 

 .2018ديسمبر 

حول أداء العمليات اإلقليمية لبنك السادسة  صفحةالفي لدينا تفاصيل و

إلى  2018انخفاض قيمة الليرة التركية خالل عام ويشير برقان. 

الدوالر األمريكي بتقارير الفي فيما يتعلق دفتر القروض في انخفاض 

انخفضت قيمة الليرة التركية ، حيث 2017مقارنة مع قاعدة ديسمبر 

بشكل عام، يظل دفتر و. 2017ديسمبر ٪ مقارنة بقاعدة 38بنسبة 

 مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل 4.7حوالي عند القروض اإلقليمي 

٪ من إجمالي دفتر قروض بنك برقان. وبالمثل، ظلت الودائع 33 حوالي

 37 حوالي أي ما يعادلمليار دوالر أمريكي  4.6حوالي عند اإلقليمية 

 ٪ من قاعدة ودائع عمالء المجموعة.

في االتجاه الصحيح، مع نمو في  قليميةاستثماراتنا اإلتتحرك جميع كما 

كان االنخفاض في أرباح العام بأكمله وصافي الربح باستثناء بنك بغداد. 

ماليين دوالر أمريكي في  7لمبلغ  نتيجة شطب لمرة واحدةبنك بغداد في 

 ا الهاتفيةمؤتمراتنوالتي أبرزناها في  2018 الربع األول من عام 

السابقة. ويعزى النمو في صافي الربح في تركيا إلى تحسن صافي هامش 

صافي دخل الفوائد وتحسين الكفاءة تحسين الجزائر بسبب في الفوائد و

ارتفاع صافي إيرادات تيجة نفي الجزائر، جاء نمو اإليرادات والتشغيلية. 

غير الفوائد بنسبة  من يراداتاإل٪ باإلضافة إلى 15.7الفوائد بنسبة 

تتجه نسبة التكلفة إلى الدخل في االتجاه خرى، أومن ناحية ٪. 21.8
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 خسائرالصحيح لجميع الشركات التابعة باستثناء عمليات العراق بسبب 

 مسبقًا.تحدثت عنها والتي  غير متكررة

ديكالن لتغطية مجموعة الخليج للتأمين،  الحديث إلىبنقل سأقوم  واآلن،

 المتحدة. وشركة العقاراتالمتحد القابضة  الخليجوشركة 

في أعلى يسار الرسم البياني في تشاهدون أن  مبيناك. يمكنكشكراً   ديكالن ساوي:

مليار  1.1بلغ  2018لعام المكتتبة قساط األإجمالي  أنالسابعة  الصفحة

% مقارنة بالعام الماضي. 10 حوالي تدوالر أمريكي بنسبة نمو بلغ

 ً إلى نمو خطوط األعمال الهندسية والعقارية مع  وترجع الزيادة أساسا

عمالء جدد في البحرين، باإلضافة إلى أقساط أعلى من العمالء الحاليين 

 وعمالء جدد من عمليات مصر.

ج للتأمين هو التغطية الطبية الخليمجموعة أحد العقود الرئيسية ل

المجموعة وقد قامت ، للمتقاعدين في الكويت والمعروفة باسم "عافية"

إعادة مؤخراً تم وقد بإدارة هذا العقد على مدى السنوات الثالث الماضية. 

مجموعة  عرض أنباإليعاز بالوزارة على العقد وقامت تقديم مناقصة 

العقد الجديد سنتان مع خيار تمديد  مدة. الخليج للتأمين كان األقل سعراً 

على  2019لمدة سنة أخرى. لذلك، نتوقع أن يحافظ نمو األقساط في عام 

 اتجاهه التصاعدي.

ً فيما يتعلق باألعمال نفسها، فإن رحلة الرقمنة تكتسب  من خالل  زخما

التي تساعد العمالء على الحصول على تجربة للهواتف الذكية تطبيقاتنا 

وتتيح إدارة المطالبات الرقمية لعمالئنا الحصول على  مبيعات أفضل.

ً  همأموال تكاليف العمليات في  بشكل سريع وفعال، مما يعني انخفاضا

قدرتنا على المطالبات. ونحن نعتقد أنه من خالل القيام بذلك، سنزيد من و

 االحتفاظ بالعمالء وتحسين البيع المتبادل.
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 ً ارتفع صافي دخل االستثمار للعام في أعلى اليمين، لرسم البياني ل ووفقا

مليون دوالر أمريكي  21 مقارنة بـمليون دوالر أمريكي  32المالي إلى 

 سعر الفائدة في مصر وتركيا.في زيادة الفي العام السابق. وهذا يعكس 

أن النسبة المجمعة تبلغ على اليسار، ترون لرسم البياني السفلي ل ووفقا

ً ٪ وهو ما ي98 كانت النسبة و٪. 2بنسبة  2017مقارنة بعام  مثل تحسنا

أقل من هذا لوال الزيادة في المطالبات الناشئة عن  المجمعة سوف تكون

. لذا، 2018أواخر  األمطار الغزيرة والفيضانات في الكويت والبحرين

 تنازالت دون أيبللنمو  بالنسبة فإن صورة مجموعة الخليج للتأمين جيدة

 االكتتاب الخاصة بنا. بشأن معايير

العام مع مقارنة بال٪  18بنسبة  2018ارتفع صافي ربحنا لعام وقد 

تحسنت جودة كما  ٪. 14إلى  ملكية، وتحسن العائد على حقوق الماضيال

 ً  يراداتإ، مدفوعة بتحسن نتائج االكتتاب باإلضافة إلى هذه األرباح أيضا

 لتخصيص األصول.حصيفة التي ترتكز على سياسة  اتاالستثمار

شركة الخليج المتحد ب التي تتعلقالثامنة  صفحةالننتقل اآلن إلى وسوف 

قامت  2018في سبتمبر ذكرنا في مؤتمرنا الهاتفي األخير القابضة. كما ت

عملية ، بإدارة األصولللخليج المتحد والمتخصصة بشركة كامكو التابعة 

 حصةوهي )وبل" "جل شراء حصة مسيطرة في بيت االستثمار العالمي

تساعد هذه الصفقة في توسيع أعمال إدارة األصول في و٪(. 69.5 بنسبة

أعلى في و فريقيا.أكامكو لتشمل دول منطقة الشرق األوسط وشمال 

مليون  208بلغت  2018اإليرادات لعام الصفحة على اليسار ترون أن 

 .2017٪ مقارنة بعام 33دوالر أمريكي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 

مليون دوالر أمريكي في  24قدره  ربحويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 

 تجميعمن قبل كامكو، فضالً عن  لوبلجاالستحواذ على شركة صفقة 

 .2018النتائج ابتداء من سبتمبر 
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إيرادات الرسوم وفي الرسم البياني في الجزء األعلى على اليمين، زادت 

. ويعزى هذا النمو ماضيال مليون دوالر عن العام 34والعموالت بمقدار 

بشكل أساسي إلى ارتفاع الرسوم االستشارية واإلدارية التي حصلت 

أشهر من  4عليها شركة الخليج المتحد القابضة وكامكو )بما في ذلك 

 (.لوبلجشركة نتائج 

أن صافي الربح يتضح لكم ، في األسفل على اليسارالرسم البياني  وفي

 2017٪ عن عام 46يكي أعلى بنسبة مليون دوالر أمر 19الذي بلغ 

 ً ، تم حجز مخصصات إضافية بقيمة عامخالل الو  بإيرادات أعلى. مدفوعا

مقابل مليون دوالر أمريكي  14و  لالستثماراتماليين دوالر أمريكي  9

يار الدولي للتقارير المالية لخسائر االئتمانية المتوقعة عند اعتماد المعا

 . 9رقم 

٪ 15.5الخليج المتحد لبنك   مجمعةاية رأس المال البلغ إجمالي نسبة كف

مقابل الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال  2018ديسمبر  31كما في 

 ٪.12.5 ةالبالغ

في وقت الحق  هاعن نتائج ات المتحدةمن المتوقع أن تعلن شركة العقارو

وكانت . في هذه المؤتمرنتائجها للعام لذلك لم نكشف عن من هذا األسبوع 

 11 خسارة بقيمة 2018سبتمبر  30النتائج لألشهر التسع المنتهية في 

بشكل عام، فإن الجمع بين انخفاض األرباح ومليون دوالر أمريكي. 

وارتفاع تكلفة الفائدة في األردن  تطوير المشاريع الحديثة جراءالتشغيلية 

ت مثل اتخذت الشركة خطواوقد ولبنان قد أثر سلبًا على صافي الربح. 

إعادة التفاوض على شروط اإليجار في األردن وتأمين التمويل ألجل 

تقوم اإلدارة بتقييم الخيارات المختلفة لتقليل وبسعر ثابت لمواجهة ذلك. 

 ي على الربحية في أرباع السنة القادمة.التأثير السلب

 وسوف أنقل الحديث األن إلى أنوج لمناقشة الصفحات المتبقية.
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تقديم خدمات قنوات األقمار الصناعية ديكالن. ال يزال مشهد شكرا   :أنوج روهتاجي

ً يمثل فرصمدفوعة الالمشفرة  وتحديات. وتستمر الفرص بسبب حقيقة  ا

مليون  350أن سوق عمالء التليفزيون المدفوع تصل إلى أكثر من 

عند تغطية زال تال بينما شخص في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

أسواق سبع  ٪ فقط. وكما تعلمون، لقد ركزنا على10عند  ضة منخف

أساسية حتى اآلن، بينما لدينا حقوق الترخيص والمحتوى للعمل في جميع 

البلدان الخمسة والعشرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

وفيما يتعلق بالتركيز على القطاعات، قمنا بتقديم المنتجات بشكل أساسي 

النتائج. ونعتقد أن هناك المزيد من الفرص داخل هذا لتحقيق أفضل 

القطاع وكذلك القطاعات المتوسطة والمنخفضة. ومن حيث التوزيع، 

،  OTTو IPTVو DTHنعتقد أن جميع القطاعات الثالثة، مثل 

ال يزال  OTTستتعايش على المدى المتوسط. وعلى الرغم من أن سوق 

 ً بنسبة المشتركين يتوقع نمو  التحتية، فمع التطوير المستمر للبنية ناشئا

القادمة في هذا القطاع. السنوات األربع أو الخمس  خالل٪ 20 تتجاوز

الدافع وراء الطلب هو الحصة الكبيرة من الشباب ومن الجدير بالذكر أن 

نقطة سعر  OTTعلى هذا النحو، توفر ووالميل لالستهالك الرقمي. 

 جذابة للمستهلكين الجدد، مع توفير محتوى عالي الجودة.

في شهر ديسمبر، وكما هو مسؤولياته تولى الرئيس التنفيذي الجديد 

 الهاتفي مؤتمرنايقود المبادرات الرئيسية التي أبرزناها في فإنه متوقع، 

أكثر الشركة الصحيح لتكون تقليص ال المبادرات السابقة. وتشمل هذه

اجتماعنا الهاتفي لقد ذكرنا في وونة في هذه البيئة التجارية الحيوية. مر

أنه من المتوقع إجراء تحسين كبير في تكلفة المحتوى في عام  السابق

، ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته الشركة في هذا المجال تحت 2019

اج وخط اإلنتلبرامج تبسيط المن جانب العميل، سيكون وجديدة. القيادة ال
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أيًضا كما هو مخطط  OTTمنصة  فييسير العمل وأولوية لكل قطاع. 

 .2019طالق المتوقع في الربع الثاني من عام نلها مع اإل

جموعة. تجمع في المكيانات رئيسية أخرى العاشرة  الصفحةلدينا على 

قرين شركة الصناعات المتحدة نتائج القطاع الصناعي والتي تشمل ال

باعتبارها  شركة التقدم التكنولوجيبتروكيماويات وسادفكو و لصناعة ال

مليون دوالر،  17بلغ صافي الربح للعام حوالي واألصول الرئيسية. 

 وهو ما يشبه إلى حد كبير العام الماضي.

حقق البنك األردني الكويتي أداًء جيداً مع هامش ومن ناحية أخرى، 

٪ 56ي الربح للعام بنسبة ارتفع صافكما ٪. 3.6صافي فائدة صحي قدره 

بسبب انخفاض مخصصات التسهيالت االئتمانية وعكس خسائر االئتمان 

٪ ليصل إلى 4.5القروض بنسبة  ، زادت2018خالل عام والمتوقعة. 

، بلغت نسبة كفاية رأس 2018في نهاية عام ومليار دوالر أمريكي.  2.3

 %. 17نسبة  3بازل  المال وفقًا لمعايير

كما ترون، و. يةالتمويل عمالناأالتي تغطي  11إلى الصفحة ننتقل اآلن و

 4 حوالي ما يعادلاستحقاق الدين، فيما يتعلق بنحن في وضع مريح 

 مليار دوالر أمريكي 1.2وضعنا النقدي قوياً عند حوالي  ما زالسنوات. 

 .2022غطي جميع التزامات الديون لدينا حتى عام وي

للسندات متوسطة مليون دوالر  233، سددنا مبلغ 2019في فبراير و

سندات الدينار  صدارإ تحصيالتمن خالل االستفادة من باليورو األجل 

 100بقيمة  2018سنوات والتي تم جمعها في نوفمبر  5الكويتي لمدة 

 مليون دوالر أمريكي(. 330مليون دينار كويتي )

 453إلى زيادة لرأس المال على كيبكو ، وافق مجلس إدارة ونكما تعلمو

الموافقة األولى من هيئة مؤخراً وقد تلقينا . 2019مليون سهم في يناير 
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ً اإل استكمالونتوقع أسواق المال  للشروط  صدار كما هو مخطط له وفقا

 .والمتطلبات الرقابية

 على معلومات مفيدةاإليضاحي العرض من تحتوي الصفحات التالية و

وبيان الدخل  المركز المالي بيانلرجوع إليها بما في ذلك ملخص ا يمكن

التجارية. وسوف  ببعض نشاطاتنا خاصة في الملحق صفحاتالوعدد من 

 فتح جلسة األسئلة واألجوبة.لينا لتياألن إلى إ الحديث أنقل

 سوف نأخذ اآلن االتصال األول من محمد الحاج من إي أف جي.  منظم االتصال:  

شكراً.  شكراً على العرض.  سؤالي عام بطبيعته، وأنا أعلم  أنك ستقول  محمد الحاج:  

أنني يجب أن تكون لدي الجواب عليه. من األمور التي تحيرنا  إذا ما 

نظرنا إلى شركة مشاريع الكويت هو ذلك االختالف بين أداء كيبكو  من 

لي حيث سعر السهم وسعر سهم بنك برقان، وبالنظر إلى بيان المركز الما

أنه ال يبدو أن هناك تغييرات فوما بعدها حتى اآلن،  2017من سنة 

% من 180برقان يجري تداوله بـ  سهم  رئيسية من شأنها أن تبرر كون

. من 2017% في نهاية 85لمشاريع الكويت مقارنة بـ  القيمة الراسمالية

الواضح أني لم أكن أنظر إلى الشركة خالل السنتين الماضيتين، ولكن 

ير أساسي في االستراتيجية أو في هيكل الشركة يبرر هذا هل هناك تغ

 التغيير؟ ما هو ردك على ذلك من جانبكم؟ 

شكرا محمد. هذا سؤال جيد ويقع في صلب األمور. األداء التاريخي لكال  بيناك مايترا: 

السهمين  يتسم بكون أحدهما يسبق واآلخر يتأخر وليس هناك نمط واضح 

يتقدم والثاني يتأخر. إذن، لو نظرت إلى صيف  للسبب الذي يجعل الواحد

فلس وكان سهم  230، سترى أن سهم بنك برقان انخفض إلى 2018سنة 

كيبكو عند هذا المستوى في ذلك الوقت.  وكانت المسألة حول سهم برقان 

هي أنها تتعلق أيضا بالقطاع المصرفي بشكل عام، وكانت تتعلق بمعيار 
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وزيادة رأس المال ... إلخ.  ولذلك، بدأ سهم  9قم التقارير المالية الدولي ر

 بنسبةحالياً  ارتفعبرقان االرتفاع بشكل ثابت بعد زيادة رأس المال وقد 

هذا العام. من ناحية أخرى، كان سهم كيبكو يتأثر بالشائعات  خالل% 25

ولذلك فقد تراجع، إال أنه بدأ باالرتفاع من جديد هذا الشهر  OSNحول 

هو بين األفضل أداء في السوق الكويتية هذا الشهر. بشكل ثابت وقوي و

إذن، النقطة التي أثرتها صحيحة حيث لم يطرأ أي تغيير ظاهري وبالتالي 

فإن نظرة المستثمرين لكل من أصولنا تتغير ولذلك أصبح يشكل نظرة 

إلى أداء البنوك التجارية مقابل أداء سهم الشركة االستثمارية القابضة، 

 األفضل الذي يمكننا تقديمه في هذه المرحلة.  وهذا هو السبب

 السؤال التالي من  راكيش تريباثي من فرانكلين تمبلتون.   مشغل النظام:

مساء الخير. لدي بعض األسئلة. السؤال األول يتعلق بتدفقاتكم النقدية.  راكيش تريباثي:  

اح إذا كان باستطاعتك مساعدتي بإيجاز على فهم مستوى توزيعات األرب

التي تم استالمها وما هي التغطية  التي توفرها للمصروفات التشغيلية 

. ذلك كان 2019وتكاليف الفائدة  وكيف ترى ما ستكون عليه في سنة 

السؤال األول. أما السؤال الثاني، هل لديك  أي تحديث فيما يتعلق بـ 

OSN ؟  تحدثتم سابقاً حول كونكم تدرسون مسارات محتملة لتسييل هذا

 األصل وكيف ترون الوضع اآلن وما هو  موقفكم حاليا؟ 

 شكراً .  سوف  أجيب على األسئلة واحد تلو اآلخر.   أنوج روهتاجي: 

فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، كما ذكرنا في االتصال السابق، تلقينا حوالي 

، 2019. أما فيما يتعلق بسنة 2018مليون دوالر أميركي في سنة  76

مليون دوالر، ويعزى هذا التوقع إلى زيادة  100قع تلقي حوالي فإننا نتو

 توزيعات األرباح من قبل بنك برقان وسوف يتبع ذلك شركاتنا األخرى. 
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كما ذكر بيناك، كانت ربحية هذه الكيانات جيدة جداً كما كان هناك نمو 

جيد، ولذلك فإن من الطبيعي أن نتوقع  زيادة في ما سنحصل عليه من 

 ت األرباح. توزيعا

مرة ، ولكن كان هناك ارتفاع  1.0نسبة التغطية لدينا كانت أقل من 

مرة و  0.5هامشي مقارنة بالسنة السابقة، واالتجاه الحالي هو ما بين 

مرة، وهذا هو هدفنا على المدى القصير، وسوف ندفع هذا الهدف  0.7

 مرة.  1.0بنسبة طية بتغتدريجياً باتجاه الهدف المتمثل 

.  إننا ال OSN اآلن لإلجابة على السؤال الثاني  المتعلق بـسوف انتقل 

نزال في مرحلة التقييم فيما يتعلق بالخيارات التي تؤدي إلى تحقيق أكبر 

قيمة للمساهمين. لدينا مسار واضح باتجاه مرحلة تقييم الخيارات 

االستراتيجية. نتوقع أن يتم إنجاز معظم األعمال التحضيرية خالل 

الثالثة القادمة، وهذا التوقع يقوم على أساس آخر تقديراتنا.  الشهرين أو

وفي الواقع إننا لم نصل بعد إلى مرحلة تحديد الشريك أو المشتري 

المحتمل، وحتى اآلن نتج عن اإلعالن اهتمام كبير واستفسارات مختلفة. 

وسوف يعتمد توقيت أي حدث أو عملية على نتيجة مرحلة التقييم. وسوف 

 لى علم بالتطورات حول هذا األمر. نبقيكم ع

بالطبع. شكراً  جزيالً.  هل بإمكاني التعقيب وتوجيه سؤال واحد أو اثنين    راكيش تريباثي:

قصيرين؟  األول يتعلق بزيادة رأس المال المخطط لها. هل بإمكانك 

اطالعنا بإيجاز على الغرض من هذا اإلصدار وكيف تتوقعون 

صيد نقدي قوي لتغطية ديونكم عند استحقاقها، استخدامه؟ لديكم أصالً ر

إذن كيف ستستخدمون حصيلة هذا اإلصدار؟ هل ستستخدمونها في رفع 

 مستوى حقوق الملكية لديكم؟ وما هي الفكرة االستراتيجية وراء ذلك؟
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والسؤال الثاني هو هل كنتم على اتصال مع وكاالت التصنيف؟ وبشأن 

 ور هذه األمور؟ نسب الرفع المالي كيف تتوقعون تط

سأجيب على األسئلة الواحد تلو اآلخر. فيما يتعلق بزيادة رأس المال،   أنوج روهتاجي: 

لدينا نظرة بعيدة المدى بشأن مصادر التمويل الخاصة بنا. لدى كيبكو 

نظرة مستقبلية  في إدارة هيكلها الرأسمالي. قامت كيبكو بآخر زيادة 

توفر قدراً أكبر من  2035كويت . إن رؤية ال1996لرأس المال سنة 

سنة الماضية، كانت  22الفرص للقطاع الخاص الكويتي. وعلى مدى الـ 

أعمالنا األساسية تنمو بمعدالت عالية وقد دعمت كيبكو هذا النمو من 

وذلك لدعم نموها  وعةالمجم شركاتخالل استثمار رؤوس األموال في 

م بالحصافة )أي المحافظة اإليجابي مع المحافظة على هيكل رأسمالي يتس

على النسبة الصحيحة من حقوق الملكية والدين(. ولقد أدّى استحداث 

المتعلق بمحاسبة األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مليون دينار  110إلى تخفيض حقوق الملكية لدينا بحوالي  2018في عام 

مال المساهمة في معالجة كويتي، وسوف يكون من شأن زيادة رأس ال

هذا التعديل في هيكلنا الرأسمالي عن طريق زيادة حقوق الملكية. وسوف 

تساعد زيادة رأس المال في دعم تصنيفنا االئتماني االستثماري الذي 

التزمت به كيبكو على مدى السنوات العشر الماضية. النقطة األخيرة هي 

ثمار في القطاعات الناشئة أن زيادة رأس المال توفر مرونة أكبر لالست

وبنائها وهي القطاعات كالتعليم بأسلوب جدي وأكثر انتظاماً. هذه إذن 

 هي االستراتيجية العامة. 

فيما يتعلق بوكاالت التصنيف، إننا في حوار دائم مع كلتا وكالتي 

تماني  في الربع ئالتصنيف، وقد قامتا بتحديث رأيهما بشأن التصنيف اال

، فكلتا الوكالتين تدركان جيداً  نسب الرفع المالي  2019األول من سنة 

الخاصة بنا وهناك قنوات تواصل مفتوحة فيما يتعلق بخطة زيادة رأس 
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سعر سهمي كل من بنك برقان وكيبكو في رتفاع الالمال. وبالنظر 

وقية القروض الى القيمة الس% في نسبة 2السوق، فقد طرأ تحسن بنسبة 

ن هناك مزيج من تصحيح ، وبالتالي فإننا نأمل أن يكو اتلالستثمار

األسهم في السوق لصالحنا، وهذا أمر سيقرره أداء كياناتنا  أسعار

 األساسية وزيادة رأس المال .

من جانبنا، أود أن أشكر إدارة فريق كيبكو  لما خصصوه من وقت لهذا   إيلينا سانتشيز: 

 المؤتمر الهاتفي كما أود أن أشكر جميع المشاركين التصالهم بنا اليوم. 
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