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أهـــاًل بكــــم
فـي عـــالــــم كيبــكــــو

إن مجموعة شركات مشاريع الكويت، مبا لديها من أصول مجّمعة تبلغ حوالي 
الرائدة وأكثرها  القابضة  أكبر الشركات  32 مليار دوالر أمريكي، هي إحدى 
تنوعاً فـي األنشطة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. متتلك 
املجموعة حصص ُملكية مؤثرة فـي محفظة تضم أكثر من 60 شركة عاملة فـي 

24 دولة. 

وبيع  وتطوير  وبناء  االستحواذ  على  القائمة  الشركة  استراتيجية  حققت  لقد 
الشركات يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جناحاً على مدى أكثر من 
30 عاماً. وأصبح للشركة بفضل هذه االستراتيجية محفظة متنوعة مع التركيز 
الصناعة  العقارات،  اإلعالم،  املالية،  اخلدمات  قطاعات  على  أساسي  بشكل 

والتربية والتعليم.

وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات على خلفية انتشار وباء 
فيروس كورونا، إال أن الشركة جنحت يف حتقيق العام الثامن والعشرين على 
التوالي من الربحية ونحن فخورون بحجم النمو الذي حققته الشركة خالل هذه 
الفترة. لقد ارتفع حجم أصول الشركة الذي كان يبلغ 220 مليون دوالر أمريكي 
يف عام 1990 بشكل كبير بفضل االستراتيجية االستثمارية السليمة للشركة يف 
مجموعة واسعة من الشركات التي تعمل يف مجال الصناعة والعقار واخلدمات 

يف الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

العدد من عالم كيبكو يسلط الضوء على قصة جناح شركة مشاريع  إن هذا 
الكويت وشركات املجموعة الرئيسية.
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شركة مشاريع الكويت 

عن  البحث  على  البداية،  منذ  الكويت،  مشاريع  شركة  استراتيجية  اعتمدت 
املجال  هذا  وفي  أعمالها.  قاعدة  وتوسعة  لتعزيز  االستحواذ  فرص  أفضل 
فإن العديد من الشركات الرئيسية العاملة في إطار املجموعة اليوم، مبا في 
ذلك بنك برقان ومجموعة اخلليج للتأمني، مت االستحواذ عليها نتيجة خطط 
وقد  التسعينيات.  منتصف  في  الكويتية  احلكومة  أطلقتها  التي  اخلصخصة 
شركات  في  ُملكية  حصص  متتلك  مجموعات  إلى  الشركتني  هاتني  حتولت 

متواجدة في عدة دول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخارجها. 

كما تفتخر إدارة شركة املشاريع بقدرتها على حتديد الوقت املناسب للتخارج 
من أي استثمار، وخير دليل على ذلك صفقة بيع الوطنية لالتصاالت في عام 
2007 والتي تعتبر »صفقة العقد للشركة« ومتثل شهادة على هذه القدرة. كما 

تسعى شركة املشاريع دائماً إلى جلب اخلبرات التقنية األجنبية من خالل إبرام 
الستكشاف  دائماً  تسعى  الشركة  إدارة  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  الشراكات. 

الفرص املتاحة في القطاعات واملجاالت غير املستغلة.
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مشاريع الكويت تستحوذ
على بنك الخليج المتحد

باسم  تعرف  كانت  )التي  الكويت  مشاريع  شركة  قامت 
 1988 عام  في  االستثمارية(  الكويت  مشاريع  شركة 
باالستحواذ على حصة ُملكية بنسبة 94 باملائة في بنك 
بنك  نفسه  العام  في  البنك  وأصبح  املتحد.  اخلليج 
غير  من  الودائع  استقبال  على  قدرته  يعني  ما  خارجي 

املقيمني.

له،  يتخذ بنك اخلليج املتحد من البحرين مقراً رئيسياً 
األصول  إدارة  مجال  في  رائدة  مجموعة مصرفية  وهو 
واخلدمات املصرفية االستثمارية، وميارس أنشطته عبر 
أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  دول  مختلف 
بنوكه  شبكة  وعبر  رئيسي،  بشكل  أنشطته  البنك  يرّكز 
والصناديق،  األصول  إدارة  على  الزميلة،  اإلقليمية 
اخلاصة  واألسهم  االستثمارية،  املصرفية  واخلدمات 

ومتويل الشركات.

عام التوّسع

يعتبر عام 1995 عام التوّسع الواضح في عمليات مجموعة شركة مشاريع الكويت وذلك 
العقاري  التطوير  مجاالت  في  الناشطة  الشركات  في  كبير  بشكل  ُملكيتها  زيادة  بعد 

واخلدمات املصرفية واإلعالم.

العقارات  شركة  ُملكية مسيطرة في  بامتالك حصة  العام  ذلك  أوائل  الشركة في  قامت 
ومت  الكويت.  دولة  حكومة  أطلقته  الذي  اخلصخصة  برنامج  خالل  من  وذلك  املتحدة 
االستحواذ على أسهم الشركة التي تعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري واملُدرجة 
في بورصة الكويت بقيمة 19.9 مليون دينار كويتي. مع نهاية ذلك العام وصل حجم أصول 
الكويت  في  عقارية  محفظة  تتضمن  كويتي  دينار  مليون   121.6 إلى  املتحدة  العقارات 

ولبنان ومصر.

كما استحوذت شركة املشاريع على حصص ُملكية في بنكني جتاريني كويتيني هما بنك 
برقان والبنك األهلي الكويتي. وكانت احلكومة الكويتية والبنك املركزي ودراسات مستقلة 
الكويت  أكثر مما يستطيع سوق  الفترة كان  تلك  البنوك في  قد قّدرت بوضوح أن عدد 
استيعابه، وقد ساندت شركة املشاريع رأي اجلهات الرسمية بضرورة دمج البنوك وتعزيز 

أدائها.

أما االستثمار الثالث والرئيسي في هذا العام فتمثل بتأسيس شركة Gulf DTH والتي 

تعد بداية دخول شركة املشاريع بصورة مباشرة في صناعة اإلعالم والترفيه. وكان الهدف 
الرئيسي من إنشائها بناء قاعدة مشتركني لشركة تقدم خدمات التلفزة الفضائية على 
املتنامي  السوق  هذا  في  الشركة  دخول  وكان  بأكملها.  األوسط  الشرق  منطقة  مستوى 
بصورة نشطة عن طريق تأسيس شركة مشتركة مع Viacom التي تعتبر إحدى الشركات 

العاملية العمالقة في مجال اإلعالم والترفيه.

19881995
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التأمين والصناعة

متّيزت سنة 1996 بتوّسع عمليات شركة املشاريع لتشمل 
شركة  استحوذت  وقد  الصناعية.  واألنشطة  التأمني 
للتأمني،  اخلليج  شركة  على  العام  هذا  املشاريع خالل 
للتأمني،  اخلليج  مجموعة  باسم  اآلن  ُتعرف  التي 
اخلليج  كانت  احلكومي.  اخلصخصة  برنامج  إطار  في 
للتأمني في ذلك الوقت ثالث أكبر شركة تأمني في السوق 
الكويتي، أما اليوم فقد أصبحت مع أنشطتها في مجالي 
الرائدة  الشركة  احلياة  غير  وعلى  احلياة  على  التأمني 
حيث  من  الكويت  في  للتأمني  شركة  وأكبر  الكويت  في 
حجم األقساط املكتتبة واملجّمعة. كما حتولت إلى شركة 
تأمني إقليمية تقدم منتجات التأمني للعمالء عبر منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

شركة  في  حصة  على  االستحواذ  نفسه  العام  وشهد 
الصناعات املتحدة وهي ذراع شركة املشاريع في القطاع 
االستثمار  على  املتحدة  الصناعات  تعمل  الصناعي. 
ودول  الكويت  دولة  في  التحويلية  الصناعات  قطاع  في 
من  متنوعة  محفظة  وتدير  اخلليجي،  التعاون  مجلس 
االستثمارات في قطاعات الطاقة واألغذية والصناعات 

األساسية.

الشركة  على  باالستحواذ  املشاريع  شركة  وقامت 
التي  )سدافكو(  واألغذية  األلبان  ملنتجات  السعودية 
تتخذ من مدينة جدة مركزاً رئيسياً لها. وبدأت الشركة 
بالتركيز أوالً على إنتاج منتجات األلبان لتتوسع في وقت 

الحق لتبدأ بإنتاج مجموعة أوسع من املواد الغذائية.

1996

تأسيس شركة كامكو

مت تأسيس شركة كامكو، التي أصبحت اآلن تُعرف باسم 
لتحقيق  تسعى  برؤية   1998 عام  في  إنفست،  كامكو 
متّيز نوعي في األداء االستثماري على املستويني احمللي 
واإلقليمي. كامكو إنفست هي شركة تابعة لبنك اخلليج 
املتحد ومت إدراجها في بورصة الكويت في عام 2003. 
اخلدمات  على  رئيسي  بشكل  الشركة  أنشطة  تتركز 
إدارة  وتهتم  األصول.  وإدارة  االستثمارية  املصرفية 
املالية  واخلدمات  االستثمار  أنواع  بجميع  االستثمار 
واالستشارية والبحوث االستثمارية التي تتابع باستمرار 
الكويتية  االقتصادية  واالجتاهات  التطورات  آخر 

واإلقليمية. 

1998
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االستحواذ على حصة في الوطنية لالتصاالت

كانت شركة مشاريع الكويت أحد األعضاء املؤسسني السبعة عشرة للشركة الوطنية 
لالتصاالت في عام 1999. وقامت شركة املشاريع برفع حصتها في الشركة لتمتلك 
مجلس  رئاسة   2002 عام  في  العّيار  فيصل  السيد  تولى  وقد  املسيطرة.  احلصة 
إدارة الشركة وقاد الشركة للسيطرة على حصة سوقية بنسبة 40 باملائة في سوق 
االتصاالت الكويتي. كما دخلت الشركة سوق االتصاالت في اجلزائر وتونس والعراق 

والسعودية وذلك كله في غضون أربع سنوات فقط.

االكتتاب العام لشركة سدافكو

في عام 2005 قامت شركة املشاريع بتخارج جزئي من 
حجم  جتاوز  الذي  العام  االكتتاب  خالل  من  سدافكو 
االكتتاب  عملية  وأظهرت  مرات.   6.5 فيه  االكتتاب 
يوليها  التي  الكبيرة  والثقة  القوي  الدعم  الناجحة 
من  تتخذ  التي  األلبان  لشركة  السعوديون  املستثمرون 

مدينة جدة مقراً رئيسياً لها.

2005 1999
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إطالق برنامج إصدار سندات متوسطة األجل باليورو 

باريبا،  بي  ان  بي  بتكليف   2006 عام  من  فبراير  شهر  في  املشاريع  شركة  قامت 
لبرنامجها  كمنظمني  للعمل  سي  بي  اس  وإتش  فاسيرستاين  كلينورت  دريسدنر 
إلصدار سندات متوسطة األجل باليورو بقيمة 2 مليار دوالر أمريكي، والعمل كمدراء 

إلصدارها األول للسندات في إطار هذا البرنامج.

ويعتبر البرنامج جزء من استراتيجية التمويل طويلة األجل للشركة، ويتم استخدامه 
لتقليص تكاليف التمويل وإطالة أمد استحقاقات الدين. 

2006

االتفاق على صفقة الوطنية

استكملت شركة مشاريع الكويت في شهر مارس 2007 
صفقة بيع عدد 233,687,916 سهماً من أسهــم الشركــة 
Oore� تالوطنية لالتصاال املتنقلة )اآلن تُعرف باسم
doo( إلى شركة كيوتل القطرية بسعر 4.6 دينار كويتي 

للسهم الواحد.

من  باملائة   51 على  القطرية  كيوتل  شركة  وحصلت 
شركة  أسهم  شراء  بعد  لالتصاالت  الوطنية  مال  رأس 
مشاريع الكويت وشركاء آخرين. كما تتضمنت الصفقة 
عمليات  من  كل  في  باملائة   9 بنسبة  إضافية  أسهماً 
الوطنية لالتصاالت في اجلزائر والعراق. وبلغت القيمة 
 3.7( كويتي  دينار  مليار   1.1 للصفقة حوالي  اإلجمالية 

مليار دوالر أمريكي(. 

ويشير نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي( في شركة 
إلى صفقة الوطنية  املشاريع السيد فيصل العيار دائماً 
الوقت  تقييم  على  وقدرتها  الشركة  رؤية  على  كمثال 
هذه  أن  يعتبر  وهو  استثمار.  أي  من  للتخارج  املناسب 

الصفقة هي »صفقة العقد بالنسبة للشركة«.

2007
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رفع حصص الُملكية 

 2008 عام  مدار  على  الكويت  مشاريع  شركة  واصلت 
حصصها  زيـادة  عبر  الذاتي«  جناحها  في  »االستثمار 
ضمن  العاملـة  الرئيسية  الشركات  في  اإلجمالية 
محفظة املجموعة. وعملت الشركة على زيادة حصصهـا 
بنك اخلليج  من  لكل  املدفوع  املال  رأس  في  اإلجمالية 
املتحد، وشركة اخلليج للتأمني وبنك برقان الذي أصبح 

شركة تابعة للمجموعة. 

أكبر  مرونة  الشركة  حصص  في  الزيادة  هذه  ووفرت 
على  دولة  كل  في  أنشطتها  تطوير  في  املشاريع  لشركة 

حدة وعلى املستوى اإلقليمي. 

وتعتبر عملية تعزيز انسيابية عمليات الشركة جزءاً من 
وباستخدام  املشاريع.  لشركة  العامة  العمل  استراتيجية 
جزء من اإليرادات النقدية التي حققتها الشركة من بيع 
زيادة  ألغراض  لالتصاالت  الوطنية  في  ُملكيتها  حصة 
املشاريع  شركة  فإن  الرئيسية  شركاتها  في  حصصها 

تكتسب سيطرة رسمية على هذه الشركات. 

تخارج من استثمارات

األسماك  وشركة  للطيران  جت  املتحدة،  الطيران  شركة  في  ُملكيتها  حلصة  املشاريع  شركة  بيع   2007 عام  شهد 
التي مت إطالقها بهدف  التخارج هذه بداية عملية تطوير هيكلية املجموعة  الكويتية املتحدة. وشكلت استراتيجية 

زيادة انسيابية عمليات املجموعة.

2008 2007
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إصدار سندات بقيمة 500 مليون دوالر

أعلنت شركة مشاريع الكويت في شهر أكتوبر من العام 
2009 عن استكمالها بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 

حتت  كويتي(  دينار  مليون   143( أمريكي  دوالر  مليون 
األجل  متوسطة  مالية  أوراق  إلصدار  برنامجها  مظلة 
2 مليار دوالر. وكان هذا اإلصدار األول  باليورو بقيمة 
في  اخلاص  القطاع  من  شركة  تطرحه  الذي  نوعه  من 
املنطقة  في عام 2009، وأول إصدار ملؤسسة كويتية منذ 

أغسطس 2007.

ومت إدراج هذا اإلصدار ألجل سبع سنوات بسعر فائدة 
بواقع  ثابت  كوبون  وهي حتمل  لندن،  بورصة  في  ثابت 
نقطة   608 مبقدار  زيادة  ميثـل  ما  أي  باملائة   8.875

املقايضة  معامالت  على  الفائدة  سعر  فوق  أساس 
اإلصدار  هذا  لقي  وقد  االمريكي.  للدوالر  املتوسطة 

اكتتاباً فاق حجم السندات املصدرة مبقدار 6.6 مرة .

ومت استخدام إيرادات اإلصدار إلطالة أمد استحقاقات 
االستراتيجية.  عملها  خطط  ومتويل  الشركة  ديون 
+BBB من  بدرجة  ائتماني  بتصنيف  السندات  ومتتعت 
وكالة ستاندارد آند بورز، ودرجة Baa1 من وكالة موديز.

صفقة االندماج بين شوتايم وأوربت

اندماج  عن   2009 يوليو  شهر  في  املشاريع  شركة  أعلنت 
الفضائية  التلفزة  خدمات  تقدمي  في  املتخصصة  شركتها 
املدفوعة شوتامي مع مجموعة أوربت التي كانت تعتبر إحدى 
شركات التلفزة الفضائية الرائدة في املنطقة. وجمعت هذه 
من  لكل  التشغيلية  واملنصات  التجارية  األسماء  الصفقة 
شوتامي وأوربت لتصبح الشركة اجلديدة الشركة الرائدة في 
مجال التلفزة الفضائية املدفوعة على مستوى منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

وهي  أوربت،  مجموعة  بني  شراكة  اجلديدة  الشركة  ومّثلت 
شوتامي  وبني  الرياض،  ومقرها  موارد  مجموعة  في  عضو 
آرابيا التابعة لشركة مشاريع الكويت. وأتت صفقة االندماج 
في أعقاب تصريحات من جانب كل من شركة مشاريع الكويت 
ومجموعة أوربت تدعو إلى توحيد صناعة التلفزة الفضائية 

املدفوعة في املنطقة. 

فيها  تبني  التي  الطريقة  على  آخر  مثاالً  الصفقة  وشكلت 
وعلى  للمساهمني  األمد  قيمة طويلة  الكويت  شركة مشاريع 

استراتيجيتها الناجحة.

)التنفيذي( في شركة  اإلدارة  رئيس مجلس  نائب  وقال 
على  تعليقه  معرض  في  العّيار  فيصل  السيد  املشاريع 
وتطوير  إنشاء  في  استراتيجيتنا  »إن  الصفقة  هذه 
منو  فرص  على  تنطوي  التي  القطاعات  في  شركات 
هذه  أن  نرى  إننا  جناحنا.  في  محورية  كانت  مرتفع 
تطوير  نحو  إطار سعينا  في  أساسي  الصفقة هي جزء 
حصتنا في هذا القطاع. وقد حتققت اآلن دعواتنا إلى 
توحيد القوى في هذا السوق وهذا ما يفسح املجال لنمو 
أسرع بكثير وعوائد مالية أعلى. هذه الصفقة هي في 
مجملها عملية توحيد لهذه الصناعة، فهي أوالً جتمع بني 
اسمني جتاريني كبيرين في شركة واحدة لتقدم للعمالء 
كانت  فقد  والعربية.  الغربية  الترفيهية  البرامج  أفضل 
شركة مشاريع الكويت وأوربت رائدتني في سوق التلفزة 
ندعو  وكنا  املنطقة،  مستوى  على  املدفوعة  الفضائية 
توحيد  فإن  وهكذا،  فترة.  منذ  السوق  توحيد  إلى  معاً 
القوى بهذه الطريقة ميثل خبراً جيداً للعمالء واملوظفني 

وصناعة التلفزة احمللية«.

الرسم الكارتوني بريشة أولي كوبلستون

2009
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شركة مشاريع الكويت تستكمل إصدار 
سندات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي

أعلنت شركة مشاريع الكويت في شهر يوليو 2010 عن 
مليون   500 بقيمة  سندات  إصدار  بنجاح  استكمالها 
مظلة  حتت  كويتي(  دينار  مليون   144( أمريكي  دوالر 
باليورو  األجل  متوسطة  مالية  أوراق  برنامجها إلصدار 

بقيمة 2 مليار دوالر أمريكي.

ومّثلـت هـذه الصفقـة الرائـدة أول إصدار دولي للسـندات 
مـن قبـل شـركة مـن القطـاع اخلـاص فـي منطقـة الشـرق 
أنـه  كمـا   ،2010 عـام  فـي  أفريقيـا  وشـمال  األوسـط 
تطرحـه  األمريكـي  بالـدوالر  املقـّوم  األول  اإلصـدار 

 .2009 عـام  منـذ  كويتيـة  مؤسسـة 

متتعت هذه السندات املصّدرة بأجل 10 سنوات وبسعر 
فائدة ثابت مدرجة في بورصة لندن، وحملت سعر فائدة 
قدره  بهامش  مسعرة  وهي  باملائة،   9.375 ثابت مبعدل 
644.2 نقطة أساس فوق منحنى سعر املبادلة الوسيطة 

معدل  فوق  أساس  نقطة  و647.3  األمريكي  للدوالر 
التوالي.  على  األمريكية  اخلزانة  سندات  على  الفائدة 
 3.6 قيمته مبقدار  فاق  إكتتاباً  اإلصدار  هذا  لقي  وقد 

مرة.

وشكلت هذه العملية إصدار دين خليجي نادر من نوعه 
وجاءت  سنوات،   10 ألجل  واحدة  شريحة  من  ومكّون 
أمد  إطالة  بهدف  صائب  استراتيجي  اختيار  مبثابة 
استحقاق الدين وحتقيق التناغم األمثل بني استحقاقات 
األصول واملطلوبات. ومت استخدام إيرادات هذا اإلصدار 
إلطالة استحقاق مطلوبات دين الشركة وملزيد من التنويع 

في قاعدة مستثمري الشركة.

شركة  الستراتيجية  استمراراً  اإلصدار  هذا  وجاء 
منتظمة  بصورة  األموال  حشد  على  القائمة  املشاريع 
في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة املستثمرين وتوفير 
املرونة املالية. ومتتعت السندات بتصنيف ائتماني بدرجة 
�BBB من وكالة ستاندارد آند بورز، ودرجة Baa2 من 

وكالة موديز.

الصناعات المتحدة شركة تابعة 

املشاريــع  شركـــة  أعلنـــت   2010 يوليـــو  شهــــر  فـــــي 
تابعة  شركة  أصبحت  املتحدة  الصناعات  شركة  أن 
باملائة   71.76 نسبة  الشركة  امتالك  بعد  للمجموعة 
وكانت  املتحدة.  الصناعات  شركة  رأسمال  أسهم  من 

الصناعات املتحدة سابقاً شركة زميلة للمجموعة. 

ألسهم  املشاريع  شركة  شراء  أعقاب  في  اإلعالن  وجاء 
األسهم  إصدار  عملية  عبر  املتحدة  الصناعات  شركة 

اجلديدة التي قامت بها الشركة.

2010
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شراكة مع فيرفاكس 

أعلنت شركة مشاريع الكويت في شهر سبتمبر 2010 عن 
بيع حصة بنسبة 39.2 باملائة من شركة اخلليج للتأمني 
)ُتعرف اآلن باسم مجموعة اخلليج للتأمني( إلى شركة 
فيرفاكس فاينانشال هولدينغ ليمتد وهي مجموعة عاملية 
للتأمني وإعادة التأمني ومقرها كندا بسعر 59.85 مليون 
دينار كويتي )208.6 مليون دوالر أمريكي( أو 900 فلس 

كويتي )3.14 دوالر( للسهم الواحد.

ولقد أسست شركة مشاريع الكويت لنفسها سجل أداء 
التركيز  بناء شركات األعمال مع  بالنجاحات في  حافل 
شركات  كبريات  مع  والشراكة  العربي  العالم  على 
األعمال الرائدة على مستوى العالم لدفع عجلة منو تلك 
تتمتع  التي  العالية  القيمة  الصفقة  وعكست  الشركات. 
بها كل من شركة اخلليج للتأمني والشبكة التي بنتها هذه 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  عبر  الشركة 
وكذلك ثقة فيرفاكس بإمكانية النمو على األمد الطويل 

في املنطقة. 

على  الرائدة  القابضة  الشركات  من  فيرفاكس  وتعتبر 
على  التأمني  وإعادة  التأمني  مجال  في  العالم  مستوى 
العقار واإلصابات، ومتتد أنشطتها إلى أمريكا الشمالية 
وأمريكا اجلنوبية وأوروبا والشرق األوسط وآسيا. وقد 
جلبت معها إلى اخلليج للتأمني خبرتها الواسعة النطاق 

واالستثمارات  األسواق  وتطوير  واملنتجات  اآللية  النظم  في 
العاملية.

وبعد إجناز هذه الصفقة، بقيت شركة املشاريع املساهم األكبر 
في اخلليج للتأمني بامتالك حصة تبلغ حوالي 43 باملائة بينما 

امتلكت فيرفاكس حوالي 41 باملائة.
تطوير  مسيرة  في  جداً  مهمة  خطوة  الصفقة  هذه  ومّثلت 

شركة اخلليج للتأمني. ومن خالل الدعم واملساندة من 
كبيرة  يتمتعان بسمعة طيبة وخبرة  مساهمنَي مهمني 
من  ميّكنها  وضع  في  أصبحت  للتأمني  اخلليج  فإن 
مواصلة تعزيز خدماتها ومنتجاتها وحتسني إيراداتها 

املالية.

2010

االستحواذ على حصة مباشرة في العقارات المتحدة

أعلنت شركة املشاريع في شهر ديسمبر 2010 عن استحواذها على حصة مباشرة بنسبة 34 باملائة في العقارات 
املتحدة من خالل االكتتاب في زيادة رأس مال الشركة.
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تعزيز انسيابية عمليات المجموعة 

عملت شركة مشاريع الكويت على مدى عام 2011 على 
األم  الشركة  جعل  خالل  من  عملياتها  انسيابية  تعزيز 
باقي  لترّكز  املجموعة،  في  الوحيدة  القابضة  الشركة 
شركات املجموعة أعمالها في النشاطات التشغيلية لها. 
وبالتالي لم يعد هناك شركة عقار تابعة لشركة استثمار، 

أو شركة استثمار تابعة لبنك.

نائب رئيس  تعليقه على هذه اخلطوة قال  وفي معرض 
السيد  املشاريع  شركة  في  )التنفيذي(  اإلدارة  مجلس 
فيصل العّيار »نرى أن هذه اخلطوة ستحدد بوضوح حجم 
العوائد واألرباح التي نحققها من عملياتنا الرئيسية، كما 

أن هذه اخلطوة ستُظهر احلجم احلقيقي للمجموعة«.

2011
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االستحواذ على حصة في يونايتد نتوركس

في  باملائة   22 بنسبة  إضافية  على حصة   2012 في  الكويت  مشاريع  استحوذت شركة 
شركة يونايتد نتوركس، الشركة الرائدة املتخصصة في مجال توفير احللول واخلدمات 
في قطاع التواصل االلكتروني ونقل املعلومات في الكويت. وتسعى الشركة لتطوير وتقدمي 
أفضل احللول واخلدمات التكنولوجية املبتكرة لتعزيز التواصل والكفاءة واإلبداع في بيئات 

العمل والترفيه.

وشركة جلف سات لالتصاالت هي إحدى الشركات التابعة لشركة يونايتد نتوركس، وهي 
الشركة الرائدة في مجال االتصاالت عبر األقمار االصطناعية. 

أما مارينا أف أم فهي إذاعة محلية تعود ملكيتها إلى شركة يونايتد نتوركس، وتتركز برامج 
هذه احملطة اإلذاعية على املوسيقى وبرامج التسلية والترفيه.

2012

االستحواذ على يوروبنك تكفن

2012 من خالل  في  الكويت  استحوذت شركة مشاريع 
مصرف  في  باملائة   99.3 تبلغ  حصة  على  برقان  بنك 
برقان  بنك  باسم  يُعرف  بات  الذي  تكفن،  يوروبنك 
تركيا في صفقة وصلت قيمتها إلى 98.88 مليون دينار. 
شركة  استراتيجية  إطار  في  االستحواذ  عملية  وجاءت 
أن  السيما  اإلقليمي،  التوسع  على  القائمة  املشاريع 
االقتصاد التركي والقطاع املصرفي على وجه اخلصوص 
ويعدان  العاملية  املالية  األزمة  خالل  قوياً  أداء  أظهرا 

بتوفير الفرص للنمو على املدى الطويل. 

2012
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Pehla اإلستحواذ على

فــي أغســطس مــن عــام 2013 أعلنــت شــركة مشــاريع الكويــت 
التلفــزة  خدمــات  مجــال  فــي  العاملــة  شــركتها  توســع  عــن 
املدفوعــة OSN مــن خــالل االســتحواذ االســتراتيجي علــى 
شــبكة Pehla Media & Entertainment التــي تعتبــر أكبــر 
مــزود للبرامــج املدفوعــة اجلنــوب آســيوية فــي منطقــة الشــرق 

ــا.  األوســط وشــمال أفريقي

وتقــدم الشــبكة التــي أصبحــت بعــد عمليــة االســتحواذ تعــرف 
باســم OSN Pehla للمشــتركني فــي OSN فرصــة االســتمتاع 
بنحــو 40 قنــاة تلفزيونيــة مــن بــني القنــوات األكثــر شــعبية 
فــي منطقــة جنــوب آســيا والتــي تقــدم برامــج باللغــات الهنديــة 

واألورديــة والبنغاليــة والتاميليــة واملالياالميــة.

األول  املــزّود  بصفتهــا   OSN مكانــة  العمليــة  هــذه  وأكــدت 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  املدفوعــة  التلفــزة  خلدمــات 
وشــمال أفريقيــا عبــر تقــدمي أوســع مجموعــة مــن برامــج 
واألجنبيــة واجلنــوب  العربيــة  باللغــات  التلفزيونيــة  الترفيــه 

والفلبينيــة. آســيوية 

وجــاءت عمليــة االســتحواذ هــذه فــي إطــار اســتراتيجية 
استكشــاف  مواصلــة  علــى  القائمــة  املشــاريع  شــركة 
ــع دائمــاً إلــى  الفــرص لتوســعة وتطويــر أنشــطتها والتطل
تســريع وتيــرة النمــو مــن خــالل الصفقــات التــي توفــر 
قاعــدة  توســعة  علــى   OSN وتعمــل  مضافــة.  قيمــة 
عمالئهــا مــن خــالل اســتقطاب الوافديــن مــن منطقــة 
جنــوب آســيا الذيــن يعملــون فــي املنطقــة عبــر تقــدمي 
مجموعــة مــن القنــوات املميــزة ذات الشــعبية العاليــة مــا 
يعــزز مكانــة OSN باعتبارهــا شــبكة خدمــات التلفــزة 
املدفوعــة الرائــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا. 

شركة  استراتيجية  إطار  في  للسندات  اإلصدار  هذا  وجاء 
األموال بصورة منتظمة  القائمة على حشد  الكويت  مشاريع 
وتوفير  مستثمريها  قاعدة  تنويع  بهدف  الدين  أسواق  في 

بالدينار  للسندات  اإلصدار  املالية. وحصل هذا  املرونة 
الكويتي على تصنيف ائتماني من مرتبة +A من شركة 

كابيتال ستاندردز.

أكبر إصدار للسندات في الكويت

 2012 يناير  الكويت في شهر  استكملت شركة مشاريع 
 80 بقيمة  سنوات  أربع  ألجل  سندات  إصدار  عملية 
وهو  أمريكي(،  دوالر  مليون   290( كويتي  دينار  مليون 
اإلصدار األكبر على اإلطالق لشركة من القطاع اخلاص 

في الكويت.

شــريحتني،  أســاس  علــى  الســندات  إصــدار  مت  وقــد 
واحــدة بســعر فائــدة ســنوية ثابتــة مبقــدار 4.75 باملائــة، 
وأخــرى بســعر فائــدة ســنوية متغيــرة مبقــدار 2 فــي املائــة 
فــوق ســعر اخلصــم املعلــن مــن بنــك الكويــت املركــزي، 
علــى أال يتجــاوز احلــد األقصــى ملعــدل الفائــدة املتغيــرة 
1 باملائــة فــوق معــدل الفائــدة الثابتــة. وبلغــت نســبة شــراء 
ســجل  إغــالق  عنــد  الثابتــة،  الفائــدة  ذات  الشــريحة 
االكتتــاب فــي الســندات، 61 باملائــة بينمــا بلغــت نســبة 
شــراء الشــريحة ذات الفائــدة املتغيــرة 39 باملائــة. ومت 
إصــدار الســندات بالقيمــة االســمية علــى أن يتــم دفــع 
الفوائــد عنــد نهايــة كل ثالثــة أشــهر. وقامــت كل مــن 

كامكــو وNBK  كابيتــال بــدور مديــري اإلصــدار.

20122013

14

شركة مشاريع الكويت



شركة المشاريع تستحوذ على 
حصة األغلبية في فيم بنك

بنكي  الكويت، من خالل  استحوذت شركة مشاريع 
برقان واخلليج املتحد، على حصة ُملكية بنسبة 49 

باملائة في فيم بنك في مالطا.

ويعتبر فيم بنك مصرفاً متخصصاً بتمويل التجارة 
جميع  في  واألفراد  والبنوك  للشركات  العاملية 
إطار  في  االستحواذ  هذا  جاء  وقد  العالم.  أنحاء 
قطاعي  في  للتوسع  املشاريع  شركة  استراتيجية 

البنوك واخلدمات املالية.

شركة المشاريع تعزز ذراعها الصناعي

الصناعات  شركة  خالل  من  املشاريع  شركة  استحوذت 
املتحدة التي تعتبر ذراعها الصناعي على حصة إضافية 
بنسبة 10.8 باملائة في شركة القرين لصناعة الكيماويات 

البترولية ليصل إجمالي ُملكيتها إلى 29.3 باملائة.

حصة  من  بالتخارج  املتحدة  الصناعات  قامت  كما 
بنسبة 29 باملائة من الشركة السعودية ملنتجات األلبان 
وهي  باملائة   11 بنسبة  لتحتفظ  )سدافكو(  واألغذية 

النسبة التي توفر لها األغلبية في مجلس اإلدارة.

2013
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استكمال تسعير سندات
بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي

أعلنــت شــركة مشــاريع الكويــت فــي شــهر فبرايــر مــن 
ســندات  تســعير  بنجــاح  اســتكمالها  عــن   2014 العــام 
دينــار  مليــون   141( أمريكــي  دوالر  مليــون   500 بقيمــة 

كويتــي( ألجــل خمــس ســنوات.

وحظــي اإلصــدار، الــذي يعتبــر األول فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي عــام 2014، بطلــب كبيــر 
مــن املســتثمرين عنــد إطالقــه حيــث فــاق االكتتــاب قيمتــه 
ــف  ــن مختل ــاً 250 مســتثمر م ــرات جاذب ــدار ســت م مبق
أنحــاء الشــرق األوســط وأوروبــا وآســيا. وأتــاح الطلــب 
القــوي علــى الســندات لشــركة املشــاريع تســعيره عنــد 

ــة. ــة بنســبة 4.80 باملائ ســعر فائــدة ثابت

شراء حصة في البنك األردني الكويتي

أعلنــت شــركة املشــاريع فــي شــهر ديســمبر مــن العــام 
2015 عــن شــراء مجموعتهــا حصــة بنســبة 51 باملائــة 

فــي البنــك األردنــي الكويتــي مــن بنــك برقــان. وقــد جاءت 
عمليــة الشــراء فــي إطــار سلســلة مــن الصفقــات التــي قام 
بهــا بنــك برقــان مــن أجــل تلبيــة معــدل رأس املــال مبوجــب 
متطلبــات بــازل 3. وأتاحــت هــذه الصفقــة مليزانيــة بنــك 
برقــان بــأن تتمتــع مبرونــة أكثــر وتدعــم خططــه التوســعية 

بشــكل أفضــل. 

يذكــر أن البنــك األردنــي الكويتــي تأســس فــي عــام 1976 
املصرفــي  القطــاع  فــي  الرئيســية  البنــوك  أحــد  وهــو 
ــز  ــه أحــد الركائ ــة الهاشــمية، كمــا أن فــي اململكــة األردني
القطــاع  فــي  املشــاريع  شــركة  أنشــطة  فــي  األساســية 

املصرفــي منــذ عــام 1997. 

20142015
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ضاحية حصة المبارك

كشــفت شــركة املشــاريع وشــركاؤها فــي شــهر ســبتمبر 
ــة ملشــروع ضاحيــة  ــة التجاري مــن العــام 2016 عــن الهوي
الــذي يتميــز مبوقعــه  حصــة املبــارك. ويعتبــر املشــروع 
املطــل علــى اخلليــج العربــي أول مشــروع عقــاري متعــدد 
ــة ســكنية  ــر جترب ــت، وهــو يوف ــي الكوي االســتخدامات ف
أن  كمــا  ومرتاديــه.  لســاكنيه  مســبوقة  غيــر  وجتاريــة 
الهــدف مــن هــذا املشــروع العقــاري هــو تقــدمي أســلوب 
ــى حــد  ــن عل ــة للكويتيــني والوافدي ــاة ذات جــودة عالي حي

ســواء.

تبلــغ مســاحة األرض التــي ســيتم بنــاء املشــروع عليهــا 
ــن 50  ــرب م ــا يق ــص م ــع، مت تخصي ــر مرب ــف مت 227 أل

ــك يتضمــن  ــق وذل ــة واملراف ــا للخدمــات العام ــة منه باملائ
والســاحات،  املفتوحــة،  العامــة  واملســاحات  احلدائــق 
والشــوارع، ومواقــف الســيارات متعــددة األدوار، واملرافــق 
ــق واملســاحات اخلضــراء  ــغ مســاحة احلدائ العامــة. وتبل

ضمــن املشــروع 23,400 متــر مربــع.

كمــا أن أكثــر مــن 70 باملائــة مــن املســاحة املبنيــة مــن 
ــي  ــي ف ــي تأت املشــروع مخصصــة للوحــدات الســكنية الت
للســكان  للســماح  املخطــط  ضمــن  اســتراتيجي  موقــع 
باالســتفادة مــن املســاحات العامــة واخلضــراء واملرافــق. 
كمــا يشــمل املخطــط منطقــة جتاريــة متتــد بــني املطاعــم 

ــوب. ــي اجلن ــة ف ــي الشــمال وقطــاع التجزئ ف

ــع وتضــم  ــر مرب ــة 381 ألــف مت ــاء اإلجمالي ــغ مســاحة البن تبل
ســكنية  بنايــات  )تتضمــن  الســكنية  للبنايــات  قســيمة   82

شــاهقة ومتوســطة ومنخفضــة االرتفــاع وشــقق دوبلكــس(، 
والشــقق الفندقيــة، واملكاتــب، والعيــادات الطبيــة، واألنديــة 
الصحيــة، واألنشــطة التجاريــة، وقطــاع التجزئــة باإلضافــة 

إلــى املطاعــم.

إصدار سندات بقيمة 500 مليون دوالر  أمريكي

اســتكملت شــركة مشــاريع الكويــت بنجــاح فــي شــهر مــارس مــن العــام 2016 إصــدار 
مليــون دينــار كويتــي( ألجــل ســبع  مليــون دوالر أمريكــي )151.8   500 بقيمــة  ســندات 
ســنوات فــي إطــار برنامجهــا إلصــدار أوراق ماليــة متوســطة األجــل باليــورو بقيمــة 3 مليــار 

دوالر أمريكــي.

وحملــت الســندات ســعر فائــدة ثابتــة بنســبة 5 باملائــة وهــي مدرجــة فــي ســوق لنــدن 
لــأوراق املاليــة، وفــاق االكتتــاب فيهــا مبقــدار 2.5 مــرة. وســاهم هــذا اإلصــدار فــي 
إطالــة أمــد اســتحقاقات ديــون الشــركة، وتقليــص تكلفــة التمويــل كمــا يوفــر املرونــة املاليــة 
الالزمــة لتنفيــذ اســتراتيجيتها. وجــاء إصــدار هــذه الســندات فــي إطــار اســتراتيجية شــركة 
املشــاريع القائمــة علــى حشــد األمــوال بصــورة منتظمــة فــي أســواق الديــن احملليــة والعامليــة 

بهــدف تنويــع قاعــدة مســتثمريها.

ــات باالســتفادة مــن  ــة تشــوبها التقلّب وجنحــت شــركة املشــاريع فــي ظــل أوضــاع اقتصادي
التجــاوب اإليجابــي مــن املســتثمرين لتنفيــذ عمليــة إصــدار ســريعة فــي يــوم واحــد. ويعتبــر 
هــذا اإلصــدار األول مــن القطــاع اخلــاص فــي منطقــة وســط شــرقي أوروبــا والشــرق 
األوســط وأفريقيــا فــي عــام 2016 واألول فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ شــهر أكتوبــر 

.2015

2016

17

شركة مشاريع الكويت



2017

المشاريع تستكمل إصدار سندات بقيمة 
500 مليون دوالر ألجل عشر سنوات

أعلنــت شــركة مشــاريع الكويــت فــي شــهر فبرايــر 2017 
 500 بقيمــة  ســندات  إصــدار  بنجــاح  اســتكمالها  عــن 
مليــون دوالر أمريكــي )152.5 مليــون دينــار كويتــي( ألجــل 
عشــر ســنوات فــي إطــار برنامجهــا إلصــدار أوراق ماليــة 
ــار دوالر أمريكــي  ــورو بقيمــة 3 ملي متوســطة األجــل بالي
بالتزامــن مــع عطــاء لســنداتها التــي تســتحق فــي عــام 
اجلديــدة  الســندات  فــي  االكتتــاب  فــاق  وقــد   .2019

ــع مــرات. ــدار أرب مبق

ــة بنســبة 4.5 باملائــة  وحتمــل الســندات ســعر فائــدة ثابت
وتســجل ســعراً جديــداً للمصــّدر. وقــد حظيــت شــركة 
املشــاريع بترحيــب كبيــر مــن املســتثمرين خــالل حملــة 
ترويجيــة عامليــة شــملت مراكــز رئيســية عبــر هونــغ كونــغ، 
العطــاء  بالتزامــن مــع فتــرة  وســنغافورة ولنــدن وذلــك 
وكان  ســنوات.  عشــر  ألجــل  الســندات  إطــالق  وقبــل 
جنــاح الصفقــة واضحــاً عبــر تقليــص الســعر التوجيهــي 
ــرة  ــت بنســبة كبي ــي لســندات شــركة مشــاريع الكوي األول
وصلــت إلــى 37.5 نقطــة أســاس لســعر اإلصــدار النهائي، 

ممــا يعكــس تقديــر املســتثمرين العامليــني واإلقليميــني جلــودة 
االئتمــان الــذي تتمتــع بــه الشــركة فــي ظــل فتــرة ناشــطة 
ــا. لإلصــدارات مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــام الشــركة بإعــادة  وجــاء إصــدار الســندات بالتزامــن مــع قي
شــراء ســنداتها احلاليــة ألجــل خمــس ســنوات والتــي تســتحق 
فــي 2019 والتــي حتمــل ســعر فائــدة ثابتــة بنســبة 4.8% 
وذلــك عبــر تقــدمي عطــاء إلــى املســتثمرين. وبلــغ ســعر شــراء 
الســندات 105.25 باملائــة ووافــق 53 باملائــة مــن املســتثمرين 
علــى العطــاء. وتعــد شــركة املشــاريع الشــركة الكويتيــة األولــى 
التــي تقــوم بعمليــة عطــاء للســندات خــارج الكويــت والشــركة 
األولــى مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التــي 

تقــوم بذلــك هــذا العــام.
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افتتاح مركز مبيعات
ضاحية حصة المبارك

افتتحــت شــركة مشــاريع الكويــت فــي شــهر مايــو مــن 
العــام 2017 مركــز مبيعــات ضاحيــة حصــة املبــارك وذلــك 
لأفــراد الذيــن يرغبــون فــي التملــك فــي هــذه الضاحيــة. 
وكان نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة )التنفيــذي( فــي شــركة 
ــوف  ــار فــي اســتقبال الضي املشــاريع الســيد فيصــل العي
مــن كبــار املســؤولني احلكوميــني وممثلــي القطــاع اخلــاص 

واملســتثمرين.

املديــر  قدمــه  إيضاحــي  عــرض  االفتتــاح  حفــل  وتضمــن 
التنفيــذي لضاحيــة حصــة املبــارك الســيد توفيــق اجلــّراح 
الــذي كشــف عــن العناصــر الرئيســية ملخطــط املشــروع والــذي 
ــب، وأنشــطة  ــة، ومكات يتضمــن شــققاً ســكنية، وشــققاً فندقي
جتاريــة، ووحــدات البيــع بالتجزئــة واملطاعــم، باإلضافــة إلــى 
 70 تخصيــص  إلــى  مشــيراً  واحلدائــق،  العامــة  املســاحات 

باملائــة مــن مســاحة البنــاء اإلجماليــة للشــقق الســكنية.

ــل  ــاري متكام ــارك أول مشــروع عق ــة حصــة املب ــر ضاحي تعتب
متعــدد االســتخدامات يطــوره القطــاع اخلــاص فــي الكويــت. 
وباعتبارهــا املطــّور الرئيســي، فــإن شــركة مشــاريع الكويــت 

هــي أول شــركة تعمــل علــى تطويــر البنيــة التحتية ملشــروع 
عقــاري خــاص. وكجــزء مــن تعهــد الشــركة بتوفيــر جتربــة 
حصــة  ضاحيــة  وزائــري  لســكان  نوعهــا  مــن  فريــدة 
املبــارك، فقــد عملــت الشــركة علــى تخصيــص أكثــر مــن 
للحدائــق  الرئيســي  املخطــط  مســاحة  مــن  باملائــة   50

واملناطــق املفتوحــة واملرافــق.

ــارك صــورة لكويــت املســتقبل  ــة حصــة املب تشــكل ضاحي
مــن  أســلوب حيــاة فريــد  والزائريــن  لســاكنيها  وتقــدم 

نوعــه. 

إعادة هيكلة العمليات التشغيلية 
لبنك الخليج المتحد

 2017 أغســطس  شــهر  فــي  املشــاريع  شــركة  أعلنــت 
عــن عمليــة إلعــادة هيكلــة العمليــات التشــغيلية لبنــك 
اخلليــج املتحــد التابــع لهــا والــذي يتخــذ مــن البحريــن 
املقترحــة  الهيكلــة  إعــادة  لــه. وســتؤدي  رئيســياً  مقــراً 
للعمليــات التشــغيلية للبنــك الناشــط فــي قطــاع اخلدمــات 
املصرفيــة االســتثمارية إلــى إنشــاء كيانــني مختلفــني همــا 
شــركة اخلليــج املتحــد )القابضــة( التــي ســتمتلك بنــك 
ــج املتحــد  ــك اخللي ــي بالكامــل، وبن ــج املتحــد احلال اخللي
لســلطات  خاضــع  تقليــدي  كمصــرف  ســيعمل  الــذي 

مصــرف البحريــن املركــزي.

ومبوجــب عنــه العمليــة امتلكــت شــركة اخلليــج املتحــد 
إلــى  باإلضافــة  كامــل  بشــكل  البنــك  )القابضــة( 
ــى أن يقتصــر  ــك الرئيســية األخــرى، عل اســتثمارات البن
عمــل البنــك فــي الهيــكل النهائــي علــى تقــدمي اخلدمــات 

االســتثمارية. املصرفيــة 

2017
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إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار 
كويتي ألجل سبع سنوات 

العام  من  ديسمبر  شهر  في  املشاريع  شركة  استكملت 
دينار  مليون   100 بقيمة  سندات  إصدار  بنجاح   2017

كويتي )331 مليون دوالر أمريكي( وهو اإلصدار األول 
سبع  ألجل  الكويت  في  اخلاص  القطاع  من  لشركة 

سنوات، وقد فاق حجم االكتتاب به 1.45 مرة.

ومت إصدار السندات على أساس شريحتني األولى بسعر 
بسعر  والثانية  باملائة،   5.25 ثابتة مبقدار  فائدة سنوية 
سعر  فوق  باملائة   2.25 مبقدار  متغيرة  سنوية  فائدة 
اخلصم املعلن من بنك الكويت املركزي، على أال يتجاوز 
احلد األقصى ملعدل الفائدة املتغيرة نسبة 1 باملائة فوق 
معدل الفائدة الثابتة. وبلغت نسبة شراء الشريحة ذات 
الفائدة الثابتة، عند إغالق سجل االكتتاب في السندات، 
ذات  الشريحة  شراء  نسبة  بلغت  بينما  املائة  في   36

الفائدة املتغيرة 64 باملائة. ومت إصدار السندات بالقيمة 
االسمية وسيتم دفع الفوائد بشكل نصف سنوي.

وقام كل من بنك اخلليج وكامكو إنفست وشركة الوطني 
لالستثمار بدور مدراء اإلصدار.

20172018
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تسليم البنية التحتية
في ضاحية حصة المبارك 

 2018 العام  من  يوليو  شهر  في  املشاريع  شركة  قامت 
إلى  املبارك  حصة  ضاحية  في  التحتية  البنية  بتسليم 
اجلهات احلكومية املختصة، وبناء عليه فقد متت املوافقة 
تراخيص  بإصدار  السماح  على  الكويت  بلدية  قبل  من 
البناء جلميع القسائم السكنية والتجارية واخلدمية في 
املشروع. وكانت أعمال تطوير البنية التحتية في ضاحية 

حصة املبارك قد استكملت في نهاية عام 2017. 

في  التحتية  البنية  تطوير  أعمال  استكمال  ويعتبر 
أول  هي  املشاريع  شركة  أن  مبا  مهم،  إجناز  الضاحية 
عقاري  ملشروع  التحتية  البنية  تطوير  على  تعمل  شركة 

خاص.

قامت  الكويت  مشاريع  شركة  أن  بالذكر  واجلدير 
واحمليطة  الداخلية  الطرق  شبكة  أعمال  كافة  بتسليم 
إلى  الصحي  والصرف  األمطار  مياه  للضاحية وشبكتي 
وزارة األشغال العامة. بينما قامت بتسليم أعمال شبكة 
املدنية  واألعمال  احلريق  مكافحة  وشبكة  العذبة  املياه 

املنخفض  التوتر  وشبكة  ثانوية  حتويل  محطات  خلمسة 
اخلاصة  الشبكة  تسليم  مت  كما  واملاء،  الكهرباء  وزارة  إلى 
بالهواتف واالنترنت التي مت متديدها حتت األرض إلى وزارة 

املواصالت.

2018

إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار 
كويتي ألجل خمس سنوات 

 2018 نوفمبر  شهر  في  الكويت  مشاريع  شركة  أعلنت 
عن استكمالها بنجاح إصدار سندات بقيمة 100 مليون 
خمس  ألجل  أمريكي(  دوالر  مليون   329( كويتي  دينار 
سنوات، وقد فاق حجم االكتتاب به 1.35 مرة وهو الذي 

شهد إقباالً قياسياً من املستثمرين.

ومت إصدار السندات على أساس شريحتني األولى بسعر 
بسعر  والثانية  باملائة،   5.5 مبقدار  ثابتة  سنوية  فائدة 
سعر  فوق  باملائة   2.25 مبقدار  متغيرة  سنوية  فائدة 
اخلصم املعلن من بنك الكويت املركزي، على أال يتجاوز 
احلد األقصى ملعدل الفائدة املتغيرة نسبة 1 باملائة فوق 
معدل الفائدة الثابتة. وقد شكلت الشريحة ذات الفائدة 
السندات  إصدار  ومت  االكتتاب.  من  نسبة  أكبر  املتغيرة 
بالقيمة االسمية وسيتم دفع الفوائد بشكل نصف سنوي.

وقامت كل من كامكو إنفست وبنك اخلليج بدور مدراء 
اإلصدار.
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مركز المرحومة سلوى صباح األحمد الصباح
للخاليا الجذعية والحبل السّري 

صباح  سلوى  املرحومة  مركز   2019 العام  من  يونيو  شهر  في  املشاريع  شركة  افتتحت 
ومجموعة  املشاريع  شركة  وكانت  السّري.  واحلبل  اجلذعية  للخاليا  الصباح  األحمد 
شركاتها قد قدمت عبر مبرة مؤسسة مشاريع اخلير تبّرعاً بقيمة 7 ماليني دينار كويتي 
العربي  األول في منطقة اخلليج  يعتبر  الذي  املركز  بناء  أجل  الصحة من  وزارة  لصالح 

املتخصص في أبحاث اخلاليا اجلذعية وتخزين احلبل السّري.

يقع املركز في منطقة الصباح الطبية وميتد على مساحة أرض تبلغ 12 ألف متر مربع. 
اجلذعية  اخلاليا  وبنكاً حلفظ  اجلذعية،  اخلاليا  ألبحاث  ومنشأة  مختبراً  املركز  يضم 

واحلبل السّري وعيادات خارجية جلمع اخلاليا اجلذعية باإلضافة إلى قاعة مؤمترات.
الصحة  وزارة  إلى  املبنى  تسليم  ومت خالله  املشاريع  أقامته شركة  الذي  احلفل  وحضر 

ممثلون عن وزارة الصحة وكبار املدراء التنفيذيني في مجموعة املشاريع.

2019

شركة المشاريع ترفع رأس المال 
وتجمع 95.08 مليون دينار كويتي

بنجاح   2019 يوليو  شهر  في  املشاريع  شركة  استكملت 
وتخصيص  الشركة  رأسمال  زيادة  في  االكتتاب  عملية 
إدارة  مجلس  وكان  املشتركني.  للمساهمني  األسهم 
على  نفسه  العام  من  يناير  شهر  في  وافق  قد  الشركة 
رفع رأس املال بهدف دعم النمو اإليجابي الذي تواصل 
شركاتها التابعة حتقيقه وذلك من خالل االستثمار في 

شركات احملفظة الرئيسية.

األسهم  عدد  فاق  إقباالً  االكتتاب  عملية  وشهدت 
املطروحة لالكتتاب بنسبة 17 باملائة وذلك من املساهمني 
البالغ عددها  اجلديدة  العادية  األسهم  لشراء  احلاليني 
 95.08 يقارب  ما  جمع  حيث مت  سهماً   452,748,662

باملائة   29.3 بنسبة  زيادة  ميثل  ما  كويتي  دينار  مليون 
وبذلك  السابق.  املصّدر  الشركة  رأسمال  عن  تقريباً 
دينار  مليون   200 اآلن  املصّدر  الشركة  رأسمال  أصبح 

كويتي.

من  وواسع  كبير  االكتتاب مشاركة عدد  وشهدت عملية 
والصناديق  الشركات  ذلك  في  مبا  الشركة،  مساهمي 
حتديد  مت  قد  وكان  واألفراد.  االستثمارية  واحملافظ 

سعر الطرح عند 210 فلس للسهم الواحد، ومت إغالق فترة 
االكتتاب في 17 من شهر يوليو. ولعبت شركة كامكو إنفست 

دور مستشار اإلصدار ووكيل االكتتاب.

يذكر أن عام 1996 شهد آخر زيادة لرأسمال شركة مشاريع 
الكويت، وحققت أنشطة الشركة منذ ذلك التاريخ منواً قوياً. 
في  االستثمار  على  الشركة  عملت  النمو  هذا  دعم  وبهدف 
املال  شركات محفظتها األساسية. وقد جاء قرار رفع رأس 
صعيد  على  األجل  طويلة  الشركة  استراتيجية  إلى  استناداً 
بها.  تتمتع  التي  املالية  املرونة  وتعزيز  املالي  هيكلها  إدارة 
االستثمار  ملواصلة  التي مت جمعها  األموال  استخدام  وسيتم 

في أنشطة الشركة.

2019
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شركة المشاريع تصدر سندات بقيمة 
500 مليون دوالر ألجل سبع سنوات

 2019 أكتوبر  شهر  في  الكويت  مشاريع  شركة  أعلنت 
عن استكمالها بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون 
سبع  ألجل  كويتي(  دينار  مليون   151( أمريكي  دوالر 
سنوات في إطار برنامجها إلصدار أوراق مالية متوسطة 
األجل باليورو بقيمة 3 مليار دوالر أمريكي. وبلغ حجم 
الطلب على السندات 3.6 مليار دوالر أمريكي، وهو الذي 
يعتبر األكبر للشركة على اإلطالق في أسواق السندات 
الدولية، ما ميثل زيادة في االكتتاب مبقدار سبع مرات.

باملائة   4.229 بنسبة  ثابتة  فائدة  سعر  السندات  حتمل 
على  الشركة  عليه  حتصل  فائدة  معدل  أدنى  وهو 
اإلطالق. وقد حظيت شركة املشاريع بترحيب كبير من 
هونغ  شملت  عاملية  ترويجية  حملة  خالل  املستثمرين 
ولندن.  املتحدة  العربية  واإلمارات  وسنغافورة  كونغ، 
استحقاق  أمد  إطالة  قد  املشاريع  شركة  تكون  وبذلك 
هذا  أن  كما  سنوات.   4.7 إلى  سنوات   4.1 من  الديون 
السنوية  التمويل  تكلفة  تخفيض  على  سيعمل  اإلصدار 
تسديد  أمريكي مبجرد  دوالر  مليون   26 بقيمة  للشركة 

السندات املستحقة في شهر يوليو 2020.

2019
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بنك برقان 

وهو  الكويت،  مشاريع  شركة  ملجموعة  التابعة  الشركات  أحد  هو  برقان  بنك 
يضم مجموعة من البنوك التابعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
ويُطلق عليها مجتمعة اسم مجموعة بنك برقان. تأسس البنك في عام 1977 
والشركات  لأفراد  املصرفية  اخلدمات  في  رائٍد  دوٍر  اكتساب  في  وجنح 
واخلدمات املصرفية االستثمارية وذلك عبر تطوير منتجات مصرفية مبتكرة 
اخلليج  بنك  في  أغلبية  حصص  البنك  وميلك  حديثة.  تكنولوجية  وقنوات 
اجلزائر)اجلزائر(، مصرف بغداد )العراق(، بنك تونس العاملي )تونس( وبنك 

برقان - تركيا.

من  املاضية  السنوات  مدار  على  أدائها  تطوير  برقان  بنك  مجموعة  واصلت 
خالل تطبيق هيكل إيرادات موّسع، وأصول ذات جودة عالية، ومصادر متويل 
متنوعة وقاعدة رأسمالية قوية. وبفضل ابتكار البنك ملنتجات جديدة واعتماده 
على التكنولوجيا احلديثة أصبح من البنوك الرائدة في أسواق منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
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شركة مساهمة عامة

شركة  إلى   1977 عام  في  البنك  حتويل  مت  تأسيسه  تاريخ  من  فقط  عامني  بعد 
مساهمة عامة. وقد سمي البنك باسم أول وأكبر حقل نفط في الكويت.

التأسيس

تأسس بنك برقان في عام 1975 كشركة مساهمة كانت احلكومة الكويتية املساهم 
األكبر فيه وصاحبة األغلبية.

اإلدراج في البورصة

مت إدراج بنك برقان في بورصة الكويت في شهر سبتمبر من العام 1984.

197519771984
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الخصخصة

في عام 1995 قامت حكومة دولة الكويت ببيع حصة ُملكيتها في بنك برقان التي كانت تبلغ 61 باملائة، وقد استحوذت 
شركة مشاريع الكويت على حصة مهمة في البنك لتكون هذه العملية باكورة دخولها إلى قطاع اخلدمات املصرفية 

التجارية. وعملت شركة املشاريع خالل عامي 1996 و1997 على زيادة حصة ُملكيتها في البنك.

إعادة الهيكلة

بدأ بنك برقان في عام 2002 عملية إعادة هيكلة واسعة وذلك بهدف حتقيق أفضل املمارسات وحتسني القدرات 
املؤسسية وزيادة الربحية.

2002 1995
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التركيز على النمو

إدارته خالل  في  كبيرة  تغيير  عملية  برقان  بنك  أجرى 
عامي 2003 و 2004 بهدف التركيز على حتقيق النمو. 
الوحدات  تنظيم  استكمال  2004 مت  عام  نهاية  وبحلول 
تخدم  بطريقة  للبنك  اجلديد  التنظيمي  الهيكل  في 

أهداف البنك على النحو األمثل. 

من  عدد  حتقيق   2004 عام  شهد  فقد  عام  وبشكل 
أن تكون مهمة  التي من شأنها  اإلجنازات في املجاالت 
إنتاجيته  تعزيز  البنك  شهد  لقد  البنك.  ملستقبل  جداً 
وإدارته واستكمل عملية إعادة التنظيم مبا يتماشى مع 
نهج  تبني  من خالل  الشفافية  من  واملزيد  استراتيجيته 

حوكمة الشركات.

إعالن الخطة االستراتيجية

أعلن بنك برقان في عام 2005 خطته طويلة األجل حتت 
اخلطة  هذه  تنفيذ  ومت  مشرق«،  مستقبل  »نحو  عنوان 
الطموحة لتطوير البنك على املديني القصير واملتوسط 
إلى  تهدف  اخلطة  وكانت   .2011 و   2006 عامي  بني 
تعزيز األداء املالي وبالتالي قيمة حقوق املساهمني وفق 
معدالت منو أعلى من املتوقع للقطاع املالي في الكويت 

ككل.

إن النمو والربحية املتواصلني للبنك يعتمدان على تعزيز 
رضا العمالء واالستفادة من تقنية املعلومات في البنك 
وقد  املوظفني.  مهارات  وتطوير  التشغيلية  والقدرات 
كانت هذه هي الركائز األساسية ملشروع »نحو مستقبل 
استمرار  تتيح  قاعدة  بناء  على  ساعدت  التي  مشرق« 

النمو وحتقيق النجاحات في السنوات املقبلة.

20042005
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اعتراف وتقدير

املصرفية  للخدمات  محلي  بنك  كأفضل  برقان  بنك  تسمية   2007 عام  في  مت 
اخلاصة في الكويت وذلك في االستفتاء السنوي الرابع للخدمات املصرفية اخلاصة 
املصرفية  تلعبه مجموعة اخلدمات  الذي  للدور  تقديراً  ذلك  وقد جاء  يورومني.  لـ 
اخلاصة في البنك في توفير خدمات إدارية متقدمة إلدارة الثروة وأدوات االستثمار 
للكويتيني من األثرياء محققة بذلك نتائج غير مسبوقة وأداء مميزاً استحقت عليه 

التقدير.

رفع التصنيف

كان تطور أداء البنك املالي موضع تقدير في عام 2007 
من وكالة التصنيف العاملية ستاندرد آند بورز التي عدلت 
إلى  باإلضافة  إيجابي  إلى  مستقر  من  للبنك  نظرتها 
بدرجة  للبنك  األجل  الطويل  االئتماني  التصنيف  تأكيد 

.A�2 والقصير األجل بدرجة BBB+

كما قامت وكالة موديز برفع تصنيف القوة املالية للبنك 
أيضاً  إنتلجنس  كابيتال  قّدرت  كما   ،C� إلى   D+ من 
املنزلة املالية احملّسنة فرفعت قوة تصنيف البنك املالية 
القصير  األجنبي  التداول  وتصنيف   ،A� إلى   BBB من 
األجل عند A2 وتصنيف التداول األجنبي طويل األجل 

.A� إلى BBB من

2007
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التوّسع اإلقليمي

مع أوائل عام 2008 بدأ بنك برقان تنفيذ استراتيجية 
طموحة للتوسع اإلقليمي. وقد وافق املساهمون باإلجماع 
والـ22  العادية  العمومية  للجمعية  الـ39  االجتماع  في 
رأس  برفع  توصية  على  العادية  غير  العمومية  للجمعية 
مال البنك بواقع 200 مليون دينار كويتي بهدف امتالك 
من  إقليمية  جتارية  بنوك  أربعة  في  أغلبية  حصص 

ضمنها البنك األردني الكويتي.

وفي شهر يوليو من نفس العام استكمل بنك برقان حتويل 
43.86 باملائة من مجموع أسهم البنك األردني الكويتي 

ليصل  برقان  بنك  ملكية  إلى  املتحد  اخلليج  بنك  من 
باملائة.   51.1 إلى  الكويتي  األردني  في  حصته  مجموع 
وقد ساهمت هذه الصفقة وما تبعها في توسعة احلضور 
أكثر  ليكون  استراتيجيته  وتعزيز  برقان  لبنك  اإلقليمي 
بنوك الكويت التجارية تنوعاً وتواجداً في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

استحواذات جديدة

أدت اخلطة االستراتيجية الطموحة للتوّسع اإلقليمي مع نهاية عام 2009 إلى إضافة 
بنك اخلليج اجلزائر  برقان وهي  بنك  إلى مجموعة  املنطقة  رائدة في  بنوك  ثالثة 

ومصرف بغداد والبنك األردني الكويتي. 

التوسعية في  البنك  للمساهمني يجعل من خطط  القيمة  تعزيز  البنك في  إن رؤية 
وتوفير العديد من  البنك إيجابياً  املنطقة مسألة منطقية وطبيعية نحو تطور ومنو 

الفرص اجلديدة.

20082009
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عام يؤدي إلى النمو

في مايو 2010 استكمل بنك برقان بنجاح عملية إصدار 
حقوق اكتتاب بقيمة 100 مليون دينار كويتي، وقد استغل 
حيث  البنك،  من  جزءاً  ليكونوا  الفرصة  هذه  املكتتبون 

اكتملت عملية االكتتاب خالل ساعة واحدة.

بنك  إصدار   2010 عام  من  سبتمبر  شهر  شهد  كما 
هي  دوالر  مليون   400 بقيمة  مساندة  لسندات  برقان 
إصدار  وأول عملية  العاملية،  األسواق  في  للبنك  األولى 
 2010 عام  في  اخلليجي  التعاون  ومجلس  الكويت  في 
والتي شدت اهتمام األسواق املالية الدولية بشكل الفت. 
ومن خالل هذه اإلصدارات متكن البنك من سداد كامل 
الديون لبنك اخلليج املتحد، مما ترك أطيب األثر على 

توقعات النمو مبستويات مميزة.

االستحواذ على بنك تونس العالمي

في شهر يونيو من العام 2010 جنح بنك برقان باالستحواذ على حصة ُملكية بنسبة 76.56 باملائة في بنك تونس العاملي لترتفع بذلك إجمالي حصته 
إلى 86.56 باملائة. ونتيجة هذه الزيادة ارتفعت أيضاً حصة ُملكية بنك برقان في بنك اخلليج اجلزائر لتصل إلى 91.1 باملائة نتيجة امتالك بنك تونس 

العاملي حصة بنسبة 30 باملائة في بنك اخلليج اجلزائر.

2010
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التوسع نحو تركيا

عملية  استكمال  عبر  التوسعية  استراتيجيته   2012 عام  في  برقان  بنك  واصل 
االستحواذ على يوروبنك تكفن )يعمل حالياً حتت إسم بنك برقان - تركيا(. وشكل 
هذا االستحواذ خطوة استراتيجية في مسيرة البنك نحو حتقيق املزيد من التنويع 

والنمو املستدام.

2012

إصدار سندات

سندات  اصدار   2012 عام  في  برقان  بنك  استكمل 
في  األولى  كويتي هي  دينار  مليون   100 بقيمة  مساندة 
الكويت لناحية سندات من الشريحة الثانية لرأس املال 
مقومة  لسندات  اصدار  وأكبر  الكويتي  بالدينار  مقّومة 
أطول  وذات  اخلاص  القطاع  قبل  من  الكويتي  بالدينار 

مدة استحقاق بالسوق الكويتية.

وجاءت هذه العملية ضمن استراتيجية البنك باحلصول 
قاعدة  وتنويع  الدين  أسواق  من  املالية  املوارد  على 
في  عائد  منحنى  إيجاد  على  واملساعد  املستثمرين 

الكويت.
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2013

إصدار سندات
بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي

أعلن بنك برقان في شهر سبتمبر من العام 2014 عن 
استكماله بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دوالر 
قاعدة  لتعزيز  السندات  هذه  اصدار  مت  وقد  أمريكي. 
رأس املال لتلبية متطلبات بازل 3، والذي يعد األول من 

نوعه من بنك كويتي.

باملائة   7.25 بنسبة  فائدة  سعر  السندات  وحملت 
وتستدعى بعد السنة اخلامسة بعد احلصول املوافقات 
لهذه  البنك  إصدار  جاء  الالزمة.  والرقابية  التنظيمية 
السندات بهدف تعزيز قاعدة رأس املال لتلبية متطلبات 
النمو  وخطط  تتناسب  مالية  موارد  ولتوفير   3 بازل 

املستقبلية.

بنك برقان وبنك الخليج المتحد 
يستحوذان على فيم بنك

استحوذ بنك برقان وبنك اخلليج املتحد على حصة 
ُملكية بنسبة 49 باملائة في فيم بنك في مالطا.

ويعتبر فيم بنك مصرفاً متخصصاً بتمويل التجارة 
العاملية للشركات والبنوك واألفراد في جميع أنحاء 
العالم. وجاء هذا االستحواذ في إطار استراتيجية 

بنك برقان التوسعية.

2014
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برقان أول بنك كويتي يحصل على شهادة اآليزو 20000 في 
إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

2016 أول بنك كويتي محلي يحصل على شهادة  أصبح بنك برقان في شهر مايو 
تعتبر  حيث   )ISO 20000( املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  إدارة  في   20000 اآليزو 
هذه الشهادة املعيار األول من نوعه في العالم من حيث تركيزه على إدارة تكنولوجيا 

املعلومات بالتحديد.

2016

بنك برقان يصدر سندات دين مساندة 
بقيمة 100 مليون دينار كويتي

أعلن بنك برقان في شهر مارس 2016 عن جناحه في 
دينار  مليون   100 بقيمة  مساندة  دين  سندات  إصدار 
من  اإلصدار  ويتألف  سنوات.   10 بعد  تستحق  كويتي 
السندات ذات الفائدة الثابتة بنسبة 6 باملائة والسندات 
ذات الفائدة املتغيرة بنسبة 6.20 باملائة حيث يكون معّدل 
الفائدة معادالً لسعر اخلصم املعلن من قبل بنك الكويت 

املركزي إضافة إلى 3.95 باملائة.

ولقي االصدار إقباال قويا من قبل املستثمرين احملليني، 
مبلغ  ضعفي  االكتتاب  طلبات  قيمة  تغطية  متت  حيث 
الستيفاء  السندات  هذه  اصدار  مت  وقد  اإلصدار. 
متطلبات بازل 3 وتعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك إلى 

أكثر من 2 باملائة.

36

بنك برقان



إصدار سندات من الدرجة األولى

أعلن بنك برقان في شهر سبتمبر من العام 2016 عن 
جناحه في إصدار سندات من الدرجة األولى بقيمة 500 
فائدة  وبسعر  سنوات،  خمس  ألجل  كويتي  دينار  مليون 
برنامج  مظلة  حتت  وذلك  باملائة   3.125 قدرها  ثابتة 
سندات اليورو متوسطة األجل الذي أنشئ حديثاً والبالغ 
السندات  تسعير  مت  أمريكي.  دوالر  مليار   1.5 حجمة 
عليها  العائد  عرض  إعادة  وبلغ  باملائة   99.30 بنسبة 

3.278 باملائة.

2016

40 عامًا على التأسيس

احتفل بنك برقان في عام 2017 بذكرى مرور 40 عاماً 
موظفيه.  مع  السنوي  اللقاء  وذلك خالل  تأسيسه  على 
وجاءت املناسبة لتسلّط الضوء على مرور أربعة عقود من 
النجاحات على كافة األصعدة. ومت خالل هذه املناسبة 
يبذلونها  التي  املستمرة  اجلهود  على  املوظفني  تقدير 
ودورهم في جناح البنك الذي مت تأسس في عام 1977 
مجموعة  إلى  يتحول  أن  قبل  صغير  كويتي  كمصرف 

إقليمية ناجحة ورائدة إقليمياً.

2017
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2018

رفع رأس المال

استكمال  عن   2018 أكتوبر  شهر  في  برقان  بنك  أعلن 
بعدما  وذلك  بنجاح  املال  رأس  بزيادة  االكتتاب  عملية 
جمع البنك 62.55 مليون دينار كويتي من خالل إصدار 
زيادة  في  االكتتاب  تغطية  ومتت  سهم.  مليون   240.58

رأس املال بالكامل مبشاركة قوية من مساهمي البنك.

بنك برقان يرفع سقف رأس المال 
المصّرح به

 2018 العام  من  ديسمبر  شهر  في  برقان  بنك  أعلن 
توصية  الـ34 على  العادية  العامة غير  موافقة اجلمعية 
من  به  املصّرح  املال  رأس  سقف  بزيادة  اإلدارة  مجلس 

250 مليون دينار كويتي إلى 400 مليون دينار كويتي.

به  املصّرح  املال  رأس  سقف  في  الزيادة  هذه  ستسمح 
بالعمل في املستقبل وعند احلاجة على احلفاظ  للبنك 
املعتمدة  املعايير  وفق  الرسملة  من  مناسبة  نسب  على 
تتيح  اخلطوة  هذه  أن  كما  الرقابية،  اجلهات  قبل  من 
للمجموعة االستفادة من الفرص االستثنائية التي تتوفر 

في املستقبل. 
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إصدار أوراق مالية ضمن الشريحة األولى 
بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي

استكماله  عن   2019 يوليو  شهر  في  برقان  بنك  أعلن 
بنجاح إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة 
الدولية.  الدين  مال  رأس  أسواق  في  املال  لرأس  األولى 
املراكز  غطت  عاملية  ترويجية  حملة  بعد  اإلصدار  وجاء 

املالية في لندن، هونغ كونغ، سنغافورة، أبو ظبي، ودبي. 

وحصد سجل الطلبات زخم قوي من املستثمرين عاملياً، 
والذي سمح للبنك في إصدار األوراق املالية بعائد 5.750 
متنوعة  قاعدة  من  قوياً  طلباً  العملية  وشهدت  باملائة. 
عبر  للمستثمرين  باملائة   51 بنسبة  وذلك  للمستثمرين 
الشرق األوسط، و22 باملائة آلسيا، و26 باملائة ألوروبا، 
باملائة   1 بنسبة  املتحدة  للواليات  واحلسابات اخلارجية 
باإلضافة إلى ذلك، كان التخصيص متوازنا بشكل جيد 
بني عدة حسابات، منها البنوك بنسبة 30 باملائة، البنوك 
 37 باملائة ومدراء الصناديق بنسبة   26 اخلاصة بنسبة 
باملائة، صناديق التقاعد وشركات التأمني بنسبة 3 باملائة 

ومستثمرين آخرين بنسبة 4 باملائة.

2019
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البنك األردني الكويتي

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

فلسطني وشركة الشرق األوسط خلدمات الدفع - األردن.

كان البنك األردني الكويتي أول بنك في األردن يعتمد التعامل املصرفي عبر 
شبكة االنترنت ويقدم اآلن كافة خدماته ومنتجاته املصرفية بوسائل وقنوات 
توصيل الكترونية وتكنولوجيا متطورة 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«.
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التأسيس 

من  أكتوبر   25 في  الكويتي  األردني  البنك  تأسس 
العام 1976 كشركة مساهمة عامة برأسمال مصرح 
على  شاهد  خير  فكان  أردني  دينار  ماليني   5 به 
األردن  في  باالستثمار  العرب  املستثمرين  اهتمام 
االقتصادية  املشروعات  وتطوير  بتأسيس  والنجاح 

املشتركة.

العمليات التشغيلية

شهد عام 1977 بدء البنك األردني الكويتي مزاولة 
األعمال املصرفية في أول فرع له في منطقة جبل 

عّمان.

أنظمة آلية

وسجالت  الودائع  ألعمال  اآللية  البرامج  من  مجموعة  تطبيق   1983 عام  في  بدأ 
املساهمني.

19761983 1977
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أجهزة الصراف اآللي

اآللـــــي  الصـــراف  أجهـــزة  بإدخــــال  البــــنك  قـــام 
في عام 1985 حيث أطلق عليها اسم البنك اآللي 

.»Auto Bank«

ربط فروع البنك

املركزي،  بالكمبيوتر  الكويتي  األردني  البنك  فروع  جميع  ربط   1991 عام  في  مت 
وأصبحت جميع عمليات السحب واإليداع بني فروع البنك واإلدارة تتم مباشرة عبر 

شبكة االتصاالت اخلاصة ومن خالل الكمبيوتر املركزي.

1991 1985
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أول فرع خارج األردن

شهد عام 1995 افتتاح أول فرع للبنك األردني الكويتي خارج حدود األردن وذلك في 
مدينة نابلس الفلسطينية.

مرحلة جديدة

للبنك  جديد  إدارة  مجلس  انتخاب   1997 عام  في  مت 
برئاسة دولة السيد عبدالكرمي الكباريتي. وشهد مجلس 
الكويتيني واخلليجيني  املستثمرين  اإلدارة اجلديد عودة 
رأس  زيـادة  أسهـم  مـن  حصتهـم  بتغطيـة  قاموا  الذي 
املـال ورفعـوا نسـبة مسـاهمتهم فـي رأسمـال البنك إلـى 
حوالي 50 باملائة. وقد أعطى تشكيل مجلس إدارة جديد 
تغيير شامل  املجلس إلحداث  توجه  إلى  واضحة  إشارة 
أنه شكل  البنك ورسالته وصورته، كما  في استراتيجية 
نقطة حتّول رئيسية في تاريخ البنك. وباإلضافة إلى ذلك 
تعززت ثقة املستثمرين احملليني بالبنك ومستقبله ودخلت 
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي كمساهم رئيسي في 

رأس املال بنسبة حوالي 20 باملائة.

19951997
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الفرع اآللي 

افتتح البنك في عام 2001 الفرع اآللي )Cyber Branch( مبنطقة الصويفية في العاصمة األردنية عّمان. كما مت 
خالل العام افتتاح فرع في قبرص باسم الوحدة املصرفية الدولية )IBU( ومكتب متثيلي في اجلزائر.

نت بانكر

)نت  اإلنترنت  بنك  يقدم خدمة  األردن  بنك في  أول  الكويتي  األردني  البنك  أصبح 
أرصدة  عن  االستعالم  إمكانية  للعمالء  اخلدمة  هذه  وأتاحت  للعمالء.  بانكر( 
الفواتير وطلب  حساباتهم والقيام بعمليات التحويل بينها أو لطرف ثالث، وتسديد 

دفاتر شيكات وكشوف احلسابات من أي مكان يتواجد فيه العميل.

20002001
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توسعة وتحديث المبنى الرئيسي

استكمل البنك في عام 2002 مشروع توسعة وحتديث مبنى اإلدارة العامة في منطقة العبدلي التي تعتبر قلب العاصمة 
األردنية عّمان. وشهدت عملية التطوير تعلية املبنى وتغيير الواجهة اخلارجية وانشاء موقع للصراف اآللي من السيارة

الشركة المتحدة لالستثمارات المالية

للبنك  تابعة  شركة   2002 عام  في  املالية  لالستثمارات  املتحدة  الشركة  أصبحت 
األردني الكويتي حيث ميتلك البنك حصة مسيطرة، بنسبة تزيد عن 50 باملائة. تعتبر 
الشركة املتحدة لالستثمارات املالية إحدى أفضل شركات الوساطة واخلدمات املالية 

العاملة في بورصة عمان.

2002
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اإلدارة االقليمية

في نهاية الربع األخير من عام 2006، قام البنك األردني الكويتي بافتتاح فرع وإدارة إقليمية في مدينة رام اهلل في 
فلسطني.

شعار الجديد

اعتمد البنك في منتصف عام 2003  شعاراً جديداً له ليعكس صورته املشرقة التي 
تتصف بالقوة واحليوية واحلداثة. ويجسد الشعار اجلديد مجموعة القيم الرفيعة 
التي تبناها البنك عبر مسيرته الغنية باإلجنازات على مدى السنوات املاضية كما 

يستشرف اآلفاق الواسعة لنمو البنك وازدهاره.

20032006

49

البنك األردني الكويتي



تغيير في هيكلية ُملكية البنك

شهد شهر يونيو من العام 2008 تغيير تنظيمي على هيكل ُملكية البنك، وذلك بعدما قامت شركة مشاريع الكويت 
بتحويل حصة بنك اخلليج املتحد )البحرين( في رأسمال البنك األردني الكويتي إلى بنك برقان )الكويت( ليكون الذراع 
املصرفي اإلقليمي للمجموعة. ويعتبر هذا التغيير خطوة هامة على طريق تدعيم وتعزيز العالقة بني البنك األردني 

الكويتي وبنوك املجموعة ومبا ينعكس إيجاباً على أداء البنك وتطوير عملياته.

أجهزة صراف آلي للمكفوفين

في مبادرة هي األولى من نوعها على مستوى القطاع 
 2010 عام  في  البنك  قام  األردن،  في  املصرفي 
الستخدام  مخصصة  آلي  صراف  أجهزة  بتوفير 
األشخاص املكفوفني وضعاف البصر وبتقنية تعتمد 
على حاستي السمع واللمس مما يتيح لهم التعامل 

مع حساباتهم بحرية دون مساعدة من اآلخرين.

20082010

50

البنك األردني الكويتي



نظام بنكي جديد

أطلق البنك األردني الكويتي في عام 2014 النظام البنكي ICS BANKS في كافة 
فروعه البالغ عددها 56 فرعاً.

تأسيس شركة إجارة للتأجير التمويلي

قام البنك األردني الكويتي في عام 2011 بتأسيس شركة إجارة للتأجير التمويلي، 
وهي شركة مساهمة خاصة يبلغ رأسمالها املدفوع 10 ماليني دينار أردني مدفوع 
بالكامل من قبل البنك. تهدف شركة إجارة للتأجير التمويلي إلى تقدمي خدمة التأجير 
التمويلي استكماالً ملهمة البنك األردني الكويتي في تقدمي خدمات مصرفية ومتويلية 
مبتكرة ذات جودة عالية تتواكب مع املستجدات في األسواق املالية واملصرفية لتلبية 
التوسع  عمليات  وتشجيع  املختلفة  االقتصادية  األنشطة  ودعم  العمالء  احتياجات 

والتحديث باإلضافة إلى تطوير مفهوم التمويل وتوفير البدائل املختلفة له.

20112014
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إطالق أول جهاز صراف آلي تفاعلي

في  تفاعلي  آلي  صراف  جهاز  أول   2015 عام  في  الكويتي  األردني  البنك  أطلق 
األردن. ويستخدم هذا اجلهاز تقنية تفاعلية مبتكرة تدار من قبل موظف يتواصل 
مع العميل بالصوت والصورة حلظة بلحظة، من خالل شاشة تفاعلية تقود العميل 
املعامالت  إجراء مختلف  له  وتتيح  املطلوبة  املصرفية  العملية  خطوة بخطوة إلمتام 

واخلدمات املصرفية.

المشاريع مساهم رئيسي

 2015 عام  في  الكويت  مشاريع  شركة  أصبحت 
من  الكويتي  األردني  البنك  في  الرئيسي  املساهم 
شركة  متلكها  باملائة   51 تبلغ  ُملكية  حصة  خالل 

الروابي املتحدة القابضة

سند كابيتال

واالستشارات  لالستثمار  املتخصصة  اإلدارية  الشركة  تأسيس   2016 عام  في  مت 
املالية )سند كابيتال( كشركة مساهمة خاصة برأسمال قدره 530 ألف دينار أردني 

)747 ألف دوالر أمريكي( مدفوع بالكامل من البنك األردني الكويتي.

تهدف الشركة، التي باشرت أعمالها خالل الربع األول من عام 2017، إلى تقدمي 
نطاق واسع من اخلدمات املالية واالستشارية كإدارة إصدارات األسهم، والسندات 
املالية للشركات واملجموعات  والصكوك اإلسالمية وتسويقها، وتقدمي االستشارات 
العائلية، باإلضافة إلى التوسط في عمليات بيع أو شراء الشركات وعمليات االندماج 

وتنظيم  الفرص االستثمارية وتسويقها وغيرها من اخلدمات املالية واالستشارية.

20152016
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شريك استراتيجي في بنك القدس

قام البنك األردني الكويتي وبنك القدس بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في عام 
2018 مت مبوجبها اندماج فروع البنك األردني الكويتي في فلسطني وضم موجوداته 

ومطلوباته مع بنك القدس، كما مت مبوجب االتفاقية دخول البنك األردني الكويتي 
كشريك استراتيجي في بنك القدس بنسبة 10 باملائة من رأس مال البنك وحصوله 

على مقعد متثيلي في مجلس اإلدارة.

تعاون مع ويسترن يونيون

ويسترن  عبر  األموال  حتويل  خدمة   2019 عام  في  الكويتي  األردني  البنك  أطلق 
يونيون، والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة في خدمات احلواالت املالية العاملية. 
وتتيح اخلدمة لعمالء البنك وغير العمالء إرسال احلواالت املالية محلياً وعاملياً عن 
طريق اإلنترنت على مدار الساعة باتباع خطوات سهلة وسريعة ألكثر من 200 دولة.

2019 2018
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 www.kamcoinvest.com    +965 1852 626

كامكو إنفست

غير  املالية  الشركات  أكبر  من  إنفست(  )كامكو  لالستثمار  كامكو  شركة  تعد 
املصرفية ومقرها دولة الكويت ولها مكاتب في أسواق مالية إقليمية رئيسية 
وتقدم مجموعة شاملة من املنتجات واخلدمات االستثمارية تضم إدارة األصول 

واالستثمارات املصرفية والوساطة املالية.

متكنت الشركة بفضل اخلبرات التي تتمتع بها واملكانة الريادية على مستوى 
املنطقة من تعزيز حجم األصول املدارة لتصل إلى أكثر من 12.9 مليار دوالر 
أمريكي* عبر مختلف فئات األصول )لتحتل بذلك املركز اخلامس كأكبر مدير 
الشركة بسجل  تتمتع  كما  التعاون اخلليجي(.  أصول في منطقة دول مجلس 
حافل في صفقات االستثمارات املصرفية بإجمالي 23.1 مليار دوالر أمريكي 

في األسواق الرأسمالية وأسواق الدين وصفقات االندماج واالستحواذ.
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االستحواذ على حصة في كامكو

 26.5 قدرها  حصة  على  املتحد  اخلليج  بنك  استحوذ 
الثالث  الربع  نهاية  في  وذلك  إنفست  كامكو  في  باملائة 
من العام 2000 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 18.2 مليون 

دوالر أمريكي.

2000 1998

التأسيس

تأسست كامكو في العام 1998 ومتكنت خالل مسيرتها من بناء جتربة شاملة تضع 
العميل في صدارة اهتماماتها وترتكز على أحدث رؤى السوق ذات القيمة املضافة 
وخلق مجموعة واسعة من الفرص االستثمارية لتلبية االحتياجات املتنوعة للعمالء 

من ذوي املالءة املالية العالية واملؤسسات املختلفة.
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اإلدراج في البورصة

مت إدراج كامكو إنفست في بورصة الكويت في عام 2003.

2004 2003

صندوق كامكو االستثماري

أطلقت كامكو إنفست في عام 2004 صندوق كامكو االستثماري الذي مت تصنيفه 
كأفضل صندوق أسهم في الكويت واملنطقة في عام 2017.
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أول إصدار للسندات

استكملت كامكو إنفست في عام 2004 بنجاح أول إصدار لها من السندات بقيمة 
20 مليون دينار كويتي.

شركة بحوث رائدة

وسعت كامكو إنفست في عام 2005 تغطيتها في مجال 
في  األسهم  أسواق  جميع  لتشمل  االستثمارية  البحوث 
دول مجلس التعاون اخلليجي وأصبحت رائدة في مجال 
الفكر السوقي، حيث فازت بجائزة أفضل شركة للبحوث 

االستثمارية للعام 2017.

2005 2004
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عمليات االندماج واالستحواذ

نفذت كامكو إنفست في عام 2007 أكبر صفقة اندماج واستحواذ للقطاع اخلاص 
في دول مجلس التعاون اخلليجي لصالح شركة مشاريع الكويت من خالل بيع حصة 
األغلبية التي متلكها املشاريع في الوطنية لالتصاالت )اآلن Ooredoo( إلى شركة 

كيوتل القطرية.

الخدمات االستشارية المالية

بني  من   2012 عام  في  إنفست  كامكو  كانت 
املاليني ألحدى أكبر صفقات االندماج  املستشارين 
صفقة  في  وذلك  التعليم،  قطاع  في  واالستحواذ 
باملائة من   82 بنسبة  ُملكية  االستحواذ على حصة 
أسهم رأس مال شركة الريان القابضة من مجموع 
كابيتال  جلوبال  شركة  بقيادة  بقيادة  البائعني 

ماجنمنت.

2012 2007

أسواق الدين

قامت كامكو بدور املدير املشترك ألحد أكبر إصدارات لسندات املساندة واملقومة 
بالدينار الكويتي من قبل القطاع اخلاص في دولة الكويت، لصالح بنك برقان بقيمة 
100 مليون دينار كويتي ومبدة استحقاق بالسوق الكويتية تبلغ 10 سنوات في صفقة 

هي األولى من نوعها في السوق احمللي.
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إصدار سندات

الشرق  منطقة  في  نوعه  من  األول  هو  دين  سندات  إصدار  بنجاح   كامكو  أدارت 
موديز  وكالة  قبل  من   Baa1 استثمار  بدرجة  مصنف  أفريقيا  وشمال  األوسط 
3 يندرج ضمن رأس املال املساند  للتصنيف االئتماني، ومتوافق مع متطلبات بازل 

)الشريحة الثانية(.

أدوات سوق الدين

عملت كامكو إنفست في عام 2012 كأحد املدراء الرئيسيني املشتركني في إصدار 
شركة مشاريع الكويت سندات بقيمة 80 مليون دينار كويتي، وهو اإلصدار الذي يعتبر 

األكبر للشركات في الكويت.

80 مليون د.ك
أكبــــــــر إصـــــــدار سنــــــدات 
بالدينار الكويتي على ا�طالق

 É¡Jƒb ióe øY (á°†HÉ≤dG) âjƒµdG ™jQÉ°ûe ácô°T øgÈJ iôNCG Iôe

 ÉgQGó°UEÉH  á«ŸÉ©dG  á«dÉŸG  ¥Gƒ°SC’G  á≤K  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  ó©Ña  ,É¡JOÉjQh

 É¡HÉ°ùàcGh É¡JÉMÉ‚ á∏°ù∏°S ácô°ûdG â∏°UGh ,»µjôeC’G Q’hódÉH äGóæ°S
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الريادة

استحوذت كامكو إنفست في عام 2018 على حصة األغلبية في شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( بعد شراء حصة ُملكية بنسبة 69.258 باملائة.

أخالقيات العمل

أعلنت كامكو إنفست في عام 2016 انضمامها إلى 
قائمة معهد احمللل املالي املجاز املتنامية للشركات 
املهني في  السلوك  بقواعد  تلتزم  التي  االستثمارية 
قطاع إدارة األصول، وهي القائمة التي تضم حوالي 

1000 شركة.

20162018

التوسع في المنطقة

افتتحت كامكو إنفست في عام 2016 أول مكتب دولي للشركة وذلك في مركز دبي 
املالي العاملي.
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 www.gulfinsgroup.com    +965 1802 080

مجموعة الخليج للتأمين

تأسست مجموعة اخلليج للتأمني في عام 1962، كشركة مساهمة عامة. وهي 
شركة مدرجة في بورصة الكويت وتعتبر الرائدة في سوق الكويت على مستوى 

األقساط املكتتبة.

تعتبر املجموعة من أكبر مجموعات التأمني في منطقة الشرق األوسط وشمال 
حيث  من  الرائدة  التأمني  شركات  من  أيضا  وتعتبر  تنوعاً،  واألكثر  أفريقيا 
األقساط املكتتبة مع وضع تنافسي قوي في الكويت والبحرين واألردن ومصر. 
ولبنان،  وسوريا،  العراق،  في  مصالح  للمجموعة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

والسعودية، واجلزائر، وتركيا واإلمارات العربية املتحدة.
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استحواذ شركة المشاريع

قامت احلكومة الكويتية في عام 1996 في إطار جهود 
في  املسيطرة  حصتها  ببيع  تبذلها  التي  اخلصخصة 
استحوذت  وقد  باملائة،   82 تبلغ  التي  للتأمني  اخلليج 
شركة مشاريع الكويت على حصة بنسبة 25 باملائة في 

الشركة.

استحواذ الحكومة الكويتية

على   1977 عام  في  الكويتية  احلكومة  استحوذت 
شركة  رأسمال  في  باملائة   82 بنسبة  ُملكية  حصة 

اخلليج للتأمني.

التأسيس

تأسست شركة اخلليج للتأمني في عام 1962، وهي 
شركة التأمني الثانية التي بدأت العمل في الكويت.

1996 1977 1962
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صفقة اندماج

شهد عام 2003 اندماج شركة ترست العاملية للتأمني، وهي الشركة التابعة للخليج للتأمني العاملة في لبنان، مع شركة 
فجر اخلليج في صفقة أدت إلى نشوء كيان قوي هو شركة فجر اخلليج للتأمني وإعادة التأمني ليتوسع بذلك نطاق 

خدمة عمالء الشركة وحجم أعمالها.

التوّسع

استحوذت  حيث  للتأمني،  للخليج  بالنسبة  اإلقليمي  التوسع  بداية   2000 عام  كان 
البحرين  ومقرها  للتأمني  السعودية  اللؤلؤة  شركة  على  العام  هذا  خالل  الشركة 

باإلضافة إلى شركتها الزميلة في لبنان وهي شركة ترست العاملية للتأمني. 

وجاءت هذه اخلطوة ملواكبة املنافسة اجلديدة املتوقعة في السوق الكويتي مع تأسيس 
ثالث شركات للتأمني التكافلي في سوٍق هو في األصل محدود.

20002003
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المجموعة العربية المصرية للتأمين

في عام 2005 جنحت اخلليج للتأمني في تعزيز وجودها 
اإلقليمي عبر االستحواذ على حصة بنسبة 54 باملائة في 
إلى  للتأمني،  املصرية  العربية  املجموعة  رأسمال شركة 
جانب احلصول على الترخيص النهائي لتأسيس شركة 

تأمني في سوريا.

المزيد من التوسع

للتأمني  للخليج  اإلقليمي  التوسع  استراتيجية  استمرت 
الكويتية  السورية  الشركة  تأسيس  مع   2006 عام  في 
حصة  على  باالستحواذ  الشركة  جنحت  كما  للتأمني. 
من  تتخذ  التي  للتأمني  الكويتية  البحرينية  الشركة  في 
األكثر  الشركات  من  وتعتبر  لها  رئيسياً  مقراً  البحرين 
العربي. وباإلضافة إلى ذلك  جناحاً في منطقة اخلليج 
رفعت اخلليج للتأمني حصتها في شركة اللؤلؤة السعودية 

للتأمني من 90 باملائة إلى 100 باملائة. 

20052006
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العمليات في السعودية

حصلت شركة بروج للتأمني التعاوني، الشركة الزميلة للخليج للتأمني في السعودية، في عام 2008 على الترخيص 
النهائي من مجلس الوزراء السعودي وعرضت 40 باملائة من أسهمها لالكتتاب العام، واحتفظت اخلليج للتأمني بحصة 

تبلغ 22.5 باملائة.

كما واصلت الشركة زيادة حصصها في الشركة البحرينية الكويتية للتأمني وشركة املجموعة العربية املصرية للتأمني. 

توسع الخدمات

أسست اخلليج للتأمني في عام 2007 وحدة للتأمني التكافلي في الكويت، كما أسست 
شركة اخلليج لتأمينات احلياة وبلغت حصة ملكيتها في الشركة اجلديدة 98.6 باملائة.
الشركة  في  ُملكيتها  للتأمني حصة  اخلليج  رفعت  اإلقليمية  العمليات  وعلى صعيد 
البحرينية الكويتية للتأمني من 42 باملائة إلى 50.22 باملائة، كما رفعت حصتها في 

شركة املجموعة العربية املصرية للتأمني إلى 85.34 باملائة.

2008 2007
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استحواذ في األردن

استحوذت اخلليج للتأمني في عام 2009 على حصة ُملكية بنسبة 55 باملائة في شركة الشرق العربي للتأمني في 
األردن. كما عملت الشركة خالل هذا العام على رفع حصتها في شركة املجموعة العربية املصرية للتأمني إلى 94.84 
باملائة، إلى جانب رفع حصتها في الشركة السورية الكويتية للتأمني إلى 53.8 باملائة وفي شركة فجر اخلليج للتأمني 

وإعادة التأمني إلى 54.7 باملائة.

فيرفاكس تستحوذ على حصة في الخليج للتأمين 

في عام 2010 استحوذت شركة فيرفاكس الكندية على حصة بنسبة 41.26 باملائة في شركة اخلليج للتأمني. وبقيت 
شركة املشاريع املساهم األكبر في اخلليج للتأمني بحصة ُملكية تبلغ 43.87 باملائة.

وتعكس الصفقة القيمة العالية التي تتمتع بها كل من شركة اخلليج للتأمني والشبكة التي بنتها في سبع دول عبر 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما عكست ثقة فيرفاكس بإمكانية النمو على املدى الطويل في املنطقة.

20092010
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المزيد من االستحواذات

استحوذت شركة اخلليج للتأمني في عام 2011 على حصة األغلبية بنسبة 51 باملائة في شركة دار السالم للتأمني 
العراقية املدرجة في سوق بغداد لأوراق املالية. كما أسست اخلليج للتأمني شركة غلوب ميد، الكويت بحصة أغلبية 

وصلت إلى 51 باملائة. 

وخالل نفس العام رفعت اخلليج للتأمني حصتها في الشركة السورية الكويتية للتأمني لتصل إلى 54.29 باملائة.

رفع حصص الُملكية

من  شبكتها  داخل  ُملكيتها  حصص  زيادة  للتأمني  اخلليج  واصلت   2010 عام  في 
الشركات، وفي هذا املجال رفعت الشركة حصتها في شركة الشرق العربي للتأمني 
والشركة البحرينية الكويتية للتأمني إلى 88.6 باملائة و56.1 باملائة على التوالي. كما 
رفعت الشركة حصتها في شركة اخلليج لتأمينات احلياة لتصل إلى 99.8 باملائة بينما 
العربية املصرفية  27.3 باملائة وفي شركة املجموعة  بلغت حصتها في شركة بروج 

للتأمني 94.9 باملائة. 

وقامت الشركة في نفس العام باالستحواذ على الشركة املصرية للتأمني التكافلي - 
حياة من خالل شركة اخلليج لتأمينات احلياة مُبلكية مباشرة وغير مباشرة وصلت 

إلى 59.5 باملائة.

2011 2010

73

مجموعة الخليج للتأمين



50 عامًا من النجاح

احتفلت اخلليج للتأمني في عام 2012 مبرور 50 عاماً على تأسيسها وذلك في حفل أُقيم حتت رعاية سمو أمير دولة 
الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وأناب عنه في احلفل سمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح الذي كان 
آنذاك ولياً للعهد. وشّكل احلفل مناسبة إلطالق الهوية التجارية اجلديدة للشركة التي جمعت جميع الشركات حتت 

مظلة واحدة هي مجموعة اخلليج للتأمني.

وشهد العام نفسه استحواذ الشركة على حصة بنسبة 20 باملائة في شركة أليانس للتأمني في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة. كما أصبحت اخلليج للتأمني أول شركة تأمني في الكويت تتمتع بتصنيف من درجة A من وكالتي تصنيف هما 

.A� ستاندرد آند بورز وآي أم بيست أوروبا وذلك بعد حصولها على تصنيف بدرجة

تأسيس مجموعة الخليج للتأمين

 2013 عام  في  رسمي  بشكل  للتأمني  اخلليج  أسست 
شركتها القابضة للمجموعة حتت اسم مجموعة اخلليج 
ُملكيتها  الشركة حصة  رفعت  العام  نفس  وفي  للتأمني. 
في شركة الشرق العربي للتأمني في األردن لتصل إلى 
وإعادة  للتأمني  اخلليج  فجر  شركة  وفي  باملائة   88.9

التأمني في لبنان إلى 88.1 باملائة. 

2013 2012
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التوسع في الجزائر

استحوذت الشركة في عام 2015 بنجاح على حصة األغلبية في شركة 2A – اجلزائر. كما أسست بنجاح شركة تأمني 
على احلياة في اجلزائر هي الشركة اجلزائرية اخلليج للتأمني على احلياة التي أصبحت جزءا من املجموعة.

2015

عافية للتأمين الصحي

للمتقاعدين  التأمني  خلدمات  عافية  بعقد   2016 عام  في  للتأمني  اخلليج  فازت 
الكويتيني، وهو العقد الذي يعتبر أحد أكبر برامج التأمني الصحي في تاريخ الكويت.

2016
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سوق التأمين التركي

صفقة  بنجاح  استكمالها  عن   2016 عام  في  للتأمني  اخلليج  مجموعة  أعلنت 
التركية   Turins Sigorta 90 باملائة في شركة  ُملكية بنسبة  االستحواذ على حصة 
2013، وهي شركة  التركية قد تأسست في عام  الشركة  العامة. وكانت  للتأمينات 
والشركات،  األفراد  لكل من  التأمينية  تقدم احللول  إذ  العامة،  بالتأمينات  مختصة 
باإلضافة إلى التغطيات التأمينية للحوادث الشخصية، تأمني السفر، التأمني ضد 
احلريق، احلوادث العامة، والتأمني البحري والطيران، تأمني السيارات، إلى جانب 

البنية التحتية املتطورة لتكنولوجيا املعلومات، والتي تقدم خدمة فعالة لعمالئها.

استحواذ جديد في تركيا

جنحت مجموعة اخلليج للتأمني في عام 2017 باالستحواذ على حصة ُملكية بنسبة 
100 باملائة في شركة AIG Sigorta التركية التي تعمل في مجال التأمينات العامة 

حلول  الشركة  تقدم  أمريكي.  دوالر  مليون   47.94 بلغت  بتكلفة  وذلك  تركيا،  في 
تأمينية متميزة في مجال التأمينات الفردية والتي تتضمن تأمني احلوادث الشخصية 
والسفر واملنازل والسيارات ومنتجات الضمان املمتد وذلك من خالل قنوات توزيع 

متنوعة والتي تضمن توفير اخلدمات واحللول التأمينية املتميزة للعمالء.

20162017
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AXA االستحواذ على عمليات

أعلنت اخلليج للتأمني في عام 2020 عن توقيع اتفاقية مع شركة AXA لالستحواذ 
على عملياتها التأمينية في منطقة اخلليج. وتشمل االتفاقية االستحواذ على حصة 
وقطر(،  املتحدة، عمان  العربية  اإلمارات  )البحرين،  أكسا اخلليج  AXA في  شركة 
االخضر  الهالل  أكسا  تأمني  وشركة  )السعودية(  التعاوني  للتأمني  أكسا  وشركة 
)اإلمارات العربية املتحدة(. ومبوجب شروط االتفاقية، ستستحوذ مجموعة اخلليج 
للتأمني على كافة أعمال AXA في منطقة اخلليج متضمنة حصة مجموعة يوسف 

.)YBA KANOO( بن أحمد كانو

 عقد عافية الثاني

فازت اخلليج للتأمني في عام 2019 بعقد عافية الثاني والذي تبلغ مدته عامني.

2020 2019

77

مجموعة الخليج للتأمين



78



مجموعة الخليج للتأمين

79



80

OSN



 www.osn.com    +965 1820028

 OSN
تعتبر OSN شبكــة التلفزيــون املدفــوع الرائــدة فـي املنطقــة ومتتــلك حقــوق 
البــث فـي 24 دولة فـي الشــرق األوســط وشمــال أفريقيا. تعود ملكية الشركة 
إلى بانثر ميديا غروب وهي شركة مسجلة في مركز دبي املالي العاملي ولها 

مساهمني هما شركة مشاريع الكويت ومجموعة موارد احملدودة.

متتلك OSN تاريخــاً حافــاًل فـي تزويــــد قيمـة استثنائيــة لعمالئهــا عبر التركيز 
على تقدمي احملتوى احلصري الذي يستقطب اهتمام املشاهدين، إضافًة إلى 
برامجهم  مشاهدة  إمكانية  للمشتركـني  تتيح  التي  املبتكرة  الرقمية  املنصات 
من  كبيــــرة  مبجموعـــة   OSN تنفرد  وقت.  أي  وفـي  مكان  أي  فـي  املفضلة 
البرامــــج احلصرية من خــــالل شراكاتهـــا طويلـــة األمد مع أكبر استديوهات 
 Sonyو MGMو NBC Universalو HBOو Disney اإلنتاج العاملية مبا فـي ذلك

وغيرها.

الكمبيوتر  أجهزة  عبر  الترفـيهي  محتواها  متابعة  ملشتركيها  الشبكة  وتتيح 
والهواتف احملمولة من خالل OSN Play وتطبيق OSN Streaming لأجهزة 
والبرامج  واملسلسالت  األفالم  من  كبيراً  عدداً  يشمالن  واللذين  اللوحية، 

الرياضية التي ميكن مشاهدتها فـي أي مكان.
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إطالق قنوات جديدة

الشركـــة  املتحـــــدة،  اإلعالميـــة  الشركـــة  واصلـــت 
التابعــة لشركة املشاريع، خالل عام 1997 بتطوير 
 Viacom مع  املشترك  املشروع  وهو   Gulf DTH

إلى  انضمت  جديدة  قنوات  ثالث  إطالق  مت  حيث 
أطلقتها  التي  باإلجنليزية  الناطقة  الست  القنوات 

شبكة شوتامي في العام السابق.

وّقعـــت  نفســـــه  العـــام  من  أكتوبــــر  شهـــر  وفــــــي 
Gulf DTH صفقة مخرجات استديو رئيسية بحيث 

)كولومبيا/ترايستار(  سوني  برامج  مكتبة  أضافت 
الصفقة  هذه  وضمنت  باراماونت.  منتجات  إلى 
استمرار شبكة شوتامي في توفير البرامج اإلجنليزية 

املتنوعة والرفيعة املستوى في آن واحد.

Gulf DTH تأسيس شركة

مت في عام 1995 تأسيس شركة Gulf DTH التي تعد بداية دخول شركة املشاريع بصورة مباشرة في قطاع اإلعالم 
والترفيه. كان الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة بناء قاعدة مشتركني لشركة تقدم خدمات التلفزة الفضائية على 
مستوى منطقة الشرق األوسط بأكملها. وكان دخول الشركة في هذا السوق املتنامي بصورة نشطة عن طريق تأسيس 
شركة مشتركة مع شركة Viacom إحدى الشركات العاملية العمالقة في مجال اإلعالم والترفيه والتي وّفرت دعماً من 

الناحية التقنية ومن ناحية البرمجة من أجل تقدمي خدمات البث متعددة القنوات.

شوتايم

شهــد عـــام 1996 إطـــالق شوتايــم بشكــل رسمي 
للمشاهدين.

19951997 1996
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الشبكة التلفزيونية رقم واحد في المنطقة

عملت شبكة شوتامي منذ إطالقها في عام 1996 على تقدمي شبكة برامج باللغة اإلجنليزية في 14 بلداً، ومع نهاية عام 
2000 أصبحت الشبكة املنصة التلفزيونية الفضائية رقم واحد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

شوتايم.. أقوى وأقوى 

واجهت شوتامي في عام 2003 منافسة شديدة مع تزايد القنوات الفضائية املجانية كما ازدادت الضغوط على أسعار 
كان من  الظروف  مثل هذه  وفي  املدفوعة.  الفضائية  التلفزة  املنافسة في مجال خدمات  املؤسسات  االشتراك من 
األسهل على شوتامي أن تعمل على خفض جودة احملتوى الذي تقدمه ومستوى اخلدمة، إال أن ذلك األسلوب ما كان له 
أن ينسجم مع استراتيجية الشبكة طويلة األجل ولذلك حافظت على املستوى الرفيع جلودة احملتوى بل وعملت أيضاً 
على إضافة املزيد من القنوات. كما استحدثت خدمة »متام« التي تضمن نوعية ممتازة خلدمة العمالء مع التعهد 
بتعويض العمالء في أي وقت ينخفض فيه مستوى نظم تقدمي اخلدمات عن املعايير الرائدة التي أرستها شوتامي في 

السوق.

20002003
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تكنولوجيا جديدة

طرحت شوتامي في عام 2007 أول خدمة من نوعها في املنطقة وهي خدمة الفيديو 
.SHOWBOX عند الطلب على مسجل الفيديو الرقمي

نمو في التنّوع والقيمة

بحلول عام 2005 وبعد مرور عشر سنوات على إطالقها عززت شوتامي من تشكيلة البرامج التي تقدمها ليزداد نطاق 
القنوات إلى أكثر من 50 قناًة، كما وقعت الشبكة اتفاقية ترخيص حصري مع استديو ديزني ليزداد العدد اإلجمالي 
التفاقيات متثيلها احلصري لالستديوهات العاملية الرئيسية إلى خمس اتفاقيات. ومن التطورات البارزة خالل هذا 
العام أيضاً طرح نظام Showbox DVR الذي يتيح للمشتركني إمكانية االستغناء عن أجهزة الفيديو وتسجيل ما يصل 

إلى 40 ساعة من البرامج الرقمية مبجرد ملسة زر.

2007 2005

84

OSN



سعي لتوحيد القطاع

 2008 عام  خالل  نشاطها  توسعة  شوتامي  واصلت 
لتثبت بذلك أن صناعة التلفزة الفضائية املدفوعة 
رمبا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
كانت واحدة من أسواق العالم التي ما زالت تنطوي 
محادثاتها  شوتامي  وواصلت  النمو.  إمكانيات  على 
مع شركات أخرى عاملة في هذا القطاع في محاولة 
شأنها  من  هامة  في خطوة  الصناعة  هذه  لتوحيد 

تعزيز القيمة.

الطلب  عند  املشاهدة  خدمة  شوتامي  طرحت  كما 
لبث أفضل األفالم واملسلسالت األمريكية. 

إندماج شوتايم وأوربت

عن   2009 عام  في  الكويت  مشاريع  شركة  أعلنت 
التلفزة  شركات  إحدى  وهي  أوربت  مع  شوتامي  اندماج 
الفضائية الرائدة في املنطقة. وقد جمعت هذه الصفقة 
من  لكل  التشغيلية  واملنصات  التجارية  األسماء  بني 
اجلديدة  الشركة  وهي   OSN لتصبح  وأوربت،  شوتامي 
الناجتة عن االندماج، الشركة الرائدة في مجال التلفزة 
الفضائية املدفوعة على مستوى منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. وتأتي عملية االندماج هذه في أعقاب 
الكويت  مشاريع  شركة  من  كل  جانب  من  تصريحات 
التلفزة  صناعة  توحيد  إلى  تدعو  أوربت  ومجموعة 

الفضائية املدفوعة في املنطقة.

توفر  قناة حصرية   70 بعرض  الشركة اجلديدة  وبدأت 
تعرض  التي  احلصرية  هوليوود  أفالم  من  نطاق  أوسع 
والبرامج  املمتازة،  الرياضية  والبرامج  مرة،  ألول 
عملية  وعززت  والعاملية.  العربية  الترفيهية  التلفزيونية 
االندماج هذه مركز شركة املشاريع في واحد من أسرع 
على  إمكانية منو ممتازة  يوفر  ما  وهو  القطاعات منواً 
األمد الطويل، حيث أصبحت شركة املشاريع شريكاً في 
اإلقليمي  السوق  في  املسيطرة  اجلديدة  الشركة  هذه 

خلدمات التلفزة الفضائية املدفوعة.

20082009
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OSN Play إطالق

عبر  املتوفرة  األولى  التلفزيونية  املنصة  تعتبر  التي   OSN Play إطالق خدمة   2012 العام  من  مارس  في شهر  مت 
اإلنترنت في املنطقة. وتتيح هذه اخلدمة للمشتركني من مشاهدة البرامج واالستمتاع باشتراكاتهم بشكل أفضل عبر 

مجموعة مختلفة من األجهزة في أي مكان وفي أي وقت ومن دون أي تكلفة إضافية. 

OSN تطلق 5 قنوات جديدة 

مت في أواخر عام 2012 إطالق 5 قنوات عربية جديدة لتساهم في توسيع تشكيلة الترفيه التلفزيوني املتوفرة عبر 
األنواع العديدة من البرامج التي تعرضها والتي تشمل املسلسالت العربية والبرامج احلوارية وبرامج أسلوب احلياة 
والثقافة العامة والترفيه التعليمي، وجاءت هذه القنوات لتؤكد التزام الشبكة باالستثمار في املواهب واإلنتاج العربي.

2012
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OSN Privileges و OSN Plus HD إطالق

أعلنت OSN في شهر سبتمبر 2012 عن إطالق جهاز 
أول   ،OSN Plus HD التسجيل  إمكانية  ذي  االستقبال 
جهاز بتقنية HD و 3D واملتصل باإلنترنت في املنطقة. 
كاملة من  إلى مكتبة  الولوج  إمكانية  ويوفر هذا اجلهاز 
الفيديو عند الطلب ليوفر للمشاهدين الوصول املباشر 
من  الساعات  آالف  إلى  باإلضافة  اإلصدارات،  ألحدث 
الرياضية  والبرامج  التلفزيونية  واملسلسالت  األفالم 

وبرامج األطفال.

 OSN إطالق  عن  الشهر  نفس  في   OSN أعلنت  كما 
ويوفر  للمكافآت،  األول  برنامجها  وهو   Privileges

بثمن وعروضاً خاصة  تقّدر  البرنامج جتارب حياتية ال 
وجوائز ممّيزة على مدار السنة للمشتركني. وجاء إطالق 
والئهم  على  للمشتركني  مكافأة  مبثابة  البرنامج  هذا 

للعالمة التجارية.

2012

روتشيلد مستشارًا ماليًا

قامت شركة مشاريع الكويت وشريكتها مجموعة موارد 
بدور  للقيام  روتشيلد  شركة  بتعيني   2013 عام  في 
في  الناشطة   OSN لشركة  الوحيد  املالي  املستشار 
قطاع التلفزة املدفوعة. كما تضمن دور روتشيلد تقييم 
حول  للمساهمني  املشورة  وتقدمي   OSN استراتيجية 

اخليارات املتاحة لطرح الشركة لالكتتاب العام. 

2013
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Pehla االستحواذ على

اخليارات  باقة  بتوسعة   2013 عام  في   OSN قامت 
الترفيهية التي توفرها ملشتركيها من خالل استحواذها 
 Pehla Media & Entertainment على  االستراتيجي 
على  آسيوي  اجلنوب  التلفزيوني  للمحتوى  األكبر  املزود 

مستوى املنطقة. 

40 قناة  OSN Pehla فرصة االستمتاع بنحو  ووفرت  
منطقة  في  شعبية  األكثر  القنوات  بني  من  تلفزيونية 
جنوب آسيا والتي تقدم برامج باللغات الهندية واألوردية 
 OSN وفرت  كما  واملالياالمية.  والتاميلية  والبنغالية 
Pehla ملجموعة جديدة من املشاهدين فرصة االستمتاع 

بباقة من أفضل القنوات املعروفة على املستوى العاملي.

2013

قرض بقيمة 200 مليون دوالر

األولى  صفقتها   2013 عام  في   OSN استكملت 
مليون   200 بقيمة  مشترك  قرض  على  للحصول 
اإلماراتي  املشرق  بنك  وكان  سنوات.   5 ملدة  دوالر 
لهذا  والوكيل  والضامن  املفوض  الرئيسي  املنظم 

القرض.

وحظي القرض الذي متت تغطيته بالكامل، بإقبال 
كبير من جانب البنوك اإلقليمية والدولية. ووظفت 
OSN عائدات التسهيل لدعم مسيرة منوها وتطوير 

مع  متاشيا  أهدافها  لتحقيق  األساسية  أعمالها 
التزامها بتقدمي جتربة ترفيهية ممتعة.
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برامج عربية

أعلنت OSN في شهر  أبريل من العام 2014 عن إطالق 15 برنامجاً جديداً لتعزز مكانتها بصفتها الوجهة األولى 
حملبي الترفيه العربي.

وفي الشهر ذاته جرى تكرمي OSN لعرضها أفضل املسلسالت الدرامية العربية وذلك خالل فعاليات الدورة األولى 
من مهرجان الدراما العربية. 

2014

OSN تسجل نموًا بنسبة 43% في السعودية

رسخت OSN في شهر يوليو من العام 2014 مكانتها كأسرع شبكات التلفزيون املدفوع منواً في السعودية بتسجيلها نسبة منو الفتة في أعداد املشتركني 
بلغت 43 باملائة على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى احلضور القوي للشبكة في السعودية، وازدياد معدالت الطلب على احملتوى التلفزيوني احلصري 
وتقنيات البث التلفزيوني احلديثة. وظهر احلضور الفّعال لشبكة OSN جلياً من خالل توسيع شبكة منافذها للبيع بالتجزئة في كافة أرجاء السعودية.
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2015

اتفاقيات مميزة مع أهم شركات اإلنتاج

شهد عام 2015 توقيع OSN مجموعة من االتفاقيات في خطوة تشكل نقلة نوعية ترسخ 
مكانة الشبكة بصفتها اخليار األمثل ملشاهدة أحدث األفالم وأشهر املسلسالت العاملية. 
وفي هذا املجال وقعت الشبكة اتفاقية إنتاجية حصرية للعروض األولى واحلصرية حملتوى 
الشرق األوسط وشمال  Warner Bros. International Television Distribution في 

أفريقيا. ومن املتوقع أن ترسي هذه االتفاقية طويلة األمد بني شبكة التلفزيون املدفوع 
القطاع،  أكبر استديوهات هوليوود معايير غير مسبوقة في  املنطقة، وأحد  الرائدة في 

حيث تستمر على مدى خمس سنوات حتى عام 2020. 

كما قامت OSN خالل العام نفسه بتعزيز شراكتها مع HBO عبر اتفاقية لعدة سنوات 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في   HBO حملتوى  احلصري  املزود   OSN فيها  تكون 
أفريقيا. وستعمل OSN على إثراء باقة برامج HBO التي تقدمها للمشتركني من خالل 
على   OSN ذلك، ستحصل  إلى  وباإلضافة  البرامج.  من  للعديد  واحلصري  األول  البث 
املفضلة  برامجهم  للمشتركني مشاهدة  يتيح  HBO مما  برامج سابقة من  حقوق عرض 
 OSN أو من خالل منصة OSN من On Demand في الوقت الذي يناسبهم عبر خدمة

.Play

تمويل مشترك
بقيمة 400 مليون دوالر أمريكي 

2015 على متويل مشترك  OSN في عام  حصلت 
بقيمة 400 مليون دوالر من 11 بنكا عامليا وإقليميا، 
تقريبا.  الضعف  بواقع  املبلغ  قيمة  تغطية  ومتت 
ومت في ذلك احلني توظيف العوائد بشكل أساسي 
لتعزيز محتوى OSN احلصري املتميز، ال سيما في 
تقنية  منصات  تطوير  إلى  إضافة  الرياضة،  مجال 

مبتكرة تثري جتربة املشاهدين.
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VIACOM قنوات جديدة  بالتعاون مع

مع  اتفاقية شراكة  بتوقيع   2015 عام  في   OSN قامت 
Viacom، التابعة لشركة Viacom Inc.، إلضافة ثالث 

قنوات جديدة تبث محتواها على مدار الساعة، وموجهة 
إثراء  على   OSN وستعمل  والشباب.  األطفال  لفئة 
التي تقدمها للمشتركني مع قناتني  الترفيهية  اخليارات 
و   Nickelodeon HD هما  واألطفال  للعائلة  جديدتني 
Nick Jr. املتوفرتني باللغتني العربية واإلجنليزية إضافة 

إلى قناة املوسيقى العاملية MTV Live HD. وبذلك يرتفع 
فائق  العرض  بتقنية   OSN توفرها  التي  القنوات  عدد 

الدقة HD إلى رقم قياسي يبلغ 55 قناة. 

2015

شراكات 

األفالم  أحدث  ملشاهدة  أولى  كوجهة  موقعها  تعزيز   2016 عام  في   OSN واصلت 
التلفزيونــي  التوزيــع  من خالل متديــد شراكتهـــا مع شركـــة  أوالً وحصرياً  واملسلسالت 
OSN في  استراتيجية  مع  األمد  االتفاقية طويلة  وتتماشى هذه   .20th Century Fox

واهتمام  بإعجاب  يحظى  مميز  تلفزيوني  محتوى  تقدمي  على  قادرين  شركاء  اختيار 
املشاهدين في املنطقة. 

وفي العام نفسه وقعت الشركة اتفاقية تتيح لها إمكانية العرض األول واحلصري ملكتبة 
األفالم الضخمة من استديوهات مترو غولدوين ماير MGM واملسلسالت التي ستعمل 
امتداداً   MGMو OSN إنتاجها مستقباًل. وجاء جتديد االتفاقية طويلة األمد بني  على 
للشراكة العريقة الناجحة التي جتمع بني الطرفني، والتي أتاحت ملشتركي OSN األوفياء 

إمكانية متابعة أفضل إنتاجات MGM السينمائية الكالسيكية.

كما وقعـــت OSN اتفاقيـــة شراكــة جديدة وقامـــت بتوسيع االتفاقية السابقة مع شبكة 
 ،Comcast Corporation لـشركة  التابعة   ،NBCUniversal International )NBCUI(

واألخبار،  واألفالم،  التلفزيونية،  املسلسالت  شبكات  من  قّيمة  مجموعة  تضم  والتي 
والترفيه. 

2016
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2016

اتفاقية مع شركة جلف فيلم

ملدة  اتفاقية حصرية   2016 عام  في   OSN وقعت 
ألضخم  املوزع  فيلم،  جلف  شركة  مع  سنوات  ست 
حتصل  املستقلة  واألفالم  السينمائية  اإلنتاجات 
األفالم.  من  للشركة  املميز  احملتوى  على  مبوجبها 
احلصري  والعرض  شراء  على  الصفقة  وقامت 
منصات  كافة  عبر  االتفاقية  فترة  طيلة  للمحتوى 

OSN مبا فيها املنصات الرقمية.

تطبيق جديد

شهد عام 2016 إطالق OSN تطبيق جديد يتيح للمشتركني الوصول إلى جهاز االستقبال OSN Plus HD، موفراً 
املشاهدة  جتربة  لتحسني  اجلديد  التصميم  إعداد  ومت  الضخم.   OSN مكتبة  محتوى  الستكشاف  جديدة  وسائل 
 OSN On Demand حيث تتيح واجهة البرنامج املبسطة البحث ضمن احملتوى الغنـي ملكتبــة ،OSN التلفزيونية على
وOSN Store، ومتابعة برامج القنوات اجلديدة، أو البحث عن برامج مسّجلة مسبقاً، بسهولة مطلقة. ويندمج التطبيق 

.OSN Plus HD كما يعمل كجهاز حتكم عن بعد جلهاز االستقبال OSN Play بكل سهولة مع منصة
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شراكة مع كريم

أعلنت OSN في عام 2017 عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة كرمي الرائدة في 
خدمة حجز سيارات األجرة اخلاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في املنطقة،  وذلك 

بهدف تقدمي قيمة أكبر لعمالء كلتا الشركتني في منطقة الشرق األوسط.

خدمة البث عبر اإلنترنت 

اإلنترنت  عبر  اجلديدة  الترفيهية  منصتها  إطالق  عن   2017 عام  في   OSN أعلنت 
حتت اسم WAVO )تُعرف اآلن باسم OSN Streaming(. ويتضمن التطبيق يتضمن 
مجموعة متكاملة من احملتوى التلفزيوني احلّي وعند الطلب الذي ال ميكن تفويته، مبا 
في ذلك أضخم إنتاجات هوليوود وأشهر املسلسالت والبرامج التلفزيونية إضافة الى 

احملتوى العربي والغربي.

2017
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2018

أصلي

أطلقت OSN في عام 2018 معايير جديدة للترخيص والتوزيع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع إطالق املوسم 
األول من احملتوى اإلقليمي املختار بعناية، واملتوفر اآلن عبر أصلي.

ومتثل أصلي عالمة فارقة في احملتوى اإلبداعي القصير واملتوسط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهي انطالقة 
ألول منظومة ترخيص تتيح ملبدعي احملتوى إنتاج وبث أعمالهم األصلية.
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اتفاقية استراتيجية مع هواوي

مع شركة  تفاهم  مذكرة   OSN توقيع   2018 عام  شهد 
هواوي، الرائدة عاملياً في توفير البنى التحتية واألجهزة 
الذكية لتقنية املعلومات واالتصاالت، بهدف توفير حلول 
لتمكن   ،)IPTV( اإلنترنت  التلفزيوني عبر  للبث  مبتكرة 
فريدة  تلفزيونية  جتربة  توفير  من  االتصاالت  شركات 

 .OSN ومطورة، مدعومة مبحتوى مميز من

ال  جزءاً  هواوي  مع  اجلديد  التعاون  اتفاقية  وتشكل 
 OSN يتجزأ من استراتيجية التحّول الرقمي التي تتبعها
لتعزيز جودة منتجاتها وضمان حصول املزيد من الزبائن 
احملتملني على أفضل جتربة تلفزيونية من خالل توظيف 

التكنولوجيا املبتكرة. 

Disney+

 OSN من شركة والت ديزني في الشرق األوسط، وذلك عبر أجهزة استقبال Disney+ في عام 2020 على حق البث احلصري ألعمال OSN حصلت
وخدمات البث عبر اإلنترنت. ويؤّكد االتفاق على العالقة القوية بني OSN وDisney، ومدى التزام OSN بتزويد مشتركيها بأفضل وأشهر البرامج 
واألفالم واملسلسالت. ومتنح االتفاقية OSN حق بث محتوى حصري من األفالم واملسلسالت لكبرى شركات اإلنتاج العاملية مثل Disney؛ وMarvel؛ 

،National Geographic؛ وStar Wars؛ وPixarو

2020
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 www.urc.com.kw    +965 1805 225

شركة العقارات المتحدة

شركة العقارات املتحدة هي شركة التطوير العقاري الرائدة في منطقة الشرق 
األوسط. تأسست الشركة التي تتخذ من الكويت مقراً رئيسياً لها في عام 1973 
ومت  إدراجها في بورصة الكويت في عام 1984. تتركز عمليات الشركة بشكل 
رئيسي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر مجموعة من شركاتها 
التابعة وأذرعها االستثمارية في الكويت وُعمان واألردن ولبنان ومصر واملغرب. 
التجاري  العقار  ذلك  في  مبا  العقاري،  التطوير  ومشاريع  الضيافة  وتعتبر 

والسكني والعقار متعدد االستخدامات، من األنشطة الرئيسية للشركة.
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اإلدراج في البورصة

مت في عام 1984 إدراج شركة العقارات املتحدة في بورصة الكويت.

التأسيس

 1973 عام  في  املتحدة  العقارات  شركة  تأسست 
املشاريع  تطوير  بهدف  عامة،  مساهمة  كشركة 
وذلك  الُعمراني  البناء  في  تساهم  التي  العقارية 
من خالل ثقافة عمل أساسها اإلميان بروح الفريق 
مع أصحاب  دائمة  وبناء عالقات  التواصل  وتعزيز 

املصالح.

شركة المشاريع تستحوذ على حصة 
في العقارات المتحدة

ُملكية  حصة  على  الكويت  مشاريع  شركة  استحوذت 
بنسبة 32 باملائة في شركة العقارات املتحدة من خالل 
الكويتية.  احلكومة  أطلقته  الذي  اخلصخصة  برنامج 
وكان الهدف هو جعل العقارات املتحدة الذراع العقارية 
للمجموعة مما يسمح لشركة املشاريع باستغالل خبراتها 
في املجال العقاري لتقليص النفقات التشغيلية من خالل 

توحيد العمليات.

197319841995
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برج الشهيد

عام  في  الشهيد  برج  بتطوير  املتحدة  العقارات  قامت 
1999. يقع برج املكاتب الذي يتألف من 18 طابقاً في 

منطقة شرق التي تعتبر قلب املنطقة املالية في الكويت، 
وقد مت استكمال املشروع في عام 2000 بتكلفة وصلت 

إلى 70 مليون دوالر أمريكي.

إعادة الهيكلة

اعتمدت شركة العقارات املتحدة في عام 1998 خطة إعادة هيكلة بهدف التركيز 
بشكل أكبر على االستثمارات واملشاريع.

مشاريع مميزة

بدأت شركة العقارات املتحدة في عام 1997 تطوير 
كما  بالكويت.  الساملية  منطقة  في  املارينا  عالم 
بدأت الشركة تطوير منتزه صالح شهاب السياحي 

مبنطقة اجلليعة في الكويت.

19981999 1997
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إعادة تنظيم

استكملت شركة املشاريع في عام 2001 عملية إعادة تنظيم مجموعة شركاتها بهدف 
على  املالي  واملجتمع  التصنيف  ووكاالت  املستثمرين  تساعد  التي  الهيكلية  تبسيط 

استيعاب دور القطاعات املختلفة في املجموعة بسهولة. 

وفي إطار هذه العملية استحوذ بنك اخلليج املتحد على حصة في شركة العقارات 
املتحدة من شركة املشاريع، وامتالك مؤسسة مالية حلصة في العقارات املتحدة منح 

استقراراً إضافياً للدخل التي حتققه الشركة.

غير  شركة  أول  لتكون  سندات  بإصدار  املتحدة  العقارات  قامت  نفسه  العام  وفي 
 BBB� مصرفية في الكويت تقوم بذلك. وقد حصلت السندات على تصنيف بدرجة

من وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيف اإلئتماني.

2001

عالمة تجارية جديدة

شهد العام 2000 إطالق العالمة التجارية اجلديدة للعقارات املتحدة.

2000
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برج المدينة

استحوذت شركة العقارات املتحدة في عام 2002 على 
برج املدينة املجاور لبرج الشهيد. يتألف البرج الذي يقع 
استكماله في  وقد مت  22 طابقاً،  في منطقة شرق من 

عام 2000 بتكلفة وصلت إلى 65 مليون دوالر أمريكي.

مارينا مول

مت استكمال تشييد مارينا مول، وهو جزء من مشروع تطوير عالم املارينا، في عام 
2003. يقع املجمع التجاري في منطقة الساملية التجارية على بعد خطوات قليلة من 

شاطئ اخلليج العربي، ويقدم جتربة تسوق ممتعة بوجود مجموعة كبيرة من محالت 
البيع بالتجزئة الراقية التي يتجاوز عددها 150 متجراً. وإلى جوار املول يقع املارينا 
املارينا  ويتصل  لليخوت،  املارينا  ميناء  يطل على  املطاعم  وهو شريط من  كريسنت 

كريسنت باملارينا مول عبر جسر ميتد فوق شارع اخلليج العربي.

2003 2002
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مشروع الواجهة البحرية

وهو   ،2005 عام  في  املارينا  عالم  استكمال مشروع  مت 
يقع على مقربة من املارينا مول ومارينا كريسنت ويضم 
أنشطة  فيها  ثالثة طوابق  يتألف من  الذي  ويفز  مارينا 
املارينا  ميناء  إلى  باإلضافة  الصخور  تسلّق  تتضمن 

لليخوت الذي يستوعب 144 يختاً.

فندق  وهو  املارينا  فندق  على  اليخوت  ميناء  ويطل 
الشاطئ  على  مباشرة  يقع  فئة اخلمس جنوم  من  فخم 
ومارينا  مول  املارينا  إلى  السريعة  الوصول  إمكانية  مع 
ومساحاته  الرملي  بشاطئه  الفندق  ويتميز  كريسنت. 
على  يطل  الذي  الطويل  واملمشى  الواسعة  اخلضراء 

الشاطئ ومالعب كرة السلة وساحات اللعب والتسلية.

كما يضم املارينا قاعة الشيخة سلوى صباح األحمد وهي 
قاعة متعددة االستخدامات حلفالت الزفاف واملعارض 
والندوات، وهي جهة مقصودة بسبب موقعها على شاطئ 

اخلليج العربي.

مشاريع في لبنان

فندق  في  التشغيلية  العمليات   2005 عام  في  انطلقت 
سفير بحمدون. يقع الفندق في مدينة بحمدون على بعد 
30 دقيقة من العاصمة بيروت، وهو من فئة األربع جنوم 

ويضم محالت جتارية.

تعتبر املنطقة التي يقع فيها الفندق األكثر ازدحاماً في 
مدينة بحمدون مع إطاللة على املناظر اخلالبة للجبال 

والوديان والفيالت التي تتميز بالقرميد األحمر.

على  نفسه  العام  في  املتحدة  العقارات  استحوذت  كما 
حصة بنسبة 45 باملائة في شركة فردان القابضة.

2005
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بيع برج المدينة

قامت شركة العقارات املتحدة في عام 2006 ببيع برج 
املدينة إلى شركة أبراج املتحدة القابضة. وقامت الشركة 
أصدرتها  التي  السندات  تسديد  بإعادة  العام  نفس  في 

في 2001.

فندق فيرمونت هليوبولوس 

بدأت األعمال بفندق فيرمونت هليوبولوس في عام 2007. يقع الفندق على شارع املطار في القاهرة ما يجعله عنواناً 
مثالياً للزّوار الذين يرغبون باستكشاف املدينة أو مقابلة عمالء. يضم الفندق 555 غرفة، و34 جونيور سويت وأربعة 

أجنحة دبلوماسية وحوضي سباحة وعدد كبير من املطاعم واملقاهي وعدد ال يحصى من وسائل الترفيه والتسلية.

2007 2006
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العبدلي مول 

بدأت شركة العقارات املتحدة في عام 2009 تطوير العبدلي مول وهو أول مركز تسوق ضمن مشروع تطوير منطقة 
العبدلي في العاصمة األردنية عّمان.  

زيادة رأس المال

قامت شركة العقارات املتحدة في عام 2010 بزيادة رأسمالها وبنجاح بنسبة 50.76 
باملائة من خالل إصدار 400 مليون سهم ليبلغ إجمالي رأسمال الشركة 118 مليون 
دينار كويتي. وقد استحوذت شركة مشاريع الكويت على حصة ُملكية بنسبة 30 باملائة 

في العقارات املتحدة عبر هذه العملية.

وفي العام نفسه استكملت العقارات املتحدة عملية إصدار سندات بقيمة 40 مليون 
اإلصدار في  استخدام عوائد هذا  أمريكي(، ومت  دوالر   مليون   140( كويتي  دينار 

إعادة هيكلة بعض ديون الشركة ومتويل مشاريع جديدة.

2010 2009
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مشاريع جديدة

تطوير   2010 عام  في  املتحدة  العقارات  شركة  بدأت 
على  يقع  سكني  مشروع  وهو  رزيدنسز،  أسوار  مشروع 
مدينة  وهي  اجلديدة،  القاهرة  من  الشرقي  اجلانب 
حديثة مزدهرة تقع على بُعد 40 كيلومتراً من العاصمة 
تشمل  فيال   75 من  املشروع  يتكون  القاهرة.  املصرية 
ثالثة طوابق، باإلضافة إلى حدائق خضراء عامة، وناٍد 

يضم مركزاً رياضياً، وحمام سباحة خارجياً.

الروشة  مشروع  تطوير  الشركة  بدأت  نفسه  العام  وفي 
فيو 1090 وهو مشروع سكني راقي على ارتفاع 22 دور 
ويتضمن 40 شقة سكنية و 2 بنتهاوس دوبلكس وحتيطه 
أشهر  الروشة،  منطقة  في  اخلالبة  البحرية  املناظر 
مباشرة  واملطلة  والتجارية،  السكنية  بيروت  ضواحي 
السياحية  املعالم  أجمل  أحد  الروشة،  صخرة  على 
الراحة  وسائل  من  مجموعة  املشروع  ويضم  اللبنانية. 
جتهيزا  مجهزة  رياضية  صالًة  تضم  التي  واخلدمات 
ومساحات  وخارجية،  داخلية  سباحة  وحمامات  كامال، 
جلوس خارجية، وحمام سباحة لأطفال كذلك مواقف 

للسيارات حتت األرض.

2010

برج كيبكو

مت افتتاح البرج الذي يقع في منطقة شرق بالقرب من 
برجي الشهيد واملدينة في عام 2012، ليكون أحد أكثر 
مشروع  والبرج  الكويت.  في  واملتميزة  املبتكرة  األبراج 
وشقق  مكتبية  مساحات  يضم  االستخدامات  متعدد 

سكنية ومحالت جتارية. 

2012
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تبادل ُملكية في لبنان

بنجاح   2012 عام  في  املتحدة  العقارات  شركة  أمتت 
عن  أسفرت  لبنان  في  استثماراتها  ألحد  تبادل  صفقة 
مشروع  في  باملائة   100 بنسبة  حصة  الشركة  امتالك 
في  يقع  راقي  سكني  مشروع  وهو   ،1090 فيو  الروشة 
منطقة الروشة في العاصمة اللبنانية مقابل بيع حصتها 
مشروع  بناء  فيها  سيتم  كان  فردان  منطقة  في  بأرض 

جتاري.

إصدار سندات وعمليات تخارج

استكملت شركة العقارات املتحدة في عام 2013 عملية 
 211.8( كويتي  دينار  مليون   60 بقيمة  سندات  إصدار 
مليون دوالر أمريكي( ملدة خمس سنوات. وحصلت تلك 
قيمة  من   %50 نسبة  بها  االكتتاب  فاق  التي  السندات 
اإلصدار على تصنيف بدرجة �BBB مع نظرة مستقبلية 
للتصنيف  إنتلجنس  كابيتال  وكالة  قبل  من  إيجابية 
اإلصدار  هذا  عوائد  غالبية  واستخدمت  االئتماني. 
امليزانية  وتعزيز  الشركة  ديون  استحقاقات  أمد  إلطالة 

العمومية لها. 

 11 بيع  عن  املتحدة  العقارات  أعلنت  العام  نفس  وفي 
قسيمة من ملكيتها في منطقة املباركية التي تعتبر إحدى 
بيع  إلى  باإلضافة  الكويت،  في  التجارية  املراكز  أقدم 

أرضني من ملكيتها في مدينة قطر الترفيهية. 

2013 2012
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افتتاح صاللة جاردنز 

مت افتتاح صاللة جاردنز مول الذي يعتبر أول مركز تسوق متكامل في مدينة صاللة 
التسوق احلاصل على جوائز دولية  2013. وميتد مركز  في سلطنة ُعمان في عام 
بوجود  املشروع  ويتميز  مربع.  متر  ألف   86 على  تزيد  مبنية  مساحة  على  متميزة 
مجموعة كبيرة من خيارات التسوق واملطاعم والترفيه، باإلضافة إلى سوق تقليدية 
وأول مجمع لدور السينما والعرض باملدينة. ويضم املشروع صاللة جاردنز رزيدنسز 
وهو مشروع الضيافة ذا األربع جنوم من صاللة جاردنز مول، ويتكون من 168 وحدًة 
تديره شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق واملنتجعات، وهي إحدى الشركات التابعة 

لشركة الفنادق الكويتية.

20132014

بوليفارد العبدلي 

افتتحت شركة العقارات املتحدة في عام 2014 مشروع بوليفارد العبدلي الذي مت 
تطويره من قبل شركة العبدلي بوليفارد، وقد جاء االفتتاح حتت رعاية العاهل األردني 
امللك عبداهلل الثاني وبحضور امللكة رانيا العبد اهلل وولي العهد األمير احلسني بن 

عبداهلل الثاني.
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افتتاح الروشة فيو 

الشركة  العام نفسه قامت  بيروت. وفي  اللبنانية  العاصمة  الروشة في  1090 مبنطقة  الروشة فيو  2015 استكمال األعمال في مشروع  شهد عام 
باالستحواذ على مساحة 2 مليون متر مربع لتطوير مشروع مبدينة مراكش املغربية.

استكمال تطوير مشروعين

افتتحت شركة العقارات املتحدة في عام 2016 مشروع العبدلي مول في العاصمة األردنية عّمان. كما استكملت الشركة خالل العام نفسه مشروع 
أسوار رزيدنسز وهو مشروعها السكني في القاهرة.

2016 2015
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مركز سلوى صباح األحمد الصباح للخاليا الجذعية

 استكملت شركة العقارات املتحدة في عام 2017 مشروع مركز املرحومة الشيخة سلوى صباح األحمد الصباح للخاليا اجلذعية واحلبل السّري وهو 
أول مركز متخصص في منطقة اخلليج العربي. مت بناء املركز من خالل تبّرع بقيمة 7 ماليني دينار كويتي تقدمت به مجموعة شركة املشاريع لصالح 

وزارة الصحة.

2017

ضاحية حصة المبارك 

من  مجموعة   2017 عام  في  املتحدة  العقارات  مّتلكت 
منطقة  أول  وهي  املبارك،  حصة  ضاحية  في  األراضي 
القطاع  بتطويرها   يقوم  االستخدامات  ومتعددة  شاملة 

اخلاص في الكويت.
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أبراج حصة 

بدأت الشركة في عام 2019 أعمال تشييد أبراج حصة، 
فـي  يتم تشييدهما  40 طابقاً  يتألفان من  وهما برجان 

ضاحية حصة املبارك املطلة على اخلليج العربي.

2019 2018

إصدار سندات

ملدة خمس  كويتي  دينار  مليون   60 بقيمة  2018 سندات  عام  الشركة في  أصدرت 
سنوات. كما متلكت الشركة العبدلي مول بنسبة 100 باملائة بعد إمتام صفقة مبادلة 

أصول بني شركة العبدلي مول وشركة العبدلي بوليفارد.  
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بيوت حصة 

أطلقت العقارات املتحدة في عام 2020 مشروع بيوت حصة، وهو أحد املشاريع السكنية في ضاحية حصة املبارك. 
كما بدأت الشركة بعمليات البنى التحتية للمرحلة الثانية من مشروع أسوفيد في مدينة مراكش املغربية.

2020

أسوفيد

وقعت العقارات املتحدة مع شركة ماريوت الدولية اتفاقية إطالق منتجع سانت ريجيس مراكش باملغرب.

2019
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شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

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

احمللي، ومت ادراجها في بورصة الكويت في عام 2007.

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

وشركة جاسم للنقليات واملناولة في مجال النقليات وايجار املعدات.
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التأسيس

تأسست شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بتوجه من احلكومة الكويتية عبر 
ذراعها )شركة صناعة الكيماويات البترولية( إلشراك القطاع اخلاص باالستثمار في 

قطاع البتروكيماويات احمللي.

استحواذ على حصة في إيكويت

للبتروكيماويات. كما  إيكويت  باملائة في شركة   6 بنسبة  ُملكية  2005 على حصة  القرين في عام  استحوذت شركة 
استثمرت الشركة في نفس العام في حصة ُملكية بنسبة 6 باملائة في الشركة الكويتية لالوليفينيات.

2005 2004
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أسواق

شهد عام 2007 إدراج شركة القرين في بورصة الكويت حتت اسم »القرين«.

الشركة الكويتية للعطريات 

باملائة   20 بنسبة  البترولية في حصة  الكيماويات  القرين لصناعة  استثمرت شركة 
في الشركة الكويتية للعطريات، وهي الشركة التي تعود ملكيتها إلى كل من الشركة 

الكويتية إلنتاج البرزايلني، والشركة الكويتية للستايرين.

20062007
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اإلنتاج التشغيلي

انطلقت في عام 2009 عمليات التشغيل التجاري لكل من الشركة الكويتية لالوليفينيات والشركة الكويتية للستايرين. 
وشهد العام نفسه استحواذ شركة القرين على حصة ُملكية جوهرية في الشركة املتحدة للمشروعات النفطية.

رفع الُملكية في الشركة المتحدة
للمشروعات النفطية 

بدأ في عام 2010 التشغيل التجاري للشركة الكويتية إلنتاج البرزايلني. في غضون 
ذلك عملت شركة القرين على زيادة حصة املُلكية في الشركة املتحدة للمشروعات 

النفطية للوصول الى ُملكية بنسبة 27 باملائة وتصنيفها محاسبياً كشركة زميلة.

2010 2009
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نابيسكو

2012 على حصة  البترولية في عام  الكيماويات  القرين لصناعة  استحوذت شركة 
ُملكية جوهرية في الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(.

رفع الُملكية في المتحدة للمشروعات النفطية

للمشروعات  املتحدة  الشركة  ُملكيتها في  2011 حصة  البترولية في عام  الكيماويات  القرين لصناعة  رفعت شركة 
النفطية لتبلغ بذلك حصة الشركة 41 باملائة.

20112012
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رفع مستويات الملكية

استحوذت شركة القرين في عام 2014 على حصة ُملكية إضافية في شركة نابيسكو 
للوصول الى نسبة ملكية تقارب 30 باملائة من رأس املال، وتصنيفها كشركة زميلة. 
كما استكملت الشركة خالل العام أيضاً صفقة االستحواذ على حصة إضافية في 
شركة سدافكو، والوصول الى اجمالي حصة ُملكية بنسبة 40 باملائة وإعادة تصنيفها 

كشركة تابعة.

استثمارات جديدة

الكيماويات  لصناعة  القرين  شركة  استكملت 
على  االستحواذ  صفقة   2013 عام  في  البترولية 
حصة ُملكية بنسبة 29 باملائة من رأسمال الشركة 
)سدافكو(  واألغذية  األلبان  ملنتجات  السعودية 
وتصنيفها كشركة زميلة. كما قامت الشركة خالل 
العام برفع حصتها في الشركة املتحدة للمشروعات 
تصنيفها  وإعادة  باملائة   41 نسبة  إلى  النفطية 

محاسبياً كشركة تابعة.

20132014
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استحواذ إلزامي

شهد عام 2016 عملية استحواذ على حصة إضافية في شركة نابيسكو ورفع حصة املُلكية من نسبة 30 باملائة إلى 
39 باملائة من خالل تقدمي عرض االستحواذ االلزامي.

استحواذات جديدة

واصلت شركة القرين خالل عام 2017 سياستها االستثمارية الناجحة حيث قامت باالستحواذ على حصة إضافية في 
الشركة املتحدة للمشروعات النفطية لتصل بذلك حصة ُملكية الشركة إلى 52 باملائة. كما قامت الشركة باالستحواذ 

على حصة إضافية في شركة نابيسكو ورفع حصة ُملكية املجموعة إلى 51 باملائة وإعادة تصنيفها كشركة تابعة.

وشهد العام نفسه استكمال القرين بنجاح صفقة االستحواذ على حصة ُملكية بنسبة 60 باملائة من رأسمال شركة 
إنشاء القابضة، وتصنيفها كشركة تابعة.

2017 2016
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مليكوما 

استحوذت شركة سدافكو في عام 2018 على حصة ُملكية بنسبة 76 باملائة من رأسمال شركة مليكوما - بولندا.

20182019
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ايبيسكو إلعادة تدوير اإلطارات 

شهد عام 2020 استحواذ شركة القرين على حصة ُملكية إضافية بنسبة 9 باملائة في شركة نابيسكو ووصول ملكية 
مجموعة القرين فيها الى ما يقارب من 61 باملائة.

وخالل العام مت أيضاً تأسيس وترخيص مصنع ايبيسكو إلعادة تدوير اإلطارات بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 2 مليون 
إطار ضمن برنامج القرين للمسؤولية املجتمعية.

2020

شركة جاسم للنقليات والمناولة 

ايكويت،  ملصنع  التجاري  اإلنتاج   2019 عام  في  انطلق 
جاليكول  بااليثيلني  اخلاص  اجلديد  كريك  اويستر 
القائم بقيمة 1.5 مليار دوالر أمريكي في والية تكساس 
األمريكية. أما على صعيد االستثمارات فقد استحوذت 
 60 بنسبة  ُملكية  العام على حصة  القرين خالل  شركة 
باملائة من رأسمال شركة جاسم للنقليات واملناولة التي 

مت تصنيفها كشركة تابعة.
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شركة التعليم المتحدة 

شركة التعليم املتحدة هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست في 18 فبراير 
من العام 2003.

متلك شركة التعليم املتحدة حالياً وتدير اجلامعة األمريكية في الكويت، وشركة 
املدرسة  أيضاً  الشركة  وأسست  مدارس.  التي متتلك خمس  القابضة  الرّيان 

املتحدة األمريكية التي تقع في منطقة صباح السالم.
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الجامعة األمريكية تبدأ باستقبال الطالب

من  األولى  الدفعة  باستقبال   2004 عام  في  الكويت  في  األمريكية  اجلامعة  بدأت 
طالبها الذين بلغ عددهم 430 طالباً.

20032003

التأسيس 

 .2003 عام  في  املتحدة  التعليم  شركة  تأسست 
االستحواذ  في  الرئيسية  الشركة  أنشطة  تتمثل 
تأسيس  كان  اخلاصة.  واجلامعات  املدارس  وإدارة 
اجلامعة األمريكية في الكويت من أول االستثمارات 

التي قامت بها الشركة بعد تأسيسها.

مذكرة تفاهم مع كلية دارتموث

وقعت اجلامعة األمريكية في الكويت مذكرة تفاهم مع كلية دارمتوث األمريكية وهي 
املذكرة التي مت جتديدها بشكل دوري في السنوات الالحقة.

2004
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تأسيس شركة الرّيان القابضة 

تأسست شركة الرّيان القابضة فـي الكويت عام 2006 برأسمال مدفوع قدره 16.3 
مليون دينار كويتي بهدف خدمة التعليم فـي دولة الكويت، وحتّولت إلى إحدى أبرز 
املرحلة  وحتى صفوف  الروضة  مرحلة  من  الكويت  في  الرائدة  التعليمية  الشركات 

الثانوية. 

بدأت الشركة نشاطها الفعلي فـي عام 2007 وتطورت بشكل إيجابي لتحتل مكانة 
بارزة بني شركات أخرى تزاول نفس النشاط. متتلك شركة الرّيان مدرسة الكويت 
2008 قامت  الدولية احلديثة. وفي عام  الباكستانية  واملدرسة  الدولية اإلجنليزية، 
الفحيحيل  مدرسة  متتلك  التي  للتدريس  نوري  مؤسسة  على  باالستحواذ  الشركة 
الوطنية ومدرسة الفحيحيل الوطنية الهندية اخلاصة واملدرسة الكندية في الكويت 
وهي التي مت حتويلها في عام 2010 إلى املدرسة البريطانية الدولية بسبب الطلب 

املنخفض على املنهج الدراسي الكندي.

الجامعة األمريكية تخّرج الدفعة األولى 

شهدت اجلامعة األمريكية في الكويت في عام 2006 تخريج الدفعة األولى من الطالب. وفي نفس العام حصلت 
اجلامعة على االعتماد املؤسسي من مجلس اجلامعات اخلاصة - وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

2006
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20082009

تجديد التعاون مع كلية دارتموث

جددت اجلامعة األمريكية في الكويت في عام 2008 مذكرة التفاهم مع كلية دارمتوث األمريكية. كما شهد العام 
تخريج الدفعة الرسمية األولى من اجلامعة )دراسة ملدة 4 سنوات(.

إقبال كثيف  على الجامعة

في عام 2008 وصل عدد الطالب املسجلني في اجلامعة األمريكية في الكويت احلد 
اإلنكليزية  اللغة  برنامج  حصول  نفسه  العام  وشهد  االستيعابية.  لقدرتها  األقصى 

املكثف على اعتماد من جلنة اعتماد برنامج اللغة اإلنكليزية.
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االستحواذ على الرّيان

 2012 عام  في  املتحدة  التعليم  شركة  استحوذت 
على حصة ُملكية بنسبة 82 باملائة في شركة الريان 

القابضة.

الجامعة األمريكية تحصل على اعتمادات أكاديمية جديدة

حصلت برامج الفنون، واإلنسانيات والعلوم االجتماعية في اجلامعة األمريكية في عام 2011 على االعتماد من مجلس 
أمناء األكادميية األمريكية للتعليم الليبرالي وكذلك برنامج التعليم العام في اجلامعة.

20102011

اعتماد أكاديمي للجامعة األمريكية

حصل قسم األعمال واالقتصاد في اجلامعة األمريكية في الكويت في عام 2010 
 / البكالوريا  شهادة  التجارية  والبرامج  الكليات  مفوضي  مجلس  من  االعتماد  على 

الدراسات العليا.

2012
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2013

سلسلة من االتفاقيات

جددت اجلامعة األمريكية في الكويت في عام 2013 جتديد مذكرة التفاهم مع كلية 
اتفاقيات مع عدد من اجلامعات  توقيع  نفسه  العام  الثالثة. وشهد  للمرة  دارمتوث 
العاملية مبا في ذلك جامعة مارميونت وساينس بو لتوفير فرص الدراسة في اخلارج 

لطالب اجلامعة.

المدرسة المتحدة األمريكية

منشأة  في  الـ21  القرن  مهارات  على  ترّكز  وهي   ،2013 عام  في  الكويت  في  األمريكية  املتحدة  املدرسة  افتتاح  مت 
بنيت لهذا الغرض من خالل أحجام الفصول الدراسية الصغيرة، واالعتماد على أحدث املواد التعليمية واستخدام 

التكنولوجيا التفاعلية. وهي توفر التدريس للطالب من صفوف ما قبل الروضة وحتى الصف الـ12. 

متتد املدرسة على مساحة أكثر 12 ألف متر مربع في موقع رئيسي في منطقة صباح السالم عند التقاطع ما بني 
الطريق الدائري السادس وطريق الفحيحيل السريع.

مت في املرحلة األولى من عمر املدرسة افتتاح مبنى املرحلة االبتدائية وذلك في شهر سبتمبر من العام 2013. وكانت 
هيئة التدريس تضم في ذلك الوقت 24 معلماً و11 معلماً مساعداً و39 موظفاً وذلك لتقدمي الدعم لطالب املدرسة 

الذين كانوا يتألفون من 11 جنسية مختلفة وذلك في الصفوف من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف اخلامس.
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الجامعة تفتتح مختبرات الهندسة الكهربائية 

افتتحت اجلامعة األمريكية في الكويت في عام 2015 مختبرات الهندسة الكهربائية 
وهندسة احلاسوب. كم مت خالل هذا العام تخريج الدفعة العاشرة من اجلامعة.

افتتاح المرحلة المتوسطة في المدرسة األمريكية

املرحلة  وإضافة  باملائة   270 بنسبة  منواً  األمريكية  املتحدة  املدرسة  عمر  من  الثاني  العام  وهو   2014 عام  شهد 
املتوسطة. كما ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه السنة إلى 52 معلماً و23 معلما مساعداً و52 موظفاً. وكان 

الطالب ينتمون إلى 28 جنسية مختلفة. ومت تعيني املزيد من املوظفني ملساعدة وتعزيز التعليم والتعلم.

2014

الجامعة تفتتح مركز العلوم
واألبحاث المعلوماتية والهندسية 

واألبحاث  العلوم  مركز   2014 عام  في  الكويت  في  األمريكية  اجلامعة  افتتحت 
اإلنكليزية  اللغة  برنامج  اعتماد  إعادة  العام  خالل  مت  كما  والهندسية.  املعلوماتية 

املكثف في اجلامعة من جلنة اعتماد برنامج اللغة اإلنكليزية.

2015
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20152016

مبنى المرحلة المتوسطة في المدرسة األمريكية

بارزة  2015، محطة  األمريكية، عام  املتحدة  املدرسة  الثالثة من عمر  السنة  مّثلت 
في تاريخ املدرسة مع افتتاح مبنى املرحلة املتوسطة التي فتحت أبوابها للطالب من 
الصف السادس وحتى التاسع. وكان الصف التاسع يتواجد في هذا املرفق بانتظار 
اللمسات األخيرة على مبنى املرحلة الثانوية. وارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 

112 أستاذاً وأستاذة بينما أصبح الطالب ميثلون 34 جنسية.

شراكات واعتمادات أكاديمية

شهد عام 2016 حصول برامج هندسة الكمبيوتر في اجلامعة األمريكية في الكويت 
على االعتماد الذي متنحه جلنة االعتماد األكادميي للهندسة والتكنولوجيا. كما مت 
خالل العام جتديد اعتماد برامج الفنون، واإلنسانيات والعلوم االجتماعية من مجلس 

أمناء األكادميية األمريكية للتعليم الليبرالي.

وقامت اجلامعة األمريكية خالل العام أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم مع كلية ألغونكوين 
ومع اجلامعة األمريكية في القاهرة. وقدمت اجلامعة في العام نفسه منحة دراسية 

صيفية للدراسة في جامعة جورج واشنطن.

مبنى المرحلة الثانوية في المدرسة األمريكية

للصفني  2016�2017 وذلك  الدراسية  السنة  الثانوية في  املرحلة  افتتاح مبنى  ومت 
هيئة  أعضاء  عدد  ارتفع  فقد  الطالب  عدد  منو  استمرار  ومع  والعاشر.  التاسع 

التدريس إلى 133 أستاذاً وأستاذة. 
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دكتوراه فخرية 

منحت كلية دارمتوث في عام 2017 شهادة الدكتوراه الفخرية لرئيسة مجلس أمناء اجلامعة األمريكية في الكويت 
الشيخة دانا ناصر صباح األحمد. كما مت خالل العام افتتاح مركز الطالب اجلديد.

افتتاح الصف الـ11 في المدرسة األمريكية

الـ11 في املدرسة املتحدة األمريكية في الكويت األمر الذي تزامن مع ارتفاع عدد  شهد عام 2017 افتتاح الصف 
أعضاء هيئة التدريس إلى 165 أستاذاً وأستاذة.

2017
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2018

الجامعة األمريكية وكلية دارتموث

وقعت اجلامعة األمريكية في الكويت وكلية دارمتوث في 
عام 2018 مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة بني املؤسستني 
األكادمييتني ملدة خمس سنوات أخرى. في وقت الحق 
من العام، اتفقت اجلامعة األمريكية وكلية دارمتوث على 

بدء برنامج تبادل طالبي في صيف عام 2019.

الكويت  في  األمريكية  اجلامعة  العام حصول  كما شهد 
برنامج  منح  مت  لبرامجها.  أكادمييني  اعتمادين  على 
االعتماد  على  األمريكية  اجلامعة  في  الكومبيوتر  علوم 
والتكنولوجيا،  للهندسة  االعتماد  مجلس  من  البرامجي 
بينما حصل برنامج الهندسة الكهربائية على اعتماد من 

مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا.

افتتاح الصف الـ12 في المدرسة المتحدة األمريكية

في  األمريكية  املتحدة  املدرسة  في  عشر  الثاني  الصف  افتتاح   2018 عام  في  مت 
ذلك  من  في شهر سبتمبر  الدراسية  الفصول  بحضور  الطالب  بدأ  الكويت، حيث 

العام.

الجامعة تفتتح كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

افتتحت اجلامعة األمريكية في الكويت في شهر سبتمبر من العام 2019 كلية الهندسة 
والعلوم التطبيقية. وتقدم الكلية برامج الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر وعلوم 

الكمبيوتر ونظم املعلومات، فضال عن بكالوريوس الهندسة في هندسة النظم.

وشهد العام حصول كلية إدارة األعمال واالقتصاد باجلامعة على االعتماد االكادميي 
الدولي من الهيئة الدولية لتطوير كليات األعمال.

2019
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تخريج الدفعة األولى من المدرسة المتحدة األمريكية

شهد يوم 29 مايو من العام 2019 حفل تخريج الدفعة األولى من طالب املدرسة املتحدة األمريكية في الكويت.

2020

مشروع توثيق التاريخ الشفوي

على  يحتوي  والذي  الشفوي،  التاريخ  توثيق  مشروع   2020 عام  في  الكويت  في  األمريكية  اجلامعة  مكتبة  أطلقت 
مقابالت توثق تاريخ حياة الرواد في الكويت، وذلك بدعم من شركة مشاريع الكويت.

كما شهد العام جتديد اتفاقية الشراكة التكنولوجية بني اجلامعة األميركية وEllucian لدعم العمليات الرقمية للموارد 
البشرية والتمويل وخدمات الطالب.

2019
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التأسيس

تأسس بنك اخلليج املتحد في عام 1980 كشركة مساهمة بحرينية مقفلة برأس مال مصّرح به يبلغ 150 مليون دوالر 
أمريكي ورأس مال مدفوع قدره 75.4 مليون دوالر أمريكي. وفي شهر أكتوبر من العام 1981 مت زيادة رأس املال 
املصّرح به واملدفوع إلى 250 مليون دوالر أمريكي و 200 مليون دوالر أمريكي على التوالي من خالل طرح أسهم البنك 

لالكتتاب العام.

االستحواذ على البنك األردني الكويتي وبنك تونس العالمي

استحوذ بنك اخلليج املتحد في عام 1997 على حصة ُملكية بنسبة 43.92 باملائة في 
البنك األردني الكويتي، باإلضافة إلى حصة بنسبة 48 باملائة في بنك تونس العاملي. 
وجاءت عملية االستحواذ على هذين املصرفني متاشياً مع استراتيجية اخلليج املتحد 
في إنشاء شبكة من البنوك بصورة رئيسية في منطقة الشرق األوسط. وعبر تعزيز 
قيمة هذه االستثمارات التي قام بها اخلليج املتحد فإن البنك سيضمن وجود قاعدة 

متنوعة لتحقيق منو وربحية مستدامني على املدى الطويل.

شركة المشاريع تستحوذ على 
الخليج المتحد

 1988 عام  في  الكويت  مشاريع  شركة  استحوذت 
اخلليج  في  باملائة   94 بنسبة  ُملكية  حصة  على 
املتحد، ومت الترخيص للبنك في العام نفسه للقيام 

باألعمال املصرفية االستثمارية واالستشارية.

198019881997
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االستحواذ على حصة في كامكو إنفست

استحوذ بنك اخلليج املتحد على حصة ُملكية بنسبة 26.5 باملائة في شركة كامكو إنفست وذلك في نهاية الربع الثالث 
من العام 2000 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 18.2 مليون دوالر أمريكي. وكانت كامكو إنفست قد تأسست في عام 
لتحقيق كافة  ابتكارية صممت خصيصاً  15 مليون دينار كويتي بهدف تقدمي حلول  1998 برأس مال مدفوع قدره 

كافة  إلى  املتكامل  الوصول  تيسير  وعبر  االستثمارية،  املالية  واخلدمات  األصول  بإدارة  املتعلقة  العمالء  احتياجات 
خدمات أسواق رأس املال احمللية والعاملية.

بنك الخليج الجزائر يبدأ نشاطه التشغيلي

أطلق بنك اخلليج اجلزائر في عام 2004 عملياته التشغيلية بشكل رسمي. وكان البنك قد حصل على الترخيص للعمل كبنك جتاري في اجلزائر في 
عام 2002. واستطاع بنك اخلليج اجلزائر زيادة قاعدة ودائعه لتصل إلى 13 مليون دوالر أمريكي في عامه األول. 

20002004
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االستحواذ على حصة في مصرف بغداد

حصل بنك تونس العاملي خالل عام 2005 على موافقة 
البنك املركزي الليبي لفتح مكتب متثيلي في طرابلس.

وفي العام نفسه استكمل بنك اخلليج املتحد االستحواذ 
على حصة بنسبة 25 باملائة في مصرف بغداد من خالل 
املساهمة في زيادة رأسمال املصرف بتكلفة بلغت حوالي 
16.2 مليون دوالر أمريكي. ويعتبر مصرف بغداد الذي 

في  اخلاصة  البنوك  أكبر  أحد   1992 عام  في  تأسس 
في  منتشرة  فروع  وله  مدرجة  عامة  وهو شركة  العراق 

كافة املدن العراقية الرئيسية.

المزيد من االستثمارات

العام  من  أبريل  شهر  في  واخلليج  سورية  بنك  حصل 
2006 على ترخيص من احلكومة السورية للعمل كبنك 

جتاري خاص، وجرى االكتتاب العام على نسبة 26 باملائة 
حجم  فاق  وقد  سبتمبر.  شهر  خالل  البنك  أسهم  من 
اخلاص  القطاع  مستثمري  قبل  من  مرة   2.5 االكتتاب 

السوريني.

وفي العام نفسه قام بنك اخلليج املتحد باستثمار جديد 
شمال  وشركة  لالستثمار  منافع  شركة  في  املرة  وهذه 

أفريقيا القابضة.

وتعمل منافع التي تأسست في عام 2005 في مجال إدارة 
واالستثمارات  واالستثمارية،  املالية  واخلدمات  األصول 
تتوافق  التي  االستشارية  واخلدمات  والتمويل  العقارية 

كلها مع أحكام الشريعة.

أما شركة شمال أفريقيا القابضة فقد تأسست في عام 
مليون   50 قدره  برأسمال  مقفلة  كويتية  كشركة   2006

دينار كويتي )173 مليون دوالر أمريكي(. وتركز األنشطة 
شمال  منطقة  في  االستثمارات  على  للشركة  الرئيسية 
أفريقيا من خالل االستثمار كشريك في شركات جديدة 

وكذلك االستثمار في الشركات املدرجة.

2006 2005
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بيع حصة الُملكية في البنك األردني 
الكويتي إلى بنك برقان

العام  من  مايو  شهر  في  الكويت  مشاريع  شركة  أعلنت 
2008 وفي إطار اجلهود املستمرة التي تبذلها سعياً إلى 

واالرتقاء  املصلحة  ألصحاب  املضافة  القيمة  حتسني 
املصرفية  األنشطة  كافة  بدمج  قرارها  عن  باألداء، 
املصرفية  واألنشطة  برقان  بنك  مظلة  حتت  التجارية 
االستثمارية حتت مظلة بنك اخلليج املتحد. وهذا األمر 
من شأنه تعزيز التنافسية وتوفير القيمة املضافة. وفي 
إطار هذه االستراتيجية مت بيع احلصة التي ميلكها بنك 
اخلليج املتحد في البنك األردني الكويتي إلى بنك برقان. 
وقد مت حتويل حصة ُملكية البنك األردني الكويتي بنجاح 
في الربع الثالث من عام 2008 مقابل 450 مليون دوالر 

أمريكي. 

املتحدة  اخلليج  شركة  تأسيس   2008 عام  شهد  كما 
بهدف  تونس،  في  أفريقيا  شمال   - املالية  للخدمات 
والصناديق  احملافظ  إدارة  خدمات  تقدمي  على  التركيز 

ومتويل الشركات. 

بيع حصص الُملكية في بنك الخليج 
الجزائر ومصرف بغداد إلى بنك برقان

 2009 الربع األول من عام  املتحد في  قام بنك اخلليج 
بغداد  ومصرف  اجلزائر  اخلليج  بنك  في  حصته  ببيع 
أمريكي وذلك  150 مليون دوالر  برقان مقابل  بنك  إلى 
القيمة  لتعزيز  املشاريع  شركة  استراتيجية  إطار  في 

للمساهمني.

كما شهد العام أيضاً توسع عمليات بنك سورية واخلليج 
الذي شارك بنك اخلليج املتحد في تأسيسه عام 2006 
عام  ومت خالل  باملائة.   24 نسبته  ما  فيه  ميلك  والذي 
مناطق  في  للبنك  جديدة  فروع  خمسة  افتتاح   2009

أفضل  جائزة  على  العام  خالل  حصل  كما  مختلفة 
اجلائزة  وتقيس  بانكر،  ذي  مجلة  من  سوريا  في  بنك 
النتائج اإلجمالية للبنك مبا في ذلك اإلجنازات النوعية 

واملبادرات االستراتيجية.

2009 2008
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تسديد قرض بقيمة 115 مليون دوالر 
أمريكي

أعلن بنك اخلليج املتحد في شهر يونيو 2011 عن جناحه 
مليون   115 البالغ  املشترك  القرض  كامل  تسديد  في 
وبالنظر   .2011 يونيو   16 في  واملستحق  أمريكي  دوالر 
فإن  الوقت،  ذلك  في  االقتصادية  األوضاع  إلى صعوبة 
تسديد البنك للقرض الذي مدته ثالث سنوات في الوقت 
احملدد شكلت شهادة على قدرته على التخطيط احلكيم 
واالستباقي للسيولة. كما أن عملية التسديد تدل أيضاً 
على قوة موقف البنك املالي، وشهادة على التقدم الذي 
األصول  إدارة  املتضمنة  األساسية  أعماله  في  يحرزه 

واألعمال املصرفية االستثمارية.

التطور االستراتيجي

عام  في  استراتيجياً  تطوراً  املتحد  اخلليج  بنك  حقق 
2010 وذلك بعد االنتهاء من عملية إعادة هيكلة وتوحيد 

التجارية  البنوك  في  أصوله  بيع  استكمال  بعد  أنشطته 
إلى بنك برقان خالل هذا العام، والتي كان آخرها حصته 
في بنك تونس العاملي. وقد أتاحت هذه العملية للخليج 
إدارة األصول  الرئيسية في  للتركيز على خبرته  املتحد 

وخدمات األعمال املصرفية االستثمارية.

بنك  في  باملائة   17 بنسبة  على حصة  االستحواذ  ووفر 
ومتواصل  ثابت  دخل  مصدر   2010 عام  خالل  برقان 
لبنك اخلليج املتحد، وكذلك فرصة الوصول إلى قاعدة 
عمالء بنك برقان لتقدمي عروض بيع إضافية خلدمات 

إدارة األصول واألعمال املصرفية االستثمارية.

20102011
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تسديد قرض مشترك بقيمة 200 مليون دوالر أمريكي

أعلن بنك اخلليج املتحد في شهر يونيو من العام 2012 عن تسديده مبلغ تسهيالت 
والتي  بالكامل  أمريكي  دوالر  مليون   200 بقيمة  سنوات  خلمس  مشترك  قرض 
استحقت السداد في 20 يونيو 2012. ومت تسديد القرض بواسطة مصادر البنك 
وأمواله الذاتية ولم يُستبدل بأي قرض آخر. وواصل البنك انتهاج استراتيجية تقوم 
النقدي،  الدخل  له حتقيق  تؤمن  أنشطة  في  الرئيسية  أسواقه  في  االستثمار  على 
واستثمارات حتقق القيمة املضافة. كما واصل البنك سياسته الهادفة إلى تقليص 

حجم الدين واحملافظة على معدل عال من السيولة. 

2012
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الخليج المتحد يستحوذ على حصة ُملكية في فيم بنك

استحوذ بنك اخلليج املتحد وبنك برقان في عام 2013 على حصة ُملكية بنسبة 49 
بتمويل التجارة  باملائة في فيم بنك في مالطا. ويعتبر فيم بنك مصرفاً متخصصاً 

العاملية للشركات والبنوك واألفراد في جميع أنحاء العالم. 

2013

إعادة هيكلة العمليات التشغيلية 
لبنك الخليج المتحد

العام  من  أغسطس  شهر  في  املشاريع  شركة  أعلنت 
التشغيلية  العمليات  هيكلة  إلعادة  عملية  عن   2017

املقترحة  الهيكلة  إعادة  وستؤدي  املتحد.  اخلليج  لبنك 
الناشط في قطاع اخلدمات  للبنك  التشغيلية  للعمليات 
هما  مختلفني  كيانني  إنشاء  إلى  االستثمارية  املصرفية 
بنك  ستمتلك  التي  )القابضة(  املتحد  اخلليج  شركة 
املتحد  اخلليج  وبنك  بالكامل،  احلالي  املتحد  اخلليج 
الذي سيعمل كمصرف تقليدي خاضع لسلطات مصرف 

البحرين املركزي.

املتحد  اخلليج  شركة  متتلك  سوف  العملية  لهذه  ووفقاً 
)القابضة( البنك بشكل كامل باإلضافة إلى استثمارات 
البنك  عمل  يقتصر  أن  على  األخرى،  الرئيسية  البنك 
املصرفية  اخلدمات  تقدمي  على  النهائي  الهيكل  في 

االستثمارية.

2017
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االكتتاب في طرح حقوق األولوية

قامت شركة اخلليج املتحد القابضة في شهر نوفمبر من 
 26,593,850 بعدد  لالكتتاب  أسهم  بطرح   2020 العام 
وبلغت  الشركة.  في  احلاليني  للمساهمني  عادي  سهم 
نسبة االكتتاب 98.22 باملائة أو ما يعادل 26,119,412 
سهم. وبذلك يبلغ رأس املال املصّرح به للشركة 252,7 
املصّدر  املال  رأس  ارتفع  بينما  أمريكي،  دوالر  مليون 
 219,5 إلى  أمريكي  دوالر  مليون   206,5 من  واملدفوع 

مليون دوالر أمريكي.

2020
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شركة الصناعات المتحدة 

الرئيسي  مقرها  مقفلة،  مساهمة  كشركة  املتحدة  الصناعات  تأسست شركة 
دولة الكويت وذلك في عام 1979. مت إدراج الشركة في بورصة الكويت عام 

1997 ومت انسحابها اختياريا من السوق في شهر ديسمبر من العام 2014.

تركز شركة الصناعات املتحدة على االستثمار في القطاع الصناعي والصحي 
بشكل عام، وتتركز استثماراتها االستراتيجية في شركتني هما شركة القرين 

لصناعة الكيماويات البترولية وشركة التقدم التكنولوجي.
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المشاريع تستحوذ على حصة في الصناعات المتحدة

1996 على حصة في شركة الصناعات  استحوذت شركة مشاريع الكويت في عام 
الشركة  على  باالستحواذ  املتحدة  الصناعات  عبر  املشاريع  شركة  وقامت  املتحدة، 

السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(.

اإلدراج في البورصة

استكملت شركة الصناعات املتحدة في عام 1997 عملية إعادة التنظيم التي أطلقتها 
بنجاح، ومت إدراجها في بورصة الكويت في الرابع من شهر مايو من نفس العام. وبعد 
أربع زيادات متتالية لرأس املال في إطار عملية إعادة التنظيم وصل رأس املال املدفوع 

للشركة إلى 80 مليون دينار كويتي في عام 1997.

1997 عبر  عام  األلبان في  نشاطها في قطاع صناعة  املتحدة  الصناعات  وعززت 
االستحواذ على حصة كبيرة في شركة األلبان الكويتية الدمناركية والتي لها حصة 
والعصائر  واملثلجات  واللنب  املعّقم  احلليب  ملنتجات  الكويتي  السوق  في  مسيطرة 

وغيرها من املنتجات.

التأسيس

 1979 عام  في  املتحدة  الصناعات  تأسست شركة 
كشركة مساهمة مقفلة مقّرها دولة الكويت.

1997 19791996
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إدراج وتأسيس واستحواذ

شهد عام 2005 مجموعة من العمليات منها إدراج سدافكو في السوق املالية السعودية لتكون الشركة األولى التي يتم 
إدراجها حتت إشراف هيئة السوق املالية السعودية.

وشهد العام نفسه تأسيس الشركة املتحدة للمشروعات النفطية من خالل عملية إعادة هيكلة رئيسية لشركة الكويت 
لصناعة املواد الكيماوية. وكان الهدف من وراء إنشاء املتحدة للمشروعات النفطية التركيز على االستثمار في قطاع 

الطاقة.

كما استحوذت شركة الصناعات املتحدة خالل العام على حصة ُملكية مؤثرة في الشركة املتحدة بريسشن للحفريات.

االكتتاب الخاص بشركة سدافكو

حققت شركة الصناعات املتحدة أحد أهدافها االستراتيجية الرئيسية املتمثلة بإدراج 
وأتاحت  أسهم ملستثمرين سعوديني.  االكتتاب اخلاص على  استكمال  سدافكو عبر 
هذه العملية بزيادة املُلكية السعودية في الشركة إلى أكثر من 50 باملائة. وإلى جانب 
حتويل الشركة إلى شركة مساهمة أصبحت سدافكو على الطريق الصحيح لتصبح 

شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة.

2005 1999

شهادة أيزو

الشركة  حصلت   2006 العام  من  يوليو  شهر  في 
األيزو  شهادة  على  النفطية  للمشروعات  املتحدة 

9001:2000 في نظم إدارة اجلودة.

2006
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مزيد من التوسع

املتحدة  الصناعات  شركة  رفعت    2008 عام  في 
الكيماويات  لصناعة  القرين  شركة  في  حصتها 
استحوذت  كما  باملائة،   18.5 إلى  لتصل  البترولية 
شركة  في  باملائة   15 بنسبة  حصة  على  الشركة 
احلديد  مجال  في  تعمل  التي  السعودية  األتون 

والصلب. 

استثمارات جديدة

جديدة  قطاعات  في  والدخول  استثماراتها  هيكلة  إلعادة  املتحدة  الصناعات  شركة  تبذلها  التي  اجلهود  إطار  في 
تتماشى مع استراتيجيته، قامت الشركة في عام 2007 ببيع حصتها في شركة األسماك الكويتية املتحدة التي تبلغ 40 

باملائة، كما استحوذت على حصة مسيطرة في سدافكو.

كما شهد العام نفسه استحواذ الشركة على حصة ُملكية بنسبة 25 باملائة في شركة اخلرّيف التجارية التي تتركز 
أنشطتها في عمليات بيع وصيانة وإصالح املعدات التي تستخدم في القطاع النفطي.

واستحوذت الصناعات املتحدة أيضاً على حصة بنسبة 15 باملائة في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية التي 
تعتبر من الشركات الرائدة في هذا القطاع في الكويت.

الصناعات المتحدة شركة تابعة للمشاريع 

في شهر يوليو 2010 أصبحت الصناعات املتحدة شركة تابعة ملجموعة شركات شركة 
املشاريع بعد امتالك األخيرة 71.76 باملائة من أسهم رأسمالها، وكانت الصناعات 
املتحدة سابقاً شركة زميلة للمجموعة. وجاء اإلعالن في أعقاب شراء شركة املشاريع 
ألسهم شركة الصناعات املتحدة التي ظلت متاحة للشراء وغير مكتتب بها من أصل 

إصدار األسهم اجلديدة للشركة. 

كما شهد عام 2010 تخارج الصناعات املتحدة من شركة همبل لأصباغ )الكويت( 
وكذلك تخارج سدافكو من الشركة السعودية النيوزلندية ملنتجات األلبان احملدودة. 
وجرى خالل العام بيع حصة شركة الصناعات املتحدة في الشركة املتحدة للمشروعات 

النفطية إلى شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

2010 20072008
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االستحواذ على شركة التقدم التكنولوجي
 

قامت شركة الصناعات املتحدة في عام 2014 ببيع حصتها البالغة 11 باملائة في 
سدافكو إلى شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. في الوقت نفسه استحوذت 

الصناعات املتحدة على حصة ُملكية كبيرة في شركة التقدم التكنولوجي.

شهد العام انسحاب الشركة طواعية من بورصة الكويت وذلك في شهر سبتمبر.

الصناعات المتحدة ترفع حصتها في شركة القرين

استكملت شركة الصناعات املتحدة في عام 2013 عملية شراء حصة إضافية بنسبة 10.8 باملائة في شركة القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية لتصل إجمالي ُملكيتها إلى 29.3 باملائة.

كما قامت الصناعات املتحدة بالتخارج من حصة 29 باملائة من سدافكو لتحتفظ بنسبة 11 باملائة، وهي النسبة التي 
توفر لها األغلبية في مجلس اإلدارة.

20132014
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متتد نشاطات شركة مشاريع الكويت عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا - من احمليط 
من  مجموعة  فـي  حصص  ومع  ُعمان.  فـي  العرب  بحر  حتى  املغرب  أطراف  عند  األطلسي 
القطاعات التي تتمتع بإمكانات منو عالية مثل اخلدمات املصرفـية لألفراد واألعمال املصرفـية 
التجارية، التأمني، العقارات، الصناعة والتربية والتعليم، فإن ملجموعة شركة مشاريع الكويت 

استثمارات فـي أنحاء مختلفة من بلدان املنطقة.

شركة مشاريع الكويت...

من المحيط األطلسي إلى الخليج العربي

اخلدمات املالية

الصناعة

العقار

اإلعالم والتكنولوجيا

االستشارات

اخلدمات

التعليم
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