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 الكويت )القابضة(   مشاريع لشركة المالية النتائج بشأن الهاتفي المؤتمر نص
   2019عام   الرابع من للربع

 

 مساء الخير  املقدمة 
 
بكم في مؤتمر أرحب  . هيرميسإي أف جي من أحمد الشاذلي أنا . جميعا

ام عالربع الرابع لنتائج حول  –كيبكو  –الهاتفي لشركة مشاريع الكويت )القابضة( 

املتحدثين التاليين من شركة كيبكو:  اليومفي مؤتمر معنا يسرني أن يكون . 2019

تاجي )نائب هنوج رو أللمجموعة( والسيد  يناملالياملدراء السيد بيناك مايترا )رئيس 

شامي )نائب الرئيس، املالية الموعة( والسيد مصطفى بة املالية للمجاالرئيس، الرق

 أفتح املجال اآلن لل .(املحاسبةو 
 
 لكم.  سيد بيناك مايترا. شكرا

 

 شكر  بيناك مايترا 
 
 . مساء الخير دمأح ،ا

 
نتائج الهاتفي حول  في مؤتمرنالنا . يسرنا انضمامكم جميعا

بأكملها. نأمل أن تكونوا أنتم وعائالتكم في املالية أو السنة  2019لعام الربع الرابع 

نكم تتخذون جميع االجراءات االحترازية للحفاظ على سالمتكم خالل أصحة جيدة و 

الذي نقوم  ياإليضاحالعرض أود أن ألفت انتباهكم إلى أن هذه األوقات العصيبة. 

 أباستخدامه متاح 
 
 بأكملها. على موقعنا االلكتروني مع البيانات املالية للسنة يضا

 

 االيضاحي  العرض من 2 الصفحة إلى عنايتكم نوجه السابقة، املرات في فعلنا كما

  تتضمن والتي
 
  بيانا

 
 اليوم  بها سندلى التي البيانات بعض إن. املسؤولية إلخالء مختصرا

 .استشرافية طبيعة ذات بأحداث تتعلق العرض في املذكورة املعلومات وبعض

 املشاريع لشركة وتقديرات وتنبؤات الحالية التوقعات على البيانات هذه وتستند
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  وليست
 
 .املستقبل في النتائج أو االنجازات أو لألداء ضمانا

 

املالي لشركة  حول األداءمصطفى لتزويدكم بتحديث مع السيد ن اآل ترككم سوف أ

  . اإليضاحيمن العرض  4صفحة على كيبكو 

 

، شكر  شامي المصطفى 
 
 سيد بيناك. لقد حققنا ربحا

 
 صافي ا

 
 مليون دوالر أمريكي لسنة 99بمبلغ  ا

 مما يمثل ، 2019
 
وبلغت ريحية السهم مقارنة بالسنة املاضية.  باملائة 6بنسبة  زيادة

 فلس  10.1
 
 سنت 3.3وأللسهم الواحد  ا

 
عن  باملائة 33قل بنسبة أللسهم الواحد، وهو  ا

  14.8والتي بلغت لسهم في السنة السابقة ربحية ا
 
 سنت 4.9وأللسهم فلسا

 
للسهم  ا

لشركة كيبكو بعد القائمة سهم الواحد. وقد نتج هذا االنخفاض عن الزيادة في األ 

 ملرة زيادةالو  لثالث من جهةربع االخالل لزيادة رأس مال الشركة االنجاز الناجح 

 الخاصة مستدامة رأسمالية بأوراق الخاصة األخرى  واملدفوعات الفوائد في واحدة

 .ثانية جهة من للمجموعة التابعة البنوك بأحد

 

 31في فترة األشهر الثالث املنتهية وقد حققت شركة كيبكو خالل الربع الرابع )

مليون دوالر  26مع قارنة باملمريكي أمليون دوالر  24ربح بقيمة صافي ( 2019ديسمبر 

 .2018تحقيقه خالل نفس الفترة من عام أمريكي تم 

 

مليار دوالر أمريكي خالل عام  2.528حققت املجموعة إيرادات بلغت هذا وقد 

)أقل بنسبة  2018ن اإليرادات املحققة خالل عام ع، وهو أقل بشكل طفيف 2019

ا(.  باملائة 1 عملية اقفال الحسابات الخاصة ُيعزى هذا بشكل رئيس ي إلى و تقريب 

ا فقط  عن نتائجاإلعالن  بموجبهاتم  بنك برقان والتيل نات املاليةبالبيا أحد عشر شهر 
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 من ل
 
ا. وقد تم تعويض االنخفاض الناتج عن إلشركات التابعة له بدال ثني عشر شهر 

ا بزيادة اإليرادات من قطاع الضيافة ارنة بيرادات الفوائد مقإ العام املاض ي جزئي 

وحصة نتائج صناعة ارتفاع اإليرادات من قطاعي التعليم والإلى جانب  اتوالعقار 

  في القطاع الصناعي.العاملة تلك بشكل رئيس ي و الشركات الزميلة 

 

 نوج. بإفساح املجال للسيد أن قوم اآل أوسوف 

 

 شكر  تاجيهنوج رو أ
 
. 2019تفاصيل أداء مجموعة بنك برقان لعام إلى  5الصفحة  شيرمصطفى. ت ،ا

سوف نركز على  ،2020مارس  11بنك برقان عقد مؤتمره للمستثمرين في وبما أن 

 .اإليضاحيالرئيسية في عرضنا النقاط بعض 

 

كما ذكر مصطفى، فإن نتائج بنك برقان تشمل فترة أقصر بشهر واحد مقارنة بعام 

وهذا نتيجة للتغيير في عملية ، التابعةلبنوكه الدخل صافي من حيث تسجيل  2018

ا  عن نتائجاإلعالن تم  بموجبها والتيبنك برقان لغالق البيانات املالية إ أحد عشر شهر 

 للبنوك التابعة لبرقان فقط 
 
اإ من بدال . بالتالي، يجب 2018في عام  ثني عشر شهر 

. 2018رقام ضمن هذا السياق عند مقارنتكم لها مع نفس الفترة من عام قراءة األ 

. وخالل 2018مقارنة بعام  2019دفتر القروض في نهاية عام استقرار استمر لقد 

بنوكه  يخصما مع اتباع نهج حذر في في الكويت، استهدف البنك النمو 2019عام 

التابعة نتيجة للظروف االقتصادية والسياسية السائدة هناك. ونتيجة لذلك، بلغ 

( والذي باملائة 7.7 بنسبة )أي  أمريكيمليون دوالر  726نمو دفتر القروض في الكويت 
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مليون  379ي مبلغ أ باملائة 11.9دفتر القروض في تركيا بنسبة قابله انخفاض في 

مريكي( مقارنة بالعام أمليون دوالر  129) باملائة 9.3زائر بنسبة وفي الج أمريكي،دوالر 

  السابق. 

•  
 
 2018مقارنة بعام  2019في عام  باملائة 5.9بنسبة  شهدت الودائع نموا

 
 
ضافة ودائع بقيمة إمن عمليات الكويت، حيث تم  والذي نتج بالكامل تقريبا

 19)نمو بنسبة  2018تقريبا منذ ديسمبر  أمريكيمليار دوالر  1.5تبلغ 

مليون دوالر  250الودائع في الجزائر بحوالي  قي قيمة انخفاض وقابله(. باملائة

 أمريكي.

مليون دوالر أمريكي، بانخفاض  819 مبلغ 2019بلغ الدخل التشغيلي لعام   •

االنخفاض، من ضمن هذا و . 2018ي مقارنة بعام مليون دوالر أمريك 56قدره 

اعداد اختالف شهر واحد في ، ناتج عن مليون دوالر أمريكي 37رب اما يق

كان من و . باملائة 2.4بلغ صافي هامش الفائدة املعلن عنه و . البيانات املالية

تعديله بفارق شهر  باملائة، بعد 2.6يبلغ صافي هامش الفائدة املمكن أن 

 يتماش ى مع العام املاض ي بماواحد، 

 2019في  باملائة 1.1إلى  2018في  باملائة 1.4تحسنت تكلفة االئتمان من   •

 التابعة.بنوك الكويت والللبنك في مؤشر األداء الرئيس ي مدفوعة بتحسين 

دخل صافي نتيجة للتحركات املذكورة أعاله، حققت مجموعة بنك برقان  •

مليون دوالر  272مقارنة بمبلغ  2019في  أمريكيمليون دوالر  279بقيمة 

 . باملائة 2.5بارتفاع قدره  2018في  أمريكي
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 2.3ـ مقارنة ب 2019في نهاية  باملائة 2.1صول املتعثرة إلى انخفض معدل األ  •

من حصيفة مستويات  الحفاظ علىنستمر في كما أننا . 2018في  باملائة

من املخصصات في الفئة العامة.  باملائة 95خصصات حيث تقع حوالي امل

بعد تضمين هذه املخصصات  باملائة 281ونتيجة لذلك، بلغ معدل التغطية 

بلغت نسبة حقوق املساهمين العامة من الفئة مع قيمة الضمانات. وقد 

 16.8 (CAR) س املالأمعدل كفاية ر بلغ و  باملائة 11.5( للبنك CET1األولى )

 . 2019ديسمبر  31كما في  باملائة

 

 ، حيثتفاصيل عن أداء العمليات اإلقليمية لبنك برقان 6في صفحة نعرض 

انخفض دفتر القروض اإلقليمي بسبب انخفاض قيمة العملة واستراتيجية النمو 

 ودائعبشكل عام، بلغت حصة دفتر القروض اإلقليمية و و الحذر في هذه األسواق. 

على الرغم من و من إجمالي دفتر قروض بنك برقان وودائع العمالء.  باملائة 29العمالء 

 انخفاض النتائج 
 
 2018في العمليات اإلقليمية مقارنة بعام  لعنوان الرئيس يل وفقا

ا عدادإ بسبب الفارق الزمني في إلى ، غير أننا إذا ما نظرنا التقارير الذي ذكرناه سابق 

التكلفة إلى دخل معدالت المثل هوامش الفائدة الصافية و  هامةمؤشرات األداء ال

 نشاهد ، صفحةالفي النصف السفلي من كما هو موضح لغالبية عملياتنا اإلقليمية 

 تحسن
 
 على الرغم من بيئة االقتصاد الكلي الصعبة. ا

 

وهي مجموعة الخليج للتأمين، يرجى االنتقال  ،الرئيسية التاليةبشركتنا وفيما يتعلق 

 31.  لقد حققت مجموعة الخليج للتأمين نتائج قوية للسنة املنتهية في 7صفحة  إلى



6 
 

مليون دوالر أمريكي،  1،296بلغ إجمالي األقساط املكتتبة ، حيث 2019ديسمبر 

ا بنسبة  ا صحي   نمو 
 
تحقيقه مليون دوالر أمريكي تم  1،108ـ مقارنة ب باملائة 17مسجال

قطاعات تأمين املمتلكات الزيادة مدفوعة بشكل رئيس ي من قبل  هذه العام املاض ي.

 والسيارات.

 

ة أن النسبة املجمع   مشاهدة ميمكنكأسفل الصفحة على اليسار، الرسم البياني  فيو

. ويعزى هذا 2018مقارنة بعام  باملائة 3وهو تحسن بنسبة  باملائة 95وصلت إلى 

 التأمين على املتكبدة في قطاعاتالتحسن بشكل رئيس ي إلى انخفاض املطالبات 

في النفقات  معدل والتحكم الصارم في ،البحري والطيرانالتأمين و متلكات الحياة وامل

ا أن نرى املختلفة القطاعات أعلى الصفحة على الرسم البياني  في. يمكننا أيض 

ليبلغ  باملائة 7قد ارتفع بنسبة  2019أن صافي دخل االستثمار لعام الجانب األيمن 

 العام املاض ي.في مليون دوالر أمريكي  32ـ مقارنة بمليون دوالر أمريكي  35

 

مليون دوالر أمريكي  44صافي ربح قدره  هذا وقد حققت مجموعة الخليج للتأمين

مليون دوالر أمريكي  39مقارنة بأرباح قدرها  باملائة 12وهو تحسن بنسبة  2019لعام 

ا، مدفوعة باتباع . باإلضاف2018في عام  ة إلى ذلك، تحسنت جودة هذه األرباح أيض 

 نهج االكتتاب واالستثمار الحكيم للشركة.

 

لتوفير تجربة سلسة  العملياتجانب العمليات، يبقى التركيز على رقمنة وفي 

أنه من خالل القيام بذلك، ؤمن . نحن نلشركةا اليفتكمع تحسين هيكل للمستخدم 

 . عمليات البيع املتبادلة لدينالعمالء وتعزيز االحتفاظ بانسبة سنعمل على تحسين 



7 
 

 

  . مصطفىللسيد ن حول االتصال اآل أسوف 

 

  شامي المصطفى 
 
شركة الخليج املتحد القابضة. في املتعلقة ب 8صفحة لى إنوج. يمكننا االنتقال أ ،شكرا

بلغت  2019يرادات عام إن أيمكنكم رؤية الرسم البياني أعلى الصفحة على اليسار 

 ما  أمريكيمليون دوالر  224
 
. ويعزي ذلك 2018مقارنة بعام  باملائة 8بنسبة  يمثل نموا

االستحواذ )جلوبال(، والتي تم بيت االستثمار العاملي يرادات إبشكل كبير إلى تجميع 

  تجميعو عليها 
 
  2018من سبتمبر  بياناتها اعتبارا

 
الزيادة في لى إباإلضافة  فصاعدا

 . أمريكيماليين دوالر  10من الشركات الزميلة بمبلغ رباح األ حصة 

 

يرادات إ، يمكنكم مشاهدة النمو في أعلى الصفحة على اليمينوفي الرسم البياني 

. ويعزي هذا 2018مقارنة بعام  2019خالل عام  باملائة 4الرسوم والعموالت بنسبة 

نتائج جلوبال في تجميع الدخل من شركة كامكو نتيجة ل ارتفاعالنمو بشكل رئيس ي إلى 

 .2019عام 

 

رباح األ افي يمكنكم مشاهدة صفي أسفل الصفحة على اليسار، وفي الرسم البياني 

مليون  19البالغة  2018قل من صافي ارباح عام أوهي  أمريكيماليين دوالر  10عند 

رباح بشكل رئيس ي إلى ارتفاع مصروفات الفائدة . ويرجع االنخفاض في األ أمريكيدوالر 

صدار السندات لالستحواذ على جلوبال وزيادة في املصروفات العامة نتيجة إل 

 جلوبال. بعملية تجميع بيانات شركة دارية ذات الصلة واإل 
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إتمامها بنجاح عملية شركة كامكو عن  علنتأ، 2019 وخالل الربع الرابع من عام

 أمع جلوبال. وبعد ذلك، كشفت  لدمجا
 
عن هويتها الجديدة بعد الدمج وهي  يضا

ستحواذ في تكلفة تمويل عملية اال الدمج تسترد فوائد نتوقع أن .  و إنفستكامكو 

بالتقييم إلطالق شركة الخليج املتحد القابضة  في غضون ذلك، تقومواملستقبل. 

 في الوقت املناسب. بالتطورات مسنوافيكو بعض منتجاتها على منصة رقمية. 

  

ع بلغ إجمالي معدل كفاية رأس املال املومن ناحية اخرى،  لبنك الخليج املتحد جم 

البالغ مقابل الحد األدنى ملتطلبات كفاية رأس املال  2019ديسمبر  31في  باملائة 19.7

 .باملائة 12.5

 

أعلى الرسم البياني ، يظهر 9صفحة على املتحدة ات الشركة العقار باالنتقال إلى و 

 31لسنة املنتهية في لمليون دوالر أمريكي  378قيمة يرادات بالصفحة على اليسار إ

 يمثل نم، وهو ما 2019ديسمبر 
 
مقابل نفس الفترة من العام  باملائة 13بنسبة  وا

وتم ، باملائة 26املاض ي. وكان ذلك نتيجة نمو عائدات املقاوالت والخدمات بنسبة 

املقاوالت عمال أذراع  في املقام األول من قاوالتواملالنمو في إيرادات الخدمات تحقيق 

النمو في  تم تحقيققد و  . املباني املتحدة املتحدة وهي شركةات لدى شركة العقار 

األردن، حيث تسير في  بشكل رئيس ي من العبدلي مول  يرادات االيجاراتإإجمالي 

 باملائة 73مقارنة بـ  باملائة 76بلغت نسبة اإلشغال حوالي و أنشطة التأجير بشكل جيد 

  ةالتشغيليت األرباح ، بينما شهد2018ديسمبر في 
 
 ائةبامل 24بنسبة  نموا

 
 ، مدفوعا
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انخفضت تكاليف تكاليف تشغيل العقارات.  وقد بارتفاع اإليرادات وانخفاض 

مرتبطة نفقات  2018عنها في املعلن حيث تضمنت املصروفات  عقاراتتشغيل ال

 املوظفين ملرة واحدة من العمليات في مصر.ب

 

 24خسارة صافية بلغت  تشاهدون أسفل الصفحة على اليسار، الرسم البياني  وفي

 30خسارة قدرها ب قارنةم 2019ديسمبر  31لسنة املنتهية في لمليون دوالر أمريكي 

انخفاض صافي الخسارة يقابل من العام املاض ي.  للفترة ذاتهامليون دوالر أمريكي 

 اإليرادات كما ذكرت في زيادة 
 
االستثمارية لعقارات ا ، وانخفاض خسائر تقييمسبقا

 العام املاض ي. ب مقارنة

 

 لتغطية الصفحات املتبقية. بيناكالسيد ن إلى قوم بتحويل االتصال اآل أسوف 

 

، مصطفى. لننتقل  بيناك مايترا  
 
وفي الربع  2019. خالل عام OSNاملتعلقة بـ  11إلى صفحة شكرا

  OSN شهدت 2020االول من عام 
 
فضل وأكبر من حيث املحتوى أقوى و أ نموا

 عدة والقدرة على التوزيع عبر دول 
 
حوذ عليها ستنوع حقوق املحتوى التي تإلى  استنادا

التي تم تغيير عالمتها البث الرقمي على األجهزة الذكية،  منصةوقد حققت ن. اآل 

 هاتومحتوى االستوديو   +Disneyوالتي تعرض  OSN Streamingى لإ التجارية

، National Geographicو Universalو HBOو Disney مثلاألخرى  ةالرئيسي

استجابة إيجابية من العمالء، حيث ينضم اآلالف من العمالء إلى املنصة كل أسبوع. 

تطبيقات تحميل في  باملائة 1700، شهدنا زيادة بنسبة OSNمنذ إعادة إطالق و 
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ارتفعت نسبة املشاهدة على وقد الهاتف املحمول دون أي عالمات على التباطؤ. 

OSN Streaming  يمكننا رؤية هذا التوجه . 2020مارس  1منذ  باملائة 900بنسبة

  22مع زيادة املشاهدة بمقدار على جميع األصعدة، ستهالك املحتوى ال 
 
في فئات  ضعفا

 وفي ضوء جائحة كوفيدمج العائلية مثل األطفال والرسوم املتحركة واملغامرة. االبر 

بل نسبة املشاهدة، زيد من على م OSN Streaming حصول ال يقتصر األمر على  ،19

 
 
بنسبة  OSNلـ األخرى عبر القنوات  يةالتلفزيوناملشاهدة إجمالي استهالك  زاد أيضا

 باملائة 35
 
في وقت  باملائة 250زيادة بنسبة  ، حيث شهدت القنوات اإلخبارية تحديدا

 املشاهدة.

 

  لدينا اليومباإلضافة إلى مجموعة املحتوى الرائعة، 
 
 تشغيلينظاما

 
 أقوى وفريق ا

 
 ا

 إداري
 
 معزز  ا

 
مع قاعدة تكاليف منخفضة ومنصة تقنية  كثر سالسةأوعمليات  ا

 محسنة. كل هذا يجعلنا نغتنم فرصة السوق ونلبي احتياجات العمالء في منطقتنا. 

 

ملكيتنا في زادت  2020والربع األول من عام  2019كما نود أن نذكر أنه خالل عام 

OSN  باملائة 87.6 إلى باملائة 60.5من. 

 

بلغ صافي ربح  حققتاملتحدة الصناعات ن شركة أنالحظ ، 12صفحة االنتقال إلى وب

مقارنة  باملائة 35أعلى بنسبة مبلغ ، وهو 2019مليون دوالر أمريكي خالل عام  23

شركة القرين من  رباحاأل  ال ةالنمو إلى زيادة حصهذا . ويمكن أن يعزى 2018بعام 

 .ليةالبتروالكيماويات لصناعة 
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خالل  باملائة 3.6 بنسبة هامش فائدةصافي و  كما حقق البنك األردني الكويتي أداء  ثابتا

  2019عام 
 
مليون دوالر  42. وبلغ صافي الربح للفترة 2018مع أدائه في عام  تماشيا

عن أرباح العام املاض ي. ومع ذلك، تضمنت  باملائة 29أمريكي، وهو ما يقل بنسبة 

قمنا ما إذا و خالل العام.  سجلتملرة واحدة  مداخيل استثنائية 2018نتائج عام 

 حية ظلت متشابهة عبر الفترتين.الربن أ، سوف نجد ملثلباثل املعلى أساس  باملقارنة

 

 و  . 2019نتائج حول كانت هذه أبرز نقاطنا 
 
بحال  2020، بدأ عام كما نعلم جميعا

على العالم كورونا املستجد ؤثر جائحة فيروس حيث ت يصعبة على الصعيد العامل

على الرغم من أن الحكومة الكويتية قد اتخذت أفضل التدابير املمكنة و بأسره. 

، إال أنه من الصعب التنبؤ باألثر الدقيق لهذا الفيروس للسيطرة على انتشار

الحدث. تعمل شركات املجموعة لدينا على تحديد نطاق اآلثار، ونأمل أن يكون لدينا 

  وانأمل أن تظلكما التالي. املؤشرات في مؤتمر النتائج بعض 
 
في أمان التكم وعائ جميعا

 خالل هذه الفترة.

 

لدعوة مستمعينا لطرح أي أسئلة قد ن إلى رئيس الجلسة االتصال اآل وسوف ننقل 

 تكون لديهم.

 

تشارترد. خطك مفتوح يا بنك ستاندارد سؤالنا األول اليوم من سيمرين ساندو من  رئيس الجلسة

 .سيمرين

  ساندو سيمرين
 
 أ. مرحبا

 
أرغب في طرح سؤال حول التصنيف اإليضاحي. على العرض  شكركم جزيال
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الى القيمة السوقية ض و القر نسبة ن الزيادة في أاالئتماني، حيث كان من الواضح 

 كانت محرك لالستثمارات
 
 رئيسي ا

 
ند بورز وال آوراء االنخفاض في تصنيف ستاندرد  ا

جراء اإل ونا ن تشاركأ مكما في تصنيف موديز. هل يمكنك ةسلبينظرة يزال لدينا 

الى القيمة السوقية ض و القر نسبة التصحيحي املخطط له لكي يتم تخفيض 

ي أصول أ، فهل سوف تنظرون في بيع OSN، خاصة في حال عدم بيع  لالستثمارات

خرى على سبيل املثال في املحفظة و/أو هل تعتقدون أن املساهمين سوف يكونوا أ

الى القيمة ض و القر نسبة للتخفيف من أثر س املال أضخ في ر لعملية  مستعدين

 ؟  السوقية لالستثمارات

 

 19سيمرين. كما تعلم، هناك اعتماد كبير على تطور وضع كوفيد ، شكركأ روهتاجي أنوج
 
 ، ووفقا

ن يكون هناك املزيد من الوضوح حول ذلك أنه ينبغي أللتطورات الحالية نعتقد 

عن كثب مع  دوري بالتفاعل . نحن نقوم بشكل 2020بحلول الربع الرابع من عام 

وكاالت التصنيف. وهناك عناصر قوية فيما يتعلق باملعلومات االئتمانية الخاصة 

بشركة كيبكو مثل وضع السيولة القوي، وليس هناك دين مستحق للسنوات الثالثة 

 2020في يوليو السندات دمة بعد قيامنا بسداد القا
 
 ، والذي تم تمويله مسبقا

 
 
 بالفعل. كما أ

 
هناك دعم قوي من املساهمين. لقد أظهر  ،رت على نحو صحيحش

ولدينا  ،تغيرذلك قد مساهمينا هذا األمر في املاض ي وال يوجد سبب لالعتقاد بأن 

. فيما يتعلق بأدائنا التشغيلي، فقد رأيت في العرض ذا الدعمه اعتقاد راسخ بوجود

 اإليضاحي 
 
 ، بشكل خاص أن أداء بنك برقان ومجموعة الخليج للتأمين جيد جدا

 وهناك 
 
نرى أن ي دار الفريق اإل . وبصفتنا OSN لتشغيلي جيد في األداء التحول أيضا
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إذا ما كافة هذه العوامل إيجابية فيما يتعلق باألعمال األساسية ملجموعة كيبكو. و 

، 19نظرت إلى العوامل ذات الصلة بالسوق، فإن هذه العوامل مدفوعة بـ كوفيد 

بنا عن  ةالخاص القيمة السوقية لالستثماراتالى ض و القر نسبة لذلك زاد معدل 

 ونينظر  نالذي ينوكاالت التصنيف واقترن مع وجهة نظر املحللالنسبة املحددة لدى 

تصنيف. في بمراجعة ال. أدى ذلك إلى اتخاذ إجراء OSNإلى ملف كيبكو فيما يتعلق بـ 

، الوقت نفسه، وكما ذكرت 
 
وقد تم ظاهر التشغيلي في األداء  فإن التحول  سابقا

، فعندئذ 19نعتقد أنه بمجرد تحسن وضع كوفيد نحن اإلبالغ عنه بوضوح شديد. 

 
 
من مؤشر مورجان  سوف يعود السوق إلى طبيعته، ونأمل أن تكون الكويت جزءا

 
 
بالنسبة لنا. عالوة  ستانلي في وقت ما في الربع الرابع من السنة، وسيكون ذلك إيجابيا

كرت من قبل، أظهر املساهمون دعمهم باستمرار. وفيما يتعلق على ذلك، كما ذ

  OSNبخيار بيع 
 
خاصة بذلك. إنها عملية  فإن العملية مستمرة، وقد تلقينا اهتماما

 سنتمكن من مشاركته معكم، وسنقوم بذلك. في هذا امللف تطور وعندما يحدث 

 

 .. خطك مفتوح يا فيكرامالوطني لالستثمارشركة سؤالنا التالي من فيكرام من  رئيس الجلسة 

 

يها السادة على هذا املؤتمر. يتعلق سؤالي بعمليات بنك برقان. من املعلوم أشكركم أ فيكرام 

هل من . 19ن نسبة معينة من القروض في الكويت مؤجلة بسبب وضع كوفيد ألدينا 

 املمكن 
 
؟ هذا هو  قروضدفتر الالقروض املؤجلة من عن نسبة  أن تعطينا تحديثا

 السؤال األول.

 

السؤال الثاني يتعلق ببعض اللبس بشأن استحقاق الفائدة عن هذه القروض 
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ح من بنوك أخرى في املنطقة حيث تم تأجيل القروض، يوضتاملؤجلة. حصلنا على 

والتي أوضحت لنا أنه يمكن أن تستحق الفوائد خالل األشهر الثالث أو الست من 

من البنك املركزي بشأن ذلك وهل تواصل فترة تأجيل القرض. هل كان هناك أي 

  بتسجيل فوائد مستحقةيسمح لكم 
 
 . لكم عندما يكون القرض تحت التأجيل؟ شكرا

 

عدم وضوح نه في ضوء أشكرك على هذا السؤال. الوضع العام في الكويت هو أ مايترابيناك 

 املوقف، 
 
وهي وزارة التجارة  الرقابية، فإن الهيئات 19كوفيدـ بشكل رئيس ي بمدفوعا

ول إلى ساس ي تأجيل نتائج الربع األ أوالبنك املركزي وهيئة أسواق املال اختارت بشكل 

نطق تقديم ليس من املغير الواضح الوضع وفي مثل هذا نتائج الربع الثاني، 

في رقابية للهيئات الالواسعة وجهة النظر  يه هاملعلومات التي تخضع للتطور. هذ

 الكويت. 

قدمت التوجيه إلى الرقابية ن الهيئات أ، من الواضح القروض ألة تأجيلبشأن مس

  ،البنوك
 
، ولكن والبنوك لديها هذه التوجيهات وليس فقط البنوك التي تتخذ موقفا

من الواضح أن العميل هو الذي له رأي في هذا األمر. لذا، فإنها تتعلق بهذا التفاعل 

لدعم الرقابية نظر الوهو أمر مثير لالهتمام. وعلى الرغم من وجود إمكانية من وجهة 

العمالء يعودون ويقولون أنهم يفضلون عدم غير أن تأجيل الفائدة لفترة معينة، 

فإن املوضوع يتعلق باختيار كل عميل وما نفضل القيام به هو القيام بذلك. ولذلك 

وهو أمر سوف يستغرق بعض الوقت، عندئذ  ،يتخذ بنك برقان موقفه ماأنه عند

 . مسوف نتمكن من تقديم املعلومات لك
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  فيكرام 
 
هناك الكثير من املبادرات من الحكومة والبنك املركزي من ، ، سؤالي األخيرحسنا

البنوك تقديم قروض ميسرة بشكل أساس ي لدعم دفع الرواتب  حيث الطلب من

 ومصروفات اإل 
 
في دفتر القروض بسبب تنفيذ مخطط  يجار. هل رأيتم ارتفاعا

 القروض امليسرة؟

من الواضح أنه كموقف يتعلق بالسياسة، أنت محق في أن البنوك تنظر في كل طلب   مايترابيناك 

تم تقديمه من قبل العمالء. من مهام بنك برقان وجميع البنوك األخرى في الكويت أن 

وتستمر البنوك في القيام  19تكون داعمة، بالنظر إلى الطبيعة غير املعتادة لكوفيد 

ال يوجد فيه نمو نحن في وضع ا بالسداد، لذلك بذلك ولكن العمالء يقومون أيض  

ال نعرف ما إذا كان و نشط للقروض وهناك مدفوعات طبيعية في دفتر القروض، 

بإمكاننا اتخاذ موقف سواء كان هناك زيادة في دفتر القروض أم ال. مرة أخرى، مع 

 ذلك.حول مرور الوقت، سيكون لدينا صورة أفضل 

 

  فيكرام
 
  ،حسنا

 
  .شكرا جزيال

   مايترابيناك 
 
 .شكرا

 مارك.، . خطك مفتوحاالصول  إلدارةشركة بلو باي بي من بجاأسؤالنا التالي من مارك  رئيس الجلسة

 

 أ أجابي مارك
 
 التدفقات النقدية الخاصةود طرح سؤال سريع بشأن أعلى املؤتمر.  شكركم جزيال

 أ؟ و 2020ول من عام األ النصف واملسددة في  2019رباح لعام األ بتوزيعات 
 
، هل يضا

  محفظتكم؟ ذلك بين الشركات التابعة أو بين شركات ينقسم كيف اطالعنا  ميمكنك

 

مليون دوالر  42، لدينا حوالي 2020مارك. بالنسبة للتدفقات النقدية لعام ، شكركأ روهتاجي أنوج
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مريكي من مجموعة الخليج للتأمين. وهذا أماليين دوالر  10أمريكي من بنك برقان و

مريكي. تبلغ التدفقات النقدية الواردة الكلية حوالي أمليون دوالر  52مجموعه حوالي 

 أمليون دوالر  38يد املتبقي بمبلغ مليون دوالر أمريكي. ويأتي الرص 90
 
من  مريكي تقريبا

وشركة (بنك األردني الكويتي شركة الروابي املتحدة القابضة )املالكة لل مثلشركات 

 . ى خر أ تال و دخمو الكويتية املتحدة  شركة االستشارات  الصناعات املتحدة و

 

  أجابي مارك
 
 ، أشكرك. حسنا

 

 .ألكس، يوك من الواحة كابيتال. خطك مفتوحأسؤالنا التالي اليوم من ألكس  رئيس الجلسة 

 

  وكيأ ألكس
 
  شكرا

 
ضافية إ. أرغب في الحصول على معلومات اإليضاحيعلى هذا العرض  جزيال

نت اكسابق . في الالى القيمة السوقية لالستثماراتض و القر نسبة  بشأن السيولة و

والتي لم تعد  والتي كانت مفيدة للغايةيضاحي في العرض اإل الصفحات بعض هناك 

 املوجود . يتعلق سؤال السيولة عن مقدار النقد  وجودةم
 
في امليزانية وما هو  تقريبا

وبعد ذلك يمكنني طرح سؤال أفضل  ،االستهالك على مدى السنوات الخمس املقبلة

 . الى القيمة السوقية لالستثماراتض و القر نسبة عن 

 

عادة إنوج لك بعض التفاصيل. ولكن ما نحاول القيام به هو أشكرك. سوف يقدم أ  مايترابيناك 

يستحق حيث نه بعد مدفوعات يوليو، أرباح وقصة كيبكو. نشعر التركيز على األ 

عادة توجيه إهذا هو السبب الذي يجعلنا نرغب في ، نشعر أن 2023ديننا القادم في 

بالنظر إلى تضمين مؤشر مورجان ستانلي الذي األسهم محفظة االهتمام إلى موضوع 

 أنوج.، لتفضقد يأتي في نوفمبر. 
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في مارس  باملائة 38لدينا  الى القيمة السوقية لالستثماراتض و القر نسبة  تلقد بلغ  روهتاجي أنوج

رقام مريكي بشكل طفيف. هذه األ أمليار دوالر  1. وضع السيولة لدينا يتجاوز 2020

لى إن البيانات املالية لم تتم مراجعتها بعد. ما نقوم به هو النظر أمجرد مسودة حيث 

شهر وحتى اآلن نحن نتجاوز تغطيتنا الستحقاقنا القادم في يوليو.  12 ات لـستحقاقاال 

 للسنوات الثالث القادمة. للسندات اتلدينا استحقاقبعد ذلك، ليس 

 

نكم لديكم أيضاح حول السيولة. لقد ذكرت إرغب في الحصول على أساس ي، أبشكل  وكيأ ألكس

 أمليار دوالر  1
 
 سندات بقيمة الشركة القابضة ولديكمعلى مستوى  مريكي تقريبا

مليون دوالر  850ن لديكم حوالي أعتقد أمريكي تستحق في يوليو. أمليون دوالر  500

 ؟. هل هذا صحيح2023طفاء دين في على شكل إمريكي أ

 

 هذا صحيح. روهتاجي أنوج

 

في الوقت الحالي. هل  2023إذا ليس لديكم نقد كافي لتغطية مدفوعات السداد في  وكيأ ألكس

مريكي، أمليون دوالر  300هناك نقص بحوالي حيث أن ،  الفراغهذا تفكرون في ملء 

 هل هذا صحيح؟

 

نحن نقوم بالتمويل املسبق الستحقاقاتنا من خالل تجديد القروض وأعتقد أن هذا  مايترابيناك 

، عندما دخلنا في سوق السندات. وإذا نظرت إليها، أحدها في 2007منذ عام يحدث 

مارس واآلخر في نهاية العام. لذلك، ال نشعر أننا يجب أن نفكر في تغطية نقدية 

رباح بشكل األ  توزيعات ونعتقد أنه خالل هذه الفترة، سوف تزدادباملائة  100بنسبة 
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 مستمر
 
لى الوضع الحالي. ولكن من وجهة نظر بالنظر إ، وقد يكون ذلك تفاؤليا

جيد  بشكل 19 كوفيدأزمة من أجل إدارة ها شركاتوجهت محضة، فإن شركة كيبكو 

 2023ثالث حتى عام السنوات الأقوى. لذا، إذا نظرت إلى فترة ها بشكل والخروج من

عام، فمن  100وسط جائحة تحدث مرة واحدة كل  2020التي نتحدث عنها في عام 

 داءنظرة ضيقة. نشعر أن العمليات سوف تقوم باأل أن تلك الواضح أننا سنرى 

على مستوى الشركة الالزم التدفق النقدي الحصول على  ، وستعود كيبكو إلىالجيد

 .ك تغطية كافية بصرف النظر عن املمارسة التاريخيةالقابضة، وبالتالي ستكون هنا

وبالنظر إلى جودة أصولنا، كان املستثمرون الدوليون وسيظلون يدعمون شراء 

 سندات كيبكو عند إصدارها قبل تاريخ التمويل التالي.

 

  وكيأ ألكس
 
سوق السندات للحصول على ذهاب إلى ، لقد فهمت ذلك. هل هناك خطة للحسنا

لديكم سيولة كبيرة ولستم ، أم 2020في امليزانية العمومية عام  النقدمزيد من 

 ؟2023بحاجة للتغطية الكاملة في 

لقد قمنا بالفعل بالدفع إلى حملة السندات  .ن ذلك يتعلق بدفع الفوائدأعتقد أ  مايترابيناك 

ننا قمنا بتجديد القرض في شهر أكتوبر. سوق السندات مغلق أونحن محظوظون 

 
 
، وسنتناول هذا الجانب قبل بضعة أشهر من االستحقاق، ولكن ليس في  اليومفعليا

معين بالتأكيد. لكننا سنستمر في انتهاز الفرصة إذا وصلت أسعار الفائدة إلى  2020

بطلب املستثمرين. مدفوعة أكتوبر  اتسند تقوية للغاية. لقد كانرغبة وكانت هناك 

 
 
في  2021أو  2020إلصدار السندات في  توجد خطة ولكن ال سنحترم املستثمر دائما

 للمستثمرين الدوليين.ا الوقت هذ
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  1كثر من أذكرت أن هناك  وكيأ ألكس
 
نسبة في وضع السيولة، وأن  مليار دوالر أمريكي حاليا

 . هل هذا صحيح؟ باملائة 38 الى القيمة السوقية لالستثماراتض و القر 

 

 .صحيح  روهتاجي أنوج

 

  وكيأ ألكس
 
 من نهاية مارس. هل هذا صحيح؟  اعتبارا

 

 .صحيح روهتاجي أنوج

ند بورز، وقد ذكروا آنني رأيت تقرير ستاندرد املشمولة في ذلك أل  OSNما هي حصة  وكيأ ألكس

مريكي. هل هذا أمليار دوالر  1.3 بـ OSNفي  باملائة 88 حصتكم البالغة نكم تقيمون أ

 صحيح؟

 . 2009القيمة التاريخية في  مرتكز علىنعم،  روهتاجي أنوج

 

مريكي تدفقات أمليون دوالر  90وفيما يتعلق يالتدفقات النقدية الواردة، لديكم  وكيأ ألكس

 على مستوى الشركة القابضة، هل هذا صحيح؟  2020نقدية واردة في عام 

 

 هذا صحيح.  روهتاجي أنوج

 

 ؟2019او في  2020مريكي في أمليون دوالر  90ت بلغهل  وكيأ ألكس

 

 .2020 روهتاجي أنوج

 

 ؟2020مريكي في أمليون دوالر  90ذا، تتوقعون إ وكيأ ألكس

  .صحيح روهتاجي أنوج
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  وكيأ ألكس
 
 ن بعضأعتقد أ. عظيم. حسنا

 
، أم بالفعلاستالمها تم قد هذه رباح األ توزيعات من  ا

 ؟ليس بعد

مليون  50من بنك برقان والخليج للتأمين. لقد تم استالم مبلغ استلمنا نعم، لقد  روهتاجي أنوج

 أدوالر 
 
 .مريكي تقريبا

  

، أم الفرصاقتناص نتم في وضعية االستثمار، بالنظر إلى أفيما يتعلق بالسيولة، هل  وكيأ ألكس

 أمليار دوالر  1واالحتفاظ بالسيولة عند  ترغبون في ادخار النقد
 
 .مريكي تقريبا

  

بشكل محافظ. نحن نرى أنه في تقتنص الفرص لطاملا كانت شركة كيبكو وال تزال   مايترابيناك 

 ها سيولةاألساسية لدينا ستكون هناك فرص قادمة، ونعتقد أن شركات 2021عام 

بالتالي فإن املساهمة التي يجب أن تقدمها شركة كيبكو لزيادة رأس املال إلدارة  .كافية

الحد األدنى. لذا، لإلجابة على سؤالك في عملية االستحواذ في حال توفرها سيكون أي 

فرص ألن هذا هو الوقت الاألساسية عن املجموعة هناك قسمان. تبحث شركات 

املالية لشركات القدرة وضع السيولة و  على األصول، حيث أنستحواذ املناسب لال 

. وهذه طريقة واحدة ضمنخفمستوى الدين األساسية متواضع بمعنى أن املجموعة 

. بالتالي، ستكون الحاجة إلى زيادة رأس املال منخفضة للغاية، وإذا ى األمرللنظر إل

ة كانت هناك حاجة ستتمكن كيبكو من القيام بذلك، إال أنها ستكون مبالغ دوالري

 صغيرة.

 

ذا ستكون هناك بعض الفرص االستثمارية ولكنك ال تتوقع إلقد فهمت ذلك.  وكيأ ألكس

حاملي السندات توقع انخفاض في يتوجب على . هل 2020استثمارات كبيرة في عام 
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الرصيد النقدي عن مليار دوالر؟ وإال ما هو الحد األدنى للنقد الذي يجب أن 

استحقاقات مليون دوالر أمريكي؟ سيكون ذلك بعد أن دفع  500نتوقعه، هل هو 

مليون دوالر أمريكي. السؤال هو كم املبلغ الذي تعتقد أنه  500يوليو، سيكون لديكم 

 صحيح؟

 

. 19 وضع كوفيدتطرحه، وذلك بالنظر الى  ذي جابة على السؤال الهناك صعوبة في اإل   مايترايناك ب

لدينا بشكل نمطي مبلغ نقدي  نتنا أوخالف ذلك سوف نقول من وجهة نظر سياس

 اتالسند يوه ىولاأل  اتلتسديد السند لدينا نقد كاف   نأ يكبير والسياسة العامة ه

، سوف نحاول 2023مارس املستحقة في  اتكان ذلك يتعلق بسند. لذا، إذا ةاملستحق

 تاريخيالتي اعتدنا ن نكون حول هذا الرقم. وهذه ستكون الطريقة أ
 
العمل من ا

ن نكون ديناميكيين أحيث يجب علينا ظل هذا الوضع غير الواضح، خاللها، في 

رخيص سعر بذا أتت فرصة عظيمة  إبشكل أقوى، و  19زمة كوفيد أللخروج من 

سوف نقوم بذلك. ألننا  مريكيأمليون دوالر  500عن للغاية، عندئذ سوف ننخفض 

الوقت سوف نقول لكم ما هو األصل العظيم الذي قمنا بشرائه. وهذه اك ولكن في ذ

سياستنا قدمها لك. لكن املمارسة التاريخية العامة و أتجاهية التي هي وجهة النظر اال

 لنقد لدفع سنداتنا التالية.هو أننا سنحتفظ بما يكفي من ا

 

  وكيأ ألكس
 
املجال ترك أ، ولكنني سوف OSNخر حول آ، هذا مفيد للغاية. لدي سؤال حسنا

 ألنضم إلى في وقت الحق أعود و لغيري 
 
  قائمة االنتظار. شكرا

 
 لك. جزيال

 

 . خطك مفتوح يا زعفر. جي بي مورغانسؤالنا التالي اليوم من زعفر نظيم من  رئيس الجلسة 
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 أ نظيم زعفر 
 
. لقد ذكرت يا OSNساس ي حول أعلى املؤتمر. لدي سؤال بشكل  شكركم جزيال

 رقامأبيناك 
 
منصة البث الرقمي  طالقإعادة لعدد املستخدمين واملتعلقة بإمحددة  ا

OTT أن تعطينا بعض املعلومات بشأن التأثير بإمكانك . كنت أتساءل عما إذا كان

بعد إعادة  OSNوكيف يجب أن نفكر في املسار املالي لـ اإلطالق املالي لعملية إعادة 

واإلطفاء سلبية هالكات األرباح قبل الفوائد والضرائب واإل مستوى أن أعلم  اإلطالق؟

الى نقطة التعادل من ناحية الربع الرابع  ليص اآلن، ولكن هل ما زلت تتوقع أن

 ؟OTTوكيف يجب أن نفكر في التأثير املالي إلطالق  ؟الربحية

 

يجب علينا تقسيم ذلك إلى عدة نقاط. واحد، فرصة السوق ضخمة. هذه هي آخر  مايترابيناك 

مليون شخص سيحصلون على خدمة  350أكثر من ، فيها منطقة جغرافية كبيرة

 Netflixمثل  ين،العبالكل الساحة متاحة لعالية الجودة.  منصة البث الرقمي

 لنا  ،والالعبين اإلقليميين اآلخرين, نحن  Amazonو
 

ومن الواضح أن هناك مجاال

 
 
سبعة من استوديوهات هوليوود لبحقوق املحتوى  OSNللنمو. تتمتع  جميعا

. لذا، نتوقع بالنظر إلى النموذج الذي تم الخاصة وتقوم ببناء خط إنتاجها الثماني

تطبيقه في أماكن أخرى من العالم أن الالعبين الثالثة األوائل سيفوزون بشكل كبير 

طرق للتفكير في األمر. وفيما يتعلق بالنتيجة املالية، إحدى الفي هذا السوق. هذه 

  19نعتقد أن كوفيد 
 
 إيجا كان حدثا

 
  وأنا آسف الستخدام هذه الكلمة ،OSNلـ  بيا

 
 نظرا

من و ألن الكثير من الناس فقدوا أقاربهم وأحبائهم، ولكن في سياق األعمال الضيق 

املؤشرات التي تم تقديمها ومع املفهوم الضيق، قمت بتحديد ذلك. ونتوقع بعد ذلك، 

اإلهالكات األرباح قبل الفوائد والضرائب و  تصلفي وقت سابق من العام، بأن 
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وسوف ستكون  2020في الربع الرابع من السنة املالية  الى نقطة التعادلواإلطفاء 

نسبة فيه الشركة ستسجل هو العام الذي  2021نتوقع أن يكون عام ، كما سليمة

هو واإلطفاء. هذا اإلهالكات األرباح قبل الفوائد والضرائب و إيجابية من ناحية 

 عام صعب  التوقع. نحن متواضعون ألن هذا
 
د بشكل عام، وال نريد أن نحس جدا

 .OSNللغاية لـ ي إيجابل مستقبى أنه لكننا نريد أن نبقى متفائلين بشأن ما نر أنفسنا. 

 

 لقد ذكرت يا بيناك ارتفاع نظيمزعفر 
 
 كبير  ا

 
املشتركين. هل نتحدث عن مشتركين عدد في  ا

 عدد خالل الفترة الترويجية؟ أم عن اليقومون بالسداد 

 

املشتركين الذين يقومون  أعداد فقط عن ننعلخرين، نحن بعكس املنافسين اآل   مايترابيناك 

 موال. بالسداد. كافة هؤالء املشتركين يقومون بدفع األ 

 

 أ نظيم زعفر 
 
مر ن يتعلق األ ، لقد قمتم بالكثير من تخفيض التكاليف وترشيد العمليات. اآل خيرا

 
 
والحصول على املشتركين بشكل أساس ي. لذا، هل هناك إلى حد كبير يرادات باإل  حقا

وكم عدد املشتركين اإلضافيين الذين نصل إليه؟ شتركين يجب أن معين من املعدد 

ربما يمكنك أن تعطينا فكرة عن إجمالي عدد ؟ التعادل نقطة تحتاجهم اآلن لتحقيق

 املشتركين لديك اآلن؟

 

جابة على تلك قوم باإل أننا قمنا بتغطية هذا الجزء من قبل، وسوف أعتقد يا زعفر أ روهتاجي أنوج

مباشرة إلى وهي  بتوزيعها من خالل القنوات املختلفة OSNالخطوط التي تقوم 

هي الجزء الجديد. كل هذه لها نقاط سعر مختلفة ونرى اآلن  OTTواآلن  IPTVاملنزل، 

 كما ذكر بيناك 
 
 إيجابيإقباال

 
  ا

 
من هذه سيكون  عبر جميع القطاعات. لذا، فإن مزيجا
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الناتج من حيث أعداد املشتركين. لذلك، فنحن لسنا مرتبطين بقاعدة مشتركين 

قبل هو افتراض واقعي يعتمد العام املو معينة. املسار الذي ذكره بيناك للربع الرابع 

على معدل التشغيل الذي نراه اآلن في األعمال. هناك أشياء كثيرة لم تتحقق بعد. 

 باملستجدات. مدع الرحلة تستمر وسنوافيكلننحن اآلن في أوائل شهر يونيو، لذا 

 

، قيمة األعلىلكي نوضح ذلك يا زعفر، في العامين املاضيين رأينا قيمة واليوم هي ال  مايترابيناك 

ألن النشاط التجاري يعمل بشكل جيد للغاية وال يمكننا أن نقول  ،في ذهنكذلك  ضع

. لذلك، نحن نشهد 2021/ 2020سيتم إنجاز العمل مع توفير التكاليف بحلول  إنه

 خيار أمامنا 
 
 استراتيجي ا

 
نريد االحتفاظ ببعض املعلومات لدينا ألن ذلك لك ، ولذا

املختلفة في املناقشة وال نريد التعقيد عن طريق وضع أرقام يمكن سيساعد األطراف 

 
 
  أن يتم تفسيرها بأكثر من طريقة. بخالف ذلك، كنا عموما

 
اإلعالن في  شفافين جدا

 عن توجهاتنا 
 
ال بأس به  وإذا نظرت إلى التفاصيل التي قدمناها، فقد قدمنا لك قدرا

 من البيانات. 

 

 .. خطك مفتوح يا راجاتشركة الوطني لالستثمارمن راجات باجش ي من  سؤالنا التالي رئيس الجلسة

 

شكركم على املؤتمر. لدي سؤالين، لقد انقطع االتصال أيها السادة. أمساء الخير  راجات باجش ي

 م ال. ألدي باملؤتمر ولذلك ال أعلم إذا كان قد تم طرح هذين السؤالين 

  .OSNلدي سؤال حول 
 
 اإليضاحي، للعرض  طبقا

 
 مالي تتوقعون تحوال

 
بحلول عام  ا

 بنهاية هذا العام. وقد  نقطة التعادل، لذا فأنتم تعملون لتحقيق 2020
 
قرأت رقما

مليون  68قد أبلغت عن خسائر صافية بلغت  OSNاملالحظات التي أفادت بأن ضمن 
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 دينار كويتي. هل هذا هو الرقم الصحيح؟

وضع التعليم. أرغب في الحصول على تعليق سريع حول قطاع والسؤال اآلخر عن 

 
 
 لكم. قطاع التعليم وكيف نتوقع أن ينمو في املستقبل بالنظر إلى الوضع الحالي. شكرا

 

 ؟ OSNرقم خسائر قرأت ن تذكر لنا أين أهل يمكنك   مايترابيناك 

 

، حيث تحدت عن زيادة 31 االيضاح رقممن البيانات املالية.  88هذا من صفحة  راجات باجش ي

 .OSNفي امللكية حصة 

 

 تذكر الخسائر التاريخية. 31 االيضاح رقمحسنا،   مايترابيناك 

 

  راجات باجش ي 
 
 ؟ 2020في نهاية  نقطة التعادلتحققون ن أذا تتوقعون إ. حسنا

 

إيجابية من حيث ان تكون إلى نقطة التعادل  تحقق نأن الشركة يمكن أنحن نقول  بيناك مايترا 

طفاء في نهاية الربع الرابع من عام واإل اإلهالكات رباح قبل الفوائد والضرائب و األ 

 . الكاملة ذلك بالنسبة للسنةك، ولكنها لن تكون 2020

 

  راجات باجش ي 
 
 ككيان، ما هو مبلغ الدين لديها؟  OSN، وفيما يتعلق بـ حسنا

 

آخرون ن و نها شركة خاصة. هناك مساهمأال نرغب في مشاركة هذه املعلومات حيث   مايترابيناك 

 ونحن نحترم خصوصيتهم. 

 

من فضلك؟ كيف يسير ذلك من  ،التعليمقطاع حول لديكم ي تعليق أهل هناك  راجات باجش ي 

حيث عمليات القبول؟ كيف ترى نشاطك التجاري بالنظر إلى ما يحدث اآلن في 

 الكويت؟
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منهج ى كل مدرسة لدعن بعد. التعليم اآلن تقدم بشكل عام، جميع املدارس   مايترابيناك 

الكويت. بشكل عام، تعمل  -تعمل في الوطني لالستثمارمختلف، كما تعلمون ألنك 

 
 
للمناهج الهندية واألمريكية، ولم يكن هناك أي تغيير حيث يقيم الناس  املدارس وفقا

نا ال القبول، لدينا قائمة انتظار لجميع مدارسنا، ولكنعملية فيما يخص حيث هم. 

. لذلك، في هذه املرحلة ليس لدينا 19 سيحدث بعد كوفيدبما  التكهننستطيع 

قائمة ولدينا  2020ابة على هذا السؤال، ولكن ال توجد حركة منذ مارس أساس لإلج

 نتظار وجميع الفصول ممتلئة.ا

 

على مستوى  ء  اعام، سو بشكل التعليم قطاع سعار. في خر حول األ آلدي سؤال  راجات باجش ي

مستوى التعليم العالي، عندما تنتقل هذه املؤسسات من التدريس  على وأرس ااملد

أم سعار نترنت، هل يغير ذلك من األ عبر اإل عن بعد لى التدريس إباملباني الدراسية 

 تظل كما هي؟ 

 

لح اأعتقد أن هذه كلها أسئلة مفتوحة. أعتقد أن العديد من أصحاب املص  مايترابيناك 

كان اآلباء أو  . لتحديد من الذي سيتحمل العبء، سواء  وضع اإلجابات سيشاركون في

يركز . حكومة كل دولة أو أنظمة التعليم، هذه كلها أسئلة لم يتم تحديدها بعد

يقف الناس على إنقاذ األرواح في هذه املرحلة. للمرة األولى، يتعين على االقتصاد أن 

صحيح الذي تتخذه معظم الدول. في وراء الكواليس، وهذا هو املوقف السياس ي ال

 
 
يتعين عليك ، حيث أن هذا هو التركيز. وهكذا، بقدر ما الكويت، نحن ممتنون تماما

 2018هذا هو املنطق العام. بين عامي فإن ، اتنادارة شركتأدية وظائفنا ضمن إ وعلى
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كننا في أعمالنا التعليمية. وهذا ش يء يمباملائة  6ارتفعت اإليرادات بنسبة  2019و

 كم إياهمشاركت
 
الوضع ، ، وهو موجود في البيانات التي قدمناها. ولكن للمض ي قدما

 وبالتالي ال نريد التحدث عنه، حيث سيكون ذلك تكهنات.غير واضح 

 

  راجات باجش ي 
 
 .شكركأ، حسنا

 

مفتوح يا دارة األصول. خطك اإلمارات إل شركة حمد شاهين من أسؤالنا التالي من  رئيس الجلسة

 . أحمد

 

  شاهين حمدأ
 
. أ مرحبا

 
 حيث كان مفيداإليضاحي شكركم على العرض جميعا

 
للغاية. لدي سؤال  ا

تبلغ  OSNن قاعدة املشتركين في أ م، ذكرت10. في صفحة OSNواحد من جانبي بشأن 

 
 
ذا كنت إ. OSNالخاص بـ  الرقمي مشترك في تطبيق البث ألف 150مليون و تقريبا

 مشترك
 
  OSNفي التلفزيون املدفوع لدى  ا

 
. كنت سوف تحصل على تطبيق البث مجانا

ألف مشترك هؤالء الذين قاموا  150أتساءل فقط عن عدد املشتركين من ضمن الـ 

وما نوع مسار النمو الذي يمكن أن نتوقعه  OSN الرقمي  بثالباالنضمام إلى منصة 

 من قاعدة املشتركين؟

 

 اذكرت سكما   مايترابيناك 
 
املؤتمر فإن عدد املشتركين الذي نتحدث عنه هو للعمالء خالل  بقا

لى عمالئنا من الفئة إالذين يقومون بدفع اشتراكات. وهذا ليس ش يء نقوم بتقديمه 

ولى، يحصل العميل على . وبالنسبة للسنة األ االولىالفئة  منمالء عالبالتينية، وهم 

ه هي الطريقة التي ينبغي عليك قراءتها وسوف وفياء لنا. هذأمكافأة لكونهم عمالء 

 عداد العمالء املسددين لالشتراك. أعن اإلعالن نستمر في 



28 
 

تميز بين قاعدة  10ن، فإن صفحة ضافة إلى ما ذكره بيناك اآل باإل و  ،يضاحلإل  روهتاجي أنوج

 لفأ 150املشتركين بشكل واضح. الـ 
 
مثل قاعدة املشتركين املسددين لرسوم في ت ا

 .منصة البث الرقمي

 

مشترك املذكورين هم مشتركين جدد قاموا باالنضمام إلى ألف  150هل الـ  ،يضاحلإل   شاهين حمدأ

OSN ؟ 

 

لف مشترك. في أعمال البث، كل شهر هو شهر أ 150، نحن نشير إلى 10في صفحة   مايترابيناك 

طلق عليهم مشتركين أعلم كيف أن ذلك اشتراك شهري. ولذلك، ال أجديد حيث 

 قبل االطالق كان لدينا قاعدة وهذه القاعدة شهدت نمو أننا جدد. ومن الواضح 
 
 ا

 كبير 
 
 بريل ومايو. أفي شهري  ا

 

  شاهينأحمد 
 
األشخاص وهل قام  ؟ولية لديكم، كيف أثر ذلك على قاعدة املشتركين األ حسنا

 ؟ الرقمي للبث OSNبالتحول من االشتراك التلفزيوني الى تطبيق 

 

  DTHلقد كانت قاعدة املشتركين في   مايترابيناك 
 
  مستقرة تقريبا

 
وهذه  19لوضع كوفيد  نظرا

 2019إضافة جديدة إلى القاعدة. ومن الواضح أنه حتى عام 
 
  ، اتخذنا قرارا

 
 واعيا

باالبتعاد عن قطاعات معينة. لذا، كان األمر يتعلق بالخروج من الرياضة والخروج 

 2019من عام والثاني  بعض القنوات اإلقليمية. فعلنا ذلك في الربعين األول من 

وذلك بسبب تكلفة  ،وانخفضت قاعدة املشتركين ألننا لم نعد نقدم هذه الخدمات

تشغيل هذه الخدمات مقابل اإليرادات التي نحصل عليها منها. لذلك، عندما تخلصنا 

 
 
تراكم الخسائر ، وكلها كانت OSNمن إعادة تعزيز  من تلك الخدمات، كان ذلك جزءا
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. وانخفضت قاعدة اإلطفاءرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك و أل بند ا ضمن

 ليون.هي تفوق املاملشتركين إلى أقل من مليون واآلن 

 

  شاهين حمدأ
 
 حسنا

 
 لك.  ، شكرا

 

  .خطك مفتوح يا ماركسؤالنا التالي هو سؤال متابعة من مارك.  رئيس الجلسة 

  أجابيمارك 
 
سف للمتابعة. لدي سؤالين. أردت فقط التأكيد أو االستفسار بشكل آ، مرحبا

ض و القر نسبة مباشر أكثر عن سؤال تم طرحه بالفعل، ولكن بالنظر إلى حساسية 

التصنيف ونأمل أن نتوقع وكاالت التي تعتمدها  الى القيمة السوقية لالستثمارات

دعم  ولكن هل هناك أي . زيادة في قيمة املحفظة مع تحسن بيئة السوق وما إلى ذلك

أو تفكير لبيع أصول أخرى وهل هناك أي ، دعم وأفهم أن هناكمن املساهمين، 

النقد  للحصول على، فهل هناك طرق أخرى OSNإذا لم تتم عملية بيع ؟ لبيعلفرصة 

 على مستوى الشركة القابضة؟

 

 على الجانب النوعي، وأنا أفهم أنه من  
 
ثم أعتقد أن السؤال اآلخر هو أكثر قليال

 هناك  كانتاملجموعة الصعب اإلجابة ولكن أعتقد أنه في السابق مع شركات 
 
 دائما

إعادة ضخ رأس املال أو إعادة إنفاق رأس املال من أجل تنمية أعمال من حالة 

 من تحميل املجموعة شركات 
 
النقد أو السيولة  القابضة ألنلشركة على اذلك بدال

 
 
  على مستوى الشركة القابضة كان مريحا

 
. هل ال يزال هذا هو الحال؟ هل من دائما

أم أننا سنصل إلى النقطة املجموعة السيولة في شركات ضخ املرجح أن يتم إعادة 

حميل، التي، إذا كان هناك فائض نقدي في بعض هذه الشركات، يمكن أن تبدأ في الت



30 
 

ذلك ربما نسبة الواحد بالنظر إلى أنك تتوقع أن يكون لديك نسبة تغطية قد تتجاوز 

 في غضون بضع سنوات.

 

سئلة في هذا السؤال الواحد يا مارك، اسمح لي بمحاولة تقسيمها. هناك الكثير من األ   مايترابيناك 

من وجهة نظر إدارة معدل التصنيف، نعتقد أن وكاالت التصنيف ليس لديهم وضوح 

. لذا، فقد اتخذوا اإلجراء اآلن 19 كوفيدالتعامل مع بعد حول موقفهم وكيفية 

حرك بقوة وتخفيض ، والت2008ليكونوا حصيفين ويفعلون ما لم يفعلوه في عام 

النهج امليكانيكي الذي اتبعوه ال يأخذ في االعتبار كيفية إدارة وضع إن املستوى. 

. لذلك، هناك مشكلة منهجية لوكاالت التصنيف التي نأمل أن 19 مشابه لكوفيد

منهجية التصنيف املوجودة.  يهه تقوم بضبطها ومحاولة البدء في التفكير فيها. وهذ

بكو أنه لن يكون من الحكمة أن نكون مهووسين للغاية بما هو ونعتقد في شركة كي

 
 
حضرتم  موقف غير واضح من وكاالت التصنيف. وأنا متأكد من أنكم جميعا

شروق القصص عن "متعددة حيث حصلتم على الكثير من  هاتفية مؤتمرات

لحركة ذات اتجاه واحد فقط، حيث كل ش يء يدور. وال أعتقد  من الشرق" الشمس

شخص يعرف اليوم ما إذا كانت األمور تتحسن أم سوف تصبح أسوأ. لذلك،  أن أي 

 
 
 هو أننا ال نعرف. هذه هي النقطة األولى. الش يء الوحيد الذي نعرفه جميعا

 

 النقطة الثانية هي أنه فيما يتعلق بالتفكير في دعم املساهمين، فإننا محظوظون 
 
جدا

ا، و  األن مساهمين اية، وليس فقط املساهمين الرئيسيين ن للغو ملتزمعم أثرياء جد 

 
 
برفع رأس كيبكو كلما قمنا  ون دعمما ي لدينا، ولكن جميع املساهمين الذين دائما
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بأن هناك أي ضعف في يوحي . ال نرى أي ش يء في املحادثات التي أجريناها معهم املال

 الدعم. هذه هي النقطة الثانية. 

 

إداري محترف للذهاب إليهم في الوقت املناسب. فإن األمر متروك لنا كفريق لك لذ

وبالتالي التخاذ هذا القرار ألن لدينا عامين ونصف ل ن للغايةو نحن اآلن محظوظ 

في الوقت املناسب. لذلك، وبعبارات بسيطة، ما أقوله هو أنه بأخذ القرار سنقوم 

 بمجرد أن يكون هناك وضوح حول كيفية بدء وكاالت التصنيف في التفكير في 

ق بالتفاعل مع أداء األسهم الكويتية، وهو ما نعتقد اسو بدأ األ تعندما و املنهجية، 

 
 
 يحدد  سوفحينها  ،هذا العاممن في الربع الرابع  سيصبح أكثر وضوحا

 
نأخذ قرارا

 اتجاهنا 
 
ما سيحدث. هذا عن مسألة التفكير من خالل  مع مرور الوقت. سنرى جميعا

أن تصنيف درجة االستثمار هو هدف هو وله وكاالت التصنيف. ما نريد أن نق

لشركاتنا حوكمة مهم لدينا، وسوف نسعى جاهدين ملواصلة تحسين األداء التشغيلي 

 وهي استراتيجية آمنة وسليمة نتبعها.شركاتنا،  سهمأوالذي ينعكس في سعر 

 

املاضية التي  33شركة في السنوات الـ  32من حيث عمليات التخارج، قمنا ببيع 

من حيث عمليات ننتهز الفرص مع شركة كيبكو وسنظل  فيها  أعملأن أكون  فاتشر 

التخارج. في هذه املرحلة، نعتقد أن هناك العديد من الخيارات وهناك العديد من 

املشترين لألصول بأسعار أعلى بكثير مما يتم تداوله. نعتقد أنه لن يكون من الحكمة 

خطر إعادة االستثمار. لكننا لسنا مرتبطين بأي  قد نواجهبيع هذه األصول ألن 

في كل عرض يأتي ويتم تقييمه على أساس تاريخي وسنقوم  أصول وسنواصل النظر
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يمكنني تقديمها لك. التي  اتبالنظر فيه بجدية. إذن هذه ثالثة أنواع من التوجيه

 
 
لعدم وضوح املوقف، ال  أتمنى أن نتمكن من إرشادك إلى ش يء أكثر دقة، ولكن نظرا

 نعتقد أنه من الحكمة القيام بذلك.

 

الكمية التي  من الناحيةنا أقدر املعلومات النوعية وكذلك أفيد للغاية و ال. هذا م أجابيمارك 

 أتحدثت عنها. 
 
 . شكرك جزيال

 

 .على الخط ألكسلدينا سؤال متابعة من  رئيس الجلسة 

 

 أ وكيأ ألكس
 
حيان تكون املعلومات عن الرسالة وهي مفيدة للغاية. في بعض األ  شكرك جزيال

 للغاية.النوعية مفيدة 

 

في وقت مبكر من  OSN. لقد قمتم بزيادة حصتكم في ينلدي سؤالين متابعة سريع

مليون دوالر  200نفقتم أنكم أعتقد ؟ أبمثابة طلب لزيادتهذلك هذا العام. هل كان 

الذي خر مثل ذلك آرأس مال رفع بطلب  مضافية. هل هناك خطر قيامكإمريكي أ

 في هذا العام؟ قمتم به 

 

 ساس الزيادة في بياناتنا املالية. وسوف نطلب منكم الرجوع لذلك. ألقد افصحنا عن  تاجيروه أنوج

 

من حيث متطلبات رأس املال، ال نعتقد أن كمية املتطلبات تقترب بأي في املستقبل،  مايترابيناك 

فضل ولذلك فإن تسجيل مستوى أداء أشكل من ذلك في السابق بسبب استمرار 

 الحاجة للنقد انخفضت بشكل واضح. 

  وكيأ ألكس
 
هناك كان عليك زيادة حصتك. هل هناك فرصة أم أن حول ما إذا ، كان سؤالي حسنا
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بعض املواقف التي قد تضطر فيها إلى زيادة حصتك مرة هناك  ؟قانونيةنواحي 

 مثل هذه املشكلة؟الشركة أم ليس لديكم  منباملائة  100أخرى، مثل امتالك 

. باملائة 12هناك فجوة بنسبة  باملائة 100و باملائة 88وبين  باملائة 88نحن عند نسبة   مايترابيناك 

زيادة س املال، يجب على املساهمين االكتتاب في أر زيادة هذا هو الحال. في حال طلب 

 س املال متى وحين يكون ذلك مطلوبأر 
 
 .ا

  وكيأ ألكس
 
ن أذلك يمكن قيمة ن أفقط متبقية و  باملائة 12ن هناك أ. ما تقوله هو نعم، تماما

 كثر بكثير من ذلك. أمريكي وليس أحوالي مائة مليون دوالر كون ت

رقم أن هذا ال نا نعتقدرقام. ومن وجهة نظر متطلبات العمل، فإناأل بتناول الال أريد   مايترابيناك 

 يمكنك النظر فيه.  ذجاالنموضع غراض الجانب املرتفع ولكن أل على هو 

  1حول الشركة القابضة، لدينا  ،يضاحلإل  وكيأ ألكس
 
مليار دين على مستوى  2.6و مليار نقدا

 الشركة القابضة؟ 

 .هذا صحيح ،نعم روهتاجي أنوج

  وكيأ ألكس
 
  مشكركأمن جانبي. كل ش يء شكرك. هذا أ، عظيم. حسنا

 
 .على املؤتمر جزيال

 

 ؟ ختاميةي مالحظات أخرى على الخط. هل هناك أسئلة أليس لدينا  رئيس الجلسة 

  مايترابيناك 
 
 لى للجميع ع شكرا

 
 واجدين وسوف نظل مت املشاركة. ونحن نقدر ذلك حقا

 
. دائما

لى الكويت في ضوء إقوم بها للحضور أليس بمقدوري تقديم الدعوة املعتادة التي 

على سالمتكم أن تحافظوا  أرجو هذا الخيار للعديد منا، ولكن في النهاية، وجود عدم 

 . وما بعد أشهر املقبلة 6وصحتكم خالل الـ 
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Disclaimer

This presentation is not an offer or invitation to subscribe to or purchase any securities.

No warranty is given as to the accuracy or completeness of the information in this presentation. You must

make your own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of KIPCO.

Nothing in this presentation shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This

presentation is furnished to you solely for your information. You may not reproduce it to redistribute to

any other person.

This presentation contains forward-looking statements. These statements may be identified by such words

as "may", "plans", "expects", "believes" and similar expressions, or by their context. These statements

are made on the basis of current knowledge and assumptions. Various factors could cause future results,

performance or events to differ materially from those described in these statements. No obligation is

assumed to update any forward-looking statements.

By participating in this presentation or by accepting any copy of the slides presented, you agree to be

bound by the forgoing limitations.

Note: : Exchange rate of USD/KD of 0.30305 has been used in the presentation for financial numbers



Performance Update
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KIPCO consolidated: Financial performance

2,180

2,263

2,555
2,528

2016 2017 2018 2019

150

78

93
99

2016 2017 2018 2019

USDmn

Revenue Net Profit Consolidated Assets

USDmn USDbn

9.4

EPS1 (Cents)

32.9
34.1 34.2 34.0

2016 2017 2018 2019

3.8 4.9 3.3

Note: Exchange rate of USD/KD of 0.30305 has been used in the presentation for financial numbers

1Basic Earning per share (reported)
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224 215 
272 279 

2016 2017 2018 2019

Total Provisions charged to P&L 

13.9 
14.5 14.0 14.1 

2016 2017 2018 2019

USDbn

Loans Deposits Asset Quality

USDbn

Net Profit & Provision

USDmn

3.4%

2.3% 2.3% 2.1%

2016 2017 2018 2019

NPA to Gross Credit Facilities

12.3 
13.7 

12.4 
13.2 

2016 2017 2018 2019

Strong performance reflecting operational capabilities with strict focus on asset quality; 
Basel III CAR : 16.8%

Burgan Bank Group (BBG)

Total Provision

147 166 202 162

162 65 57 44

673

669 701 789

835

734 758
833

2016 2017 2018 2019

Specific General

USDmn

194% 233% 241% 281%

124% 159% 171% 202%

NPA coverage without collateral
NPA coverage with collateral

Kuwait Projects Company (Holding)

Operating Income

439 434 493 514

333 354 379 304

2.3% 2.4% 2.6% 2.4%

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1,000

 1,100

2016 2017 2018 2019

Kuwait Regional NIM%

772 787 872 819

USDmn

Note: Financial results of 2019 include only eleven months (i.e. January to November 2019) performance of subsidiaries 
(except BoB) instead of eleven months as included in the prior period
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USDbn

Loans^ Deposits^ Net Profit

USDbn

Percentage

Net Interest Margin* Cost to Income* Return on Assets & Equity*

Percentage Percentage

USDmn

1.4

0.0

3.18

4.6

1.3

0.0

2.80

4.1

AGB TIB BBT Total

2018 2019

1.8

0.3

1.9

3.9

1.5

0.3

2.0

3.8

AGB TIB BBT Total

2018 2019

2.2% 2.1%

0.5% 

1.2% 

17.4%

8.3%

5.5% 

10.4% 

AGB TIB BBT Average#

ROAA ROAE

BBG: Regional operations

Kuwait Projects Company (Holding)

* For calculation of 2019 ratios for AGB, TIB, BBT net profit and net interest income of eleven month is used due to one month lag in reporting
# Represents weighted average figures using the denominator of respective ratio as weights
^ For 2019 BoB is classified as asset for sale thus for like to like comparison 2018 financials are adjusted 

41 

(3)

12 

32 

81 

46 

5 

12 
20 

83 

AGB BoB TIB BBT Total

2018 2019

4.9%

1.4%

1.6%

3.7% 3.6%

5.0%

NM

1.6%

3.7% 3.9%

AGB BoB TIB BBT Average#

2018 2019

39%

101%

36%

46%
47%37%

71%

34%

48% 45%

AGB BoB TIB BBT Average#

2018 2019
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40

33

39
44

2016 2017* 2018 2019
Net Profit Return on Avg. Equity

27

21

32
35

2016 2017* 2018 2019

USDmn 

Combined Ratio

Gross & Net Premium Written Net Investment Income

USDmn 

Net Profit & ROE

USDmn

72% 76% 73% 71%

22% 24% 25% 24%

2016 2017 2018 2019

Loss Ratio Expense Ratio

94% 100%

Combined Ratio

98%

Gulf Insurance Group (GIG)

*Restated

344
444 498

603
704

1,006
1,108

1,300

2016 2017* 2018 2019

Net Premium Written Gross Premium Written

Kuwait Projects Company (Holding)

95% 13.5%13.9%12.3%14.0%
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138
157

208
224

2016 2017# 2018 2019

USDmn 

Net Profit & Provisions

Revenue Fee & Commission Income

USDmn

USDmn 

AuM & Capitalisation

USDbn

6

13

19

10

2016 2017# 2018 2019

34 38

72 75

2016 2017# 2018 2019

Total Provisions Charge to P&L

10.0
10.8

12.6
13.6

2016 2017 2018 2019

19.7%

United Gulf Holding Company (UGH)

# As UGH was incorporated in September 2017, financials of UGH for 2017 comprise of first nine months results for UGB and Q4’17 results for UGH

Basel III 
CAR 

11 1 27 13

Kuwait Projects Company (Holding)
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159 

244 260 283 

114 

62 
73 

95 
273 

306 
333 

378 

2016 2017 2018 2019

Kuwait Regional

USDmn 

Net Profit 

Total Revenue1 Operating Profit2

USDmn 

Total Assets & ROE

USDmn

1,887
1,988 2,035 2,055

2016 2017 2018 2019

Total Assets Return on Avg. Equity

USDmn

1Revenue includes income from operational properties, gain on sale of properties, fixed assets & associates, valuation gain on properties, investment income, share in
associates’ income, interest income & forex ; 2Operating Profit includes gain on sale of associates, share in associates’ income, interest income & forex gains

4.4% 1.2% (4.7%)

85 

59 

28 
34 

2016 2017 2018 2019

United Real Estate Company (URC)

(3.8%)

29

7 

(30) (24)

2016 2017 2018 2019
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OSN Background

Leading Pay TV operator in MENA region (HQ in Dubai), created by the merger of Showtime and Orbit in 2009

Licensed to operate in 25 countries in MENA with focus on 7 core markets

Subscriber base of around 1.0mn, ~150K subs for OSN Streaming App and 138k subs for OSN Demand

First in the region to introduce digital platform with OSN Play in 2012

Exclusive access to the most comprehensive portfolio of rights from 7 major Hollywood studios plus wide range of
Arabic content

Premium content offerings with over 85 channels incl. 51 HD channels and 24 owned and 16 Pinoy channels

~920 employees in 13 offices, 26 retail locations across MENA and a network of 148 partners

OSN has successfully rebranded its Wavo application to OSN Streaming in April 2020 with superior user interface and
functional capabilities, benchmarked with leading OTT players globally

MENA Pay Tv Potential

MENA Region1

Latin America

UK

India

US

367

621

67

1,352

329

~10%

44%

56%

66%

79%

Population (Mn)
Pay TV/ 

TV Households 
(%)

72

56

27

197

120

TV Households 
(Mn)

1MENA region represents data of: Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, KSA, Qatar, UAE, Algeria, Lebanon, Libya, Morocco, Oman,, Sudan, Syria, Tunisia and Yemen 
(OSN’s core and target markets)
Source: IMF WEO Database October 2019, Euromonitor, Statista, Nielsen, Broadband TV News, Economic times

Expected growth of OTT 
in MENA

N
o
. 

o
f 

s
u
b
s
c
ri

p
ti
o
n
s
 (

M
n
)

12.3 

29.6 

2019 2025

Source: Digital TV Research (Jan’20)
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OSN Update

*US$120mn savings against contractual value in 2019

▪ Ability to deliver product to all 25 countries in the region 
via its OTT platform

▪ Exclusive DTH & OTT content rights in the 1st pay 
window

▪ Original Arabic Production in progress

▪ Rebranded OTT now with Disney+ starting April 2020; 
better UI and UX

▪ Focus on both direct and indirect distribution

▪ Content cost rationalized*

▪ 28% reduction in G&A and staff cost in 2019 vs. last 
year

Larger reach 

No one does 
content like 
OSN does

OTT platform 
progress

Successful 
business 
streamlining

▪ New CTO & SVP, Marketing  joined

▪ BoD strengthened with expertise on streaming (OTT) 
and original content

Strengthen 
Management 
Team
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48

39 39

47

2016# 2017 2018 2019

USDmn

Total Revenue

USDmn

Net Profit

26

19
17

23

2016# 2017 2018 2019

# Includes USD13mn one-off income on reclassification of investment from AFS to associate

Other key entities:

United Industries Company (UIC) 

Jordan Kuwait Bank (JKB)

2.0 
2.2 2.3 2.2 

2.4 2.6 2.5 2.6 

2016 2017 2018 2019

Loans Deposits

USDbn

Loans & Deposits

Notes: Exchange rate of USD/JOD of 0.709 as of 31 December 2019 has been used for conversion

168 174 176 173 

42 38 
59 

42 

2016 2017 2018 2019

Operating Income Net Profit

Operating Income & Net Profit

USDmn

3.5% 3.7% 3.6%

NIM %

Kuwait Projects Company (Holding)

3.6%
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KIPCO consolidated: Balance Sheet

Consolidated Balance Sheet (USDmn) 2016 2017 2018 2019

Cash in hand and at banks 4,811 5,179 6,991 5,220

Treasury bills, bonds & other debt securities 2,228 2,134 2,397 1,803

Investment in associates 1,460 1,238 1,087 1,162

Investment in a media joint venture 494 587 - -

Non-current assets held for sale - - 618 696

Investment properties 1,415 1,726 2,064 2,080

Other investments 1,876 2,069 1,712 2,016

Other assets (inc. goodwill & intangibles) 20,654 21,204 19,350 21,063

Total assets 32,939 34,137 34,220 34,040

Due to Banks & Other FI’s 7,620 6,646 6,794 4,703

Deposits from Customers 15,904 16,925 16,128 17,608

Debt 4,229 4,899 6,049 6,378

Other liabilities 1,172 1,667 1,914 1,729

Equity attributable to equity holders of the 
Parent Company 1,556 1,450 914 1,117

Perpetual capital securities 483 483 483 506

Non-controlling interest 1,975 2,067 1,937 1,999

Total liabilities and shareholders equity 32,939 34,137 34,220 34,040
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KIPCO consolidated: Income Statement

Consolidated Income Statement (USDmn) 2016 2017 2018 2019

Interest income 1,229 1,275 1,469 1,348

Investment income 92 234 121 113

Fees and commission income 185 175 201 215

Share of results of associates 119 42 61 76

Share of results of a media joint venture (21) - - -

Hospitality and real estate income 255 309 361 398

Other revenues 322 227 343 378

Total revenues 2,180 2,263 2,555 2,528

Interest Expenses 794 819 983 948

General and administrative expenses 566 610 635 617

Other expenses and provisions 469 477 551 637

Taxation 60 51                34 54

Loss from discontinued operations - 100 76 -

Non-controlling interest 140 128 183 173

Net profit attributable to Equity Holders of the 
Parent Company 

150 78 93 99

Basic Earnings Per Share, Cents (Reported) 9.4 3.8 4.9 3.3

Basic Earnings Per Share for continuing operations, 
Cents (Reported)

- 10.9 10.2 3.3
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Majority owned 

by ruling family 

of Kuwait

A transparent 

company with 

an experienced 

management 

team

Listed on 

Kuwait Stock 

Exchange with a 

market cap of 

USD1.1bn2

Credit ratings:

S&P: BBB-

Moody’s:Baa3

Gateway to MENA with superior access to opportunities

We are

Operating holding company with total assets of 
USD34.0bn1

Geography

Middle East and North Africa (MENA)

Sectors

Primarily financial services & media

Track record

28 years of continuous profitability, 
18 years of continuous dividends

Returns

Attractive shareholder return

1As on 31 December 2019 2 As of  May 2019

A diversified company with deep regional expertise & roots

Kuwait Projects Company (Holding)
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Note: The business of OSN represented the entirety of the Group’s media operating segment. In accordance with IFRS 5, the investment in OSN is classified 
as a discontinued operation and accordingly, the media segment is no longer presented in the segment note since Q3’2018
1 Assuming consolidation of GIG & OSN 2, 3 Total revenue of USD3.8bn and total assets of USD40.7bn respectively, based on reported 
segmental revenue (before inter group eliminations) post consolidation of 100% revenue of GIG & OSN ; 4AMIB = Asset Management & Investment Banking

Attractive presence in high growth economies and promising sectors

Geography
Major sectors

Commercial 
banking

AMIB 4InsuranceMedia Real Estate Industrial Others
Revenue 
(2019) 1

●

Kuwait

KSA

UAE

Bahrain

Qatar

Egypt

Tunisia

Algeria

Jordan

● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

5%

47%

3%

4%

5%

11%

5%Revenue
(2019) 2

4%11%11% 18%47% 4%

7%Assets
(2019) 3

3%8%4% 6%70% 2%

●Others ●● ● ● 1%

Iraq ● 1%

●

●

●

●

● ●

●

●

●

6%

1%

1%

Turkey ● 13%

●

●Malta ● 2%

●

Our presence by geographies & sectors

●

Kuwait Projects Company (Holding)

●

●
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Core holdings

1 In terms of assets (based on latest financials) 2 In terms of revenue and countries of operations 3 By Gross premium written (GPW) and Direct 
premiums 4 By GPW 5 By technical profit among private sector players (all rankings as of 31 December 2018)

Investing in companies which have potential to be market leaders

Conventional bank in Kuwait1

S&P: BBB+/A2
Moody’s: A3/ P2

Fitch: A+

Insurer in Kuwait3, Bahrain4, Jordan4 & 
Egypt5

S&P: A-
Moody’s: A3
AM Best: A

Listed real estate 
player on Boursa Kuwait1

CI: BBB

Leading premium 
Pay TV operator in MENA region2 with 

1.0mn subscribers

Asset Manager in Kuwait with highest 
AuM

CI: BBB

Leading industrial company In Kuwait 

with investments across petrochemicals, 

food and healthcare sectors

All core holdings are market leaders in their space

Kuwait Projects Company (Holding)
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