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)1( سعر الصرف املستخدم هو 0.30305 دينار كويتي لكل دوالر أمريكي واحد.

شركة مشاريع الكويت:
إن مجموعة شركات مشاريع الكويت، مبا لديها من أصول مجّمعة تبلغ  34)1( مليار دوالر 
فـي األنشطة على  تنوعاً  الرائدة وأكثرها  القابضة  الشركات  أكبر  أمريكي، هي إحدى 
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. متتلك املجموعة حصص ُملكية مؤثرة 
فـي محفظة تضم أكثر من 60 شركة عاملة فـي 24 دولة. وتتركز أنشطتها الرئيسية فـي 

قطاعات اخلدمات املالية، اإلعالم، العقارات، الصناعة والتربية والتعليم.

وتشمل مصالح شركة مشاريع الكويت فـي قطاع اخلدمات املالية حصص ُملكية رئيسية 
املصرفـية  تقدم اخلدمات  التي  والبنوك  األصــول،  إدارة  بنوك جتارية، وشركات  فـي 
االستثمارية وشركات التأمني. وتضم الشركات الرئيسية العاملة فـي هذا القطاع ضمن 
محفظة املجموعة كاّلً من بنك برقان، شركة اخلليج املتحد )القابضة( ومجموعة اخلليج 
للتأمني. وفـي القطاع اإلعالمي فإن للمجموعة حصة األغلبية فـي OSN، وهي الشركة 

الرائدة على مستوى املنطقة فـي مجال خدمة التلفزة الفضائية الرقمية املدفوعة.

34

24

99

60

%8.9
بلد

شركة

العائد على حقوق 
المساهمين

مجموع األصول
)مليار دوالر أمريكي(

)10.3 مليار دينار كويتي(

صافي األرباح
)مليون دوالر أمريكي(

)30 مليون دينار كويتي(





رسالة من
مجلس اإلدارة
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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
واجه العالم منذ األزمة المالية العالمية 
في عام 2008 ظروفًا سياسية واقتصادية 
شديدة التقلب، وقد وفرت هذه الظروف 

في الوقت نفسه فرصًا عديدة.

هذه  مع  املناسبة  بالطريقة  التعامل  في  الكويت  مشاريع  شركة  جنحت  لقد 

كبيرة،  بخبرة  يتمتع  الذي  التنفيذية  اإلدارة  فريق  بفضل  وذلك  التحديات 

صعيد  على  األجل  طويلة  الشركة  واستراتيجية  احلكيمة  الداخلية  والسياسات 

تعزيز  في  مهماً  دوراً  لعبت  كلها  املقّومات  هذه  إن  االستثمارية.  احملافظ  تنويع 

أعمال املجموعة وتطويرها.

أداء  يكون  أن  املاضي  العام  فـي  للمستثمرين  الشفافـية  منتدى  فـي  توقعنا 

املجموعة خالل عام 2019 متوافقاً مع النتائج اإليجابية التي مت حتقيقها خالل 

الربع األول من العام. وقد جنحنا مع نهاية العام من حتقيق أرباح صافية بقيمة 

30 مليون دينار كويتي )99 مليون دوالر أمريكي( وذلك بارتفاع نسبته 6 باملائة 

دينار  مليون   28.3 بلغت  والتي   2018 العام  فـي  احملققة  األرباح  مع  باملقارنة 

كويتي )93.4 مليون دوالر أمريكي(.

دينار  مليون   766 للشركة  املستمرة  العمليات  من  اإلجمالية  اإليرادات  وبلغت 

كويتــي  دينــار  مليــون   774 مـع  باملقارنة  أمريكي(  دوالر  مليار   2.53( كويتي 

)2.55 مليار دوالر أمريكي( فـي عام 2018. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة 

بتوزيـــع أربــــاح نقديــــة علــــى الـمساهــمـني بواقـــع 10 فلس للسهم الواحد )أي 

مبعدل 10 باملائة( وهي توصية تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية للشركة. كما 

مت التوصية بتقدمي مكافآت بقيمة 220 ألف دينار كويتي إلى أعضاء مجلس 

ومن  التنفـيذية.  اإلدارة  أعضاء  إلى  كويتي  دينار   3,818,000 وبقيمة  اإلدارة 

اجلدير بالذكر أن اجلهات الرقابية لم تسجل أي مخالفة على الشركة.

كان من أبرز إجنازات الشركة خالل العام املاضي استكمال عملية االكتتاب فـي 

زيادة رأس املال بنجاح، وهو االكتتاب الذي شهد إقباالً فاق عدد األسهم املطروحة 

بنسبة 17 باملائة وجمع حوالي 95.08 مليون دينار كويتي )313.7 مليون دوالر 

املصّدر  الشركة  عن رأسمال  تقريباً  باملائة   29.3 بنسبة  زيادة  أمريكي( ما ميثل 

السابق والذي أصبح اآلن يبلغ 200 مليون دينار كويتي )660 مليون دوالر أمريكي(.

كما استكملت الشركة بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي 

)151 مليون دينار كويتي( ألجل سبع سنوات. وبلغ حجم الطلب على السندات 

فـي  اإلطالق  على  للشركة  األكبر  يعتبر  الذي  وهو  أمريكي،  دوالر  مليار   3.6

أسواق السندات الدولية، ما ميثل زيادة فـي االكتتاب مبقدار سبع مرات.

رسالة من مجلس اإلدارة
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وشهد عام 2019 افتتاح مركز املرحومة سلوى صباح األحمد الصباح للخاليا 

اجلذعية واحلبل السّري، وهو املركز الذي تفتخر شركة املشاريع ببنائه حيث 

 7 بقيمة  تبّرعاً  اخلير  مشاريع  مؤسسة  مبرة  عبر  شركاتها  ومجموعة  قدمت 

ماليني دينار كويتي )23 مليون دوالر أمريكي( لصالح وزارة الصحة من أجل بناء 

املركز الذي يعتبر املركز األول فـي منطقة اخلليج العربي املتخصص فـي أبحاث 

اخلاليا اجلذعية وتخزين احلبل السّري.

أما على صعيد شركات املجموعة فقد استكمل بنك برقان خالل العام وبنجاح 

إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة األولى لرأس املال بقيمة 

500 مليون دوالر أمريكي وبعائد 5.75 باملائة. وشهد اإلصدار طلباً قوياً من 

قاعدة متنوعة من املستثمرين، فـي شهادة على قوة السوق املالي فـي الكويت 

ومتانة الوضع االئتماني للبنك.

من جهة أخرى حصلت مجموعة اخلليج للتأمني خالل العام على متديد خامس 

لعقد عافـية مع وزارة الصحة لتوفـير التأمني الصحي للمتقاعدين. وفي شهر 

مايو فازت الشركة باملناقصة اجلديدة على عقد عافية الذي يستمر ملدة عامني 

وذلك بقيمة 307.8 مليون دينار كويتي )1.02 مليار دوالر أمريكي(.

أما بالنسبة لشركة OSN، الناشطة فـي قطاع خدمات التلفزة الفضائية املدفوعة، 

البرامج  من  ومجموعة  جديدة  قنوات  تقدمي  املاضي  العام  خالل  واصلت  فقد 

إيرادات  ارتفاع  املتوقع  من  لعمالئها.  ثراًء  أكثر  تلفزيونية  جتربة  لتوفر  الرائعة 

الشركة مع إغالق أحد مصادر القرصنة الرئيسية، ال سيما أن احملتوى احلصري 

لـOSN أصبح اآلن متاحاً وللمرة األولى فـي 25 دولة فـي املنطقة بفضل تطبيق 

WAVO الذي متت إعادة تسميته OSN للبث عبر شبكة اإلنترنت.

أمـا شـركة العقـارات املتحـدة، التـي تعتبـر الـذراع العقـاري لشـركة املشـاريع، فقـد 

حصلـت علـى التصاريـح الالزمـة إلطـالق أعمـال البنـاء فــي أبـراج حصـة، وهمـا 

يتـم تشـييدهما فــي ضاحيـة حصـة املبـارك. مـن  برجـان يتألفـان مـن 40 طابقـاً 

املتوقع اسـتكمال أعمال التشـييد فــي عام 2022 وقد مت بيع حوالي 50 باملائة من 

الشـقق حتـى اآلن. كمـا وقعـت الشـركة اتفاقيـة مـع شـركة ماريـوت الدوليـة إلقامـة 

فندق خمس جنوم تابع للعالمة التجارية الشـهيرة سـانت ريجيس وذلك فــي منتجع 

أسـوفيد فــي مراكـش.

عملية  لالستثمار  كامكو  شركة  استكمال  أيضاً  العام  إجنازات  أبرز  من  وكان 

العالمة  وإطالق  )جلوبل(  العاملي  االستثمار  بيت  شركة  مع  القانوني  االندماج 

قطاع  فـي  األكبر  يعتبر  الذي  االندماج،  أدى  إنفست.  كامكو  للشركة  التجارية 

االستثمار فـي الكويت، إلى حتقيق كامكو أرباحاً بقيمة 7.2 مليون دينار كويتي 

)23.7 مليون دوالر أمريكي( وإنشاء كيان استثماري أكبر وأقوى وأكثر مرونة 

ميكنه دعم خطط تطوير القطاعني احلكومي واخلاص.

بسبب  العام  املشهد  على  تسيطر  التي  االقتصادي  اليقني  عدم  حال  ظل  في 

انتشار وباء فيروس كورونا، فإن شركات املجموعة تعمل وفي إطار القطاعات 

التي  اآلثار  حدة  من  للتخفيف  وتستعد  األوضاع  تقييم  على  بها  تنشط  التي 

ستتركها هذه املرحلة من أجل أن تكون على كامل االستعداد مبجرد رفع القيود 

التي فرضتها الظروف الصحية.

إن مجموعة شركة مشاريع الكويت تدعم اخلطوات التي اتخذتها حكومة الكويت 

لضمان سالمة كل من يعيش في البالد، ونحن على ثقة من أن التدابير التي 

اتخذتها احلكومة حلماية ودعم االقتصاد احمللي ستخفف من حدة هذه األزمة 

على الشركات احمللية.

وفـي اخلتــام نــود أن نتقــدم إلى مقام حضرة صاحــب السمــو أميــر دولـــة الكويت 

األحمد  نواف  الشيخ  العهد  ولي  وسمو  الصباح،  اجلابر  األحمد  صبــاح  الشيخ 

اجلابر الصباح، وسمو الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، 

بأسمى آيات الشكر والعرفان ملا يقدمونه من دعم مستمر وتوجيهات سديدة.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إليكم، مساهمينا األعزاء، ملساندتكم وثقتكم 

باسمكم  أيضاً  ونشكر  املنصرم.  العام  خالل  وإدارتها  الشركة  إدارة  مبجلس 

جهود  من  بذلوه  ملا  العاملة،  وشركاتنا  الكويت  مشاريع  موّظِفي شركة  واسمنا 

دؤوبة خالل عام 2019.

وبالنيابة عن مساهمينا نود أن نُعرب عن بالغ شكرنا لإلدارة على النتائج التي 

حققتها خالل العام املاضي والنجاح الذي تواصل حتقيقه.

وندعو اهلل العلي القدير أن يوفقنا إلى مزيد من التقدم واالزدهار.





أبرز المؤشرات
المالية
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مجموعة شركة المشاريع
وفقًا لالنتشار الجغرافـي والقطاعات

اإليرادات وفقًا لالنتشار 
الجغرافي

األصول وفقًا
لالنتشار الجغرافي)1(

%61 الكويت   
%2 باقي دول مجلس التعاون   
باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا %27  
%10 أوروبا   

%52 الكويت   
%3 باقي دول مجلس التعاون   
باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا %27  
%18 أوروبا   

أبرز المؤشرات المالية

متّثل األصول غير املتداولة جغرافـياً وفقاً لإليضاح   )1(
رقم 28 فـي البيانات املالية لعام 2019.
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مجموع األصول
وفقًا للقطاعات:
37.5 مليار دوالر)2(

إجمالي اإليرادات
وفقًا للقطاعات:

2.7 مليار دوالر)2(

إدارة األصول وخدمات المصارف 
االستثمارية

البنوك التجارية

الصناعة

التأمين

العقار والضيافة

اإلعالم

أخرى

%65 البنوك التجارية   
%7 إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية   
%1 التأمين   
%0 اإلعالم   
%5 الصناعة   
%16 العقار والضيافة   
%6 أخرى   

%75 البنوك التجارية   
%8 إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية   
%1 التأمين   
%0 اإلعالم)3(   
%3 الصناعة   
%9 العقار والضيافة   
%4 أخرى)4(   

مت احتساب النسب املئوية للقطاعات قبل االستبعادات   )2(
بني الشركات.

مت تصنيف االستثمار في شركة محاصة إعالمية حتت بند "أصل محتفظ به لغرض البيع" في بيان املركز املالي املجمع للسنة املنتهية في 31 ديسمبر   )3(
2019، وذلك وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 5- املوجودات غير املتداولة احملتفظ بها لغرض البيع والعمليات املوقوفة.

تتضمن األصول احملتفظ   )4(
بها لغرض البيع.
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الـمصدر: بلومبرج
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أداء سهم شركة 
مشاريع الكويت 

مقارنة بمؤشر
بورصة الكويت 
)2019 – 2009(

 أداء سهم شركة مشاريع الكويت )معاد احتسابه(
 أداء مؤشر البورصة )معاد احتسابه(

2018

اإليرادات)1( مليون د.ك
2019 2018

صافـي األرباح مليون د.ك
2019

2018

حقوق الملكية مليون د.ك
2019 2018

الموجودات مليار د.ك
2019

أبرز المؤشرات المالية

العمليات املستمرة  )1(

ملخص النتائج 
المالية

774766 2830

277338 10.410.3
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 سعر السهم )فلس(         التوزيعات التراكمية )فلس(
20042019

معدل العائد
الداخلي: %20.6

20042019 19962019

 سعر السهم )فلس(         التوزيعات التراكمية )فلس(
19962019

متّثل عائدات املساهمني مبا فـي ذلك التوزيعات، وإصدارات أسهم منحة،   )2(
والتعديالت إلصدار أسهم وغيرها من اإلجراءات خالل فترة التملّك.

مت احتساب منو القيمة الدفترية على افتراض عدم توزيع   )3(
أرباح وتعديالت اجراءات أخرى.

كما فـي 31 ديسمبر 2019.  )4(

العائد اإلجمالي 
لحقوق 

المساهمين)2(

فـي السنوات الـ 15 األخيرة منذ الزيادة األخيرة فـي رأس المال

النمو فـي القيمة 
الدفترية)3(

في السنوات الـ 15 األخيرة منذ الزيادة األخيرة فـي رأس المال

نسبة القيمة 
السوقية إلى القيمة 

الدفترية: 2019)4(

 شركة الخليج
المتحد القابضة

 شركة مشاريع
الكويت

الخليج للتأمين بنك برقان العقارات المتحدة

معدل العائد
الداخلي: %11.5

معدل النمو
السنوي التراكمي: %11.5

معدل النمو
السنوي التراكمي: %9.2

114

439

216

223

844 880

466

216

250

93

4.1x1.3x 1.2x 1.1x 0.4x

166 117
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أبرز المؤشرات المالية

يشكل الطلب الكبير على سندات شركة املشاريع فـي آسيا، وأوروبا ودول مجلس التعاون 

اخلليجي ومستثمري احلسابات اخلارجية األمريكية شهادة على سجل الشركة فـي حتقيق 

النتائج وسياستها املالية احلصيفة واملنضبطة. وتتمتع شركة املشاريع بسمعة عند املجتمع 

املصرفـي العاملي باعتبارها من الشركات التي تلتزم بوعودها وجتذب املستثمرين بفضل 

جودة محفظتها، وموقفها السوقي القوي وتوقعات النمو فـي املستقبل. سوف تواصل شركة 

املشاريع العمل من أجل أن تبقى قدوة لشركات القطاع اخلاص فـي منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وتكون السّباقة فـي هذا القطاع من أجل تطوير سوق الدين فـي الكويت.

كانـت مجموعـة شـركة مشـاريع الكويـت، التـي تعتبـر إحـدى أكبـر الشـركات القابضة فــي 

منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا علـى الـدوام فــي طليعـة الشـركات الناشـطة 

فــي سـوق السـندات فــي املنطقـة. وقـد سـاهمت الشـركة بفضـل العديـد مـن اإلصدارات 

الناجحـة للسـندات فــي األسـواق الدوليـة واحملليـة فــي متهيـد الطريـق للمصّدريـن فــي 

املنطقـة لالسـتفادة مـن سـوق السـندات واحلصـول علـى أفضل األسـعار إلـى جانب تنويع 

قاعدة املسـتثمرين فــيها.

السيولــــة

201720182019

إجمالي الدين

201720182019

صافـي الدين

201720182019

موعد استحقاق الدين 2019

%19 > سنتان   
%31 2-4 سنوات   
%50 أكثر من 4 سنوات   

نوع الدين 2019

%75 سندات دولية   
%25 سندات بالدينار الكويتي   

الديون )مليون دينار كويتي(

نمط الديون )مليون دينار كويتي(

شركة المشاريع وأسواق السندات
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ولندن. وساهم هذا في إطالة استحقاق الديون حتى شهر مارس 2023، كما أن  تكلفة 

التمويل السـنوية للشـركة سـتنخفض بقيمة 23 مليون دوالر أمريكي.

كان جنـاح هـذا اإلصـدار واضحـاً مـن خـالل تشـديد التوجـه املبدئـي للسـعر مبقـدار 35 

نقطـة أسـاس إلـى سـعر اإلصـدار النهائـي، ممـا يعكس احترام وتقدير املسـتثمرين لسـجل 

الشـركة خـالل فتـرة مزدحمـة بإصـدار السـندات فــي املنطقـة. 

واإلصدار هو الثامن لشركة املشاريع حتت مظلة برنامجها إلصدار أوراق مالية متوسطة 

األجـل باليـورو الـذي أطلقتـه فــي عـام 2006. وقـد جمعت الشـركة منذ ذلـك التاريخ أكثر 

من 3.6 مليارات دوالر أمريكي ويورو. 

فــي شـهر أكتوبر من العــــام 2019 اسـتكملت شـركة الــمشاريع بنجاح إصدار سنــــــدات 

بقيمـة 500 مليـــــون دوالر أمريكــــي )151 مليـون دينـار كويتـي( ألجـل سـبع سـنوات فــي 

إطـار برنامجهـا إلصـدار أوراق ماليـة متوسـطة األجـل باليـورو بقيمـــة 3 مليـار دوالر 

أمريكـي. وبلـغ حجـــم الطلـب علـى السـندات 3.6 مليـار دوالر أمريكـي، وهـو الـذي يعتبـر 

األكبر للشـركة على اإلطالق فــي أسـواق السـندات الدولية، ما ميثل زيادة فــي االكتتاب 

مبقـدار سـبع مـرات.

حملـت السـندات سـعر فائـدة ثابتـة بنسـبة 4.229 باملائـة وهـو أدنـى معـدل فائدة حتصل 

عليـه الشـركة علـى اإلطـالق. وقـد حظيـت شـركة املشـاريع بترحيب كبير من املسـتثمرين 

خـالل حملـة ترويجيـة عامليـة شـملت هونـغ كونـغ، وسـنغافورة واإلمـارات العربيـة املتحـدة 

التصنيفات االئتمانية للشركة في عام 2019

نظرة مستقبلية   تصنيف طويل األجل  تصنيف قصير األجل  تصنيف الوكاالت 
سلبية  BBB-  A3 ستاندرد آند بورز 
سلبية  Baa3  Prime 3 موديز 

نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي( السيد فيصل العيار

“يعكس حجم الطلب على سندات الشركة 
الذي بلغ 3.6 مليار دوالر أمريكي ثقة المستثمرين 

العالميين الكبيرة بشركة المشاريع”

رئيس المدراء الماليين للمجموعة السيد بيناك مايترا

“يؤكد هذا اإلصدار الناجح تقدير المستثمرين 
لمستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها 

شركة المشاريع”

إصدار سندات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي

 ال إستحقاق للديون
 حتى عام 2023
 بمجرد تسديد

 السندات المستحقة
في يوليو 2020

 إطالة أمد
 استحقاق الديون

 إلى 4.4 سنوات

 خفض تكلفة
 التمويل السنوية

 بقيمة 26 مليون دوالر
 أمريكي نتيجة هذا

اإلصدار
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حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
العام  خــالل  العالمي  االقتصاد  شهد 
النمو  مستويات  في  انخفاضًا  الماضي 
2.4 بالمائة وذلك  حيث حقق نموًا بنسبة 
على خلفية ضعف حجم التبادل التجاري 
ومستويات االستثمار. وفي الوقت الذي 
ارتفاعًا طفيفًا  الدولي  البنك  توقع فيه 
في مستويات النمو لتصل إلى 2.5 بالمائة 
انتشار وباء فيروس  2020، فإن  في عام 
كورونا دفع باالقتصاد العالمي إلى حالة 

من عدم اليقين.

ـــة  ـــم عـــن برامـــج حتفيزيـــ ـــف أنحـــاء العال ـــات فـــي مختل ـــت احلكومــــ ـــد أعلنـــ وقــ

لدعـــــــم اقتصاداتهـــــــا الــــمحلية، حيـــث تعمـــل علـــى حتقيــــــق التــــــوازن بـــني العمــــــل 

ــع  ــى وضـ ــاظ علـ ــع احلفـ ــي، مـ ــد االجتماعـ ــى التباعـــ ــاظ علـ ــزل واحلفـ ــن املنـ مـ

جيــــــد لالقتصـــاد. بدورهـــا وفـــي محاولــــــة لوقــــــف تدهـــور أســـعار النفـــط 

العالـميــــــة، اتفقـــت منظمـــة الـــدول املصـــدر للنفـــط )أوبـــك( مـــع روســـيا ودول 

ــدار 9.7  ــا مبقـ ــى خفـــض إنتاجهـ ــراً علـ ــك +( مؤخـ ــط )أوبـ ــة للنفـ ــرى منتجـ أخـ

ــاً. مليـــون برميـــل يوميـ

أمـــا فـــي الكويـــت، فقــــــد أعلــــــن البنـــــــك الـمركـــــــزي عـــن برنامــــــج حتفيــــــزي 

بقيمـــــــة 5 مليـــارات دينـــار كويتـــي )16.5 مليـــار دوالر أمريكـــي( لدعـــم الشـــركات 

التـــي تأثـــــــرت باإلجـــراءات الـمتخـــــــذة الحتـــواء فيـــروس كورونـــــا. تشـــمل 

احلزمــــــــة تخفيـــف الشـــروط التـــي وضعهـــا الـمركـــــزي الكويتـــي ســـابقاً علـــى 

البنـــوك لتمويــــــل املشـــاريع الصغيـــرة والــــمتوسطة، وبالتالـــي متكـــني البنــــــوك 

ــات  ــا الشركــــ ــتعاني منهـ ــلبية التـــي سـ ــار السـ ــدة اآلثـ ــة مـــن تخفيـــف حـ الكويتيـ

نتيجــــــة تفشـــي الفيـــروس.

ـــان  ـــإن 2019 كـــ ـــت، فــــ ـــع الكويـــ ـــة مشاريـــ ـــة شركـــ ـــى مجمــوعـــــ ـــال إلــ وباالنتقــ

ـــرات  ـــن التوت ـــى الرغـــم م ـــه شـــركاتنا تســـجيل منـــو عل ـــت في ـــذي واصل ـــام ال العـــــ

ــا. ــية توقعاتنـ ــاوز أداء شـــركاتنا الرئيسـ ــة، حيـــث جتـ ــية فــــي املنطقـ السياسـ

فـــي الوقــت الــذي نبقــى فيــه علــى حــذر بخصــوص توقعاتنــا لعــام 2020، فإننــا 

علــى ثقــة مــن أن شــركاتنا تتمتــع بالقــوة الكافيــة ملواصلــة مواجهــة الظــروف التــي 
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تعيشــها املنطقــة وجتاوزهــا، وذلــك بفضــل اإلجــراءات الداخليــة احلكيمــة التــي 

اتخذناهــا علــى مــدار الســنوات املاضيــة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة املتمــرس الــذي 

نعتمــد عليــه فـــي تنفيــذ اســتراتيجياتنا.

النتائج المالية فـي عام 2019

منواً  نحقق  أن  املاضي  العام  فـي  للمستثمرين  الشفافية  منتدى  خالل  توقعنا 

الشرق  فـي منطقة  األعمال  ثقة  وارتفاع  النفط،  نظراً الستقرار أسعار  نسبياً 

األوسط وزيادة مستويات اإلنفاق العام محلياً.

يسّرنـــا اإلعـــالن عن حتقيــق أربــاح صافـيـــة بقيمـــة 30 مليون دينـــار كويتــــي 

)99 مليون دوالر أمريكي( بارتفاع بنسبة 6 باملائة باملقارنة مع 28.3 مليون دينار 

كويتي )93.4 مليون دوالر أمريكي( فـي عام 2018.

وبلغت ربحية السهم 10.1 فلس )3.3 سنت أمريكي( باملقارنة مع ربحية بقيمة 14.8 

فلس )4.9 سنت أمريكي( للسهم كما في نهاية عام 2018. وجاء هذا املستوى من 

الربحية بشكل رئيسي بسبب زيادة رأسمال الشركة من جهة، وعلى خلفية االرتفاع 

الفوائد واملدفوعات األخرى اخلاصة بأوراق رأسمالية مستدامة  ملرة واحدة في 

اخلاصة بأحد البنوك التابعة للمجموعة من جهة ثانية.

ووصلت اإليرادات اإلجمالية من العمليات املستمرة إلى 766 مليون دينار كويتي 

)2.53 مليار دوالر أمريكي( باملقارنة مع 774 مليون دينار كويتي )2.55 مليار 

دوالر أمريكي( في عام 2018.

وبلغ مجموع األصول املجّمعة 10.3 مليار دينار كويتي )34 مليار دوالر أمريكي( 

نهاية  أمريكي( كما في  مليار دوالر   34( كويتي  دينار  مليار   10.4 باملقارنة مع 

عام 2018.

العمليات الرئيسية

إلـى حـدٍّ كبيـر مـع  جـاء أداء شـركاتنا الرئيسـية خـالل العـام املاضـي متوافقـاً 

األربـاح  حققـت  املجـال  هـذا  وفـي  األحيـان.  بعـض  فــي  وجتاوزهـا  توقعاتنـا، 

الصافيـة لبنـك برقـان منـواً بنسـبة 3 باملائـة لتصـل إلـى 84.7 مليـون دينـار كويتي 

)279.4 مليـون دوالر أمريكـي(. أمـا بالنسـبة ملجموعـة اخلليج للتأمني فقد ارتفع 

حجـم إجمالـي األقسـاط املكتتبـة بنسـبة 8 باملائـة ليصـل إلـى 394 مليـون دينـار 

كويتـي )1.3 مليـار دوالر أمريكـي(.

2017

شركة المشاريع صافي األرباح )مليون دينار كويتي(
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إلى  شرق  منطقة  فـي  الكائن  الرئيسي،  املركز  مبنى  بيع  البنك  استكمل  كما 

مجموعة يونايتد إنفستمنت وذلك مقابل 19.45 مليون دينار كويتي )64 مليون 

الكويت  لبنك  الرئيسي  املقر  لشراء  يستعد  البنك  أن  يذكر  أمريكي(.  دوالر 

الوطني املجاور ذي املساحة األكبر.

لرئيس  نائباً  حيات  مسعود  السيد  تعيني  عن  أيضاً  العام  خالل  البنك  وأعلن 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وكذلك تعيني السيد رائد الهقهق 

فـي منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لعملياته فـي الكويت.

ــة  ــة لشركــــ ــرادات التشغيليــــــــ ــي اإليــــــ ــع إجمالـــــ ــه ارتفـــــــ ــت نفسـ ــي الوقـــ وفـ

ــي  ــار كويتـ ــون دينـ ــغ 113.8 مليـ ــة ليبلـ ــبة 10 بالـمائــ ــمتحدة بنسـ ــارات الــ العقــــ

)375.7 مليـــون دوالر أمريكـــي(، فــــي حيـــــن بلـــغ صافــــي أربــــــاح شـــركة الصناعـــات 

الــــمتحدة 7 مليـــون دينـــــــار كويتـــــــي )23 مليـــون دوالر أمريكـــي(، ممـــا رفـــع 

إجمالـــي أصـــول الشـــركة بنسبـــــــة 5.8 بالـمائــــــة إلـــى 273.1 مليـــون دينـــار كويتـــي 

)901 مليـــون دوالر أمريكـــي(.

ـــوي، واســـتكمل  ـــي ق ـــق أداء مال ـــام املاضـــي حتقي ـــان خـــالل الع ـــك برق وواصـــل بن

البنـــك خـــالل العـــام وبنجـــاح إصـــدار أوراق ماليـــة رأســـمالية دائمـــة ضمـــن 

ـــد 5.75  ـــي وبعائ ـــون دوالر أمريك ـــة 500 ملي ـــال بقيم ـــرأس امل ـــى ل الشـــريحة األول

باملائـــة. وشـــهد اإلصـــدار طلبـــاً قويـــاً مـــن قاعـــدة متنوعـــة مـــن املســـتثمرين 

حيـــث فـــاق حجـــم اإلصـــدار 4.4 مـــرات، األمـــر الـــذي يعكـــس ثقـــة املســـتثمرين 

باســـتراتيجية البنـــك، وإدارتـــه املاليـــة احلصيفـــة، والتطلعـــات للنمـــو والتطـــور. 

وتزامـــن اإلصـــدار مـــع عـــرض شـــراء األوراق املاليـــة الرأســـمالية الدائمـــة ضمـــن 

الشـــريحة األولـــى لـــرأس املـــال التـــي مت إصدارهـــا ســـابقاً بقيمـــة 500 مليـــون 

دوالر أمريكـــي، وتعتبـــر اســـتراتيجية عـــرض إعـــادة الشـــراء بالتزامـــن مـــع 

اإلصـــدار اجلديـــد األولـــى مـــن نوعهـــا فــــي املنطقـــة.

2017

بنك برقان صافي األرباح )مليون دينار كويتي(

65

201883

201985

2017

بنك برقان الدخل التشغيلي )مليون دينار كويتي(

239

2018265

2019248
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وباالنتقــال إلــى مجموعــة اخلليــج للتأمــني، فقــد حافظــت املجموعــة خــالل العــام 

علــى موقعهــا الريــادي فـــي الســوق الكويتــي، والبحرينــي واألردنــي مــن حيــث 

إجمالــي األقســاط املكتتبــة. كمــا حافظــت املجموعــة علــى تصنيفهــا االئتمانــي 

.A عنــد مســتوى

وكانت املجموعة قد شهدت خالل العام متديد عقد عافـية مع وزارة الصحة 

الكويتية لتوفـير التأمني الصحي للمتقاعدين ملدة ستة أشهر فـي شهر يناير وهي 

املرة اخلامسة التي يتم فيها متديد العمل بالعقد. وفي شهر مايو أعلنت الوزارة 

مليون   307.8 مقابل  عافية  لعقد  اجلديدة  باملناقصة  للتأمني  اخلليج  فوز  عن 

دينار كويتي )1.02 مليار دوالر أمريكي( ملدة عامني. يتضمن العقد اجلديد 11 

خدمة تأمني إضافية، وذلك فـي الوقت الذي ارتفع فيه عدد املتقاعدين املؤمن 

عليهم من 107 ألف إلى 135 ألف متقاعد.

الصحي مع  للتأمني  جديداً  الكويت عقداً   - للتأمني  وقعت مجموعة اخلليج  كما 

اإلدارة العامة لإلطفاء تقوم الشركة مبوجبه بتقدمي خدمات التأمني إلى 4375 من 

رجال اإلطفاء وذلك ملدة 28 شهراً. دخل العقد الذي بلغت قيمته 2.143 مليون دينار 

كويتي )7.07 مليون دوالر أمريكي( حّيز التنفيذ فـي شهر يوليو. ونفذت املجموعة 

استراتيجية  إطار  فـي  وذلك  الناجحة،  الرقمية  املبادرات  من  العديد  الكويت  فـي 

حتويل املوارد البشرية، واملطالبات ووظائف املخاطر من بني أمور أخرى.

للتأمني -  فـي اخلليج  ملكيتها  بزيادة حصة  املجموعة  فقد قامت  إقليمياً  أما 

مصر  فـي  املجموعة  عمليات  حققت  وقد  مصر.   - للتأمني  واخلليج  العراق، 

أعلى معدل انتشار ملنتجات التأمني متناهية الصغر، فـي حني أطلقت املجموعة 

فـي األردن خالل العام العديد من مشاريع التحول الرقمي مثل نظام األرشفة، 

إلى  باإلضافة  التحصيل  ونظام  وقطعها،  املركبات  بتسعير  اخلــاص  والنظام 

القدرة على إصدار بعض وثائق التأمني عن بُعد.

2017

الخليج للتأمين األقساط المكتتبة )مليون دينار كويتي(

305

2018365

2019394

2017

الخليج للتأمين اإليرادات )مليون دينار كويتي(

148

2018186

2019205



تقرير اإلدارة26

وقامت OSN بتجديد محتوى WAVO الذي متت إعادة تسميته OSN للبث عبر 

شبكة اإلنترنت. وهي خدمة املشاهدة عبر اإلنترنت التي أطلقتها الشركة فـي 

بزمن ومكان  التحكم  للمشاهدين فرصة  املنصة  أتاحت هذه  لقد  وقت سابق. 

وكيفية متابعة برامجهم املفضلة. مت إطالق WAVO فـي عام 2017 ومت إعادة 

املسلسل  من  الثامن  املوسم  بث  مع  بالتزامن   2019 أبريل  فـي  رسمياً  إطالقه 

املسلسالت   WAVO على  تتوفر  العروش".  "صراع  عاملياً  احملبوب  التلفزيوني 

ديزني  فـي ذلك  العالم، مبا  فـي  أكبر االستوديوهات  ببعض  واألفالم اخلاصة 

وسوني وباراماونت ويونيفرسال، وكذلك برامج إتش بي أو والبرامج املدبلجة. 

25 دولة فـي املنطقة  إلى  للوصول   OSN الفرصة لشبكة   WAVO أتاحت  لقد 

ألول مرة فـي تاريخها، وبتكلفة تناسب الغالبية العظمى من سكان هذه الدول.

بدورها حققت إيرادات شركة العقارات املتحدة، الذراع العقاري للمجموعة، منواً 

بنسبة 10 باملائة لتصل إلى 113.8 مليون دينار كويتي )376 مليون دوالر أمريكي( 

باملقارنة مع 103.5 مليون دينار كويتي )341 مليون دوالر أمريكي( في عام 2018. 

أما بالنسبة لشركة OSN، الناشطة فـي قطاع خدمات التلفزة الفضائية املدفوعة، 

فقد شهد العام املاضي جهوداً لتقدمي جتربة ترفيهية أكثر ثراًء جلميع العمالء. 

ومع إغالق أحد مصادر القرصنة الرئيسية فـي شهر أغسطس، فإنه يتوقع أن 

يكون لهذا التطور تأثير إيجابي على مستويات االشتراكات واإليرادات فـي عام 

2020. باإلضافة إلى ذلك، مت خالل العام جتاوز مستوى التوفير املستهدف على 

صعيد تكلفة احملتوى البالغ 75 مليون دوالر والذي مت حتديده فـي بداية العام.

وعلـى خلفيـة التغيـر الـذي طـرأ علـى حصـة ُملكيـة شـركة املشـاريع فـي شـركة 

ملتطلبـات  2020، ووفقـاً  العـام  الربـع األول مـن  2019 وفـي  OSN خـالل عـام 

املعاييـر الدوليـة إلعـداد التقاريـر املاليـة، فـإن الشـركة املتخصصـة فـي خدمـات 

التلفـزة الفضائيـة املدفوعـة أصبحـت شـركة تابعـة للمجموعـة. إن تفاصيـل هـذا 

التطـور وتأثيـره موجـودة فـي البيانـات املاليـة لعـام 2019 )اإليضـاح رقـم 31(.

ومجموعة  القنوات،  تسمية  وإعادة  األقل،  والتكرار  احلصري،  احملتوى  بفضل 

البرامج الرائعة، فإن الشبكة الرائدة فـي قطاع الترفيه فـي املنطقة جتعل من 

جتربة مشاهدة التلفزيون جتربة استثنائية. وقد كشفت OSN فـي شهر أبريل 

املشاهدة  فرصة  للمشاهدين  تقدم  التي  اجلديدة،   "Binge" قناة  عن  النقاب 

 OSN املاراثونية دون انقطاع. وقد جاء إطالق هذه القناة فـي إطار استراتيجية

احملتوى  خالل  من  استثنائية  قيمة  تقدمي  بهدف  العمالء  حول  تتمحور  التي 

 OSN Play الرقميـــة -  الشبكــة  إلى منصـــات  الـمزيــد  احلصـــري، وإضافــة 

.OSN on Demand و
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الوحــدات  وبيــع  تســويق  الكويــت عمليــات  فـــي  اســتمرت  ذلــك  فــي غضــون 

الســكنية فـــي مشــروع أبــراج حصــة، فـــي ضاحيــة حصــة املبــارك. وبعــد إطــالق 

عمليــات حفــر األســس مبوجــب تصريــح مؤقــت، حصلــت العقــارات املتحــدة علــى 

التراخيــــص الضروريـــــة الدائمــــة للبــدء بأعمــال بنــاء البرجيــــن الـمؤلفــــني مــــن 

40 طابقــاً، واملتوقــع االنتهــاء منهمــا فـــي عــام 2022. وقــد مت حتــى اآلن بيــع 

ــة مــن الشــقق. ــي 50 باملائ حوال

العقارات املتحدة اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية جللب العالمة  كما وقعت 

التجارية الشهيرة سانت ريجيس إلى مراكش. من املقرر أن يكون الفندق من 

الذي  أسوفيد  تطوير  الثانية من مشروع  املرحلة  من  فئة اخلمس جنوم جزءاً 

تبلغ مساحته 2.5 مليون متر مربع، على أن يضم 60 غرفة و 20 فيال مجهزة 

للياقة  ومركز  سباحة،  وحوض  صحي،  منتجع  مثل  احلصرية  الراحة  بوسائل 

املشروع  عاملية متخصصة. يضم  ثالثة مطاعم  إلى  باإلضافة  البدنية حديث، 

أيضاً 22 وحدة سكنية ذات عالمة جتارية، و28 وحدة للترويج السياحي، و25 

مربع.  متر   2312 مبساحة  بالتجزئة  للبيع  ومنطقة  شقة  و120  سكنية،  فيال 

تتكون املرحلة األولى من مشروع تطوير أسوفيد ملعب غولف حائز على العديد 

من اجلوائز يتألف من 18 حفرة ويقع على أرض طبيعية متموجة، حيث توفر 

جبال األطلس اجلميلة املغطاة بالثلوج خلفية مذهلة.

أما البنك األردني الكويتي فقد بلغت أرباحه الصافية 42 مليون دوالر أمريكي في 

الوقت الذي استقر فيه مجموع األصول عند مستوى 3.9 مليار دوالر أمريكي.

كمـــا عقـــد البنـــك شـــراكة مـــع ويســـترن يونيـــون إلطـــالق موقـــع wu.com فــــي 

األردن، األمـــر الـــذي وفـــر للعمـــالء فرصـــة إرســـال األمـــوال إلـــى أكثـــر مـــن 

200 دولـــة ومنطقـــة عبـــر اإلنترنـــت بـــكل ســـهولة وفـــي أي وقـــت. وقـــد جـــاءت 

ـــة  ـــوال املتنوع ـــل األم ـــة احتياجـــات حتوي ـــك خلدم ـــة البن ـــي إطـــار رؤي الشـــراكة فـ

ــه. لعمالئـ

2017

البنك األردني الكويتي صافي األرباح )مليون دوالر أمريكي(

38

201859

201942

2017

البنك األردني الكويتي األصول )مليار دوالر أمريكي(

4.0

20183.8

20193.9
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أمـا بالنسبـة لشركة اخلليــــج الـمتـحــد القابضــة، فــقد ارتفعـت اإليـرادات بنسبة 

8 بالــمائة فـــي عام 2019 لتصل إلى 224.4 مليــــون دوالر أمـــريكـــي بالـمقارنــــة 

مع 208 مليــــون دوالر أمريكي في العــــام السابــــق. كما ارتفـــع إجمالي األصول 

بنسبــــــة 2 بالـمائـــــــة ليصـــــل إلــــــى 3.47 مليار دوالر أمريكي، بالـمقارنـــــة مع 

3.4 مليـار دوالر أمريكـي كمـا فـي نهايـة عام 2018.

إنفســــت،  كامكــــو  الـمجموعــــــة،  فــي  االستثمـــــــاري  الـــــذراع  واستكمـــــلت 

اإلجـراءات القانونيـــــة لعمليــــة االندمــــاج مـع شركـــــة بيـت االسـتثمار العالــمي 

)جلوبل( حيث كانت كامكو هي الشـركة الدامجة وجلوبل هي الشـركة املندمجة. 

وقـد بلـغ رأس الــمال املصـرح بـه والــمصدر والـمدفــــوع للشركــــــة 34.2 مليـون 

دينـار كويتـي )113 مليـون دوالر أمريكـي( بعـد االندمـاج. تتمتـع الشـركة اآلن 

بقاعـدة أكبـر وأكثـر تنوعـا مـن املسـاهمني حيـث تبلـغ نسـبة حصـة األقليـة مـن 

املسـاهمني أكثـر مـن 40 باملائـة مـن إجمالـي األسـهم املصـدرة.

فـــي غضـــون ذلـــك واصلـــت كامكـــو إنفســـت القيـــام بـــدور املديـــر الرئيســـي 

املشـــترك للعديـــد مـــن إصـــدارات الســـندات للشـــركات الرئيســـية فــــي الســـوق، 

ــا علـــى دور استشـــاري فــــي عمليـــة تقـــدمي العطـــاءات  ــا فــــي ذلـــك حصولهـ مبـ

ــت.  ــة الكويـ ــي بورصـ ــة فــ ــى حصـ ــول علـ ــال للحصـ ــواق املـ ــة أسـ ــل هيئـ ــن قبـ مـ

وقامـــت هيئـــة أســـواق املـــال فــــي وقـــت الحـــق بتعيـــني كامكـــو إلدارة االكتتـــاب 

العـــام البورصـــة، وهـــي املرحلـــة الثانيـــة واألخيـــرة خلصخصـــة البورصـــة احملليـــة. 

ـــة  ـــرول الوطني ـــاً لشـــركة البت ـــو مستشـــاراً مالي ـــار كامك ـــام اختي ـــا مت خـــالل الع كم

الكويتيـــة لقيـــادة عمليـــات التمويـــل ملشـــروع الدبدبـــة للطاقـــة الشمســـية الـــذي 

ـــي  ـــار كويت ـــون دين ـــغ نحـــو 500 ملي ـــة للمشـــروع تبل تنفـــذه الشـــركة بتكلفـــة إجمالي

ــي(. ــار دوالر أمريكـ ــي 1.6 مليـ )حوالـ

واعتمـــدت الشـــركة خـــالل العـــام هيـــكاًل تنظيميـــاً جديـــداً لدعـــم أعمالهـــا 

األساســـية القائمـــة علـــى الرســـوم، وهـــي إدارة األصـــول واخلدمـــات املصرفيـــة 

ــن  ــة ضمـ ــة اخلامسـ ــي املرتبـ ــركة فــ ــاءت الشـ ــا جـ ــاطة. كمـ ــتثمارية والوسـ االسـ

ـــر  ـــي التقري ـــك فـ ـــي وذل ـــج العرب ـــة اخللي ـــي منطق ـــر مـــدراء األصـــول فـ قائمـــة أكب

الـــذي أعدتـــه وكالـــة موديـــز فــــي شـــهر ســـبتمبر. وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك اســـتكملت 

ـــة بلغـــت 1.9  ـــة اســـتثمارية بنجـــاح بقيمـــة إجمالي كامكـــو عشـــر صفقـــات مصرفي

مليـــار دوالر أمريكـــي،  ليرتفـــع إجمالـــي قيمـــة الصفقـــات التـــي عملـــت عليهـــا 

الشـــركة منـــذ التأســـيس إلـــى 22.3 مليـــار دوالر أمريكـــي.

ــرة  ــة مؤجـ ــان مكتبيـ ــى مبـ ــتحواذ علـ ــاً باالسـ ــام أيضـ ــالل العـ ــو خـ ــت كامكـ وقامـ

لشـــركة اتـــش بـــي بـــالزا فـــي ســـبرينج وودز فيليـــدج، فـــي مدينـــة هيوســـن بواليـــة 

تكســـاس، وذلـــك بالتعـــاون مـــع نورثريـــدج كابيتـــال، شـــركة إدارة األصـــول العقاريـــة 
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البترولية  للخدمات  الكويتية  الوطنية  الشركة  أعلنت  أغسطس  شهر  وفــي 

ومضخات  أنابيب  لعقد خدمات  مباشر  إسناد  تسلمها خطاب  )نابيسكو( عن 

نيتروجني من الشركة الكويتية لنفط اخلليج وشركة شيفرون العربية السعودية. 

مدة العقد الذي بدأ سريانه فـي األول من شهر أغسطس هي خمس سنوات، 

أما قيمته فتبلغ 22 مليون دوالر أمريكي )6.7 مليون دينار كويتي(.

بدورها أطلقت الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( مستودع 

فـي  النمو  حتقيق  على  القدرة  وفر  مما  املعايير،  ألحــدث  وفقاً  املركزي  جدة 

سلسلة  عبر  األربــاح  عجلة  لدفع  اإلنتاجية  ملدخرات  العنان  وإطالق  املستقبل 

القيمة. ويتمتع املستودع اجلديد بنحو 42 ألف منصة نقالة.

في قطاع التعليم، واصلت شركة التعليم املتحدة عملية تطوير مرافقها وتعزيز 

قاعدة طالبها. وشهد شهر مايو من العام 2019 تخريج املدرسة املتحدة األمريكية 

الدفعة األولى من طالب املرحلة الثانوية. وكان توقيت التخرج األول من املدرسة 

مهماً ألنه جاء نتيجة اجلهود الكبيرة التي بذلها الطالب وأولياء األمور وأعضاء 

هيئة التدريس الذين عملوا بجد لتلبية متطلبات االعتماد. وأثمرت هذه اجلهود 

حصول املدرسة على اعتمادين دوليني ملدة عشر سنوات من رابطة جلان الواليات 

الوسطى للمدارس االبتدائية والثانوية، ومجلس املدارس الدولية.

وكانـــت املدرســـة قـــد أنهـــت العـــام الدراســـي بالتزامـــن مـــع اســـتكمال املرحلـــة 

األخيـــرة مـــن أعمـــال البنـــاء. وباإلضافـــة إلـــى التوســـع املســـتمر فــــي البرامـــج 

الفيديـــو  للطـــالب، اســـتكملت املدرســـة تركيـــب مختبـــر إلنتـــاج  التدريســـية 

التـــي تتخـــذ مـــن واشـــنطن العاصمـــة مقـــراً لهـــا. ومـــن املتوقـــع أن يحقـــق هـــذا 

االســـتحواذ عوائـــد نقديـــة ســـنوية بحـــدود 7.5 باملائـــة. كمـــا اســـتحوذت الشـــركة 

ـــون  ـــا 80.5 ملي ـــت قيمته ـــة بلغ ـــا فـــي صفق ـــي فرجيني ـــى ف ـــى مبن ـــام عل خـــالل الع

ـــى عمـــالء الشـــركة. ـــن إل ـــع العقاري ـــد مت بي ـــي. وق دوالر أمريك

أما بالنسبة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية فقد كان عام 2019 

للغاية، حيث سجلت محفظة الشركة املتنوعة منواً متوازناً. وقد  إيجابياً  عاماً 

استحوذت الشركة خالل العام على حصة ُملكية بنسبة 60 باملائة من رأسمال 

شركة جاسم للنقليات واملناولة، وهي شركة رائدة فـي تقدمي اخلدمات الصناعية 

واللوجستية فـي دولة الكويت وبعض دول اخلليج، وذلك بقيمة 42 مليون دينار 

كويتي )139 مليون دوالر أمريكي(. كما مت ترقية الشركة فـي بورصة الكويت إلى 

السوق الرئيسي بعد استيفائها لكافة املعايير املطلوبة.

9 أشهر )1 أبريل - 31 ديسمبر 2019(  *
**  كما فـي 31 ديسمبر 2019

2018/2017

شركة القرين صافي األرباح )مليون دينار كويتي(
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2019/201845

*2020/201914

2018/2017

شركة القرين إجمالي األصول )مليون دينار كويتي(

672

2019/2018731

**2020/2019790
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رأسمال الشركة املصّدر السابق. وكان قد مت حتديد سعر الطرح عند 210 فلس 

للسهم الواحد، وأصبح رأسمال الشركة املصّدر اآلن 200 مليون دينار كويتي. 

وقد لعبت كامكو دور مستشار اإلصدار ووكيل االكتتاب.

وفـي شهــــر أكتوبـــــر استكمـــــلت الشركــــة بنجــــاح إصــــدار سنــــدات بقيمــــــة 

500 مليـون دوالر أمريكـي )151 مليـون دينـار كويتـي( ألجـل سـبع سـنوات فــي 

إطـار برنامجهـا إلصـدار أوراق ماليـة متوسـطة األجـل باليـورو بقيمـة 3 مليـار 

أمريكـي،  دوالر  مليـار   3.6 السـندات  علـى  الطلـب  وبلـغ حجـم  أمريكـي.  دوالر 

وهو الذي يعتبر األكبر للشـركة على اإلطالق فــي أسـواق السـندات الدولية، ما 

ميثـل زيـادة فــي االكتتـاب مبقـدار سـبع مرات. حتمل السـندات سـعر فائدة ثابتة 

بنسـبة 4.229 باملائة وهو أدنى معدل فائدة حتصل عليه الشـركة على اإلطالق. 

وسـيعمل هـذا اإلصـدار علـى تخفيـض تكلفـة التمويل السـنوية للشـركة بقيمة 26 

مليون دوالر أمريكي مبجرد تسـديد السـندات املسـتحقة فــي شـهر يوليو 2020.

واســـتوديو تلفزيونـــي. تعـــد إضافـــة البرامـــج اإلعالميـــة فرصـــة فريـــدة أخـــرى 

للطـــالب لإلبـــداع والتعـــاون.

أما بالنسبة للجامعة األمريكية فـي الكويت، فقد شهد انطالق العام الدراسي 2020 

2019 – افتتاح كلية الهندسة والعلوم التطبيقية. تقدم الكلية درجة البكالوريوس 

املعلومات،  ونظم  الكمبيوتر  وعلوم  الكمبيوتر  وهندسة  الكهربائية  الهندسة  فـي 

أن  إلى  اإلشارة  من  بد  وال  النظم.  هندسة  فـي  الهندسة  بكالوريوس  عن  فضال 

من  معتمدة  الكمبيوتر  وعلوم  الكمبيوتر  وهندسة  الكهربائية  الهندسة  شهادات 

مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا، وهو اجلهة الدولية املعنية باعتماد برامج 

الكليات واجلامعات فـي العلوم التطبيقية واحلوسبة والهندسة والتكنولوجيا.

أبرز األنشطة 

زيادة  فـي  االكتتاب  عملية  وبنجاح  يوليو  شهر  فـي  املشاريع  شركة  استكملت 

رأسمال الشركة وتخصيص األسهم للمساهمني املشتركني. وكان مجلس إدارة 

الشركة قد وافق فـي شهر يناير على رفع رأس املال بهدف دعم النمو اإليجابي 

الذي تواصل الشركات التابعة حتقيقه وذلك من خالل االستثمار فـي شركات 

احملفظة الرئيسية.

لالكتتاب  الـمطروحة  األسهــم  عدد  فاق  إقبــاالً  االكتتاب  عملية  شهــدت  وقد 

بنسبة 17 باملائة وذلك من املساهمني احلاليني لشراء األسهم العادية اجلديدة 

البالغ عددها 452,748,662 سهماً حيث مت جمع ما يقارب 95.08 مليون دينار 

كويتي )313.7 مليون دوالر أمريكي( ما ميثل زيادة بنسبة 29.3 باملائة تقريباً عن 
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ــادي. ــاط االقتصـ ــة النشـ ــودة عجلـ ــرد عـ ــتعداد مبجـ أمت االسـ

ـــا  ـــل، فإنن ـــام الـمقبـــ ـــأن العـــ ـــذر بشــــ ـــى حـــــ ـــه علــــ ـــى فيـــ ـــذي نبق ـــت ال ـــي الوق ف

نبـــذل مـــن خـــالل شركاتنــــــا الرئيســـية كافـــة اجلهـــود مـــن أجـــل التغلـــب علـــى 

ــروف. ــذه الظـ هـ

فيصل حمد العّيار

نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي(

كمــــــا عملنــــــا خـــالل العـــام وبكـــــــل فخـــــر علـــــــى افتتـــــــاح مركــــــــز الـمرحومــــــــة 

ســـلوى صبــــــــاح األحمــــــــد الصبـــــــاح للخاليــــــــا اجلذعيـــــــة واحلبـــل الســـّري، 

الـــذي يعتبــــــر الـمركــــــــز األول فــــي منطقـــــــة اخلليــــــج العربــــــي الـمتخصـــــص 

فــــي أبحـــــــاث اخلاليـــا اجلذعيـــة وتخزيــــــن احلبــــــــل الســـّري. وكانـــــــت شركــــــــة 

مشاريـــــــع الكويـــت ومجموعـــة شـــركاتها قـــد قدمـــــت عبـــر مبـــرة مؤسســـة مشـــاريع 

اخليـــر تبّرعـــاً بقيمـــة 7 ماليـــني دينـــار كويتـــي )23 مليـــون دوالر أمريكـــي( لصالـــح 

ـــي منطقـــة الصبـــاح الطبيـــة  ـــاء املركـــز. يقـــع املركـــز فـ وزارة الصحـــة مـــن أجـــل بن

وميتـــد علـــى مســـاحة أرض تبلـــغ 12 ألـــف متـــر مربـــع. يضـــم املركـــز مختبـــراً 

ـــل  ـــة واحلب ـــا اجلذعي ـــكاً حلفـــظ اخلالي ـــة، وبن ـــا اجلذعي ومنشـــأة ألبحـــاث اخلالي

ــة باإلضافـــة إلـــى قاعـــة  الســـّري وعيـــادات خارجيـــة جلمـــع اخلاليـــا اجلذعيـ

مؤمتـــرات.

التطلعات لعام 2020

فـــي خضـــم املعركـــة العامليـــة ضـــد وبـــاء فيـــروس كورونـــا، فـــإن حالـــة عـــدم اليقـــني 

تبقـــى مســـيطرة والشـــركات مـــا تـــزال تعانـــي مـــن اإلغـــالق، وفـــرض حظـــر 

التجـــول وقيـــود التباعـــد االجتماعـــي. وفـــي الكويـــت فـــإن التدابيـــر التـــي اتخذتهـــا 

احلكومـــة كانـــت ذا فعاليـــة كبيـــرة فـــي احتـــواء انتشـــار الفيـــروس وضمـــان ســـالمة 

ـــاس. ـــع الن جمي

أمـــا فـــي مجموعـــة شـــركة املشـــاريع، فـــإن الشـــركات التابعـــة وضمـــن القطـــاع 

الـــذي تنشـــط بـــه تعمـــل علـــى تقييـــم األوضـــاع عـــن كثـــب واتخـــاذ التدابيـــر 

ـــى  ـــة لتكـــون عل ـــاء، مـــع وضـــع خطـــط عملي ـــار انتشـــار الوب ـــة للحـــد مـــن آث الالزم





أبرز إنجازات
المجموعة



34

يوليومايو يونيو

لصناعة  القرين  شركة  استحوذت 
الكيماويات البترولية على حصة ُملكية 
شركة  رأسمال  من  باملائة   60 بنسبة 
واملناولة، وهي شركة  للنقليات  جاسم 
الصناعية  اخلدمات  تقدمي  في  رائدة 
مليون   42 بقيمة  وذلك  واللوجستية 

دينار كويتي )138 دوالر أمريكي(.

للخاليا  الصباح  األحمد  صباح  سلوى  املرحومة  مركز  افتتاح 
املركز األول في منطقة  يعتبر  الذي  السّري،  اجلذعية واحلبل 
اخلليج العربي املتخصص في أبحاث اخلاليا اجلذعية وتخزين 
احلبل السّري. مت بناء املركز على مساحة أرض تبلغ 12 ألف 
اجلذعية،  اخلاليا  ألبحاث  ومنشأة  مختبراً  ويضم  مربع،  متر 
وبنكاً حلفظ اخلاليا اجلذعية واحلبل السّري وعيادات خارجية 

جلمع اخلاليا اجلذعية باإلضافة إلى قاعة مؤمترات.

عافية  عقد  مبناقصة  للتأمــــــني  اخلليـــــج  مجمـــوعـــــة  فــــوز 
مقابل 307.8 مليون دينار كويتي )1.02 مليار  دوالر أمريكي( 

ملدة عامني لتقدمي اخلدمات إلى 135 ألف متقاعد.

أصدر بنك برقان أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة 
وبعائد  أمريكي  دوالر  مليون   500 بقيمة  املال  لرأس  األولى 
5.75 باملائة. وشهد اإلصدار طلباً قوياً من قاعدة متنوعة من 

املستثمرين حيث فاق حجم اإلصدار 4.4 مرات.

رأسمال  زيادة  في  االكتتاب  عملية  املشاريع  شركة  استكملت 
األسهم  عدد  فاق  إقباالً  االكتتاب  عملية  شهدت  الشركة. 
يقارب  ما  باملائة حيث مت جمع   17 بنسبة  لالكتتاب  املطروحة 
95.08 مليون دينار كويتي )313.7 مليون دوالر أمريكي( ما ميثل 

املصّدر  الشركة  رأسمال  عن  تقريباً  باملائة   29.3 بنسبة  زيادة 
السابق.

أبرز إنجازات المجموعة



35

أكتوبرسبتمبر

إلى  اسمها  تغيير  التي مت  لالستثمار،  كامكو  استكملت، شركة 
كامكو إنفست، اإلجراءات القانونية لعملية االندماج مع شركة 
العاملي )جلوبل( حيث كانت كامكو هي الشركة  بيت االستثمار 

الدامجة وجلوبل هي الشركة املندمجة. 

والعلوم  الهندسة  كلية  الكويت  في  األمريكية  اجلامعة  افتتحت 
التطبيقية. تقدم الكلية درجة بكالوريوس الهندسة في الهندسة 
الكهربائية وهندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر ونظم املعلومات 

وهندسة النظم. 

أصدرت شركة املشاريع بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دوالر 
أمريكي )151 مليون دينار كويتي( في إطار برنامجها إلصدار 
أوراق مالية متوسطة األجل باليورو بقيمة 3 مليار دوالر أمريكي. 
بلغ حجم الطلب على السندات 3.6 مليار دوالر أمريكي، وهو 
ما  الدولية،  السندات  أسواق  في  اإلطالق  على  للشركة  األكبر 

ميثل زيادة في االكتتاب مبقدار سبع مرات. 





شركات
مجموعة شركة
مشاريع الكويت
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مت تأسيس بنك برقان، الذي يعد من أحدث وأنشط املصارف التجارية فـي دولة الكويت وثاني 
أكبر بنك من حيث األصول، فـي العام 1977. واستطاع أن يحتل موقعاً ريادياً فـي مجال التركيز 
بقاعدة واسعة من  إلى متتعه  باإلضافة  الشركات  املصرفية اخلاصة وخدمات  على اخلدمات 
عمالء خدمات التجزئة املصرفية واخلدمات املصرفية اخلاصة. وميتلك بنك برقان حصة أكثرية 
فـي أربع مصارف تابعة فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مدعومة بأكبر شبكة 
أدائه بشكل مستمر عبر السنوات املاضية وذلك من خالل  البنك من  فروع إقليمية. وقد طور 

تأسس البنك األردني الكويتي كشركة مساهمة عامة أردنية في عام 1976 ومتكن من مواصلة النجاح 
والتطور حتى أصبح أحد أهم البنوك العاملة في األردن. يعمل البنك حاليا من خالل شبكة فروع 
محلية تضم 64 فرعا موزعة في جميع أنحاء األردن باإلضافة إلى فرع في قبرص. ولدى البنك 
ثالث شركات تابعة هي شركة إجارة للتأجير التمويلي وشركة سند كابيتال واململوكتني بالكامل 
من البنك والشركة املتحدة لالستثمارات املالية -األردن مبساهمة بنسبة 50.2% فـي رأس مال 
الشركة. ولدى البنك استثمارات ومقعد متثيلي في مجالس إدارة بنك اخلليج اجلزائر - اجلزائر، 

وبنك القدس - فلسطني وشركة الشرق األوسط خلدمات الدفع - األردن.

كان البنك األردني الكويتي أول بنك في األردن يعتمد التعامل املصرفي عبر شبكة االنترنت ويقدم 
وتكنولوجيا متطورة  الكترونية  توصيل  وقنوات  بوسائل  املصرفية  ومنتجاته  كافة خدماته  اآلن 
ومبفاهيم وممارسات اخلدمة الشخصية املتميزة واجلودة العالية مما عزز الصورة الطيبة التي 
يتمتع بها البنك كأكثر البنوك عناية بالعمالء وحقق باملمارسة العملية مضامني شعاره "أكثر من بنك". 

تنويع مصادر اإليرادات، ومصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس املال. كما أن اعتماد بنك برقان على 
أحدث التقنيات فـي تقدمي خدماته جعله فـي هذا املضمار مثاال يحتذى فـي السوق احمللية وفي 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. مت بناء شعار بنك برقان وعالمته التجارية على أسس 
قيم حقيقية هي الثقة، وااللتزام، والتميز والتطور. ولعل قناعة البنك بأن العميل يأتي فـي املقام 

األول هي املرتكز األساسي الذي يدعم كافة منتجاته وخدماته. 

شركات المجموعة الرئيسية

السيد مسعود حيات
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

بنك برقان

دولة السيد عبدالكريم الكباريتي
رئيس مجلس اإلدارة

البنك األردني الكويتي

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2019: %63
 www.burgan.com    +965 2298 8000

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2019: %51
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تعتبر OSN شبكــــة التلفزيــــون املدفــــوع الرائــــدة فـــي املنطقــــة ومتتــلك حقــوق البــث فـي 24 دولة 
فـي الشــرق األوســط وشمــال أفريقيا. متتلك OSN تاريخــاً حافــاًل فـي تزويــــد قيمـة استثنائيــة 
لعمالئهــــا عبــر التركيــز علــى تقــدمي احملتــوى احلصري الذي يســتقطب اهتمام املشــاهدين، إضافًة 
إلــى املنصــات الرقميــة املبتكــرة التــي تتيــح للمشتركـــني إمكانيــة مشــاهدة برامجهــم املفضلــة فـــي 

أي مــكان وفـــي أي وقــت. 

تنفــرد OSN مبجموعـــــة كبيــــــرة مــن البرامــــــج احلصريــة مــن خــــــالل شراكاتهـــــا طويلـــــة األمــد 
 MGMو NBC Universalو HBOو Disney مــع أكبــر اســتديوهات اإلنتــاج العامليــة مبــا فـــي ذلــك

وSony وغيرهــا.

ــيه غربــي وعربــي وفلبينــي وجنــوب آســيوي.  ــار األول ألفضــل وأحــدث ترفـ أصبحــت OSN اخلي
وتبــث OSN أحــدث محتــوى تلفزيونــي فـــي نفــس وقــت عرضــه بالواليــات املتحــدة، مبــا فـــي ذلــك 
املسلســالت الشــهيرة وأضخــم األفــالم وأبــرز الفعاليــات الرياضيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تتيــح 

الشــبكة ملشــتركيها متابعة محتواها الترفـــيهي عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف احملمولة من خالل 
OSN Play إضافــة إلــى تطبيــق WAVO الــذي مت إعــادة تســميته OSN Streaming لألجهــزة 

اللوحيــة، واللذيــن يشــمالن عــدداً كبيــراً مــن األفــالم واملسلســالت والبرامــج الرياضيــة التــي ميكــن 
مشــاهدتها فـــي أي مــكان.

وتعد OSN رائدة فـــي مجال االبتكارات التقنية الرقمية فـــي الشرق األوسط، حيث أطلقت جهاز 
ــر اإلنترنــت، وأول جهــاز اســتقبال  ــون عب OSN DVR HD، وخدمــة OSN Play ملشــاهدة التلفزي

ذو خاصيــة التســجيل واملتصــل باإلنترنــت، وخدمــة OSN On Demand، أول خدمــة مشــاهدة 
حســب الطلــب فـــي املنطقــة. 

تطمــح OSN إلــى تزويــد أفضــل محتــوى ترفـــيهي فـــي كل مــكان وجلميــع العمــالء، انطالقــاً من نهج 
الشــركة القائــم علــى ثالثــة محــاور: وضــع العمــالء فـــي املقــام األول، وتقــدمي احملتــوى احلصــري 

الــذي ال يضاهــى، وتوفـــير القيمــة الكبيــرة للمشــتركني.

باتريك تيلو
الرئيس التنفـيذي

OSN

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2019: %83.6  
 www.osn.com    +971 4367 7777

السيد خالد سعود الحسن
الرئيس التنفـيذي للمجموعة

مجموعة الخليج للتأمين

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2019: %46  
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تأسست مجموعة اخلليج للتأمني عام 1962 كشركة مساهمة عامة كويتية، وهي مدرجة فـي بورصة 
الكويت وتعتبر من الشركات الرائدة فـي صناعة التأمني بدولة الكويت من حيث حجم األقساط 

املكتتبة فـي كال من التأمينات العامة وتأمينات احلياة.

الشرق األوسط وشمال  فـي منطقة  تنوعاً  التأمني واألكثر  أكبر مجموعات  تعتبر املجموعة من 
أفريقيا. تعتبر املجموعة أيضاً من احدى شركات التأمني الرائدة من حيث األقساط املكتتبة، مع 
وضع تنافسي قوي فـي الكويت، البحرين، األردن ومصر. باإلضافة إلى تواجد املجموعة من خالل 
أعمالها فـي السعودية، لبنان، سوريا، اجلزائر، تركيا، العراق واإلمارات العربية املتحدة، وبذلك 

فإن إنتاجية وربحية املجموعة منتشرة بصورة جيدة على املستوى اجلغرافي.

تتمتع مجموعة اخلليج للتأمني بكونها الشركة األولى بني العديد من شركات التأمني فـي دولة 

الكويت التي حتصل على ثالثة تصنيفات ائتمانية من وكاالت تصنيف معتمدة عاملياً. اذ تتمتع 
املجموعة بتصنيف القوة املالية والتصنيف االئتماني بدرجة )A( ممتاز مع نظرة مستقبلية سلبية  
من وكالة إي إم بيست يوروب خلدمات التصنيف احملدودة، تصنيف ائتماني بدرجة )-A( مع نظرة 
مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف ائتماني بدرجة )A3( من وكالة موديز 
للتصنيف االئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعكس التصنيفات االئتمانية للمجموعة الوضع 
املالي القوي لها من حيث مستوى كفاءة رأس املال املعدل باملخاطر، والوضع اإلقليمي ألعمالها 

والسجل احلافل فـي حتسني االرباح الفنية وتطوير إدارة املخاطر.

تقدم اخلليج للتأمني مجموعة حلول تأمينية متكاملة للعديد من مخاطر تأمينات السيارات، البحري 
والطيران، املمتلكات واحلوادث العامة، وتأمينات احلياة والصحي للمؤسسات واألفراد باإلضافة 

إلى باقة من منتجات التأمني التكافلي.
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شركة اخلليج املتحد القابضة هي شركة تابعة ملجموعة شركة مشاريع الكويت، وتقوم من خالل 
استثماراتها األساسية بأنشطة مصرفية جتارية. تتضمن استثمارات املجموعة اخلاصة املوجودات 
في اخلدمات املصرفية التجارية والعقارات وحقوق امللكية اخلاصة واألوراق املالية املسعرة. بلغت 
املوجودات املدارة من خالل شركتها التابعة بنك اخلليج املتحد 13.6 مليار دوالر أمريكي. وللشركة 
مجموعة من الشركات التابعة والزميلة بشكل مباشر وغير مباشر تشمل: بنك اخلليج املتحد، بنك 
برقان، كامكو إنفست، فيم بنك، شركة شمال أفريقيا القابضة، شركة اخلليج املتحد للخدمات 

املالية شمال أفريقيا، وشركة العقارات املتحدة.

وينفرد كل من بنك اخلليج املتحد و كامكو إنفست، وهي شركات تابعة لشركة اخلليج املتحد القابضة، 
بسجل أداء قوي من خالل إجنازهما بنجاح أكثر من 60 صفقة استثمار مصرفي للعمالء منذ عام 
2001، وتبلغ القيمة اإلجمالية لتلك الصفقات أكثر من 10 مليار دوالر أمريكي، وتشمل اخلدمات 

االستشارية لتمويل الشركات، واالستشارات، وتسويق وتعهد اكتتابات اإلصدارات اجلديدة، وإعادة 
هيكلة الشركات، وإصدار السندات، وعمليات الدمج واالستحواذ.

السيد حسين الالني
الرئيس التنفـيذي

شركة الخليج المتحد القابضة

حصة الُملكية المجّمعة لشركة مشاريع الكويت لعام 2019: %93  
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تعد كامكو إنفست قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في 
األسواق املالية اإلقليمية الرئيسية. تأسست الشركة في عام 1998 ومت إدراجها في بورصة الكويت 
العام 2003. يبلغ حجم األصول التي تديرها الشركة حوالي 13.5 مليار دوالر أمريكي في فئات 
أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها خامس أكبر مدير أصول في دول مجلس التعاون اخلليجي وفقاً 

لتقرير إدارة األصول الصادر عن وكالة موديز في سبتمبر 2019. تتمتع كامكو إنفست بسجل حافل 
من صفقات االستثمارات املصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 22.3 مليار دوالر أمريكي منذ إنشائها 

وحتى 31 ديسمبر 2019 في أسواق رأس املال وأسواق الدين والدمج واالستحواذ.

السيد فـيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي

كامكو إنفست
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تعد شركة العقارات املتحدة إحدى أبرز شركات التطوير العقاري فـي منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. تأسست الشركة فـي عام 1973 ومت إدراجها فـي بورصة الكويت عام 1984. تتوزع أنشطة 
العقارات املتحدة فـي عدة بلدان فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل عدد من 
األذرع االستثمارية والشركات التابعة. تتركز أعمال الشركة األساسية من خالل شركاتها التابعة 
على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وإدارة املرافق واملشاريع. وتتضمن احملفظة االستثمارية 

للشركة املجمعات التجارية، والفنادق، واملنتجعات، واملباني السكنية، ومراكز التسوق، واملباني وأبراج 
املكاتب باإلضافة إلى مشاريع عقارية متعددة االستخدامات فـي مقدمتها برج كيبكو، وفندق مارينا، 
مارينا مول فـي الكويت، صاللة جاردنز مول وصاللة جاردنز رزيدنسز فـي ُعمان والعبدلي مول فـي 
األردن، وروشه فـيو 1090 فـي لبنان، وأسوار رزيدنسز وأفاريس فـي مصر وأسوفـيد فـي املغرب.

السيد مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة*

شركة العقارات المتحدة
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تأسست شركة الصناعات املتحدة فـي عام 1979، وتهتم باالستثمار فـي القطاع الصناعي والصحي. 
تضم محفظة استثمارات الشركة استثماريني أساسيني هما شركة القرين لصناعة الكيماويات 

البترولية – أحد أكبر مستثمري الكويت فـي قطاعي الكيماويات البترولية والصناعة، باإلضافة 
إلى شركة التقدم التكنولوجي، إحدى الشركات احمللية الرائدة فـي مجال املعدات الطبية.

الشيخ خليفة عبد اهلل الجابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

شركة الصناعات المتحدة
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تأسست شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في عام 2004 برأس مال قدره مائة وعشرة 
ماليني دينار كويتي موزعة على مليار ومائة مليون سهم، وذلك بجهود كبيرة وبتوجه واضح من 
حكومة دولة الكويت متمثلة في شركة صناعة الكيماويات البترولية إلفساح املجال للقطاع اخلاص 
للدخول واالستثمار في قطاع البتروكيماويات نظراً ألهميته وقيمته املضافة لالقتصاد احمللي، 
ومت ادراجها في بورصة الكويت في عام 2007. تضم محفظة استثمارات شركة القرين حصص 

في أكبر مشاريع وشركات الصناعات البتروكيماوية في الكويت مثل شركة ايكويت للبتروكيماويات 
والشركة الكويتية لألوليفينات والشركة الكويتية للعطريات، باإلضافة إلى حصصها الرائدة في 
الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( وشركة انشاء القابضة في مجال التصنيع، 
والشركة املتحدة للمشروعات النفطية والشركة الوطنية للخدمات البترولية  في مجال اخلدمات 

النفطية، وشركة جاسم للنقليات واملناولة في مجال النقليات وايجار املعدات. 

السيد سعدون عبداهلل علي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
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تولى منصبه في 29 يناير 2020  *
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تأسست الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( عام 1976، وأصبحت من الشركات 
الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع املواد الغذائية في الشرق األوسط. تتخذ الشركة من السعودية مقراً 
لها ولديها عمليات في مختلف أنحاء الشرق األوسط، وهي الشركة الرائدة في السوق السعودي في 
معجون الطماطم واآليس كرمي، وهي الشركة الثانية في شرب احلليب وتسويق منتجاتها األساسية 

حتت العالمة التجارية الرائدة "السعودية".

تقوم الشركة بتشغيل ثالثة مصانع حائزة على معايير اجلودة الدولية آيزو 22000:2005 وآيزو 
14001 وOHSAS18001 وشهادة )حالل( فـي كٍل من جدة والدمام التي تنتج أغلبية سلة منتجات 

سدافكو. وقد مت إدراج الشركة فـي السوق السعودي لألوراق املالية فـي عام 2005.

يتم نقل املنتجات التي يتم إنتاجها واستيرادها من قبل سدافكو إلى 23 مستودًعا للشركة من خالل 

أسطولها اخلاص من املقطورات الطويلة املدى، ويتم توزيعها على نحو 34 ألف عبر دول مجلس 
التعاون اخلليجي بواسطة فريق املبيعات والتوزيع في سدافكو.

وتنتشر شبكة توزيع سدافكو على 550 مسار بيع تعمل انطالقاً من 20 مستودعاً فـي السعودية 
باإلضافة إلى مستودع فـي البحرين، والكويت واألردن، مما أدى إلى تعزيز قدرات وإمكانيات فريق 
املبيعات. كما تقوم سدافكو بتصدير منتجاتها للعديد من األسواق اخلارجية وتسويقها عن طريق 

املوزعني والوكالء اخلارجيني.

يعمل في سدافكو 2700 موظف من 46 جنسية. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها حتت أسماء جتارية 
.Saudia ،Crispy ،Majestique ،Baboo من

السيد والتروس ماثيوس
الرئيس التنفـيذي

سدافكو

شركة تابعة لشركة القرين
 www.sadafco.com    +966 12 6293366

تأسســت شــركة التعليــم املتحــدة فـــي عــام 2002 كشــركة متخصصــة بالتعليــم العالــي فـــي الكويــت، 
وللشــركة خمســة مــدارس حتــت شــركة الرّيــان القابضــة باإلضافــة إلــى اجلامعــة األمريكيــة فـــي 

الكويــت واملدرســة املتحــدة األمريكيــة.

السيد مشعل علي
الرئيس التنفـيذي

شركة التعليم المتحدة
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يونايتد نتوركس هي شركة رائدة فـي مجال تقدمي احللول ومزود رئيسي خلدمات االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم. تعمل الشركة على تقدمي خدماتها فـي منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا عن طريق شركاتها التابعة، وتطوير خدماتها بطريقة مبتكرة باستخدام أفضل 

منصات التكنولوجيا احلديثة لتعزيز التواصل والكفاءة فـي بيئات العمل والرفاهية. 

جنحت يونايتد نتوركس فـي بناء حتالفات وشراكات استراتيجية مع شركات االتصاالت العاملية 
الرئيسية وتعزيز تواجدها العاملي، مما جعلها مزود رئيسي للشركات العاملية فـي املنطقة. ويعتبر حتالف 
الشركة مع مقدمي اخلدمات العاملية إضافة جديدة فـي صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
حيث تعتبر أحد مقدمي اخلدمات الرائدة فـي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فـي السوق الكويتي.

السيد محمود الصانع
رئيس مجلس اإلدارة

يونايتد نتوركس 

 www.unitednetworks.com.kw    +965 182 8444
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تعمل شركة شمال إفريقيا القابضة على استكشاف الفرص االستثمارية املتاحة فـي اقتصادات 
دول شمال إفريقيا واالستثمار فـيها. وتعتبر الشركة من أكبر الشركات االستثمارية فـي منطقة 

تعمل شركة الفنادق الكويتية فـي مجال اخلدمات الفندقية والضيافة. وللفنادق الكويتية مجموعة 
من الشركات التابعة منها شركة سفـير الدولية إلدارة الفنادق واملنتجعات التي تعتبر من الشركات 
الرائدة فـي املنطقة بفضل 10 فنادق تنتشر فـي أنحاء مختلفة من منطقة الشرق األوسط وشمال 

يقدم بيه كي سي لالستشارات مجموعة واسعة من اخلدمات االستشارية لعدد متزايد من العمالء 
فـي دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق األوسط. وتقدم الشركة حلوالً متقدمة فـي 

الشرق األوسط حيث تضم محفظتها حصصاً فـي قطاع الصناعة والعقار وخدمات الشركات فـي 
عدة بلدان مثل اجلزائر واملغرب وتونس ومصر.

الغذائية، وشركة صفاة  للتجهيــزات  الكويتيـة  الشركـة  أيضـاً  التابعة  الشركات  ومن  أفريقيا، 
للتجهيزات الغذائية وشركة سفـير للخدمات املساندة وكيك ن بيك. إن شركة الفنادق الكويتية 

مدرجة فـي بورصة الكويت.

مجاالت اخلدمات االستشارية والبحوث والتحليالت املالية لعدد كبير من العمالء وذلك بفضل 
فريق العمل املتخصص الذي يتمتع بخبرات كبيرة مع التركيز على وضع العميل فـي املقام األول. 

السيد طارق عبدالسالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت

السيد فوزي المسلم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي

شركة الفنادق الكويتية
الكويت

السيد ناريندرا باليغا
الرئيس التنفـيذي

بيه كي سي لالستشارات
دلهي، الهند

 www.northafricaholding.com    +965 2291 3733

 www.khc.com.kw    +965 2225 7070

 www.pkcadvisory.com    +91 124 4525300
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الشيخ حمد صباح األحمد الصباح

رئيس مجلس اإلدارة

السيد فـيصل حمد العيار

نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفـيذي(

سعادة السيد عبداهلل يعقوب بشارة

عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح

عضو مجلس اإلدارة 

الشيخة فتوح ناصر صباح األحمد الصباح

عضو مجلس اإلدارة



اإلدارة التنفـيذية48

يتولى السيد فيصل العيار منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي في 
شركة مشاريع الكويت )القابضة(، وقد انضم إلى الشركة فـي عام 1990 
عندما كانت شركة املشاريع شركة استثمارية إقليمية تدير أصوالً بقيمة 
220 مليون دوالر أمريكي. وقد حتولت الشركة حتت قيادته إلى إحدى 

الشركات القابضة الرائدة فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
تتركز أنشطة الشركة الرئيسية فـي قطاعات اخلدمات املالية، واإلعالم، 
والعقار، والصناعة والتربية والتعليم وتنشط فـي 24 دولة ولديها أصول 
مجّمعة بقيمة 32 مليار دوالر أمريكي. وكان للسيد العيار دور بارز فـي 
إنشاء وتطوير OSN وهي أكبر شركة فـي مجال خدمات التلفزة الفضائية 
األلبان  ملنتجات  السعودية  الشركة  تطوير  وفـي  املنطقة،  فـي  املدفوعة 
واألغذية )سدافكو( التي تعتبر إحدى شركات إنتاج األلبان الرائدة فـي 
السعودية، وتوسعة وبيع شركة الوطنية لالتصاالت التي تعتبر من شركات 

تشغيل الهاتف احملمول الرئيسية فـي املنطقة.

يتولــى السيــد فيصـل العيــار رئاســة مجلــس إدارة شركة بانثــر ميديــا 
رئيس  نائب  وهــو   ،)OSN( املتحــدة  العربية  اإلمـــارات  دبــي،  غــروب - 
الكويت، وبنك اخلليج  للتأمني -  إدارة كل من مجموعة اخلليج  مجلس 
املتحد - البحرين، وشركة اخلليج املتحد القابضة - البحرين. والبنك 
األردني الكويتي - األردن، والشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية 
)سدافكو( - السعودية ومبـرة مشاريــع اخليـر - الكويت. كما أنه عضو 
مجلس إدارة شركة اخلليج مصر للسياحة والفنادق - مصر، وهو أيضاً 
الفخري  والرئيس  الكويت  فـي  األمريكية  أمناء اجلامعة  عضو مجلس 

للجمعية الكويتية الختالفات التعلم. 

بدأ السيد العيار حياته املهنية كطيار فـي القوات اجلوية الكويتية، وحصل 
على جائزة اإلجناز من جمعية املصرفيني العرب ألمريكا الشمالية فـي عام 
2005، كما فاز بجائزة املنتدى االقتصادي العربي فـي تونس، وجائزة املنتدى 

االقتصادي العربي فـي بيروت عام 2007 باإلضافة إلى جائزة امللتقى املالي 
فـي الكويت عام 2009 وذلك تقديراً لدوره فـي قطاع االستثمار وجناحاته 
فـي السوق املالي العاملي. كما قامت جريدة األنباء الكويتية بتكرمي السيد 

العّيار باعتباره رجل األعمال واالستثمار لعام 2018.

فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي(
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انضم السيد طارق عبدالسالم إلى شركة مشاريع الكويت فـي منصب الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار فـي يناير 2011، وكان قد انضم إلى 
الشركة للمرة األولى فـي 1992 وأصبح مسؤوالً عن إدارة االستثمار فـي الشركة فـي عام 1996. تولى فـي 1999 منصب مدير عام )كامكو(، وفـي 
2006 انضم إلى شركة العقارات املتحدة فـي منصب الرئيس التنفـيذي وفـي 2010 أصبح رئيس مجلس اإلدارة حيث استمر في منصبه حتى عام 

2019، كما كان رئيساً ملجلس إدارة بنك برقان بني عامي 2007 و 2010 ونائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة حتى عام 2019 

وتولى مناصب في مجالس إدارات بنك اخلليج املتحد والشركة البحرينية الكويتية للتأمني وشركة اخلليج للتأمني. يشغل السيد طارق عبدالسالم 
حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال أفريقيا القابضة، وعضو مجلس إدارة كامكو إنفست، والبنك األردني الكويتي وشركة القرين 

لصناعة الكيماويات البترولية. يحمل السيد طارق عبدالسالم شهادة البكالوريوس في محاسبة من جامعة الكويت.

طارق عبدالسالم
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار

التحق السيد سامر خنشت بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي منصب مدير عام فـي عام 1990 ثم انتقل إلى الواليات املتحدة األمريكية فـي 
عام 1991 إلدارة شركة اخلليج املتحدة، وهي الشركة التابعة لشركة مشاريع الكويت فـي الواليات املتحدة التي تعمل على استكشاف وحتديد املوارد 
االستراتيجية لدعم أنشطة شركة مشاريع الكويت فـي قطاعات اخلدمات املالية واإلعالم وغيرها من القطاعات فـي مختلف أنحاء منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. ثم مت تعيينه فـي منصب الرئيس التنفـيذي لعمليات مجموعة شركة املشاريع فـي عام 2008. وهو رئيس مجلس إدارة شركة 
تقاعد لالدخار والتقاعد، وعضو مجلس إدارة بنك برقان وبنك اخلليج املتحد وشركة العقارات املتحدة، وعضو فـي مجالس إدارة وجلان اجلامعة 
األمريكية فـي الكويت ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ويحمل السيد خنشت شهادتي بكالوريوس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشهادة 

املاجستير فـي إدارة األعمال من جامعة هارفارد.

التحق السيد مازن حوا بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام 2001، ويتولى مسؤولية التمويل والعمليات فـي املجموعة، والتخطيط االستراتيجي 
وحتسني العمليات واحلوكمة وإدارة املخاطر، كما يقوم بدور املستشار لعدد من الشركات العاملة التابعة للمجموعة. يتولى السيد حوا منصب رئيس 
مجلس إدارة شركة مينا هومز العقارية، ونائب رئيس مجلس إدارة كل من شركة العقارات املتحدة، شركة تقاعد لالدخار والتقاعد وشركة يونايتد 
نتووركس. وهو عضو مجلس إدارة شركة اخلليج املتحد القابضة، وشركة شمال أفريقيا القابضة، وأس أس أتش إنترناشيونال وشركة فجر اخلليج 
للتأمني. وقبل التحاقه بالعمل لدى املجموعة، عمل السيد حوا لدى أندرسون أند كو. يحمل السيد حوا شهادة ماجستير إدارة األعمال من جامعة 
الدراسات العليا لإلدارة باريس وهو خّريج اجلامعة األمريكية اللبنانية، وأكمل برنامج اإلدارة العامة في كلية هارفرد كما يحمل العديد من الشهادات 

من معاهد مرموقة فـي الواليات املتحدة. 

التحق السيد بيناك مايترا بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام 1988. ومت تعيينه مراقباً مالياً فـي عام 1991، ثم رئيساً للمدراء املاليني فـي 
املجموعة عام 1996. وهو عضو فـي فريق إدارة مخاطر وتطوير استراتيجية املجموعة. كما يتولى مسؤولية التخطيط وحتليل األداء للمجموعة. 
وهو عضو مجلس إدارة بنك برقان ورئيس جلنة مجلس اإلدارة لالستراتيجية والرقمنة وعضو مجلس إدارة OSN وبيه كي سي لالستشارات. وقبل 
التحاقه بالعمل لدى املجموعة، عمل السيد مايترا لدى مكاتب مدققي احلسابات اخلارجيني آرثر يونغ إنترناشيونال. وفـي عام 2008 فاز بأول 
جائزة رئيس املدراء املاليني فـي القطاع اخلاص ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفـي عام 2011 فاز بجائزة أفضل مدير مالي فـي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا املمنوحة من معهد احملاسبني املجازين فـي اجنلترا وويلز، وجاء خالل الفترة املمتدة بني عامي 2016 و 2018 ضمن 

قائمة مجلة فوربز الشرق األوسط ألهم الشخصيات الهندية التنفـيذية الرائدة فـي العالم العربي، وهو خريج جامعة أوسمانيا - الهند.

سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

مازن حوا
نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

بيناك مايترا 
رئيس المدراء الماليين للمجموعة 
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انضم السيد خالد الشّراد إلى شركة مشاريع الكويت فـي شهر يونيو 2012 ليتولى منصب الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

للمجموعة، ويتولى حالياً منصب أمني سّر مجلس اإلدارة، ورئاسة مجلس إدارة شركة ايكاروس املتحدة للخدمات البحرية، وعضو مجلس إدارة 

الشركة الكويتية لصناعة وجتارة األثاث )كوفوما( كما أنه عضو فـي العديد من مجالس اإلدارة واللجان التنفـيذية. يتمتع السيد الشّراد مبهارات 

قيادية رفـيعة وبخبرة تصل إلى ما يقرب من 30 عاماً فـي مجال االستشارات التنظيمية والتنمية تشمل التخطيط االستراتيجي، وحوكمة الشركات، 

والهيكل التنظيمي للشركات، وتطوير املوارد البشرية والشؤون اإلدارية.

يحمل السيد الشّراد شهادة البكالوريوس فـي اإلدارة من جامعة سانت إدواردز فـي أوسن بوالية تكساس، وشهادة معتمدة فـي شؤون إدارة املوظفـني.

انضم السيد شوماخر إلى شركة مشاريع الكويت في عام 2019، وهو يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع اخلدمات املصرفية االستثمارية تصل إلى ما 

يقرب من 30 عاماً. وقد تولى قبل انضمامه إلى شركة املشاريع العديد من املناصب في مجال األنشطة املصرفية التجارية في املنطقة وخارجها. 

شغل السيد شوماخر مناصب قيادية في سيتي وأتش أس بي سي وعمل خالل العقد املاضي في الرياض وأبوظبي والكويت. يحمل السيد شوماخر 

شهادة البكالوريوس في التجارة وماجستير في إدارة األعمال من جامعة كونكورديا في كندا، كما أنه محلل مالي معتمد.

التحق السيد محسن حسني بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام 2006، وهو يتمتـع بخبـرة كبيــرة فـي التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي. 

وسبق له أن شغل مناصب لدى مكتب مدققي احلسابات اخلارجيني "كي بي إم جي"، واملجموعة العربية إلعادة التأمني )أريج(، وبنك البحرين 

الوطني، والبنك األهلي املتحد وبنك اخلليج املتحد. وهو محاسب قانوني مجاز، ومدقق نظم معلومات مجاز، ومدقق داخلي مجاز، ويحمل شهادة 

البكالوريوس فـي احملاسبة.

انضم السيد كوكباني إلى شركة مشاريع الكويت فـي عام 2018، وهو يتمتع بحوالي 20 عاماً من اخلبرة فـي مجال حتديد وهيكلة وتطوير وإدارة 

االستثمارات واملشاريع فـي األسواق ما دون الناشئة. يقود السيد كوكباني املبادرات االستراتيجية واملشاريع اخلاصة وبرامج التحول عبر مجموعة 

بيه سي  التنفـيذي لشركة سي  الرئيس  املناصب حيث أسس وتولى منصب  إلى شركة املشاريع مجموعة من  املشاريع. وقد شغل قبل انضمامه 

أفريقيا، وقبل ذلك كان أحد الشركاء املؤسسني لشركة ويلو إميباكت إنفستمنت. كما تولى عدداً من املناصب فـي مؤسسات إقليمية ودولية رائدة 

مبا فـي ذلك الرئيس التنفـيذي لالستثمار فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فـي فرانكلني متبلتون، الشريك املؤسس والعضو املنتدب 

فـي شركة اجلبرا كابيتال، ورئيس إدارة األصول فـي شركة شعاع كابيتال. يحمل السيد كوكباني شهادة البكالوريوس فـي إدارة األعمال من جامعة 

القديس يوسف فـي بيروت.

خالد عبدالجّبار الشّراد  
الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجموعة - أمين سّر مجلس اإلدارة 

إريك شوماخر
رئيس الخزانة للمجموعة

محسن علي حسين
رئيس التدقيق التنفـيذي للمجموعة

جو كوكباني
الرئيس التنفـيذي للمبادرات االستراتيجية للمجموعة 
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التحق السيد الوقيان بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام 1995. وكان قبل ذلك رئيس قسم تبادل العمالت األجنبية فـي دائرة اخلزينة فـي 

بنك برقان. وهو عضو مجلس إدارة شركة العقارات املتحدة، ورئيس مجلس إدارة تشيرمانز كلوب. كما تولى فـي عام 2006 رئاسة جمعية أسواق 

املال الكويتي. يحمل السيد الوقيان شهادة املاجستير فـي إدارة األعمال من جامعة يو أس آي فـي الواليات املتحدة.

التحقت اآلنسة العوضي بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام 2010 وتتولى مسؤولية تنسيق االستراتيجية العامة التصاالت املجموعة وإدارة 

اتصاالت الشركات والعالقات اإلعالمية والتسويق فـي شركة املشاريع. وقبل التحاقها بالعمل لدى املجموعة، عملت العوضي فـي نيوزويك العربية، 

كما عملت فـي وكالة األنباء الكويتية كمراسلة للشؤون اخلارجية، وهي تتمتع بخبرة كبيرة فـي مجال العالقات العامة واإلعالم والصحافة. حتمل 

العوضي شهادة البكالوريوس فـي األدب اإلجنليزي من جامعة البحرين.

انضم السيد أسامة الغصني إلى شركة مشاريع الكويت فـي عام 2013. ويعمل السيد الغصني، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاماً فـي مجال 

القطاع املصرفـي، ضمن الفريق املُشرف على عمليات البنوك اإلقليمية التابعة لشركة املشاريع ووضع االستراتيجيات لها. وتولى السيد الغصني 

قبل انضمامه إلى شركة املشاريع منصب املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط فـي مجموعة سيتي غروب املالية العاملية، والعضو املنتدب والرئيس 

التنفـيذي ملكتب بنك ستاندرز تشارترد اخلاص فـي دبي. كما تولى مناصب قيادية فـي كريديه سويس، و Pictet، وبنك الكويت الوطني والبنك التجاري 

الكويتي. ويحمل السيد الغصني شهادة البكالوريوس فـي إدارة األعمال والعلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن األمريكية.

التحق السيد اجلراح بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام 2016، ويتولى مسؤولية إدارة ضاحية حصة املبارك الذي يعتبر أول مشروع عقاري 

متعدد االستخدامات فـي الكويت. يتمتع السيد اجلراح بخبرة تزيد عن 30 عاماً فـي مجال القطاع العقاري واملالي وقد تولى قبل التحاقه بالعمل 

لدى املجموعة، منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب فـي شركة مجّمعات األسواق التجارية الكويتية كما كان مدير دائرة التمويل التجاري 

فـي بنك الكويت الصناعي، وهو حالياً رئيس مجلس إدارة احتاد العقاريني. يحمل السيد اجلراح شهادة البكالوريوس فـي إدارة األعمال من جامعة 

بغداد وهو محاسب عام مجاز من مجلس امتحانات اليينوس – الواليات املتحدة، وعضو املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني املجازين.

عادل الوقيان
رئيس الخزانة

إيمان محمد العوضي
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة

أسامة طلعت الغصين
نائب رئيس أول - قطاع البنوك

توفـيق أحمد الجراح
المدير التنفـيذي - ضاحية حصة المبارك
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سيتـم تزويـد المساهميـن الذين يحضرون الجمعية العمومية 
للشركة بمسودة نسخة مطبوعة من البيانات المالية للموافقة 
عليها. بإمكان المساهمين طلب تزويدهـم بنسخـة مطبوعــة مـن 
البيانـــات الماليـــة بالبريـــد المسلــم باليــد، وذلــك قبـل سبعــة 

أيام مـن تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.

ولهذا الغرض، يـرجى االتصال بإدارة اتصاالت الشركات فـي شركة 
مشاريع الكويت على الهاتف رقم  3477 2294 965+ لترتيب ذلك.

بإمكان المساهمين طلب إرسال نسخة من البيانـات الماليــة إليهم 
بالبريد اإللكتروني قبل سبعة أيـام من تاريــخ اجتماع الجمعية 
العمومية المعلن عنه. ولهذا الغرض، يرجى مراسلتنا على عنوان 

البريد االلكتروني التالي: kipco@kipco.com لترتيب ذلك.

بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من البيانات المالية فـي 
صيغة ملف PDF قبل سبعة أيام من التاريخ المعلن عنه الجتماع 
الجمعية العمومية، وذلك من موقع الشركة على شبكة اإلنترنت 

www.kipco.com

ولمزيــد مــن المعلومات عن بياناتنــا الماليـة لعام 2019 أو الحصـول 
على نسخ إضافـية من هذا التقرير، يرجى االتصال على الهاتف رقم 

+965 2294 3477

كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا
المالية لعام 2019:



53



ص.ب: 23982، الصفاة: 13100، الكويت
هاتف: 1805 1805 965+
فاكس: 3479 2294 965+

www.kipco.com


