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إعالن إخالء طرف من المسؤولية

.ال يمثل هذا العرض اإليضاحي عرضًا أو دعوة لالكتتاب في أي أوراق مالية أو لشرائها
قييم الشخصي وعليك القيام بإجراء االستقصاء والت. ليس هناك ضمان بشأن دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا العرض اإليضاحي

.المستقل للوضع التشغيلي والمالي لشركة مشاريع الكويت
قط، وال يجوز لك ليس في هذا العرض اإليضاحي ما يشكل أساسًا ألي عقد أو التزام مهما كان نوعه، فهذا العرض مقدم لك لغرض العلم ف

.إعادة إنتاجه أو إعادة توزيعه ألي شخص آخر
، “يخطط”، “قد”ثل يتضمن هذا العرض اإليضاحي تصريحات حول توقعات مستقبلية، هذه التصريحات قد يكون معبرًا عنها بكلمات م

.  هذه التصريحات مبنية على المعرفة الحالية وعلى افتراضات. وعبارات مشابهة، أو في سياقها“ يعتقد”، “يتوقع”
تائج المستقبلية، أو علمًا بأن عوامل متعددة قد تجعل الن. كما يتضمن هذا العرض بيانات متعلقة باألداء الذي حققته المجموعة في الماضي

تزام مفترض بتحديث وليس هناك أي ال. األداء المستقبلي، أو األحداث المستقبلية، مختلفة ماديًا عن تلك الموصوفة في هذه التصريحات
.أية تصريحات حول التوقعات المستقبلية

ملزمًا بالقيود بمشاركتك في حضور هذا العرض اإليضاحي أو قبولك لنسخة من العرض اإليضاحي المقدم، فإنك توافق على أن تكون 
.  سابقة الذكر

.األرقام الواردة في هذا العرض اإليضاحيتقريب نود اإلشارة إلى أنه تم 
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مجموعة شركة مشاريع الكويت
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2019

30

766

2019النتائج المالية لعام 

2018

28

774

صافي الربح

مليون دينار كويتي

اإليرادات

النمو

6%

-1%
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إقبال كبير فاق عدد األسهم 

المطروحة بنسبة

تم جمع

مليون دوالر 314
(مليون دينار95)

فلس للسهم 210بلغ سعر الطرح 

الواحد

17%

زيادة رأس المال بنجاح
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بعد تضمين اإلصدار2019سبتمبر 30استحقاق الدين كما في يمثل *
يمثل حجم الطلب األكبر على اإلطالق لشركة المشاريع#

سنوات7ألجل 

أدنى سعر فائدة تحصل عليه الشركة

قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين من آسيا، الشرق األوسط، أوروبا والحسابات الخارجية للواليات المتحدة 

زيادة في االكتتاب بمقداراألكبر للشركة على اإلطالق–جحم الطلب 

تم استكمال إصدار السندات خاللتخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بـحوالي

إصدار سندات تاريخي 
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شركات المجموعة الرئيسية
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لمحة عن األداء

%3نمو صافي األرباح بنسبة ▪
%5.75مليــون دوالر أمريكــي وبعائــد 500إصـــدار أوراق ماليـــة رأســـمالية دائمـــة ضمـــن الشــريحة األولى لــرأس المــال بقيمــة ▪
%2.1ونسبة األصول المتعثرة % 17معدل كفاية رأس المال قوي بنسبة ▪ Demand Initiators

%8نمو اإليرادات بنسبة ▪
(جلوبل)عملية االندماج مع بيت االستثمار العالمي كامكواستكملت ▪
%47بنسبة كامكونمو إيرادات ▪ Demand Initiators

`

%8ونمو إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة % 12نمو صافي األرباح بنسبة ▪
استمرار عقد عافية للعام الثالث على التوالي▪
1شركات تأمين في الشرق األوسط5من بين أفضل ▪ Demand Initiators

على أساس إجمالي األقساط المكتتبة1

%6نمو اإليرادات بنسبة ▪
مواصلة تطوير المنشآت وتعزيز قاعدة الطالب▪ Demand Initiators
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لمحة عن األداء

مارس31أبريل وتنتهي في 1تبدأ السنة المالية لشركتي القرين وسدافكو في . 2020-2019لألشهر التسعة األولى من السنة المالية  ¹

%10بنسبةاإليرادات نمو ▪
أثرت خسائر إعادة التقييم على األداء المالي▪ Demand Initiators

¹%11نمو اإليرادات بنسبة ▪

¹%21نمو صافي األرباح بنسبة ▪

مليون ريال سعودي وبدون مديونية584تتمتع الشركة بمركز مالي قوي بما يعادل ▪
Demand Initiators

`

¹%13نمو اإليرادات بنسبة ▪

2019في شركة جاسم للنقليات في يونيو % 60االستحواذ على حصة ُملكية بنسبة ▪
االنتقال إلى مشاريع تطوير البتروكيماويات ذات اإلمكانات الجيدة▪ Demand Initiators
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2019مليون دوالر في قيمة التعاقدات لعام 120توفير بقيمة *

OSNالمستجدات على صعيد 

دولة في المنطقة 25متوفرة اآلن في OSNبرامج ▪

تحقوق حصرية للبرامج على صعيدي أجهزة االستقبال المنزلية والبث عبر اإلنترن▪
تحقيق تقدم على صعيد اإلنتاج العربي األصلي▪

، وتحسين تجربة 2020في أبريل +Disneyإعادة تسمية تطبيق البث عبر اإلنترنت مع انضمام ▪
المستخدم

التركيز على التوزيع المباشر وغير المباشر▪

*تقليص تكلفة المحتوى ▪
مقابل العام 2019في التكاليف العامة واإلدارية وتكاليف الموظفين في % 28انخفاض بنسبة ▪

الماضي

الوصول إلى شريحة أكبر 

بفضل البث عبر اإلنترنت

محتوى ال مثيل له

تطوير خدمة البث عبر 

اإلنترنت

نجاح انسيابية األعمال

تعيين رئيس تنفيذي للتكنولوجيا، ونائب رئيس أول للتسويق▪
تعزيز مجلس اإلدارة بالخبرة في مجال البث عبر اإلنترنت والمحتوى األصلي▪ تعزيز فريق اإلدارة
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2020التطلعات المستقبلية لعام 
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2020أسعار النفط في 
2دوالر أمريكي64: 2019، متوسط السعر في 1دوالر أمريكي39: 2020متوسط توقعات سعر البرميل في ▪

2دوالر أمريكي39: 2020يونيو 3بلغ سعر خام برنت في ▪

بلومبرغسعر البرميل وفقًا لوكالة  2بلومبرغوفقًا لوكالة 2020متوسط توقعات سعر الخام لعام 1

تأثير انتشار فيروس كورونا على العالم ما يزال غير معروف حتى اآلن
تأثير كبير وفي تزايد▪

التطلعات المستقبلية
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إدارة آثار انتشار فيروس كورونا

:أثناء األزمة

خدمة العمالء والحد من اآلثار المالية السلبية•

:بعد األزمة

ضمان االستعداد التشغيلي الغتنام الفرص التي تتوفر في األسواق•

1

2
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2020مالحظات أولية على األرباح لعام 

التأمين

عدد مطالبات أقل يقابله تباطؤ في نمو اإليرادات–صورة مستقرة في األنشطة الرئيسية •

من الصعب توقع أداء االستثمار بسبب تقلبات السوق•

اإلعالم

أشهر من العام5أداء تجاوز الميزانية في أول •

زيادة استخدام العمالء وتراجع معدل توقف االشتراكات•

تأثرت المبيعات الجديدة بسبب إغالق منافذ البيع على خلفية حظر التجول واإلغالق الحكومي•
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2020مالحظات أولية على األرباح لعام 

الخدمات المصرفية

استمرار عدم الوضوح في جودة القروض•

من الصعب توقع أداء االستثمار بسبب تقلبات السوق•

التوجيهات من السلطات التنظيمية غير واضحة•

العقار والضيافة

:األمور األساسية التي تؤثر على القطاع مثل

حجم السكان•

السفر والتنقل•



16

2020مالحظات أولية على األرباح لعام 

البتروكيماويات

مستوى أسعار النفط خالل ما تبقى من العام سيؤثر على مستوى الربحية•

جميع الشركات

أثبت موظفو المجموعة أنهم على مستوى التحدي–التكيّف مع العمل من المنزل •

قيود التنفيذ على المبادرات الجديدة التي تواجه البائعين•

حجم 
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الرقمنة
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(2020يونيو 3) Google Play: المصدر*

665 total

5

4

3

2

1

تطبيق جديد: بنك برقان

تصنيف قوي

في متجر 

*التطبيقات

سهل االستخدام

أحدث تقنيات الحماية

يجمع عمليات 

متعددة

الدفع السريع

المزيد من المزايا في 

...المستقبل
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OSN : إعادة تسمية تطبيق البث عبر اإلنترنت مع وجودDisney+

4.0, 15k Ratings4.4, 10.3k Ratings 4.4, 2.5k Ratings

Ratings
8.7 6.3 9.3 7.0 8.3 8.4 7.8 9.5

)2020يونيو Apple App Store, IMDb Ratings (10: المصدر
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االستثمار في المنتجات الرقمية وقنوات التوزيع: الخليج للتأمين

العمليات

الرقمنة

التوزيع

المنتجات 
والخدمات

yallacompareاالستثمار في 

لتعزيز قنوات التوزيع الرقمية

باتنظام تتبع المرك

موقع مزايا 
الموظفين

تقييم المطالبات

التعامالت مع رقمنة

األطراف الثالثة

إدارة عالقات العمالء على

مستوى المجموعة 

وتحليلها

تطوير وتحسين الموقع 

اإللكتروني وتجربة 

المستخدم


