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 الالية لشركة مشاريع الكويت )القابضة(   نتائجالهاتفي بشأن الؤتمر ال  نص

   2020 عام منللربع الثالث 

 

 مساء الخير   القدمة  
 
ؤتمر  املبكم في  أرحب  .  هيرميسإي أف جي  لينا سانشيز من  إيأنا  .  جميعا

من    ربع الثالث النتائج  حول    – كيبكو    –الهاتفي لشركة مشاريع الكويت )القابضة(  

املدراء  السيد بيناك مايترا )رئيس  اليومفي مؤتمر معنا يسرني أن يكون و ، 2020ام ع

املالية للمجموعة(  الرقابة  تاجي )نائب الرئيس،  هنوج رو أ لمجموعة( والسيد  ل  يناملالي

وأود تحويل االتصال    .  (بةس ا حشامي )نائب الرئيس، املالية واملالوالسيد مصطفى  

 
 
 لكم.  إلى السيد بيناك مايترا. شكرا

،  بيناك مايترا  
 
 لينا. مساء الخير يإشكرا

 
األشهر  شكركم على االنضمام لنا في مؤتمر نتائج أ. جميعا

ن  أن يكون الجميع في صحة جيدة. يرجى املالحظة  أ. ونأمل  2020ولى لعام  التسعة األ 

 أاليوم متاح    اإليضاحيالعرض  
 
على موقعنا االلكتروني مع البيانات املالية لهذه    يضا

 الفترة. 

انتباهكن  أونود   الصفحة    م نلفت  العرض    2إلى      اإليضاحيمن 
 
بيانا تتضمن  والتي 

 إلخالء امل 
 
املعلومات  بعض  اليوم و بها    يسندلبعض البيانات التي  إن  سؤولية.  مختصرا

تستند هذه  تتعلق بأحداث ذات طبيعة استشرافية. و   اإليضاحياملتوفرة في العرض  

  وتقديرات لشركة    نبؤاتوتالحالية  التوقعات  على  البيانات  
 
املشاريع وليست ضمانا

 ألداء أو اإلنجازات أو النتائج املستقبلية. ل
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ا  قبل أ ن نبدأ في تحديث أداء أعمالنا، نود أن نسلط الضوء على أننا فخورون جد 

النتائج   بتحقيق  ملتزمين  ظلوا  الذين  الصعب.    فيبموظفينا  الوقت  ونقول  هذا 

 نشكركم على جهودكم وتضحياتكم. إننا ظفينا ملو 

عرضنا   للبيئة  ب  اإليضاحينبدأ  رؤيتنا  على  صفحتين  خالل  من  الضوء  تسليط 

، نستمر  4لذلك. كما نرى في الصفحة  املشاريع  جموعة  م وكيف استجابت  الخارجية  

اثرت  واألحداث الخارجية األخرى التي    19-كوفيدسببها    فترات عدم يقين املرور بفي  

خالل الربع األخير، تعلم العالم كيف يتعايش مع الوضع  ف االقتصادات العاملية.    على

مع   ذلك،  ومع  الجديد،  انتعشت الطبيعي  اإلغالق،  لقيود  التدريجي  التخفيف 

  ويبدو أن األوضاع في تحسن.  2020االقتصادات العاملية في الربع الثالث من عام  

وشهدت الكويت على وجه الخصوص مستويات جيدة من اإلنفاق االستهالكي وزيادة  

املال رأس  أسواق  في  التجاري  من  ،  النشاط  بالقرب  العقارات  مبيعات  عادت  كما 

بينما تعافت أسعار النفط بشكل كبير من أدنى مستوياتها  و ويات ما قبل الوباء.  مست

ا، إال أنها ال تزال أقل من مستوى ما قبل الفيروس. وبالتالي، توقعنا أن  15عند  دوالر 

 نشهد مجموعة مختلطة من املؤشرات االقتصادية.

بس   
 
قائما يزال  ال  بالوباء  املتعلق  اليقين  عدم  بعض  أن  حين  حاالت  في  ظهور  بب 

تنفيذ   نواصل  فإننا  العالم،  أجزاء مختلفة من  في  من  بشكل جيد  خططنا  جديدة 

 خلق القيمة في هذه البيئة الحالية. أجل 

ا في الربع  5في صفحة  كما نرى   ا قوي  ، أظهرت الشركات التابعة الرئيسية أداء  تشغيلي 

قش أداء جميع شركات . سننا2020مقابل الربع الثاني من عام    2020الثالث من عام  
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 من  
 
ا، ومع ذلك، من الواضح أن كال   داءأعلى  أأدنى أداء و املجموعة بالتفصيل الحق 

 . 2020الربع الثالث من عام  لشركاتنا تحسن في

االتصالسأ لتزويدك  حول  السيد مصطفى  إلى  لشركة  لبتحديث    ماآلن  املالي  ألداء 

 . اإليضاحيمن العرض   7في الصفحة املشاريع 

  شامي  ال مصطفى  
 
 لك يا سيد بيناك، ومساء الخير للجميع. شكرا

إعادة  قد  أنه  ب  العلميرجى   لعام  إدراج  تم  املالية  في  البسبب    2019البيانات  تغيير 

  البيانات من    3و  2  يضاح رقمبعد زيادة امللكية. يرجى الرجوع إلى اال   OSNتصنيف  

 .  دراجاإل صول على تفاصيل حول إعادة املالية لفترة التسعة أشهر للح

٪  11ارتفعت اإليرادات بنسبة  لقد  ،  اإليضاحيمن العرض    7وبالرجوع إلى الصفحة  

مع  قارنة  باملدوالر أمريكي  ار  ملي  1.852  لتصل إلى  2020األولى من  تسع  األشهر الفي  

. وجاءت الزيادة في اإليرادات  2019دوالر أمريكي في نفس الفترة من عام  ار  ملي  1.670

بزيادة   أساس ي  بشكل  ت  ايراداتمدفوعة  وقد  ا  أثرت  االستثمار.  جزئي  الزيادة  هذه 

من قطاع اإلعالم    اليرادات شمل ا تالفوائد والضيافة والعقارات.    ايرادات انخفاض  ب

، في حين أن الزيادة  OSNإيرادات    يعجمت  2020واألقمار الصناعية الرقمية في عام  

ل  ايراداتفي   نتيجة  كانت  ال  ربح االستثمار    في املشاريع  شركة    حصةل  تقييم إعادة 

ا  االستحواذ عليهابعد  مجموعة بانثر ميديا املحدودة   من املعايير    3رقم    معيارلل، وفق 

 بشأن دمج األعمال.  الدولية للتقارير املالية

.  2020من عام  لألشهر التسعة  مليون دوالر أمريكي    49صافي ربح قدره    سجلنالقد  

إلى ربحية   يترجم  أو    6.8  بمقدار  لسهملوهذا  لكل سهم.    2.2فلس  أن  سنت  يذكر 
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املعاد   السهم  الربحية  بقيمة    بلغت  2019تسعة من  إدراجها لألشهر    21.1خسارة 

 . سنت للسهم 6.9خسارة بقيمة فلس للسهم أو 

 إلى السيد أنوج. اإليضاحيالعرض ل أحو اآلن، سو 

التي تغطي نتائج بنك برقان.   8لى صفحة  إن التوجه  شكرك يا مصطفى. يمكننا اآل أ روهتاجي نوج  أ

املستثمرين أمس، سنركز على مؤتمر    عقد  بنك برقانبما أن  كما فعلنا في السابق،  

 .اإليضاحيبعض النقاط الرئيسية في عرضنا 

ا  2019قبل أن نبدأ، أود أن أذكركم أنه خالل عام   ، تضمنت نتائج بنك برقان تأخر 

بغداد.  مصرف  ملدة شهر واحد من حيث التقارير املالية للشركات التابعة باستثناء  

في هذا السياق لغرض    2019ر لعام  شه أالتسعة    على هذا النحو، يجب قراءة أرقام

أرقام   إلى ذلك، خالل األشهر    لتسعة  هي  2020املقارنة ألن  كاملة. باإلضافة  أشهر 

مصرف بغداد في البيانات املالية التي   بياناتتجميع  ، تم  2020التسعة األولى من عام  

ا كأصل محتفظ به للبيع خالل  .2019 من عام أشهرالتسعة  تم تصنيفها سابق 

التسعة األولى  2.2القروض بنسبة    محفظة  تارتفع • نهاية األشهر  في   ٪

القروض في الكويت    محفظة. كان نمو  2019مقارنة بعام    2020من عام  

٪ في األشهر التسعة  6.7مليون دوالر أمريكي أو    672)الذي زاد بمقدار  

ا باستراتيجية البنك للتركيز على النم2020األولى من عام   و في  ( مدفوع 

مليون دوالر أمريكي(    119بغداد )تجميع مصرف  الكويت وتم تعويض  

بنسبة    محفظةبانخفاض   تركيا  في  أي  18.4القروض  مليون    ٪508، 
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ا إلى انخفاض قيمة  2019دوالر أمريكي مقارنة بعام   ، ويرجع ذلك أساس 

 الليرة التركية. 

عة األولى  ٪ في األشهر التس 13.1نمت الودائع ملجموعة بنك برقان بنسبة   •

   2020من عام 
 
بسبب زيادة الودائع   2019عام بنفس الفترة من مقارنة

تجميع  مليار دوالر أمريكي( و   1.2٪ )أي  12.7في عمليات الكويت بنسبة  

مليون دوالر أمريكي. قوبل    726مما أدى إلى زيادة قدرها  مصرف بغداد  

و  الكويت  في  الودائع  في  بانخفبغداد  مصرف  النمو  أساس ي  اض  بشكل 

مليون دوالر أمريكي أو    144بمقدار    بنك برقان تركياالودائع املعلنة في  

 . مرة أخرى بسبب انخفاض قيمة العملة، 7.4٪

مليون دوالر   537بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر من العام الجاري  •

أشهر  التسعة  مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ  45أمريكي، بانخفاض قدره  

عام   ويعز 2019من  املركزي  .  الكويت  بنك  قيام  إلى  االنخفاض  هذا  ى 

بمقدار   الخصم  سعر  في  25بتخفيض  أساس    2019  نوفمبر  نقطة 

، وبالتالي خفض مستويات األنشطة  2020مارس    نقطة أساس في  125و

ا   االقتصادية خالل الجزء األكبر من الفترة املذكورة. وقد أثر هذا أيض 

بنسبة   انخفض  الذي  والعموالت،  الرسوم  دخل  األشهر  12على  في   ٪

عام   من  األولى  انخفض  2020التسعة  الفائدة،  أسعار  خفض  بعد   .

نقطة    33بمقدار    2020من عام  أشهر  التسعة  لفترة    هامش صافي الربح

إلى   خالل2.2أساس  عام  شهالتسعة    ٪  من  في 2.5مقابل    2020ر   ٪  
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ب)  2019من عام    أشهرالتسعة     إذا  أساس  نقطة  48  معدلانخفاض 

التسعة    بتعديل  قمنا   في  واحد  شهر   تأخر ب   2019من عام    أشهر فترة 

 . (التقارير إعداد

مليون دوالر أمريكي    176لة على بيان الدخل إلى  زادت املخصصات املحم    •

في    84مقابل    2020أشهر من عام  التسعة    خالل مليون دوالر أمريكي 

عام  التسعة   من  زيادة    2019أشهر  على  كاملعتاد  بالعمل  مدفوعة 

مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة على خلفية ظروف االقتصاد  

التقلبات   ملواجهة  االحتياطية  املخصصات  وكذلك  واألعمال  الكلي 

مليون دوالر أمريكي    32بقيمة  املفروضة من قبل البنك املركزي  ورية  الد

مليون دوالر أمريكي تم    23و  2020في الربع الثاني من عام    تسجيلها تم  

 . 2020في الربع الثالث من عام  تسجيلها

املذكورة أعاله، سجلت مجموعة بنك برقان صافي دخل    بياناتنتيجة لل •

  2020ي األشهر التسعة األولى من العام  مليون دوالر أمريكي ف 106قدره  

،  2019مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام    220مقابل  

 ٪. 52أي بانخفاض قدره 

التسعة أشهر من  ٪ في نهاية  3.7إلى    صول غير املنتجةاأل   زادت نسبة •

عام  2.1مقابل    2020عام   في  أساس ي    ٪2019  بشكل  مدفوعة 

املنتجة  بارتفاع  غير  بشكل    االصول  )تركيا  الدولية  العمليات  في 

زيادة في  التي ساهمت      أساس نقطة    100  أساس ي( 
 
تجميع  و تقريبا
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الذيمصرف   بنحو    بغداد  زيادة  إلى  أعلن ساسأنقطة    60أدى   .

األ   البنك عن نسبة املستوى  قيمة  العادية من  البالغة    ول األ سهم 

في  16.0بنسبة    س املالأومعدل كفاية ر ٪  10.7 سبتمبر   30٪ كما 

2020  
 
٪ على  11.5٪ و 8  هو  الحد األدنى للنسب املطلوبةبأن  ، علما

 التوالي.

الصفحة   • إلى  اإلقليمية    محفظة   تانخفض  ،9باالنتقال  القروض 

أمريكي.    347بمقدار   دوالر  في  وقد  مليون  االنخفاض  تعويض  تم 

ا من خالل    محفظة  . كان بغدادتجميع مصرف  قروض تركيا جزئي 

أساس ي   بشكل  ا  مدفوع  اإلقليمي  الودائع  دفتر  في  بتجميع  النمو 

بلغت حصة  و   .بغدادمصرف   اإلقليمي   دفتربشكل عام،  قروضنا 

العمالء   برقان  29و    ٪26وودائع  بنك  قروض  دفتر  إجمالي  من   ٪

التوالي.   على  العمالء  العمليات  كما  وودائع  ربح  صافي  انخفض 

 2020٪ خالل األشهر التسعة األولى من عام  38اإلقليمية بنسبة  

العام  التسعة    مقابل من  أسعار    2019أشهر  تخفيضات  بسبب 

ة  الفائدة وزيادة املخصصات بسبب ظروف االقتصاد الكلي الصعب

ا.   كما ذكرنا سابق 

الصفحة   إلى  االنتقال  اآلن  العرض    10يمكننا  أداء اإليضاحيمن  توضح  والتي   ،

 مجموعة الخليج للتأمين. 
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  مجموعة الخليج للتأمين  ، سجلت2020سبتمبر    30ألشهر التسعة املنتهية في  خالل ا

التأمين   أقساط  إجمالي  بلغ  قوية.  ا  ار  ملي   1.092نتائج  نمو   
 
مسجال أمريكي،  دوالر 

ا بنسبة   مليون دوالر أمريكي في العام املاض ي. وتعزى    869٪ مقارنة بمبلغ  26صحي 

 الزيادة بشكل رئيس ي إلى الزيادة في األعمال الطبية في الكويت.

أي أن  ٪  93هي  أن النسبة املجمعة    رؤية  مفي الرسم البياني السفلي األيسر، يمكنك

 ٪  1.6تحسن بنسبة  هناك  
 
   سنويا

 
بنفس الفترة من العام املاض ي. ويعزى هذا    مقارنة

التحسن إلى حد كبير إلى انخفاض املطالبات املتكبدة في قطاعات الحوادث الطبية  

٪ في نسبة الخسارة 1.5والسيارات والحوادث العامة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة  

العلوي األيمن، فإن صافي دخل االستثمار    مجمالية. إذا نظرتاإل  البياني  إلى الرسم 

من عام   أشهر  تسعة  بنسبة    2020ملدة  زاد  مليون دوالر    27إلى  ليصل  ٪  24.8قد 

بـ  أمريكي   وكان    22مقارنة  املاض ي.  العام  أمريكي  دوالر  بشكل  ذلك  مليون   
 
مدفوعا

مجموعة  ي تم تسجيلها على استثمارات  أساس ي بمكاسب صرف العمالت األجنبية الت

 بالعملة األجنبية في تركيا وسوريا.  الخليج للتأمين

و و  اإليرادات  لنمو  نمو  اإل   نسبةالنتيجة  معدل  ناقص  الدخل  نمو  ملعدل  يجابية 

مليون دوالر أمريكي    43صافي ربح قدره    مجموعة الخليج للتأمين  سجلت  املصروفات،

  35أرباح بلغت  مقارنة ب ٪  22، بزيادة قدرها  2020م  في األشهر التسعة األولى من عا

 .2019مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام 

 .لسيد مصطفى لتغطية الصفحتين التاليتينلاآلن  أحول االتصالس
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أنوج.   شامي  ال مصطفى   إلىشكرا  االنتقال  على    يمكننا  املتحدة  العقارات  حيث  ،  11الصفحة  شركة 

مليون دوالر أمريكي من اإليرادات لألشهر    243يظهر الرسم البياني العلوي األيسر  

في   املنتهية  بنسبة  2020سبتمبر    30التسعة  ا  انخفاض  يمثل  ما  وهو  مقارنة  14،   ٪

اإليجا عائدات  النخفاض  نتيجة  هذا  كان  املاض ي.  العام  من  نفسها  ر  بالفترة 

بنسبة   لألعمال  40والضيافة  املؤقت  واإلغالق  اإليجار  من  اإلعفاءات  بسبب   ٪

انخفاض   إلى  السوق  ظروف  أدت  كما  مختلفة.  مناطق  في  اإلغالق  أثناء  الفندقية 

٪، مدفوعة 69انخفضت أرباح التشغيل بنسبة  كما  إيرادات املقاوالت والخدمات.  

 بانخفاض اإليرادات والهوامش املنخفضة. 

مليون دوالر أمريكي    16صافي خسارة بلغ  تشاهدون  م البياني السفلي األيسر،  في الرس

ماليين دوالر    10ربح قدره  مقارنة ب  2020سبتمبر    30خالل األشهر التسعة املنتهية في  

انخفاض   إلى  الخسارة  يعود سبب صافي  املاض ي.  العام  من  الفترة  نفس  في  أمريكي 

  10بمقدار ، وخسارة إعادة تقييم العقارات االستثمارية ااإليرادات كما ذكرت سابق  

 مليون دوالر أمريكي. 

يمكنك  12  الصفحةإلى  وباالنتقال   القابضة.  املتحد  الخليج  أن  التي تضم شركة  م 

  2020لتسعة أشهر من عام  لفي أعلى الرسم البياني األيسر أن اإليرادات    اتشاهدو 

انخ  102  بلغت والتي  أمريكي،  دوالر  بمبلغفضت  مليون  دوالر    169  مقارنة  مليون 

. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى االنخفاض الحاد في  2019نفس الفترة من عام ل أمريكي  

السلبية إلى جانب انخفاض حصة   أسواق املالاالستثمار بسبب تحركات    ايرادات

إلى   الزميلة  الشركات  من  في    9النتائج  أمريكي  دوالر  عام  الماليين  من  أشهر  تسعة 
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. وانخفض  2019نفس الفترة من عام  لمليون دوالر أمريكي    35  مقارنة بمبلغ   2020

تسعة أشهر من عام  خالل المليون دوالر أمريكي    34دخل االستثمار من ربح قدره  

 .2020مليون دوالر أمريكي في عام  2إلى خسارة قدرها  2019

مليون    25إلى  األيمن، زادت مخصصات خسائر االئتمان    العلوي   في الرسم البياني

بـ   أمريكي مقارنة  املاض ي    3دوالر  العام  من  الفترة  نفس  أمريكي خالل  دوالر  ماليين 

 .19-تأثير جائحة كوفيد لنتيجة  فيم بسبب ارتفاع املخصصات في بنك

  القابضة   الخليج املتحد   شركةرؤية أن    مفي الرسم البياني األيسر السفلي، يمكنك

  2020تسعة أشهر من عام  المليون دوالر أمريكي في    46خسارة صافية قدرها    تحقق

قدرها   بأرباح  نتيجة    11مقارنة  الربح  في  االنخفاض  كان  أمريكي.  دوالر  مليون 

ا لظروف السوق غير املستقرة.   النخفاض اإليرادات واملخصصات املرتفعة نظر 

سبتمبر    30كما في  ٪  18.7حد  لبنك الخليج املت  جمعبلغ معدل كفاية رأس املال املو 

2020. 

 اآلن إلى السيد بيناك لتغطية الصفحات املتبقية.حول االتصال سأ

، مصطفى.   بيناك مايترا  
 
.  OSNنمو وتوقعات  التي تتناول    13لى صفحة  إن  سوف ننتقل اآل شكرا

بالتبادل. كان عام    ةالالحق  والبث املباشر في مناقشاتنا  OTTسنستخدم مصطلحات  

مع أول حقوق رقمية مدفوعة    OSNهو عام االنتهاء من التحول التشغيلي لـ    2020

التي  )أي   املنتجات(  تلك  لبث  عليهاتستخدم  الحصول  تم  االستوديوهات    التي  من 

و  وأقوى ترشيد  الرئيسية،   
 
حجما أصغر  التنظيم  وجعل  املحتوى  وتكلفة   ،OSN 

Streaming   منصة  وهيOTT    الخاصة بنا مع محتوىDisney    الحصري الذي يتلقى +
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  تاالتصاال مع شركات  مع إطالق العديد من شراكات  و العمالء.    جيدة من  ستجابةا

بالفعل وشراكات أخرى في طور اإلعداد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

تعمل  ف أن  املتوقع  نمو   OSNمن  تسريع  الـ  على  األسو   OTT  منصة  من  كل  اق  في 

مبيعات   ظهر 
ُ
ت الدخل.  منخفضة  واألسواق  معدل   OTTالرئيسية  ا  أيض  املباشرة 

مل ا  متزايد  ا  واتجاه  ا  متسارع  اإل تشغيل  للوحدةتوسط  إصدارات    يراد    OSNبسبب 

+ وما إلى    Paramountو  NBCUو   HBO+ و  Disneyاألصلية إلى جانب محتوى مثل  

  OSNمنخفض االختراق، وبالتالي  ذلك. ال يزال سوق الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

املنطقة  في  الطويلة  جيد  و   بخبرتها  وضع  في  الحصري  ومحتواها  التجارية  عالمتها 

املتزايدة في منطقة الشرق    OTTمن    لالستحواذ على جزء كبير من الحصة السوقية

رد فعل وسائل التواصل االجتماعي دليل على أن  ويعتبر    األوسط وشمال إفريقيا.  

OSN    ومعدل املتابعين  مثل  األساسية  املعايير  لجميع  ا  جيد  ا  جذب  الثناء  شهدت 

التواصل   وسائل  منصات  جميع  عبر  ذلك  إلى  وما  واملشاهدات  املحادثة  ومعدل 

خالل األشهر الستة    OSNتحسن تصنيف تطبيق  فقد  عالوة على ذلك،    .االجتماعي

ا في قطا   20املاضية وال يزال ترتيبها ضمن أفضل   ع الترفيه في جميع األسواق  تطبيق 

 الرئيسية. 

برنامجين أصليين باللغة    OSNوحده، أطلقت    2020الربع الثالث من عام    وخالل

  مسلس   OSNفي نوفمبر، أطلقت  و(.  "يال نتعش ى" و"قعدة رجالة"العربية ) 
 
  جديدال

 
ا

. عالوة على ذلك، Fremantle" بالشراكة مع املوزع العاملي  No Man’s Landبعنوان "

.  2021هناك املزيد من النسخ العربية األصلية في طور اإلعداد في الربع األول من عام  
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مكتوبة  OSNبرامج  أضافت  كما   غير  أو  مكتوبة  كانت  )سواء  تم    وسواء   األصلية 

كانت  إصدارها   القوية  أو  املحتوى  قاعدة  إلى  العمق  من  ا  مزيد  اإلعداد(  مرحلة  في 

بـ   الخاصة  جعل    OSNالحالية   OSN  برامجو      OSN Streamingتطبيق    منمما 

Home  .أكثر جاذبية 

شراكات    OSNتأثرت   إطالق  في  التأخير  بسبب  الوبائي  شركات    OTTبالوضع  مع 

أبطأ من املتوقع بسبب عمليات اإلغالق وتباطؤ اإلقبال    DTHاالتصاالت ومبيعات  

من تحقيق مستوى األرباح قبل الفوائد    OSNفي نقاط مبيعاتنا. ومع ذلك، تمكنت  

كما هو مخطط له وما    2020في بداية العام    والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

ية في األرباح قبل نتائج إيجاب  2021في الربع األول من عام    OSNزلنا نأمل أن تحقق  

 . ئد والضرائب واالستهالكالفوا

ال  وباالنتقال الصناعات املتحدة عن صافي ربح قدره    شركة  أعلنت  ،16  صفحةإلى 

ا  2020تسعة أشهر من عام  الماليين دوالر أمريكي خالل    10 ، وهو ما يمثل انخفاض 

الت٪  61بنسبة   بفترة  عام  مقارنة  من  أشهر  االنخفاض2019سعة  وُيعزى  إلى    . 

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية خالل الفترة    ارباحانخفاض حصتها في  

 والتي تأثرت بسبب التقلبات في أسعار النفط. 

ا، وظل دخله التشغيلي   ا ثابت  ا  صحي  سجل البنك األردني الكويتي أداء  تشغيلي  ا مدفوع 

، أي أقل  2020م  تسعة أشهر من عاال٪ خالل  3.4بهامش صافي فائدة صحي بنسبة  

الفترة نفسها من عام  3.5بقليل من   في  الثالث من عام  و.  ٪2019  الربع  ،  2020في 

قدره    سجل ربح  أمريكي،  3البنك صافي  دوالر  قدرها    فىيتعال  ماليين    8من خسارة 



13 
 

خالل  بشكل عام،  و .  2020ماليين دوالر أمريكي تم تسجيلها في النصف األول من عام  

، أعلن البنك األردني الكويتي عن خسارة صافية  2020تسعة أشهر من عام  فترة ال

مليون دوالر أمريكي خالل نفس    29ماليين دوالر أمريكي مقارنة بأرباح قدرها    5قدرها  

إلى حد كبير بسبب ارتفاع املخصصات من قبل    ذلك ، ويرجع  الفترة من العام املاض ي

 البنك في أعقاب ظروف االقتصاد الكلي. 

تعود شركات  و .  2020تسعة أشهر من نتائج  فترة ال  خاللأبرز ما لدينا    اهذ  كانلقد  

التجارية   األنشطة  وتنتعش  العالم،  بقية  مثل  ا  تمام  طبيعتها  إلى  ببطء  مجموعتنا 

 بحذر بأننا سننهي العام في وضع أفضل بكثير. نحن متفائلون و بينما نتحدث. 

لدعوة مستمعينا لطرح أي أسئلة قد  لى مدير الجلسة  إن  حول االتصال اآل أوسوف  

 تكون لديهم.

 . تفضل.ليكس، أيوب من الواحة كابيتال. أليكس أول من سؤالنا األ  مدير الجلسة  

 أ يوب أليكس أ
 
ا على مستوى   مما مقدار النقد الذي لديكوتهانينا على النتائج.   شكرك جزيال حالي 

 و  الشركة القابضة؟
 
، ما مقدار التدفقات النقدية التي تتوقعها في الربع الرابع  ثانيا

ا؟  شركة القابضةعلى مستوى ال  صادرةوالتدفقات النقدية ال  2021 عامو   أيض 

بلغ   2020سبتمبر  30نه كما في أسئلة. ويمكنني التأكيد شكرك على هذه األ أ ي جتاه نوج رو أ

مريكي. وقد ظلت التدفقات النقدية  أمليون دوالر  632الرصيد النقدي املعلن عنه  

ة  منا بمشاركقالواردة على مستوى الشركة القابضة كما هي للسنة وهي التي 

شكل  الواردة على   في مؤتمر نتائج ربع السنة السابق. تأتي تدفقاتنا النقدية ارقامها

ول من السنة. ونتيجة  رباح التي تأتي بشكل نمطي في النصف األ توزيعات األ 
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عند مبلغ   2020، تأخرت بعد التدفقات النقدية ولكن ظل الرقم لعام 19-دلكوفي

 أمليون دوالر  90
 
 وهو املبلغ الذي تم استالمه.  مريكي تقريبا

 أ أيوب ليكس أ
 
؟ ما هو مبلغ التدفقات النقدية الواردة  2021وماذا بشأن عام . شكرك كثيرا

 والصادرة التي تتوقعونها؟  

وضع امليزانية لشركات املجموعة وسنكون في وضع أفضل إلعطاء    االن بصددنحن  تاجي ه نوج رو أ

هناك الكثير من األجزاء   وفي الوقت الحالي،التالي.  مؤتمرنافي  لبيانات املزيد من ا

 املتحركة، لذا علينا تقييمها والعودة إليك. 

، سوف تقوم الكثير من الشركات بدفع توزيعات  19نه في وضع كوفيد أولكن يبدو    أيوب ليكسأ

لذلك في النهاية سيكون هناك بعض االستنزاف النقدي على مستوى  قل. أرباح أ

لحد األدنى من النقد الذي ستحتفظ به  ما هو نوع ا وسؤالي هوالقابضة. الشركة 

 ؟القابضةالشركة على مستوى 

ال نشعر بالراحة  ، 19نه في ضوء عدم استقرار وضع كوفيد أكما ذكرنا بوضوح  بيناك مايترا  

ا   منقدم لكما  عادةو . ة هذه املعلوماتملشارك
 
ا، لكننا نعتقد أن لدينا مبلغ اتجاه 

ا لتاريخ االستحقاق التالي في مارس  ا من النقد نظر  استخدام   ميمكنكو . 2023كبير 

االتجاه التاريخي. نعم، سوف نحصل على أرباح أقل، وهذا أمر مؤكد. سنرى ما  

 يمكننا القيام به للتخفيف من تأثير ذلك. ولكن  
 
طلب  ، فقد تم  ما زال الوقت مبكرا

من جميع شركات املجموعة وسننهي عملية إعداد امليزانية بحلول  البيانات 

منتصف شهر ديسمبر. سنكون مستعدين لإلجابة على هذا السؤال بعد ذلك.  

 
 
 . لك شكرا
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. ما هو أقل مستوى من النقد ستقومون باعتقادك باالحتفاظ به؟ ألنني   أليكس أيوب 
 
حسنا

أعتقد أنه حتى حلول موعد استحقاق السندات التالي قد يكون لديكم أقل من  

 ذلك املبلغ ؟ 

    500ستستحق سندات بقيمة  2023ال، في مارس  بيناك مايترا 
 
مليون دوالر. نعتقد بأننا دائما

القدر الكافي من النقد، بل وأكثر، لسداد املستحقات. سياستنا لم   ديناسيكون ل

بانتظار أن نرى إذا ما   نتتغير، وخططنا تشير إلى أننا سنبقى على نفس النهج. نح 

 وبمجرد ما تصبح الصورة أوضح  
 
تحسنت األمور. لذلك لنضع هذا األمر جانبا

 سوف نطلعكم على األمر. 

  أيوب ليكس أ
 
 حسنا

 
  ، شكرا

 
 . جزيال

 . تشموزنفيد من  ي سؤالنا التالي من فالديمير د مدير الجلسة  

  ديفيد فالديمير 
 
  هونقد  مبلغ ن أهل قلت ستيضاحي. لدي سؤال ا   .مساء الخير للجميع  ،مرحبا

 مريكي على مستوى الشركة القابضة؟ أ مليون دوالر 632

 هذا صحيح.   تاجي ه نوج رو أ

،  ديفيد فالديمير 
 
. حسنا

 
 شكرا

ا مشاركتكم في م يترا  ابيناك م   لكم، ونقدر لكم جميع 
 
ا جزيال   الربع الثالث لشركة ؤتمرشكر 

ا التوفيق، وال سيما األشخاص الذين يعيشون في أوروبا. املشاريع . نتمنى لكم جميع 

ا في مكان أفضل مما  2021ونأمل أنه بحلول الربع الثاني من عام  ، سنكون جميع 

 
 
  نحن فيه. شكرا

 
 .  جزيال
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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 0.30620 has been used in the presentation for financial numbers
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Business Update
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Macro perspective

Kuwait Consumer Spending

(% y/y)
$69

$15

$39

Evolving macro-economic conditions and events causing uncertainties

Resurgence of 
Covid-19 

cases in Europe

Next round of 
economic 

stimulus expected

Impact of US 
presidential 

elections

Kuwait general 
elections in 

Dec’20

Brent Crude Boursa Kuwait

Ara’s consumer confidence 

index for Kuwait up to 102 in 

Sep’20 from 98 in Jun’20

Brent crude price improved 

from a low of $15 to $39

Trading on Boursa Kuwait 
increased by 66% in 

Q3’20 vs. Q2’20

Market resilience despite uncertainties

22%
31%

-8% -11%

-39%

2%

27% 34% 30%
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Our results for this quarter underline the Group’s fundamentals

USD million

519

154

60

163

573

186

71

175

(58)

18

(24)

22

13

32

2

11

Revenue Net Profit

13 22 2 8

Q2’20 Q3’20 Q2’20 Q3’20
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Performance Update
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KIPCO consolidated: Financial performance

1,670 

1,852 

9M'19 (restated)* 9M'20

(69)

49 

9M'19 (restated)* 9M'20

USDmn

Revenue Net Profit

USDmn

1Basic Earning per share (reported)

(6.9) 2.29M

*Please refer Notes 2 and 3 for details on restatement

EPS1 (Cents)
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Burgan Bank Group (BBG)

220 

106 

9M'19 9M'20

14.0 14.3 

2019 9M'20

USDbn

Loans Deposits Asset Quality

USDbn

Net Profit & Provision

USDmn

2.1%

3.7%

2019 9M'20

NPA to Gross Credit Facilities

13.0 
14.7 

2019 9M'20

Total Provisions & CAR

43 136

781

839

824

975

2019 9M'20

Specific General

USDmn

Operating Income

582 537

9M'19 9M'20

USDmn

Note: Financial results of 9M’2019 include only eight months performance of subsidiaries (except BoB). 

9M’19 9M’20

Kuwait 340 272

Regional 242 265

9M’19 9M’20

Provisions 84 176

281% 207%

202% 135%

NPA coverage with collateral
NPA coverage without collateral

2.5NIM 2.2

16.0%

Basel III CAR 
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USDbn

Loans^ Deposits^ Net Profit

USDbn

Percentage

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

Percentage Percentage

USDmn

1.2

0.0 0.0

2.8

4.0

1.3

0.1 0.0

2.3

3.7

AGB BOB TIB BBT Total

2019 9M'20

1.5

0.0
0.3

1.9

3.7

1.5

0.7
0.2

1.8

4.3

AGB BOB TIB BBT Total

2019 9M'20

2.5%

0.4%

1.7% 

0.7% 

1.2%

2.1%
1.9%

0.8%

-0.4%

0.8%

AGB BOB TIB BBT Average#

9M'19 9M'20

BBG: Regional operations

Kuwait Projects Company (Holding)

34 

3 
6 

19 

62 

31 

14 

3 

(10)

38 

AGB BoB TIB BBT Total

9M'19 9M'20

5.4%

0.8%

1.8%

4.2%
3.9%

5.7%

1.3% 1.8%

3.4% 3.6%

AGB BoB TIB BBT Average#

9M'19 9M'20

36%

72%

44%

47%

44%40%
49%

58%

45% 44%

AGB BoB TIB BBT Average#

9M'19 9M'20

* For calculation of 9M’19 ratios for AGB, TIB, BBT net interest margin, cost to income and return on assets, eight months 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, for 9M’20 BoB is classified as an investments and results are consolidated. For calculating Return on Assets for BOB, 
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Gulf Insurance Group (GIG) 

869 

1,092 

436 
489 

9M'19 9M'20 9M'19 9M'20

USDmn 

Combined Ratio

Gross and Net Premium written Net Investment Income

USDmn

USDmn 

Net Profit & ROE

USDbn

70%
69%

24% 24%

9M'19 9M'20

Loss Ratio Expense Ratio

22

27

9M'19 9M'20

35

43

9M'19 9M'20

Return on Equity (Annualized)

Gross Premium Net Premium

Combined Ratio

94% 93% 15.0% 16.0%
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United Real Estate (URC) 

283 

243 

9M'19 9M'20

USDmn 

Net Profit

Total Revenue Operating Profit

USDmn

USDmn 

Total Assets & ROE

USDbn

10 

(16)

9M'19 9M'20

47

15

9M'19 9M'20

2,061

2,022

9M'19 9M'20

Return on Equity (Annualized)

2.1% (3.5)%
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United Gulf Holding Company (UGH) 

169 

102 

9M'19 9M'20

USDmn 

Net Profit

Revenue Provisions for Credit Losses

USDmn

USDmn 

AuM & Capitalisation

USDbn

11 

(46)

9M'19 9M'20

3

25

9M'19 9M'20

13.6 13.0

2019 9M'20

18.7%

Basel III CAR 
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OSN Background

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

Region
Latin 

America

TV 
Household

(Mn)

Pay TV/ 
TV Households 

(%)

MENA Region1 367 72 ~10%

Latin America 621 56 44%

UK 67 27 56%

India 1,352 197 66%

US 329 120 79%

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)

▪ OSN operates an increasingly platform-agnostic pay-TV network across multiple platforms:
- Direct-to-home (“DTH”): Broadcast and on-demand programmes through DTH satellite TV utilising key regional satellite

platforms

- Cable fibre & Internet Protocol television (“IPTV”): Broadcasting via partnerships with leading cable/ telecom operators

- Commercial: Large residential setups, multi-unit dwellings (e.g. military base) as well as hotels which are reported as

commercial

- Over-the-top (“OTT”): Own OTT service, “OSN Streaming” with best-in-class content and features

▪ Premium content offerings with 77 premium channels with the largest numbers of 48 HD, 29 SD channels available in

the region
- Exclusive contracts with major Hollywood studios

- Biggest blockbuster movies and  latest series along with first window OTT rights from major studios

▪ OSN offers an unparalleled entertainment content across 25 countries in MENA including majority of Western 

programs paired with an extensive tailored local offering

▪ OSN employs ~700 people in 11 offices, 22 retail locations across MENA and a network of 126 partners

MENA Pay Tv Potential Expected growth of OTT in MENA
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'Yalla Neta'asha’

(Come Dine With Me)

‘Aa’det Rigala No man’s land

On Syrian war 

1 2 3

➢ First Arabic original launched in 
Sep’20

➢ 45 episodes series

➢ New celebrity talkshow ‘Aa’det 
Rigala’ launched in Sep’20

➢ Show received an overwhelming 
response from viewers

More Arabic original shows are in pipeline for 2021✓

➢ New original series launched in 
Nov’ 2020

➢ Partnered with global distributor 
Fremantle

➢ OSN will air eight-part series

OSN successfully launched Original Arabic Productions



15Kuwait Projects Company (Holding)

Source: Broadcast Pro ME, Arab News

OSN successfully partnered with major Telcos in the region
✓

ViacomCBS launched its new streaming service Paramount+ on the OSN streaming application as 
well as OSN Live ✓

Operational improvement as well as EBITDA plans on track; Longstanding telco and direct 
relationships with customers is a solid platform to transition and scale OTT segment

Number of subscribers increased from ~80K to >~300K now on OSN Streaming✓

OSN made telco and content partnerships in the region
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43 

24 

9M'19 9M'20

USDmn 

Loans & Deposits

Total Revenue Net Profit

USDmn

USDmn 

Operating Income & Net Profit

USDbn

2.2 2.2 

2.6 2.6 

2019 9M'20

Loans Deposits

25

10

9M'19 9M'20

125
115

29

-5

9M'19 9M'20

Operating income Net Profit

United Industries Company (UIC) 

Jordan Kuwait Bank (JKB)

Other key entities 
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Annexure
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KIPCO consolidated: Balance Sheet

Consolidated Balance Sheet (USDmn) 2019* 9M’19 9M’20

Cash in hand and at banks 5,166 4,641 4,724 

Treasury bills, bonds & other debt securities 1,784 1,917 1,832 

Investment in associates 1,150 1,143 1,120 

Investment in a media joint venture 408 457 -

Investment properties 2,059 2,046 2,067 

Other investments 1,995 1,693 1,888 

Other assets (inc. goodwill & intangibles) 21,037 20,275 21,404 

Total assets 33,599 32,173 33,035 

Due to Banks & Other FI’s 4,655 4,336 3,641 

Deposits from Customers 17,426 16,625 18,459 

Debt 6,312 5,800 5,690 

Other liabilities 1,909 2,006 2,228 

Equity attributable to equity holders of the Parent 
Company

820 922 664 

Perpetual capital securities 501 502 501 

Non-controlling interest 1,975 1,981 1,852 

Total liabilities and shareholders equity 33,599 32,173 33,035 

*restated
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KIPCO consolidated: Income Statement

Consolidated Income Statement (USDmn) 9M’19 9M’20

Interest income 1,004 788 

Investment income 60 285 

Fees and commission income 155 133 

Share of results of associates 62 42 

Share of results of a media joint venture (143) (20)

Hospitality and real estate income 300 255 

Other revenues 231 369 

Total revenues 1,670 1,852  

Interest Expenses 714 592 

General and administrative expenses 427 422 

Other expenses and provisions 438 753 

Taxation 39 20 

Loss from discontinued operations - -

Non-controlling interest 121 16 

Net profit attributable to Equity Holders of the Parent Company (69) 49 

Basic Earnings Per Share, Cents (Reported) (6.9) 2.2

Basic Earnings Per Share for continuing operations, Cents (Reported) (6.9) 2.2

*restated
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KIPCO consolidated: Financial performance

1,813 
1,670 

1,852 

9M'19 (original) 9M'19 (restated) 9M'20

74 

(69)

49 

9M'19 (original) 9M'19

(restated)

9M'20

USDmn

Revenue Net Profit

USDmn

1Basic Earning per share (reported)

2.5 2.29M (6.9)

EPS1 (Cents)

*Please refer Notes 2 and 3 for details on restatement
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