
  



 )القابضة(   الكويت مشاريع لشركة  المالية النتائج  بشألن الهاتفي مؤتمر ال نص 
 2020المالية  سنة لل

 

معكم   المقدمة   للجميع.  الخير  سانشيز  إمساء  جي  لينا  أف  إي  بكم  أ .  هيرميسمن  رحب 

 
 
حول نتائج    –  كيبكو  –الهاتفي لشركة مشاريع الكويت )القابضة(  ؤتمر  املفي    جميعا

املالية   ويسرني  2020السنة  م أ.  بيناك  السيد  املؤتمر  في  اليوم  معنا  يكون  ترا  يان 

والسيد  لمجموعةل  يناملالياملدراء  رئيس  ) الرقابة  رئيسال)نائب    روهتاجينوج  أ(   ،

مصطفى  للمجموعة  املالية والسيد  )نائب  ال(  واملا،  رئيسالشامي  (.  ةبسا حملالية 

 .  تفضل .لى السيد بيناك مايتراإن تحويل االتصال ود ال أو 

للجميع.  إشكرك  أ بيناك مايترا  الخير  مساء  االنضمام  ألينا.  على  مؤتمر  لنا  شكركم  نتائج  في 

املالية   الجميع  أونتمنى    ،2020السنة  يكون  املالحظة  في  ن  يرجى  جيدة.  ن  أصحة 

ال  متاح  يضاحي  العرض   أاليوم 
 
املالية    يضا البيانات  مع  االلكتروني  املوقع  على 

 للسنة. 

إلى الصفحة  كالعادة انتباهكم  نلفت    التي  و   اليضاحيمن العرض    2، 
 
بيانا تتضمن 

  
 
املعلومات  بعض  بعض البيانات التي سنقدمها اليوم و إن  .  سؤوليةامل خالء  ل موجزا

العرض   في  استشرافية  اليضاحياملتوفرة  طبيعة  ذات  بأحداث  تستند  و   ،تتعلق 

التوقعات   إلى  البيانات  والتقديرات  الحالية  هذه  وهي  شاريع  امل لشركة  والتنبؤات 

للمخاطر و  اليقين  عرضة  ا  الذي  عدم  تؤثر سلب  النتائج املستقبلية ولذلك  قد  على 

ا لألداء أو النجازات أو النتائج املستقبلي  ة.فهي ليست ضمان 

كوفيد في معظم أنحاء العالم، نأمل أن تنتقل للحماية من فايروس  لقاح  المع طرح  

 نحو مستويات تشغيل ما قبل  
 
تدريجيا العالم  األنشطة االقتصادية على مستوى 



الربع األخير من عام  الوباء الكويت إظهار مستويات جيدة  2020. خالل  ، واصلت 

االستهالكي النفاق  في  من  التجاري  النشاط  وعادت    وزيادة  املال،  رأس  أسواق 

نفسه،  الوقت  وفي  الوباء.  قبل  ما  مستويات  من  بالقرب  ا  أيض  العقارات  مبيعات 

ا في ديسمبر وتشير العديد من التوقعات    60تجاوز سعر النفط   ا أمريكي  أن  إلى  دوالر 

 . 2021يظل سعر النفط حول هذا املستوى في عام 

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

في  القيمة  لخلق  تنفيذ خطتنا  نواصل  فإننا  العالم،  من  أجزاء مختلفة  في  جديدة 

الحد  في  اللقاح على نطاق واسع  توزيع  أن يساعد  نأمل  بينما  الحالية،  البيئة  هذه 

 من انتشار جديد للحاالت. 

الرئيسية    ناشركات واصلت   من  تحسينها  التابعة  الرابع  الربع  في  التشغيلي  األداء 

من  2020 الثالث  الربع  في  أظهرته  الذي  االتجاه  مع  يتماش ى  بما   ،2020  .

 .قليلبعد الرئيسية  يةالتشغيلنا وستالحظون التأثير عندما نناقش أداء شركات 

بت لتزويدكم  السيد مصطفى  إلى  االتصال  بتحويل  الن  األداء  حول  حديث  سأقوم 

 . اليضاحيمن العرض  4في الصفحة شاريع امل املالي لشركة 

 ومساء الخير للجميع.  ،شكرك يا سيد بيناكأ شامي  المصطفى 

إعادة   تم  أنه  مالحظة  لعام  إدراج  يرجى  املالية  في البسبب    2019البيانات  تغيير 

  2020ركة تابعة للمجموعة في الربع األول من عام  ش  أصبحتالتي    OSNتصنيف  

  2019في بياناتنا املالية املنشورة في األصل لعام  تعاملنا  زيادة في ملكيتها. بينما  ال  بعد

أنها    OSNمع   للبيع، تسعلى  به  املعاد صياغتها    جلأصل محتفظ  املالية  البيانات 

والتي لم يتم تضمينها من قبل حسب    2019حصتنا من النتائج من العمليات لعام  



إلى   الرجوع  يرجى  آنذاك.  السنوية    3و  2املالحظة  التصنيف  املالية  بياناتنا  من 

 .  دراجصول على تفاصيل حول إعادة ال للح

الصفحة   إلى  العرض    4وبالرجوع  بنسبة  اليضاحيمن  اليرادات  ارتفعت  في 8،   ٪

دوالر  ار  ملي  2.302دوالر أمريكي مقارنة بـار  ملي  2.482لتصل إلى    2020السنة املالية  

. وتعزى الزيادة في اليرادات بشكل رئيس ي إلى زيادة دخل االستثمار.  2019أمريكي في 

تم   والضيافة  موازنة  وقد  الفوائد  دخل  انخفاض  خالل  من   
 
جزئيا الزيادة  هذه 

عام   في  الرقمية  الصناعية  واألقمار  العالم  قطاع  من  الدخل  يشمل  والعقارات. 

عائدات    2020 االستثOSNدمج  دخل  في  الزيادة  كانت  القيمة  .  ألرباح  نتيجة  مار 

 .OSNالعادلة الناتجة عن زيادة حصة شركة مشاريع الكويت في 

أ ، أي أن  2020مليون دوالر أمريكي للسنة املالية    22عن صافي ربح قدره  علنا  لقد 

سنت للسهم. العائد على السهم املعاد    0.13فلس للسهم أو    0.4  تبلغ  سهمل اربحية  

 سنت للسهم.  11.0-فلس للسهم أو  33.2-هو   2019 ةاملاليسنة لل إدراجه

 . أنوجن إلى السيد ال  اليضاحيقوم بتحويل العرض  أسوف 

 

ال أ   روهتاجي  أنوج يمكننا  مصطفى.  يا  اال شكرك  الصفحة  إ  نتقال ن  بنك    5لى  نتائج  تغطي  التي 

عرضنا   في  الرئيسية  النقاط  على  سنركز  ويمكنكاليضاحيبرقان.  لى إ  الرجوع  م، 

ب  ؤتمراملنص   الخاص  لعام  الهاتفي  برقان  بنك    اليضاحي العرض  و   2020أرباح 

بذلك   لبنك برقالخاص  الرسمي  املوقع  التفاصيل.  على  للحصول على مزيد من  ان 

 . 2021فبراير   17في املؤتمر  ُعقد هذالقد 

، تضمنت نتائج بنك  2019قبل أن نبدأ، أود أن أذكركم مرة أخرى أنه خالل عام  



باستثناء   التابعة  للشركات  املالية  التقارير  حيث  من  واحد  شهر  ملدة  ا  تأخر  برقان 

بغداد.   ألن  لذلك  بنك  املقارنة  لغرض  السياق  هذا  في  املالية  البيانات  قراءة  يجب 

بغداد    12تغطي    2020أرقام   بنك  تصنيف  إعادة  تم  ذلك،  إلى  بالضافة  ا.  شهر 

، كما هو الحال في البيانات  2020كأصل محتفظ به للبيع في البيانات املالية لعام  

لعام   الر 2019املالية  في  التصنيف  إعادة  كانت  مدفوعة    2020بع األخير من عام  . 

 ارية مع املشترين املحتملين لبيع بنك بغداد. باملناقشات الج

بنسبة   • القروض  دفتر  عام  1.4ارتفع  نهاية  في  عام  مع  قارنة  بامل  ٪2020 

بمقدار  2019 زاد  )الذي  الكويت  في  القروض  نمو دفتر  مليون    475. وكان 

أو   أمريكي  عام  4.7دوالر  في  للتركيز  ٪2020  البنك  باستراتيجية  ا  مدفوع   )

على النمو في الكويت وتم تعويضه من خالل خفض دفتر القروض في تركيا  

، ويرجع  2019 عاممع  قارنة باململيون دوالر أمريكي   320٪، أي 11.4بنسبة 

 إلى انخفاض قيمة الليرة التركية.  يأساس بشكل ذلك 

بنسبة   • برقان  بنك  الودائع ملجموعة  في عام  2.5نمت  مع  قارنة  بامل  ٪2020 

  424٪ )أي  4.5بسبب زيادة الودائع في عمليات الكويت بنسبة    2019عام  

الودائع   في  النمو  قوبل  أمريكي(.  دوالر  أساس بمليون  بشكل  ي  الكويت 

في   الودائع  تركيا  بانخفاض  برقان  أو    77بمقدار  بنك  أمريكي  مليون دوالر 

3.9 ٪ 
 
 بسبب انخفاض قيمة العملة.أيضا

لعام   • التشغيلي  الدخل  قيمته    2020بلغ  أمريكي،    702ما  دوالر  مليون 

بكامله.    2019العام  مع  قارنة  باململيون دوالر أمريكي    117بانخفاض قدره  

ا، ُيعزى هذا االنخفاض إلى خفض بنك الكويت املركزي   كما أوضحنا سابق 



بمقدار   الخصم  نوفمبر    25لسعر  في  أساس  نقطة    125و  2019نقطة 

مارس في  األنشطة    إلىبالضافة    2020  أساس  مستويات  انخفاض 

ا على دخل الرسوم والعموالت   االقتصادية خالل العام. وقد أثر ذلك أيض 

بنسبة   انخفض  والذي  العام،  الفائدة،  و ٪.  14.8لهذا  سعر  خفض  بعد 

لل الفائدة  هامش  صافي  نقطة    36بمقدار    2020  ةاملاليسنة  انخفض 

 .2019٪ في عام 2.4٪ مقابل 2.1أساس ليصل إلى 

بمقدار  خف • التشغيلية  مصاريفه  البنك  أمريكي    16ض  دوالر  مليون 

 للتعويض الجزئي عن انخفاض الدخل التشغيلي.

بيان  • على  املحملة  املخصصات  بمقدار    ات زادت  دوالر    92الدخل  مليون 

إلى   لتصل  عام    254أمريكي  في  أمريكي  دوالر    162مقابل    2020مليون 

باملخصصات االحترازية البالغة  مدفوعة    2019مليون دوالر أمريكي في عام  

مليون دوالر أمريكي    54مليون دوالر أمريكي وزيادة املخصصات بنسبة    56

 في العمليات املصرفية في تركيا.

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

عام    111قدره   في  أمريكي  دوالر  دوالر    279مقابل    2020مليون  مليون 

 ٪.60، بانخفاض قدره 2019في عام  أمريكي

٪ 2.1مقابل    2020٪ في نهاية عام  3.5إلى    األصول غير العاملة   زادت نسبة  •

في تركيا.   االصول غير العاملةمدفوعة بشكل أساس ي بارتفاع   2019في عام 

نسبةوأعلن   األ األ   البنك عن  املستوى  من  العادية  البالغة    CET1  ول سهم 

و 10.5 املال٪  رأس  كفاية  في  18.1  البالغ   CARمعدل  كما  ديسمبر    ٪31 



املطلوبة  2020 للنسب  األدنى  الحد  و  8  وهي  مقابل  التوالي. ٪11.5  على   ٪

ا   من خالل الصدار الناجح للدين   CARرأس املال  لكفاية  تلقى البنك دعم 

)من    2020مليون دوالر أمريكي في الربع الرابع من عام    500بقيمة    ثانوي ال

في املال    املتوقع أن يكون االنخفاض   157بمقدار    CARمعدل كفاية راس 

إلى   أساس  دين  16.5نقطة  الشراء السترداد  خيار  ممارسة  بعد    الثانوي ٪ 

 .(2021مليون دينار كويتي في الربع األول من عام  100بقيمة 

الصفحة   • إلى  بمقدار  6باالنتقال  القليمية  القروض  دفتر  انخفض   ،310  

ا   مدفوع  القليمية  القروض  دفتر  في  االنخفاض  كان  أمريكي.  دوالر  مليون 

ا. انخفضت الودائع   بانخفاض قيمة العملة في تركيا كما هو مذكور سابق 

بعام    مقارنة  2020٪ في عام  2.5مليون دوالر أمريكي أو بنسبة    93بمقدار  

العمالء  2019 وودائع  القليمي  قروضنا  دفتر  حصة  بلغت  عام،  وبشكل   .

على    ن إجمالي دفتر قروض بنك برقان وودائع العمالءم٪  27٪ و26بنسبة  

كما التوالي بنسبة    .  القليمية  العمليات  ربح  صافي  خالل  86انخفض   ٪

والتغ  2019مع  قارنة  بامل  2020 الفائدة  أسعار  تأثير  تنظيم بسبب  في  يير 

 دخل الرسوم في الجزائر وزيادة املخصصات. 

الصفحة   إلى  االنتقال  الن  العرض    7يمكننا  أداء  اليضاحيمن  تلخص  والتي   ،

 مجموعة الخليج للتأمين. 

  مجموعة الخليج للتأمين   ، سجلت2020ديسمبر    31ثني عشر املنتهية في  لألشهر ال

 دوالر أمريكي، مسجلار  ملي  1.466نتائج قوية. بلغ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  
 
  ة

بنسبة   ا  صحي  ا  املاض ي. ار  ملي   1.299مع  قارنة  بامل ٪  13نمو  العام  في  أمريكي  دوالر 



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

النسبة املجمعة تقف عند    مشاهدة أن  مالبياني السفلي األيسر، يمكنكفي الرسم  

بنسبة  93 إلى حد  1.5٪ وهو تحسن  التحسن  املاض ي. ويعزى هذا  بالعام  ٪ مقارنة 

في قطاعي الخدمات الطبية والسيارات، مما   إلى انخفاض املطالبات املتكبدة  كبير 

بنسبة   انخفاض  إلى  الجمال1.2أدى  الخسارة  نسبة  في  نظرت٪  إذا  الرسم    مية.  إلى 

لعام   االستثمار  دخل  صافي  فإن  األيمن،  العلوي  بشكل    2020البياني  انخفض 

بنسبة   أمريكي    33إلى  ليصل  ٪  4.8هامش ي  دوالر  بـمليون  دوالر    35  مقارنة  مليون 

نتيجة   االستثمار  محفظة  على  العائدات  انخفاض  أثر  املاض ي.  العام  أمريكي 

زيادة حجم دفتر االستثمار  بإلى حد ما    ي تم موازنته والذلضعف أسواق رأس املال  

 في السياق العادي للعمليات.

و  اليرادات  لنمو  نمو  االيج نسبة  النتيجة  معدل  ناقص  الدخل  نمو  ملعدل  بية 

أعلنتاملصروفات للتأمين    ةمجموع   ،  مليون دوالر    54عن صافي ربح قدره  الخليج 

املالية   للسنة  قدرها  2020أمريكي  بزيادة  قدرها  22،  أرباح  عن  دوالر    ٪44  مليون 

عام   في  كما  2019أمريكي  ذلك،  إلى  بالضافة  الخليج أعلنت  تعرفون،  .  مجموعة 

االستحواذ  للتأمين   عملية  بنهاية    AXAشركة    عملياتعلى  عن  األوسط  الشرق  في 

على  2020عام   الحصول  بشرط  االستحواذ  من  االنتهاء  يتم  أن  املتوقع  ومن   .

مجموعة  جعل من  خالل هذا العام، األمر الذي سي   هات الرقابيةمن الجاملوافقات  

للتأمين   من  الخليج  تأمين  شركة  أكبر  املكتتبة  ثالث  األقساط  إجمالي  في  ناحية 

 . منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الن   االتصال  سأقوم  تحديث  مصطفىالسيد  لى  إبتحويل  لكم   ليقدم 
 
داء  أعن    ا



 القابضة.  شركة الخليج املتحد 

القابضة.   التي تتعلق بشركة الخليج املتحد 8الصفحة لى  إن . ننتقل ال أنوجشكرك أ شامي  المصطفى 

في   تشاهدوا  أن  األيسريمكنكم  البياني  الصفحة  الرسم  السنة  أعلى  إيرادات  أن   ،

انخفضت    139كانت    2020املالية   والتي  أمريكي،  دوالر    224مع  قارنة  باململيون 

. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى االنخفاض  2019مليون دوالر أمريكي في السنة املالية  

انخفاض   جانب  إلى  املعاكسة  السوق  تحركات  بسبب  االستثمار  دخل  في  الحاد 

  2020ماليين دوالر أمريكي في السنة املالية  9حصة النتائج من الشركات الزميلة إلى 

دوالر  41مع  قارنة  بامل املالية    مليون  السنة  في  دخل  2019أمريكي  انخفض  كما   .

من   عام    48االستثمار  في  أمريكي  دوالر  في    2إلى    2019مليون  أمريكي  دوالر  مليون 

 . 2020عام 

األيمنفي   البياني  الصفحة  الرسم  إلى أعلى  االئتمان  ارتفعت مخصصات خسائر   ،

دوالر أمريكي خالل العام املاض ي بسبب  يون  مل  8مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ    37

 . 19بسبب جائحة كوفيد   ارتفاع املخصصات في بنك فيم

األيسر   البياني  الرسم  الصفحةفي  مشاهدة  أسفل  يمكنكم  الخليج  أ،  شركة  ن 

سجلت    املتحد قدرها  القابضة  صافية  السنة    70خسارة  في  أمريكي  دوالر  مليون 

بأرباح قدرها    2020املالية   في السنة املالية  يون  مل  10مقارنة  .  2019دوالر أمريكي 

ا   نظر  املرتفعة  واملخصصات  اليرادات  النخفاض  نتيجة  الربح  في  االنخفاض  كان 

 لظروف السوق غير املستقرة.

املوحد   املال  رأس  إجمالي معدل كفاية  املتحدلبنك  بلغ  في  ٪  17.5  الخليج    31كما 

 . 2020ديسمبر 



العقارية شركتنا  إلى  أن  ،  املتحدةالعقارات  شركة  ،  وباالنتقال  املتوقع    علن تمن 

لذلك لم نكشف عن أرقام السنة كاملة في هذا  في وقت الحق هذا األسبوع.  ا  نتائجه 

عملية   ومن  بتضمين  التجميع،  املؤتمر.  نقوم  في  املتحدة  العقارات  شركة  حيث 

يمكنكم رؤية أن الدخل من الضيافة والعقارات  املشاريع،  البيانات املالية لشركة  

. وقد تم تعويض ذلك 2020مليون دوالر أمريكي خالل عام    64قد انخفض بمقدار  

بمقدار   القطاع  لهذا  النفقات  خفض  خالل  خالل    21من  أمريكي  دوالر  مليون 

العقار قطاع  تأثر  لألعمال    العام.  املؤقت  والغالق  اليجار  بإعفاءات  عام  بشكل 

الفندقية أثناء الغالق وغير ذلك. ومع ذلك، فإن الصناعة تتعافى الن، ونتوقع أن  

 . 2021من هذا االتجاه في عام  املتحدة العقارات شركة   تستفيد

 . إلى السيد بيناك لتغطية الصفحات املتبقيةبتحويل االتصال الن قوم أسوف 

 مصطفى.   بيناك مايترا 
 
الصفحة  شكرا إلى  الن  تتحدث عن    10لننتقل  . سنستخدم  OSNالتي 

االنترنت  والبث    OTTمصطلحات   عام  عبر  خالل  بالتبادل.  مناقشاتنا  ،  2020في 

تلفزيون    OSNحولت   مشغل  من  لقد مباشر  نفسها  رقمي.  مشغل  إلى  مدفوع  أو 

بالقدرة على تقديم  ث  للب أطلقت منتجها الرقمي   عند الطلب بنجاح مع االحتفاظ 

املخلصين   لعمالئها  متميزة  مدفوعة  تلفزيونية  تستمر  شريحة  في  خدمات  املتميز. 

OSN    ،مجموعة قوية من املحتوى والتي تعد  مع  في احتالل موقع الريادة في املنطقة

حيث   املنطقة  في  الشبكات  أقوى  من  الرقمي  حقوق  تمتلك  واحدة  املدفوع البث 

ا  تقدم  استوديوهات كبرى، بينما    7وعالقات حصرية مع    ول  األ  ا محتوى عربي  أيض 

بث   ا.  أصلي  ومحتوى  ا  منصة    ،OSNمتميز    OTTمنصة    ،OSN Streamingتمنو 

بنا حوالي    ،الخاصة  مع  مشترك    450بشكل مطرد  في  ألف  وقد  2021فبراير  كما   .



ساهمت كل من املبيعات املباشرة وشراكات االتصاالت عبر منطقة الشرق األوسط  

العربية األصلية    OSNوشمال إفريقيا في هذا النمو. مع إطالق عدد من إصدارات  

ملحتوى  املحتوى العربي واج من  أفضل مزي  OSNوالعديد منها قيد العداد، تمتلك  

تواصل    صلياال  ذلك،  على  عالوة  املنطقة.  وسائل  تفاعل  رؤية    OSNفي  على  جيد 

تطبيق   تصنيف  تحسن  لقد  االجتماعي.  الستة    OSNالتواصل  األشهر  مدار  على 

ترتيب يزال  في قطاع    20ضمن أفضل    Playstoreو    iOS  ه عبر  املاضية وال  ا  تطبيق 

 الترفيه في جميع األسواق الرئيسية. 

تشمل    OSNإصدارات  إن   املاضية  الخمسة  األشهر  في  إطالقها  تم  التي  األصلية 

وهي رجالة"  "  "قعدة  من  العربية  "Come dine with meالنسخة  و   "No man's 

land  والن مجهول""  مع  )مسلسل  "قيد  التنفيذإثارة(  قيد  كبيرة  لعام    إصدارات 

أطلقت  2021 ذلك،  على  عالوة   .OSN    قناة ا  أول  OSN Womanمؤخر  هي   ،

 OSNعلى الطالق مخصصة للنساء في املنطقة متوفرة على  ى  حتو من املمجموعة  

boxوكذلك عند الطلب وعلى تطبيق ، OSN Streaming. 

  OTTمما أدى إلى تأخير إطالق شراكات    2020بالوضع الوبائي في عام    OSNتأثرت  

ومبيعات االتصاالت  شركات  وتباطؤ  مباشرة    مع  الغالق  بسبب  املتوقع  من  أبطأ 

ألرباح قبل    من تحقيق مستوى   OSNالقبال في نقاط مبيعاتنا. ومع ذلك، تمكنت  

وما زلنا نأمل    2020املخطط له في عام    الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين

 نقطة التعادل املالي.  2021في النصف الثاني من عام  OSNأن تحقق 

  5عن صافي ربح قدره  املتحدة  الصناعات  شركة  أعلنت    ،11صفحة  باالنتقال إلى ال

ا بنسبة  2020دوالر أمريكي خالل  يون  مل قارنة مع  بامل٪  78، وهو ما يمثل انخفاض 



. يعزى االنخفاض إلى انخفاض حصتها في الدخل من شركة القرين لصناعة  2019

 الكيماويات البترولية خالل العام والتي تأثرت بسبب التقلبات في أسعار النفط. 

ا، ثابت  ا  تشغيلي  أداء   الكويتي  األردني  البنك  بنسبة    حقق  الودائع  بينما  0.6ونمت   ٪

بنسبة   القروض  دفتر  املالي  1.1انخفض  العام  خالل  سجل ٪2020  ذلك،  ومع   .

قدرها   صافية  خسارة  للعام    6البنك  أمريكي  دوالر  مقارنة    2020ماليين  بكامله، 

ويرجع ذلك إلى حد  مليون دوالر أمريكي خالل العام املالي املاض ي.    42بأرباح قدرها  

مرة إلى    3.7التي زادت    وارتفاع املخصصات بسبب ظروف االقتصاد الكلي  كبير إلى  

 مليون دوالر أمريكي في العام السابق. 19 مقارنة بـمليون دوالر أمريكي   74

. تعود شركات مجموعتنا ببطء  2020نتائج عام  يخص    ماأبرز ما لدينا في  اهذ  كان

كما   العالم.  بقية  مثل  ا  تمام  طبيعتها  مجموعتنا  إلى  شركات  تمر  قبل،  من  ذكرنا 

ا من الزخم خالل   بمراحل مختلفة من التحول الرقمي. نتوقع أن يكتسب هذا مزيد 

أن حيث  لحتياجات  اال من  أصبح  ه  العام  رائعة  امللحة  فرصة  بدوره  ويمثل  لعمالء 

لخدمة حوالي   القليمية  ما    4ملنصة شركاتنا  يوفرون  من  ماليين عميل    2.5يقرب 

   .مليار دوالر أمريكي من اليرادات للمجموعة

ال  االتصال  الجلسة  إن  انقل  تكون  لى مدير  قد  أسئلة  أي  لطرح  لدعوة مستمعينا 

 لديهم. 

 السؤال األول من علي دهالومال من بانك أوف أميركا.   : مدير الجلسة

 

 لكم على هذا املؤتمر الهاتفي. لدي عدد قليل من األسئلة.   علي دهالومال:  
 
 صباح الخير، وشكرا

الشركة   مستوى  على  لديكم  املتوفر  النقد  بحجم  تذكرونا  أن  لكم  هل  أوال، 

القابضة؟ وأنه لن تستحق أي ديون للسداد قبل حلول استحقاق سندات اليورو في  

مخص2023سنة   نقدية  تدفقات  أي  هناك  هل   ،
 
وأيضا لسنة .  لها  مخطط  أو  صة 

في    2021 أصول  على  االستحواذ  تمويل  لغرض  لكيبكو  التابعة  الشركات  من  ألي 



. هل  OSNأعمال التأمين أو ألي شركات تابعة أخرى؟ وسؤالي التالي سوف يتعلق ب

وراء سؤالي  السبب  واألرباح؟  اليرادات  فيما يخص  الشركة  بأداء  تذكروننا  أن  لكم 

من   الكثير  هناك  أن  يتعلق  هو  فيما  ذكرتم،  كما  للبيانات،  الدراج  بالشهرة  إعادة 

 .  من أصل للبيع OSNمنذ إعادة تصنيف  التجارية 

 

السؤال األول،   أنوج روهتاجي:   على 
 
التوالي. ردا التي ذكرتها على  النقاط  أرد على  ، علي. سوف 

 
شكرا

مليون   624بلغ    2020ديسمبر    31رصيد النقد الذي ورد في البيانات املالية كما في  

دوالر أميركي. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة لعملية التخطيط للتدفقات النقدية  

، لدى كيبكو AXAوقد ذكرَت موضوع االستحواذ على  من خالل شركات املجموعة،  

ال   العملية  بأن   
 
علما النطاق،  ذلك  ضمن  نخطط  ونحن  النطاق  حول  عامة  فكرة 

بن الصلة  ذات  الثار  من  العديد  على  تنطوي  ألنها  جارية  املال.  متزال  رأس  وذج 

، نحتفظ بحوالي  
 
الغرض وهو ما احتفظنا    ذامليون دوالر أميركي له   75إلى    50عموما

ال التخطيط  عملية  ضمن  به  تيبه  لانقوم  مماثل  بمبلغ  االحتفاظ  تم  وقد   .OSN  

املنتجات   مجال  في  التوسع  طور  في  الشركة  ألن  السنة  من  املتبقي  للجزء   
 
أيضا

ذلك،  إلى  بالضافة  األصلية.  األعمال  إنتاج  في   
 
أيضا مشاركات  لها  وكانت  الرقمية 

برقان   بنك  ذلك  سيقوم  يحدث  وعندما  السنة  خالل  ماله  رأس  مستويات  بتقييم 

في  النظر  على   
 
حاليا نعكف  املال.  لرأس  املطلوبة  الزيادة  ندعم  سوف  النقاش 

كيبكو   في  ممكنة  مالية  رأس  تدفقات  أفضل  تحقيق  كيفية  حول  مختلفة  خيارات 

بأداء   يتعلق  األخير  السؤال  األم.  الشركة  مستوى  الخصوص، OSNعلى  وبهذا   ،

نتحدث عن شركة   أننا  املالية، وحيث  البيانات  في  تم الفصاح عنه  ما  يمكننا قول 

للعمليات،   انسيابية  من  الكثير  تشهد  تزال  وال  شهدت  م خاصة  الكثير   ن هناك 

ل  فيالتغيرات    
 
وفقا املعلنة  ذاته، املاليةتقارير  للالدولية  عايير  لماألرقام  الوقت  وفي   .

الفوائد   قبل  الربح  من  املستهدفة  املستويات  قد حققت  األعمال  بأن  أفصحنا  لقد 

في سنة   الدين  وإطفاء  واالستهالك  املالي  2020والضريبة  التوازن  تحقق  أن  ونأمل   ،

سنة   من  الثاني  النصف  في  2021خالل  األرقام  عليه  تدل  ما  ترى  أن  بإمكانك   .

ل كيبكو وفي املالحظات حول الحسابات، ولذلك، أوص ي معلومات القطاعات ألعما

 بقراءة املالحظات حول الحسابات في البيانات املالية لكيبكو للمزيد من املعلومات.  

 

التالي من راكيش تريباثي من فرانكلين تمبلتون. راكيش، خطك   مدير الجلسة:  ، علي. سؤالنا 
 
شكرا

 . تفضل.  تاحم

 



 لكم على العرض الذي قدمتموه. آسف، لم أسمع رقم الرصيد النقدي   راكيش تريباثي: 
 
 جزيال

 
شكرا

اليرادات  عن   
 
قليال تحدثنا  أن  أرجو  كما  لنا،  ذكره  تعيد  أن  أرجو  ذكرته.  الذي 

على مستوى الشركة القابضة، أي ما هو   2021واملصروفات النقدية العادية لسنة  

ا التوزيعات  من  املتوقعة  إيراداتكم  واملصروفات  حجم   النفقات  هي  وما  لنقدية 

تتوقع   التي  النقدية  املدفوعات  من  وغيرها  الفائدة  ودفعات  العادية  التشغيلية 

 حدوثها هذه السنة؟  

 

هو   أنوج روهتاجي:  عنه  املعلن  النقد  مبلغ  راكيش.  في    624بالتأكيد،  كما  أميركي  دوالر    31مليون 

ن2020ديسمبر   الثاني،  بسؤالك  يتعلق  وفيما  التي .  العالنات  أساس  على  توقع 

مليون دوالر في   16صدرت حتى الن، أن تبلغ حصتنا من توزيعات أرباح بنك برقان  

األرباح،  2021سنة   توزيعات  لعالن  سبيلها  في  فهي  األخرى  للشركات  بالنسبة  أما   .

يتعلق   وفيما  األرباح.  بتوزيعات  يتعلق  فيما  أكثر  نقول  أن  نستطيع  ال  فإننا  ولذلك 

بين  با ما  مجموعها  يبلغ  أن  نتوقع  الفائدة،  التشغيلية ومصروفات   150ملصروفات 

املرحلة.    160و هذه  في  للسنة  بالنسبة  توقعاتنا  هي  هذه  أميركي.  دوالر  مليون 

 على سؤال سابق، ذكرت مخصصات التمويل التي أجريناها 
 
بالضافة إلى ذلك، وردا

للتأمين و في مجموعة الخليج  في   OSNبشأن استثمارنا  . هل  ترى 
 
وبنك برقان أيضا

 على سؤالك؟ 
 
 ذلك ردا

 

لهذه السنة بشكل عام،    OSNمليون دوالر أميركي ل  75  –  50نعم. لقد ذكرت مبلغ   راكيش تريباثي: 

 هل نتحدث عن  
 
 ملجموعة الخليج للتأمين، صحيح؟  إذا

 
 مماثال

 
 150إلى    100ومبلغا

ش يء   أي  باستثناء  التابعة  الشركات  لجميع  النقدي  الدعم  من  أميركي  دوالر  مليون 

 لبنك برقان؟  

 

 صحيح.   أنوج روهتاجي: 

 

كان   راكيش تريباثي:   ربما  أنه  أعني  أفترض،  املعلوماتجيد.  من  املزيد  إعطاؤنا    بخصوص   بإمكانك 

مليون دوالر أميركي من توزيعات    90هذا املوضوع، إال أني أعتقد بأنك تتوقع حوالي  

أن   من جميع شركات املجموعة وأفترض 
 
املاضية عموما السنة  في  املستلمة  األرباح 

 مما كان عليه في السنة امل
 
اضية، حتى وإن املبلغ هذه السنة ربما سيكون أقل قليال

 ألن بعض تلك  
 
كنا ال نعرف األرقام بالضبط، فإن من املرجح أنها ستكون أقل قليال

 الشركات ربما ترغب في االحتفاظ ببعض النقد. أليس كذلك؟ 



 

حوالي   أنوج روهتاجي:   البالغ  املستلمة  األرباح  توزيعات  سنة    90مبلغ  عن  كان  أميركي  دوالر  مليون 

، وكما ترى من النتائج املالية أن جائحة كورونا كان  2021لسنة  . أما بالنسبة  2020

تأثير على جميع شركات املجموعة، وبالتالي فإن من الطبيعي أن الجائحة سوف   اله

على   حرصنا  بأننا  علما  لألرباح،  توزيعات  من  كيبكو  عليه  ستحصل  ما  على  تؤثر 

التحفظ في األرقام التي ذكرناها، مع العلم بأن املعلومات األكيدة التي نملكها هي عن 

رقان على مستوى كيبكو، الشركة األم. بالنسبة  مليون دوالر أميركي من بنك ب  16الـ  

ملجموعة الخليج للتأمين، وكما تعلم، تعكف على دراسة عملية استحواذ. إذن فإنهم  

سيتخذون قرارهم في وقع الحق، وبالضافة إلى ذلك، تالحظون أن ثمة شركات أخرى  

امل املعلومات  أساس   على  محافظين  كنا  فقد  ولذلك  كورونا،  بجائحة  توفرة  تأثرت 

 لدينا.  

 

 لك. هناك ش يء أخير وددت التأكد منه فيما يتعلق برصيدكم النقدي   راكيش تريباثي: 
 
صحيح. شكرا

في   هي  كما  التقديرية،  امليزانية  في  اعتماده  تم  ما  مع  تتوافق  األمور  أن  افتراض  على 

حوالي    إلى  ينخفض  أن  يمكن  النقدي  أن رصيدكم  أفترض  الحالي.  إلى   400الوقت 

مليون دوالر أميركي بحلول نهاية السنة الحالية    500مليون دوالر أميركي أو ربما    450

إذا افترضنا بقاء األمور على حالها كما نراها اليوم. في تلك الحال، ما أفهمه هو أنكم 

القادمة   الدفعة  من سداد  تتمكنوا  لكي  النقد   من  كاٍف  بمبلغ  االحتفاظ  تفضلون 

الوقت حتى من الدين عند استحقاقها، و  الكثير من  أنه ال يزال هناك  أني أفهم  مع 

سنة   في  الحين  التدفقات  2023ذلك  خلفية  وعلى  السياق،  هذا  وضمن  ولكن،   ،

تفكروا   أن  يمكن  هلى  الحالية،  السنة  خالل  تحدث  قد  التي  الخارجة  النقدية 

 بإمكانية إجراء إصدار دين جديد في وقت ما من هذه السنة؟  

 

تقلبات  خالل   مايترا: بيناك  الفائدة ستشهد  أن دورة أسعار  نعتقد  هذا احتمال ضئيل،  فنحن 

. لذلك، من وجهة 2022، ونتوقع أن تكون هناك عودة لالستقرار في سنة 2021سنة 

من   اقتربنا  أننا  الواضح  من  اليوم.  األمر  لهذا  نظرتنا  هي  هذه  األموال،  تكلفة  نظر 

٪، ويوم أمس كان القفال عند  1.70  -٪  1.60٪ ونحن الن عند مستوى  1مستوى  

سنوات. يتضح من    10٪ للعائد على سندات الخزينة التي تستحق بعد  1.59حوال  

هذا أننا لن نحتاج للمال وأن األسواق لن تكون مواتية، وبالتالي فإن المر من ناحية 

سنة   من  الثاني  للنصف  متروك  بالنسبة  2022التخطيط  التوقعات  نرى  هكذا   .

مليون دوالر أميركي خالل    400لمستقبل. إننا نقول أن املبلغ سينخفض إلى أقل من  ل



مليون    624ذلك الوقت، ولكن هذا القول متحفظ إلى حد ما حيث أننا ننطلق من  

نهاية سنة   في  أميركي كما  األثناء ألن  2020دوالر  في هذه  ما سيحدث  نرى   دعنا 
 
إذا  .

 من املبادرات التي نعكف
 
 وبالتالي ال نريد أن نمعن في التكّهن    هناك عددا

 
عليها حاليا

لكي   باستمرار  األوضاع  تقييم  نواصل  أننا  ولنقل  )ج(،  أو  )ب(  أو  )أ(  الخطة  حول 

عندما نجس    2022نضمن املحافظة على وضع جيد خالل النصف الثاني من سنة  

 نبض السوق. هذا هو تفكيرنا بشكل عام في الوقت الحالي. 

 

 لك.   ي:  راكيش تريباث
 
 عظيم. هذا يوضح األمور. شكرا

 

يتعلق    ال  هذا   .
 
أيضا آخر  ش يء  من  التأكد  أود  األسئلة،  من  املزيد  يوجد  ال  كان  إذا 

باألداء املالي حيث يتعلق األمر بالتقييم البيئي واالجتماعي والحوكمة. أذكر أننا بحثنا  

ي يتم تقييمكم بها من هذا املوضوع في شهر سبتمر املاض ي وتحدثنا عن الطريقة الت

من حيث االستدامة، وذكرتم حينها   MSCIقبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال

إلى كيبكو كشركة قابضة،   الواقع ال تنظر  في  الوقت كانت  في ذلك  أن تلك الجهات 

لكنكم ترغبون في توضيح األمر لهم عن طريق  تحسين تصنيف بنك برقان لينعكس  

تص على  التحسن  على ذلك  تم  ماذا  منكم  أعرف  أن  أود  والن،  األم.  الشركة  نيف 

 ذلك الصعيد وما هي أجندتكم واستراتيجيتكم بهذا الخصوص. 

 

 على هذا السؤال. تجدر الشارة إلى أننا شارك أنوج روهتاجي:  
 
 في عملية "طلب  راكيش، شكرا

 
نا مؤخرا

وعناصر   واالجتماعية  البيئية  العناصر  موضوع  حول  موديز  من  مالحظات" 

 مماثلة حيث أن أسلوب التصنيف بالنسبة للعناصر البيئة  
 
الحوكمة، وأثرنا نقاطا

، فهو أسلوب خاص قد ال يكون 
 
 عموما

 
واالجتماعية وعناصر الحوكمة ليس واضحا

على شركة  للتطبيق   
 
وأعتقد    مناسبا بسرعة،  حلها  يمكن  ال  املسألة  هذه  استثمار. 

على  التركيز  مع  التصنيف،  وكاالت  جميع  مع  وثيق  بشكل  نتواصل  سوف  بأننا 

العناصر البيئية واالجتماعية والحوكمة وسوف نثير معهم هذه املسألة بشكل أكثر  

التموي خطة  مع  يتماش ى   بشكل  بذلك  القيام  تقتض ي  الحالية  خطتنا   .
 
ل  تركيزا

من سنة   الثاني  النصف  بذلك خالل  القيام  نحاول  بشكل عام. سوف  بنا  الخاصة 

لكي  2022وسوف نعمل على تسريع هذا التواصل خالل الجزء األول من سنة  2021

 تكتمل الصورة لدينا بحلول الوقت الذي نكون فيه مستعدين لإلصدار التالي.  

 

املالحظة العامة هي أن هناك نشاطين يحدثان أو أن هناك اتجاهين عامليين يسيران  بيناك  مايترا:  



نعمل   نحن  مثال،  األلبان،  كشركات  التشغيلية،  للكيانات  بالنسبة  واحد.  آن  في 

بنشاط كبير، فقد أنجزنا دراساتنا للمرحلة األولى وسوف يتضمن التقرير السنوي 

 من الفصاح حول العناصر ا
 
 كبيرا

 
لبيئية واالجتماعية والحوكمة. ولذلك فإننا قدرا

ف في هذا اية ونتخذ الخطوات الالزمة لزيادة هذا االنكشاف ألن االنكش انشطون للغ

االست على  والتركيز  البيئة  على  التأثير  على  قدرتنا  إن  حقيقي.  يعود    دامةاملجال 

بشكل  نفصح  كنا  لقد  للحوكمة،  وبالنسبة  البشري.  الجنس  على  حقيقية  بمنفعة 

ضمن   وإدخالها  أكثر  بإفصاحات  نقوم  أن  ينبغي  ولكن  الصعيد،  هذا  على  مقبول 

مسألة   أيضا  هناك  ولكن  كياننا.  من  جزء  لتكون  أعمالنا  واانظام  ضطراب  البتكار 

م. ومن الدالئل التي نراها في األسواق املالية، على من تأثير على الوضع القائ  االعمال 

وسائل   في  كبير  صدى  لها  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  العناصر  أن  من  الرغم 

، فإذا نظرت إلى الشركات  
 
العالم املختلفة إال أن أثرها املالي يكاد أن ال يكون موجودا

 في سنة  
 
 جدا

 
 تفضل  وال تزال، فإ  2020التي حققت أداء  جيدا

 
نك سترى أنها جميعا

سوف   عملياتنا،  خالل  ومن  لنا،  بالنسبة  القائم.  بالوضع  االلتزام  وعدم  االبتكار 

نواجه   وسوف  منفتحة  بعقلية  نتعامل  وسوف  العاملية،  العملية  هذه  في  نشارك 

 األمور في حينها. 

 

واالجتماعية  راكيش تريباثي:  البيئية  بالعناصر  املتعلقة  الفصاحات  حيث  من  منصف.  ش يء  هذا 

 من كيبكو في وقت الحق من هذه السنة؟  
 
 جديدا

 
 والحوكمة، هل نتوقع شيئا

 

نعتقد أننا سنقوم بذلك إذا كان سيعود بالنفع، ولكن من الواضح أننا ننظر في هذا   بيناك مايترا: 

م أنوج هو أن الفصاحات الحالية تعني عرض األمور األمر. إن ما استنتجه من كال 

أرض   على  املرغوبة  النتائج  تحقق  ال  التي  الطريقة  وهي  تتغير،  ال  معينة  بطريقة 

فنحن   إفصاحاتنا،  لعرض  طريقة  أفضل  إلى  التوصل  علينا  ينبغي  ولذلك  الواقع. 

لقد املثال،  سبيل  على  جيد.  بشكل  عنها  نتحدث  ال  لكننا  كثيرة  أشياء  كنا    نفعل 

الجهة التي ساهمت في إنشاء مستشفى الخاليا الجذعية في الكويت، وهذا أمر يتعلق  

، نحن نقوم بأشياء كثيرة ولكن ينبغي علينا أن  
 
باالستدامة لكننا ال نتحدث عنه. إذا

الواقع.    املستثمرين بشكل ملموس على أرض  التي تساعد  الطريقة  لتحديد  نتوصل 

الطوي الجواب  هو  قلته  ما  هناك  إن  ستكون  "نعم"  هو  القصير  الجواب  لكن  ل، 

 إفصاحات في النصف الثاني.

 

 لك.   راكيش تريباثي:  
 
 أكيد. شكرا



 

، راكيش. لدينا سؤال من ويليم فيسر من تي رو برايس.  مدير الجلسة: 
 
 شكرا

 ويليم، خطك مفتوح.  

 

متابعة   ويليم فيسر:   سؤال  هذا  اليضاحي.  العرض  على   
 
على شكرا أجبت  لقد  سابق.  لسؤال 

من   أقل  إلى  النقدية  التدفقات  انخفاض  حول  أميركي    400سؤال  دوالر  مليون 

  
 
 من املبادرات تعكفون على إطالقها. سيكون من املفيد جدا

 
وذكرت أن هناك عددا

على سبيل  تتخذ،  التي سوف  القرارات  على  إطالعنا  في   
 
قليال بالسهاب  تفضلت  لو 

حفظة والتخارج من أصول معينة. وحبذا لو تحدثت في املوضوع املثال، لتحسين امل

تاريخ   قبل  تستحق  ديون  لديكم  هل  الدين.  باستحقاق  واملتعلق  علي،  أثاره  الذي 

 ؟2023استحقاق السندات في سنة  

 

، والرد هو ال. إن الدين التالي سوف يستحق في  أنوج روهتاجي: 
 
أستطيع الرد على الجزء الثاني أوال

. فيما يتعلق بسؤالك األول والتحدث أكثر حول مختلف السيناريوهات،  2023سنة  

إن الوضع سابق ألوانه الن، فنحن نعكف على دراسة خيارات عديدة الن، وعندنا  

 سوف نفصح عنها. 
 
 نصل ملرحلة نستطيع التحدث فيها بشأن تلك الخيارات علنا

 

انات التابعة لنا أو التخارج من أصول أو أدوات  األمر يتعلق بأموال موجودة في الكي بيناك مايترا: 

خططها   وضع  عند  االعتبار  بعين  أخذها  الحصيفة  الشركات  على  ينبغي  رأسمالية 

أ( والخطة )ب(  أطلقت عليها تسمية الخطة  )  الرأسمالية طويلة األجل. ولهذا السبب

والخطة )ج(. هذه هي األمور التي سنعمل عليها، ولكن الوقت مبكر على الدخول في 

بشأنها  التحدث  فيها  يمكننا  التي  املرحلة  إلى  بعد  نصل  لم  أننا  حيث  تفاصيلها، 

 بالتحديد.  

 

، تحدثتم عن   ويليم فيسر:  
 
فيها.  وعن التخارج عن استثماركم    OSNهذا ش يء منطقي.  ربما، أخيرا

هل هناك أي مناقشات جارية في هذا الخصوص؟ وهل بإمكانك تحديد برنامج زمني 

 بشأنها؟  

 

أصولنا.   أنوج روهتاجي:  من  العديد  حول  مناقشات  نجري  نزال  ال  كبير   OSNإننا  باهتمام  تحظى 

. ال يوجد ش يء محدد يمكننا الكشف عنه في 2018بسبب تصنيفنا السابق في سنة  

 هذا الوقت.  



 

.   فيليم فيسر: 
 
 حسنا. شكرا

 

الخط   مدير الجلسة:  تحويل  أعيد  ولذلك سوف  الن،  األسئلة  من  املزيد  لدينا  ليس  ويليم.  شكرا 

 للسيد بيناك.  

 

  بيناك مايترا: 
 
 جزيال

 
. أود أن أشكر جميع املستثمرين، وأكرر الطلب الذي طاملا كررناه بشأن  شكرا

وغسل   االجتماعي  التباعد  على  واملحافظة  بأمان  تبقوا  أن  وهو  كورونا،  جائحة 

 لكم وحافظوا على سالمتكم. 
 
 اليدين وارتداء الكمام. شكرا
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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 0.30325 has been used in the presentation for financial numbers
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Performance Update
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KIPCO consolidated: Financial performance

2,302 
2,482 

2019 (restated)* 2020

(130)

22 

2019 (restated)* 2020

USDmn

Revenue Net Profit

USDmn

1Basic Earning per share (reported)

(10.9) 0.1

*Please refer Notes 2 and 3 for details on restatement

EPS1 (Cents)
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Burgan Bank Group (BBG)

279 

111 

2019 2020

14.1 14.3 

2019 2020

USDbn

Loans Deposits Asset Quality

USDbn

Net Profit & Provision

USDmn

2.1%

3.5%

2019 2020

NPA to Gross Credit Facilities

13.2 13.5 

2019 2020

Total Provision & CAR

44 106

788
822

832
928

2019 2020

Specific General

USDmn

Operating Income

818 702

2019 2020

USDmn

Note: Financial results of 2019 include only eleven months performance of subsidiaries. 

2019 2020

Kuwait 514 407

International 304 294

2019 2020

Provisions 162 254

281% 214%

202% 136%

NPA coverage with collateral
NPA coverage without collateral

2.4NIM 2.1

18.1%

Basel III CAR 

16.8%
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BBG: Regional operations

USDbn

Loans^ Deposits^ Net Profit

USDbn

Percentage

Net Interest Margin Cost to Income Non-Performing Loans*

Percentage Percentage

USDmn

1.3

0.0

2.8

4.1

1.3

0.0

2.5

3.8

AGB TIB BBT Total

2019 2020

1.5

0.3

2.0

3.8

1.6

0.2

1.9

3.7

AGB TIB BBT Total

2019 2020

1.5%

0.3%

12.2% 

8.6% 

AGB TIB BBT Average#

46 

12 
20 

78 

32 

15 

(29)

18 

AGB TIB BBT Total

2019 2020

5.0%

1.6%

3.7%
3.9%

5.5%

1.8%

3.0%

3.7%

AGB TIB BBT Average#

2019 2020

37%
34%

48% 42%42%

34%

50%

45%

AGB TIB BBT Average#

2019 2020

# Represents weighted average figures using the denominator of respective ratio as weights
^ For 2019 and 2020, BoB is classified as asset for sale, hence excluded from the results
*NPL ratio is as per CBK computation

NPL ratio for Kuwait: 2.6%
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Gulf Insurance Group (GIG) 

1,299 

1,466 

602 635 

2019 2020 2019 2020

USDmn 

Combined Ratio

Gross and Net Premium written Net Investment Income

USDmn

USDmn 

Net Profit & ROE

USDmn

71%
70%

24% 23%

2019 2020

Loss Ratio Expense Ratio

35 33

2019 2020

44

54

2019 2020

Return on Equity

Gross Premium Net Premium

Combined Ratio

95% 93% 13.5% 14.4%
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United Gulf Holding Company (UGH) 

224 

139 

2019 2020

USDmn 

Net Profit

Revenue Provisions for Credit Losses

USDmn

USDmn 

AuM & Capitalisation

USDbn

10 

(70)

2019 2020

8

37

2019 2020

17.5%

Basel III CAR 

19.7%

13.6 13.3

2019 2020
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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)%



10Kuwait Projects Company (Holding)

OSN

Push growth by a connected OSN

OSN streaming is key component for future growth

Traditional OSN TV is migrating to on-demand

Great UI/UX supported by strong analytical
capabilities for optimal customer enjoyment

OSN Originals launched with Aa'det Rigala, Arabic
version of “Come dine with me”, “No man’s land”
and now Kayd Majhool (thriller drama series) with
big pipeline for 2021

Strong partnership with all major MENA Telcos

Strong executive management and Independent
Directors team

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 
Househ
old(Mn)

Pay TV/ 
TV 

Household 
(%)

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
)

6.9 

11.9 

2020 2023

Source: Mckinsey Report (Oct’20)

MENA Pay Tv Potential Expected growth of OTT in 
MENA

KSA
35%

UAE
30%

KWT
8%

EGY
12%

QAT, 5%

BHR, 2% EMG
8%

Subscribers by country

Strategy

Largest pay-tv and on-demand video provider in MENA,
operating across multiple platforms:

- Direct-to-home (DTH)

- Cable fibre & Internet Protocol television (IPTV)

- Over-the-top streaming (OTT)

- Business - Large commercial setups & hotels

Premium content offerings with 73 channels in linear TV and
30,000 hours of content on-demand in streaming OTT

- Exclusive contracts with 7 major Hollywood studios

- 1st pay window on Pay-tv and SVOD

- Tailored local offering - Premium Arabic content, now including OSN Originals

Licensed to operate in 25 countries, active in 7 core markets

Product packages from $10 to $80 p.m., capturing all income segments

Employs ~720 people, 23 retail locations and network of 77 partners

Overview

Now among top 3 players in MENA with OTT subs
grown multifold from ~80k in Apr’20 to ~450K

1.2mn subscribers of OSN 
as on 31 Dec20
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47 

24 

2019 2020

USDmn 

Loans & Deposits

Total Revenue Net Profit

USDbn

USDmn 

Operating Income & Net Profit

USDmn

2.2 2.2 

2.6 2.6 

2019 2020

Loans Deposits

23

5

2019 2020

173
152

42

-6

2019 2020
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* 2020

Cash in hand and at banks 5,217 4,441

Treasury bills, bonds & other debt securities 1,801 1,651

Investment in associates 1,165 1,151

Investment in a media joint venture 412 -

Investment properties 2,079 2,075

Other investments 2,015 2,124

Other assets (inc. goodwill & intangibles) 21,237 22,243

Total assets 33,926 33,686

Due to Banks & Other FI’s 4,700 4,194

Deposits from Customers 17,596 17,016 

Debt 6,374 6,521

Other liabilities 1,928 3,012

Equity attributable to equity holders of the Parent Company 828 662

Perpetual capital securities 506 506 

Non-controlling interest 1,994 1,776

Total liabilities and shareholders equity 33,926 33,686

*restated
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KIPCO consolidated: Income Statement

Consolidated Income Statement (USDmn) 2019* 2020

Interest income 1,347 1,083 

Investment income 113 284 

Fees and commission income 215 186 

Share of results of associates 76 59 

Share of results of a media joint venture (224) (20)

Hospitality and real estate income 398 334 

Other revenues 378 556 

Total revenues 2,302 2,482 

Interest Expenses 954 760 

General and administrative expenses 618 556

Other expenses and provisions 636 1,127 

Taxation 54 10 

Loss from discontinued operations - -

Non-controlling interest 170 7 

Net profit attributable to Equity Holders of the Parent Company (130) 22 

Basic Earnings Per Share, Cents (Reported) (10.9) 0.1 

Basic Earnings Per Share for continuing operations, Cents (Reported) (10.9) 0.1 

*restated
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2,527 
2,302 

2,482 

2019 (original) 2019 (restated) 2020

99 

(130)

22 

2019 (original) 2019 (restated) 2020

USDmn

Revenue Net Profit

USDmn

1Basic Earning per share (reported)

3.3 0.1(10.9)

EPS1 (Cents)

*Please refer Notes 2 and 3 for details on restatement
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