التقريـر السنـوي 2020

المحتويات
موجز عن أداء الشركة 2020
رسالة من مجلس اإلدارة
أبرز المؤشرات المالية
 مجموعة شركة المشاريع وفقًا لالنتشار الجغرافي والقطاعات ملخص النتائج المالية أداء سهم شركة مشاريع الكويت العائد اإلجمالي لحقوق المساهمين النمو في القيمة الدفترية نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية شركة المشاريع وأسواق السندات نمط الديون التصنيفات اإلئتمانية للشركةتقرير اإلدارة
أبرز إنجازات مجموعة المشاريع
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت
مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفـيذية

6
10
14
14
16
16
17
17
17
18
18
19
22
34
38
46
48

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

موجز
عن أداء الشركة

2020

6

موجز عن أداء الشركة 2020

7

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

34

21.4

مجموع األصول
(مليار دوالر أمريكي)

صافي األرباح
(مليون دوالر أمريكي)

( 10.3مليار دينار كويتي)

( 6.5مليون دينار كويتي)

وتشمل مصالح شركة مشاريع الكويت فـي قطاع اخلدمات املالية حصص مُلكية رئيسية فـي
بنوك جتارية ،وشركات إدارة األصول ،والبنوك التي تقدم اخلدمات املصرفـية االستثمارية
وشركات التأمني .وتضم الشركات الرئيسية العاملة فـي هذا القطاع ضمن محفظة املجموعة
ال من بنك برقان ،شركة اخلليج املتحد (القابضة) ومجموعة اخلليج للتأمني .وفـي القطاع
ك ًّ
اإلعالمي فإن للمجموعة حصة األغلبية فـي  ،OSNوهي الشركة الرائدة على مستوى
املنطقة فـي مجال خدمة التلفزة الفضائية الرقمية املدفوعة واملشاهدة عند الطلب.

%3.3
العائد على حقوق
المساهمين

60
شركة

( )1سعر الصرف املستخدم هو  0.30325دينار كويتي لكل دوالر أمريكي واحد.

24
بلد

رسالة من
مجلس اإلدارة
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رسالة من مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
واجهت دول العالم أجمع خالل العام
الماضي أزمة صحية كبيرة على خلفية
انتشار وبــاء فيروس كــورونــا ،األمــر الذي
فرض على كافة الدول االتحاد والتعاون
في سبيل مواجهة التحديات التي تسبب
بها انتشار هذا الوباء واآلثــار االقتصادية
الكارثية الناتجة عنه .كان من الطبيعي أن
تسود حالة من عدم اليقين في مثل هذه
الظروف حيث تكشفت اآلثار السلبية للوباء
خالل العام.

على الصعيد احمللي اتخذت حكومة دولة الكويت بعض اإلجراءات التي تعتبر من

األكثر صرامة في املنطقة ،وذلك في إطار اجلهود التي بذلتها في سبيل محاولة
حماية املجتمع .كان لهذه اإلجراءات الضرورية آثاراً على الوضع االقتصادي،

مما جعل العمل على تنفيذ سلسلة من اإلصالحات االقتصادية أكثر إحلاحاً.

أما في شركة مشاريع الكويت ،فقد أصبح لنا مع مرور الزمن خبرات مميزة في

التعامل مع الظروف السياسية واالقتصادية املتقلبة على مر السنوات .لقد أثبتت

استراتيجية الشركة القائمة على تنويع محافظها االستثمارية أنها ف ّعالة للغاية،

ونحن نقوم على الدوام بتقييم سياساتنا وإجراءاتنا الداخلية لضمان قدرتنا على
حتقيق اإلجنازات عبر مختلف القطاعات التي تنشط بها شركات املجموعة.

أكدنا خالل منتدى الشفافـية للمستثمرين فـي العام املاضي أننا سنبقى على

حذر فيما يتعلق بالتوقعات اخلاصة بأداء شركات املجموعة بينما ننتظر ونراقب
حجم تأثيرات انتشار الوباء على العمليات التشغيلية للشركات .وعلى الرغم

من الظروف االقتصادية الصعبة على خلفية هذه األزمة الصحية العاملية،

فإن األرباح الصافية للشركة بلغت  6.5مليون دينار كويتي ( 21.4مليون دوالر

أمريكي) خالل العام  2020باملقارنة مع خسائر بقيمة  39مليون دينار كويتي

( 128.6مليون دوالر أمريكي) في عام  .2019وكانت شركة املشاريع قد قامت

بإعادة إدراج بياناتها املالية لعام  2019بسبب التغيير الذي طرأ على تصنيف

 OSNبعد زيادة حصة ُملكية شركة املشاريع فيها.

وبلغت اإليرادات اإلجمالية للشركة  753مليون دينار كويتي ( 2.5مليار دوالر

أمريكي) باملقارنة مع  698مليون دينار كويتي ( 2.3مليار دوالر أمريكي) فـي

عام  .2019وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيـــع أربــــاح نقديــــة علــــى

الـمساهــمـني بواقـع  5فلس للسهم الواحد (أي مبعدل  5باملائة) وهي توصية

تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية للشركة .كما مت التوصية بتقدمي مكافآت

بقيمة  220ألف دينار كويتي إلى أعضاء مجلس اإلدارة وبقيمة  3,484مليون
دينار كويتي إلى أعضاء اإلدارة التنفـيذية .ومن اجلدير بالذكر أن اجلهات

الرقابية لم تسجل أي مخالفة على الشركة.

كان من أبرز إجنازات الشركة خالل العام املاضي زيادة حصة املُلكية في

OSN

من  60.5باملائة إلى  87.6باملائة ،وهي الزيادة التي جاءت من خالل رفع رأسمال

الشركة الناشطة في قطاع خدمات التلفزة الفضائية املدفوعة.

وباإلضافة إلى ذلك قامت شركة املشاريع خالل العام  2020بتسديد السندات
التي كانت قد أصدرتها سابقاً في إطار برنامجها إلصدار أوراق مالية متوسطة
األجل باليورو بقيمة  500مليون دوالر أمريكي ( 153.9مليون دينار كويتي)

باإلضافة إلى الفائدة املالية التي بلغت  23.4مليون دوالر أمريكي ( 7.1مليون

دينار كويتي) .ويستحق على الشركة تسديد سندات في إطار نفس البرنامج في
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شهر يوليو من العام  ،2023ما يعني أنه لن يكون على الشركة تسديد قيمة أي

سندات للسنوات الثالث املقبلة.

وفي إطار العمل الذي تقوم به الكويت ملكافحة وباء فيروس كورونا ،أنشأت
احلكومة الكويتية صندوق تبرعات وطني لدعم هذه اجلهود .وقامت شركة

تنفيذ خطتها لتعزيز انسيابية عملياتها وإعادة الهيكلة وإنشاء كيان استثماري

أقوى وأكثر مرونة.

وبدأت قبل نهاية العام حملة التطعيم في الكويت ،األمر الذي ساهم في رفع
مستوى التفاؤل بإمكانية حتسن الظروف االقتصادية ببطء .في غضون ذلك،

(8.2

تواصل شركات املجموعة تقدمي خدمات عالية اجلودة لعمالئها بأكثر الطرق
أماناً.

أما على صعيد شركات املجموعة فقد استكمل بنك برقان خالل العام وبنجاح
500

وكانت الكويت ودول العالم كافة قد فقدت في عام  2020أمير دولة الكويت
الراحل سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ،وهو الذي كان قائداً حكيماً

مليون دوالر أمريكي ( 151.6مليون دينار كويتي) في أسواق رأسمال الدين
الدولية .وشهد سجل الطلبات زخماً قوياً م ّثل  4أضعاف قيمة السندات التي

العالم ،وهو الذي أطلق رؤية كويت جديدة  .2035في الوقت الذي سنفتقد

مشاريع الكويت ومجموعة شركاتها بالتبرع مببلغ  2.5مليون دينار كويتي
مليون دوالر أمريكي) لدعم احلكومة في احلد من انتشار الفيروس.

إصدار أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس املال بقيمة

تستحق بعد  11عاماً ،والقابلة لالسترداد بعد  6أعوام من تاريخ إصدارها .يُع ّد
هذا الطرح األول من نوعه يتم إصداره من قبل مصدر من أحد دول مجلس
التعاون اخلليجي.

بدورها أعلنت مجموعة اخلليج للتأمني مع نهاية العام املاضي عن توقيع اتفاقية
مع شركة  AXAلالستحواذ على عملياتها التأمينية في منطقة اخلليج .ومبوجب

شروط االتفاقية ،ستستحوذ مجموعة اخلليج للتأمني على كافة أعمال  AXAفي

منطقة اخلليج مقابل  474.7مليون دوالر أمريكي ( 144مليون دينار كويتي) ،على

أن تصبح املجموعة بعد احلصول على موافقة السلطات التنظيمية على الصفقة

إحدى أكبر شركات التأمني في املنطقة .كما قامت املجموعة بدعوة مساهميها
للمشاركة في رفع رأسمال الشركة بنسبة  7.6باملائة من رأس املال احلالي.

وجنحنا خالل العام املاضي في مواصلة حتقيق تقدم على صعيد إحراز حت ّول

في العمليات التشغيلية لشركة  ،OSNوذلك بفضل عدة عوامل منها تعزيز فريق

اإلدارة وانسيابية األعمال إلى جانب الوصول إلى شريحة أكبر من املشاركني

بفضل تطبيق البث عبر شبكة اإلنترنت واحملتوى احلصري املتوفر للمشاهدين

في املنطقة.

أما شركة العقارات املتحدة ،التي تعتبر الذراع العقاري لشركة املشاريع ،فقد
واصلت أعمال البناء في أبراج حصة ،وهما برجان يتألفان من  40طابقاً يتم

تشييدهما فـي ضاحية حصة املبارك .وحصلت الشركة خالل العام املاضي على
التصاريح الالزمة إلطالق عمليات احلفر في مشروع بيوت حصة ،وهو أحد

املشاريع السكنية في ضاحية حصة املبارك.

وشهد أوائل العام املاضي إطالق شركة كامكو لالستثمار ،ذراع املجموعة
االستثماري ،عالمتها التجارية اجلديدة كامكو إنفست بعد استكمال اإلجراءات

اخلاصة بعملية الدمج مع بيت االستثمار العاملي (جلوبل) .ثم شرعت الشركة في

معروفاً ببراعته الدبلوماسية ودعمه جلميع اجلهود اإلنسانية في كافة أنحاء

فيه األمير الراحل بشكل كبيير ،فإننا نتطلع إلى القيادة املوقرة حلضرة صاحب

السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وولي عهده األمني الشيخ

مشعل األحمد اجلابر الصباح وإلى توجيهاتهم السديدة وإرشاداتهم احلكيمة.

كما خسرنا خالل العام املاضي أيضاً الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح،
وهو أحد مؤسسي الشركة وأبرز املستثمرين فيها ولعبت توجيهاته دوراً مهماً
في تطوير املجموعة .لقد كان الراحل قوة دافعة وراء مشروع مدينة احلرير

وتطوير جزر الكويت ،وعمل طوال حياته في سبيل حتقيق أحالم الشعب الكويتي

مبستقبل أكثر استدامة واقتصاد متنوع .ونحن نتقدم بخالص العزاء واملواساة

إلى عائلته.

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

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

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

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

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إليكم ،مساهمينا األعزاء ،ملساندتكم وثقتكم
مبجلس إدارة الشركة وإدارتها خالل العام املنصرم .ونشكر أيضاً باسمكم

ّ
موظفِ ي شركة مشاريع الكويت وشركاتنا العاملة ،ملا بذلوه من جهود
واسمنا

دؤوبة خالل عام .2020

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

حققتها خالل العام املاضي والنجاح الذي تواصل حتقيقه.

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

أبرز المؤشرات
المالية
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أبرز المؤشرات المالية

مجموعة شركة المشاريع
وفقًا لالنتشار الجغرافـي والقطاعات

األصول وفقًا
لالنتشار الجغرافي

()1

%54
الكويت
%8
باقي دول مجلس التعاون
باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا %30
%8
أوروبا وأمريكا الشمالية

( )1مت ّثل األصول غير املتداولة جغرافـياً وفقاً لإليضاح
رقم  28فـي البيانات املالية لعام .2020

اإليرادات وفقًا لالنتشار
الجغرافي

%44
الكويت
%17
باقي دول مجلس التعاون
باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا %25
%14
أوروبا وأمريكا الشمالية
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البنوك التجارية
إدارة األصول وخدمات المصارف
االستثمارية
التأمين

اإلعالم

الصناعة

العقار والضيافة

أخرى

مجموع األصول
وفقًا للقطاعات:
()2
 38مليار دوالر

البنوك التجارية
إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية
التأمين
اإلعالم
الصناعة
العقار والضيافة
أخرى
( )2مت احتساب النسب املئوية للقطاعات قبل االستبعادات بني الشركات.
يرجى مراجعة إيضاح رقم  28من البيانات املالية.

إجمالي اإليرادات
وفقًا للقطاعات:
()2
 2.5مليار دوالر

%75
%7
%1
%4
%2
%9
%2

%54
البنوك التجارية
%5
إدارة األصول وخدمات المصارف االستثمارية
%1
التأمين
()3
%20
اإلعالم
%2
الصناعة
%12
العقار والضيافة
%6
أخرى
( )3تشمل إيرادات ونتائج قطاع اإلعالم وخدمات األقمار الصناعية كما في  31ديسمبر  2020األرباح من إعادة قياس حصة
امللكية احملتفظ بها سابقًا مببلغ  75,893ألف دينار كويتي (يرجى مراجعة إيضاح رقم  3من البيانات املالية).
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أبرز المؤشرات المالية

ملخص النتائج
المالية
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العائد اإلجمالي
لحقوق
المساهمين

فـي السنوات الـ  15األخيرة

()1

682

560

عائد

دل ال
ع
م خلي:
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سعر السهم (فلس)

النمو فـي القيمة
الدفترية
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التوزيعات التراكمية وأسهم المنحة وغيرها (فلس)

فـي السنوات الـ  15األخيرة
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ي الترا
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2005
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مليون دينار كويتي

نسبة القيمة
السوقية إلى القيمة
الدفترية2020 :
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4.8x
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العقارات المتحدة

بنك برقان

شركة الخليج
المتحد القابضة

الخليج للتأمين

شركة مشاريع
الكويت

( )1مت ّثل عائدات املساهمني مبا فـي ذلك التوزيعات ،وإصدارات أسهم منحة،
والتعديالت إلصدار أسهم وغيرها من اإلجراءات خالل فترة التملّك.

( )2مت احتساب منو القيمة الدفترية على افتراض
عدم توزيع أرباح.

( 2020 )3وفقــاً لتقريــر
كامكــو إنفست.
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أبرز المؤشرات المالية

شركة المشاريع وأسواق السندات
كانـت مجموعـة شـركة مشـاريع الكويـت ،التـي تعتبـر إحـدى أكبـر الشـركات القابضة فــي

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

منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا علـى الـدوام فــي طليعـة الشـركات الناشـطة

اخلليجي ومستثمري احلسابات اخلارجية األمريكية شهادة على سجل الشركة فـي حتقيق

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

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

الناجحـة للسـندات فــي األسـواق الدوليـة واحملليـة فــي متهيـد الطريـق للمصدّريـن فــي

املصرفـي العاملي باعتبارها من الشركات التي تلتزم بوعودها وجتذب املستثمرين بفضل

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

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

قاعدة املسـتثمرين فــيها.

املشاريع العمل من أجل أن تبقى قدوة لشركات القطاع اخلاص فـي منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وتكون السبّاقة فـي هذا القطاع من أجل تطوير سوق الدين فـي الكويت.

الديون (مليون دينار كويتي)
السيولــــة

صافـي الدين

إجمالي الدين

356

394

189

720
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650

364

407

461

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

نمط الديون (مليون دينار كويتي)

نوع الدين 2020

سندات دولية
سندات بالدينار الكويتي

موعد استحقاق الدين 2020

%69
%31

< سنتان
 4-2سنوات
أكثر من  4سنوات

%0
%54
%46
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شركة المشاريع تعلن تسديد سندات بقيمة  500مليون دوالر أمريكي
نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي) السيد فيصل العيار

“تسديد السندات من موارد الشركة المالية المتوفرة وال استحقاق للديون قبل مارس ”2023
أعلنت شـركة املشـاريع في شـهر يوليو من العام  2020عن تسـديد السـندات التي كانت

 500مليون دوالر أمريكي كانت الشـركة قد أصدرتها في شـهر يوليو  2010ألجل عشـر

تسـتحق فـي وقـت الحـق مـن الشـهر نفسـه والتـي تبلـغ قيمتهـا  500مليـون دوالر أمريكـي

سنوات وذلك في إطار برنامجها إلصدار أوراق مالية متوسطة األجل باليورو .ويستحق

( 153.9مليون دينار كويتي) باإلضافة إلى الفائدة التي بلغت  23.4مليون دوالر أمريكي

على الشـركة تسـديد سـندات في إطار نفس البرنامج وبقيمة  500مليون دوالر أمريكي

( 7.1مليون دينار كويتي) .ولن يكون على الشركة اآلن تسديد قيمة أي سندات للسنوات

في  15من شـهر مارس .2023

الثالث املقبلة.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة (التنفيـذي) السـيد فيصـل العيـار "علـى الرغـم مـن
تعمل شركة مشاريع الكويت على جمع األموال بصورة منتظمة من أسواق الدين احمللية

التحديات قصيرة ومتوسطة األجل التي قد تنشأ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا ،إال

والعامليـة وذلـك فـي إطـار اسـتراتيجيتها القائمـة علـى تنويـع قاعـدة مسـتثمريها ،والتمتـع

أن شـركة املشـاريع جنحت في تسـديد قيمة السـندات البالغة  500مليون دوالر أمريكي

باملرونـة املاليـة علـى صعيـد تكلفـة التمويل وتواريخ االسـتحقاق ،وهي االسـتراتيجية التي

من مواردها املتوفرة .ولن يكون على الشـركة تسـديد أي ديون حتى شـهر مارس .2023

تعتـزم االسـتمرار فـي تطبيقهـا .يذكـر أن السـندات التـي مت تسـديدها والتـي تبلغ قيمتها

إن ذلك يعكس استراتيجية الشركة املالية السليمة واإلدارة االستباقية اللتزاماتها املالية".

التصنيفات االئتمانية للشركة في عام 2020
تصنيف الوكاالت

تصنيف قصير األجل

تصنيف طويل األجل

نظرة مستقبلية

ستاندرد آند بورز

B

BB

سلبية

موديز

Ba1-PD

Ba1

سلبية

تقرير اإلدارة
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تقرير اإلدارة

وف ــي إط ــار اجله ــود الت ــي تبذله ــا ال ــدول ملواجه ــة تأثي ــرات في ــروس كورون ــا،
فقــد أعلنــت احلكومــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم عــن برامــج حتفيزيــة لدعــم
اقتصاداته ــا .ف ــي غض ــون ذل ــك وف ــي س ــبيل مواجه ــة تراج ــع أس ــعار النف ــط
العاملي ــة ،اتفق ــت منظم ــة ال ــدول املص ــدرة للنف ــط (أوب ــك) وروس ــيا ودول أخ ــرى
منتجـــة للنفـــط (أوبـــك )+علـــى خفـــض إنتاجهـــا مبقـــدار  9.7مليـــون برميـــل
يوميــاً.
أم ــا ف ــي الكويــــــ ــت ،فقـــ ــد أعل ــن بنــ ــك الكويــــــ ــت الـمركـــ ــزي ع ــن برنامـــ ــج
حتفيــــ ــزي بقيم ــة  5ملي ــارات دين ــار كويت ــي ( 16.5ملي ــار دوالر أمريك ــي) لدع ــم
الشــركات الصغيــرة واملتوســطة والشــركات األخــرى التــي تأثــرت نتيجــة انتشــار

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته الوب ــاء.
عانى االقتصاد العالمي خالل عام 2020

من انكماش بلغت نسبته  4.3بالمائة ،إال أن
البنك الدولي يتوقع انتعاشًا في  2021مع
تقديرات بتحقيق االقتصاد العالمي نموًا
بنسبة  4بالمائة بشرط توفر اللقاح الخاص
بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم
خالل العام .أما التقديرات الخاصة بمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا فإنها تشير
إلى انتعاش النشاط االقتصادي بشكل
طفيف ليحقق نموًا بنسبة  2.1بالمائة وذلك
على خلفية وباء فيروس كورونا وانخفاض
أسعار النفط.

أمــا بالنســبة لشــركة مشــاريع الكويــت وشــركاتها التابعــة ،فقــد كان  2020عــام
مراقب ــة التط ــورات عل ــى خلفي ــة انتش ــار الوب ــاء ومتابع ــة اآلث ــار الس ــلبية الت ــي
أحدثه ــا .لق ــد واصل ــت مجموع ــة ش ــركة املش ــاريع خ ــال ه ــذه األزم ــة الصحي ــة
تقـــدمي اخلدمـــات لعمالئهـــا بطريقـــة تضمـــن ســـامتهم وســـامة املوظفـــن.
وعملنــا فــي ســبيل احل ـ ّد مــن اآلثــار املاليــة الســلبية لألزمــة ،مــع احلفــاظ فــي
الوقــت نفســه علــى االســتعداد التشــغيلي بانتظــار رفــع حظــر التجــول وتخفيــف
ح ــدة القي ــود بش ــكل مت ــدرج.
مــع بــدء طــرح اللقــاح املضــاد لفيــروس كورونــا فــي جميــع أنحــاء العالــم ،فإننــا
نتطل ــع إل ــى ع ــام  2021بح ــذر .تتمت ــع ش ــركاتنا الت ــي تقوده ــا إدارات تنفيذي ــة
ذات خبــرة كبيــرة ،بالقــوة الكافيــة بفضــل اإلجــراءات الداخليــة الصارمــة التــي
اتخذناه ــا عل ــى م ــدار الس ــنوات الس ــابقة ونواص ــل التق ّي ــد به ــا .إنن ــا عل ــى ثق ــة
م ــن أنن ــا س ــنتغلب عل ــى ه ــذه الظ ــروف ف ــي الوق ــت ال ــذي نواص ــل في ــه البح ــث
ع ــن ف ــرص جدي ــدة ق ــد تنش ــأ ف ــي األس ــواق.
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النتائج المالية فـي عام 2020

ليصـــل إلـــــى  444.4مليـــون دينـــار كويتــــــي ( 1.47مليـــــــار دوالر أمريكـــــــي)،

حتدثنــا خــال منتــدى الشــفافية للمســتثمرين فـــي العــام املاضــي عــن الظــروف

وبلــغ صافـــي أربـــــاح شــركة الصناعــات الـمتحـــــدة  1.53مليــون دينــــــار كويتــــــي

الصعبــة واملتغيــرة التــي يعانــي منهــا العالــم نتيجــة انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا،

( 5ملي ــون دوالر أمريك ــي).

وذلــك إلــى جانــب التراجــع فــي أســعار النفــط العامليــة طــوال عــام .2020
علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الشــركة حققــت أربــــاحاً صافـيـــــة بقيمــة  6.5مليــون
دينـــ ــار كويتــــ ــي ( 21.4ملي ــون دوالر أمريك ــي) باملقارن ــة م ــع خس ــائر بقيم ــة
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ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 128.6ملي ــون دوالر أمريك ــي) ف ــي ع ــام  .2019وكان ــت
ش ــركة املش ــاريع ق ــد قام ــت بإع ــادة إدراج بياناته ــا املالي ــة لع ــام  2019بس ــبب
التغييـــر الـــذي طـــرأ علـــى تصنيـــف  OSNبعـــد زيـــادة حصـــة ُملكيـــة شـــركة
املش ــاريع فيه ــا.
وبلغ ــت ربحي ــة الس ــهم  0.4فل ــس ( 0.13س ــنت أمريك ــي) باملقارن ــة م ــع خس ــارة
بقيمــة  33.2فلــس ( 11ســنت أمريكــي) للســهم كمــا فــي نهايــة عــام  .2019أمــا
اإلي ــرادات اإلجمالي ــة فق ــد بلغ ــت  753ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 2.5ملي ــار دوالر
أمريك ــي) باملقارن ــة م ــع  698ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 2.3ملي ــار دوالر أمريك ــي)
ش ــهد الع ــام املاض ــي حتقي ــق بن ــك برق ــان أرباحــاً صافي ــة بقيم ــة  33.7ملي ــون

فـــي عــام .2019

دينـــار كويتـــي ( 111مليـــون دوالر أمريكـــي) ،وذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي بلغـــت
أمــا مجمــوع األصــول املج ّمعــة فقــد اســتقر عنــد مســتواه الســابق بقيمــة

10.3

مليــار دينــار كويتــي ( 34مليــار دوالر أمريكــي) كمــا فــي نهايــة عــام .2019

في ــه قيم ــة األرب ــاح التش ــغيلية  115.5ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 381ملي ــون دوالر
أمريك ــي) .وبل ــغ الدخ ــل الثاب ــت م ــن غي ــر الفوائ ــد  72.8ملي ــون دين ــار كويت ــي
( 240مليـــون دوالر أمريكـــي) .أمـــا قـــروض العمـــاء والســـلف التـــي يقدمهـــا

العمليات الرئيسية

البنـــك فقـــد حققـــت منـــواً بنســـبة  1.4باملائـــة لتصـــل إلـــى  4.3مليـــار دينـــار

حقق ــت ش ــركاتنا الرئيس ــية خ ــال الع ــام  2020أداء تواف ــق إل ــى ح ــدٍّ كبي ــر م ــع

كويت ــي ( 14ملي ــار دوالر أمريك ــي) بينم ــا حقق ــت ودائ ــع العم ــاء من ــواً بنس ــبة

توقعاتنا نظراً للتحديــــــات التي فرضهـــــا انتشار وبـــــاء فيــــروس كورونا وتراجع

 2.5باملائ ــة لتص ــل إل ــى  4.1ملي ــار دين ــار كويت ــي ( 13.5ملي ــار دوالر أمريك ــي).

معــدالت الفائـــــدة .وقــد حقــق بنــك برقــان أرباحـاً صافيـــــة بقيمــة  33.7مليــون

أم ــا مس ــتويات السيولـــــ ــة القويـــ ــة للبن ــك فإنه ــا تظهــــ ــر بوض ــوح ف ــي نس ــبة

دين ــار كويت ــي ( 111ملي ــون دوالر أمريك ــي) .أم ــا بالنس ــبة لـمجموعـــ ــة اخلليــــ ــج

تغطي ــة الس ــيولة الت ــي بلغ ــت  207.7باملائ ــة وصاف ــي نس ــبة التموي ــل املس ــتقرة

للتأمـــ ــن فق ــد ارتف ــع حجـــ ــم إجمال ــي األقس ــاط الـمكتتبــــ ــة بنس ــبة  13باملائ ــة

 108.2باملائـــة.
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ف ــي إط ــار مب ــادرة بن ــك برق ــان الرقمي ــة لتزوي ــد عمالئ ــه بتجرب ــة مصرفي ــة

وشــهد العــام أيض ـاً إطــاق خدمــة احملادثــة املصرفيــة الرقميــة (بنكــي) ،والتــي

أفضــل فــي كل مــكان عبــر شــبكة اإلنترنــت ،أطلــق البنــك العديــد مــن التطبيقــات

تعتم ــد عل ــى اس ــتخدام املس ــاعد االفتراض ــي اإللكترون ــي األح ــدث ف ــي مج ــال

واملنصـــات الرقميـــة طـــوال عـــام  .2020فـــي بدايـــة العـــام أعلـــن برقـــان عـــن

الــذكاء االصطناعــي .تتوفــر خدمــة بنكــي علــى مــدار الســاعة ملســاعدة وتلبيــة

إطــاق منصتــه اجلديــدة للخدمــات الرقميــة املصرفيــة عبــر اإلنترنــت للخدمــة

احتياج ــات العم ــاء املصرفي ــة .وباإلم ــكان إج ــراء محادث ــات م ــع بنك ــي ع ــن

اإللكترونيـــة وتطبيـــق الهواتـــف الذكيـــة .وأصبـــح بإمـــكان العمـــاء بفضـــل

طري ــق الرس ــائل الصوتي ــة والنصي ــة ،باللغت ــن العربي ــة واإلجنليزي ــة.

واحملســنة القيــام بــكل مــا يحتاجونــه عبــر اإلنترنــت
الواجهــة الرقميــة اجلديــدة
ّ
دون زي ــارة الف ــروع.

وباإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ق ــام بن ــك برق ــان بتوفي ــر تطبي ــق بن ــك برق ــان للهوات ــف
الذكيـــة عبـــر متجـــر هـــواوي للتطبيقـــات ) ،(Huawei AppGalleryممـــا يتيـــح
ملســـتخدمي هواتـــف هـــواوي الذكيـــة االســـتمتاع بتجربـــة مصرفيـــة ممتعـــة
وسلس ــة تب ــدأ مباش ــرة بع ــد حتمي ــل التطبي ــق .كم ــا ش ــهد الع ــام إط ــاق حل ــول
الدفـــع الالتالمســـية مـــع

Samsung Pay

و

FitBit Pay

و .Garmin Pay

واس ــتكمل بن ــك برق ــان ف ــي ش ــهر ديس ــمبر بنج ــاح عملي ــة إص ــدار أوراق مالي ــة
رأســـمالية ضمـــن الشـــريحة الثانيـــة لـــرأس املـــال بقيمـــة  500مليـــون دوالر
أمريك ــي ( 151.6ملي ــون دين ــار كويت ــي) ف ــي أس ــواق رأس ــمال الدي ــن الدولي ــة
بس ــعر فائ ــدة ثابت ــة بنس ــبة  2.75باملائ ــة .وش ــهد س ــجل الطلب ــات زخمــاً قويــاً
م ّثـــل

4

أضعـــاف قيمـــة الســـندات التـــي تســـتحق بعـــد

11

عامـــاً ،والقابلـــة

لالس ــترداد بع ــد  6أع ــوام م ــن تاري ــخ إصداره ــا .يُعــ ّد ه ــذا الط ــرح األول م ــن
نوعــه يتــم إصــداره مــن قبــل ُمصــدر مــن أحــد دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.
وكان البن ــك ق ــد عق ــد خ ــال الع ــام اجتماعــاً غي ــر ع ــادي للجمعي ــة العمومي ــة
كم ــا أعل ــن البن ــك ع ــن ط ــرح أول خدم ــة م ــن نوعه ــا ف ــي الكوي ــت حت ــت اس ــم

مت خاللــه املوافقــة علــى زيــادة عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء

جتارت ــي وذل ــك ف ــي إط ــار اس ــتراتيجيته لدع ــم املش ــاريع الصغي ــرة واملتوس ــطة.

إل ــى أح ــد عش ــر عض ــواً.

وصممــت هــذه اخلدمــة حصري ـاً لقطــاع األعمــال ،حيــث توفــر عرض ـاً مباشــراً
ملعلوم ــات وبيان ــات التدفق ــات النقدي ــة اخلاص ــة بأصح ــاب املش ــاريع ورج ــال

وف ــي إط ــار رؤي ــة البن ــك لتطوي ــر املواه ــب احمللي ــة ف ــي مج ــل العم ــل املصرف ــي

األعم ــال عب ــر أجه ــزة نق ــاط البي ــع وبواب ــات الدف ــع اآلل ــي الت ــي يوفره ــا بن ــك

أطل ــق برق ــان برنام ــج رؤي ــة ،وه ــو برنام ــج تدري ــب ديناميك ــي جدي ــد لتطوي ــر

برق ــان عب ــر كاف ــة املتاج ــر.

ورعاي ــة ق ــادة املس ــتقبل املصرف ــي ف ــي الكوي ــت.
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كافــــــة أعمـــــال  AXAفــي منطقــة اخلليــج مقابــــل  474.7مليــون دوالر أمريكــي

بنك برقان الدخل التشغيلي (مليون دينار كويتي)
2018

265

2019

248

2020

213

( 144ملي ــون دين ــار كويت ــي) متضمن ــة حص ــة مجموع ــة يوس ــف ب ــن أحم ــد كان ــو
) ،(YBA KANOOممــا يجعلهــا واحــدة مــن أكبــر عمليــات االســتحواذ فــي قطــاع
التأم ــن ف ــي املنطق ــة .وبع ــد احلص ــول عل ــى موافق ــة الس ــلطات التنظيمي ــة ف ــي
ال ــدول املختل ــف الت ــي تتواج ــد فيه ــا الش ــركات املذك ــورة عل ــى الصفق ــة فإن ــه
م ــن املتوق ــع أن تصب ــح اخللي ــج للتأم ــن إح ــدى أكب ــر ش ــركات التأم ــن وأكثره ــا
تنوع ـاً ف ــي املنطق ــة.

بنك برقان صافي األرباح (مليون دينار كويتي)
2018

83

2019

85

2020

34

أم ــا بالنس ــبة إل ــى مجموع ــة اخللي ــج للتأم ــن ،فق ــد حافظ ــت خ ــال الع ــام عل ــى
موقعهــا الريــادي فــي الســوق الكويتــي ،والبحرينــي واألردنــي مــن حيــث إجمالــي
األقســـاط املكتتبـــة .وحققـــت املجموعـــة أرباحـــاً صافيـــة بقيمـــة  16.3مليـــون

كمــــا قامــــــــت الـمجموعــــــــة باإلعـــــان عـــــــن إبرامهـــــا عقـــــــد شراكــــــــة مـــــــع

دين ــار كويت ــي ( 53.7ملي ــون دوالر أمريك ــي) بارتف ــاع نس ــبته  22باملائ ــة باملقارن ــة

 ،Addenda Technologiesالشركـــ ــة الناشئــــ ــة الـمتخصصــــ ــة بتكنولوجيـــــ ــا

مـــع عـــام  ،2019وذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي ارتفـــع فيـــه إجمالـــي اإليـــرادات

 blockchainوتبســـيط العمليـــات بـــن شـــركات التأمـــن ،مـــن أجـــل تســـريع

التش ــغيلية بنس ــبة  29باملائ ــة ليبل ــغ  27ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 92ملي ــون دوالر

املطالبـــات ورقمنـــة عمليـــات االســـترداد .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك جنحـــت

أمريكــي) باملقارنــة مــع  21.6مليــون دينــار كويتــي ( 71.6مليــون دوالر أمريكــي)

الـمجموعـــــة فــي االستحــــــــواذ علـــــى حصــة ُملكيـــــة بنســبة  9.6بالـمائــــــة فــي

ف ــي ع ــام .2019

شركــــــة  .yallacompareوتوفــر الشــركة خدمــة املقارنــات املاليــة حيــث تســاعد
املس ــتخدمني ف ــي اختي ــار ومقارن ــة التأم ــن واألدوات املالي ــة م ــن أج ــل اتخ ــاذ

وفــي شــهر ديســمبر أعلنــت اخلليــج للتأمــن عــن توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة

AXA

قراراته ــم املالي ــة اس ــتناداً إل ــى معلوم ــات.

لالس ــتحواذ عل ــى عملياته ــا التأميني ــة ف ــي منطق ــة اخللي ــج .وتش ــمل االتفاقي ــة
االس ــتحواذ عل ــى حص ــة ش ــركة  AXAف ــي أكس ــا اخللي ــج (البحري ــن ،اإلم ــارات

وقب ــل نهاي ــة الع ــام قام ــت املجموع ــة بدع ــوة مس ــاهميها للمش ــاركة ف ــي عملي ــة

العربي ــة املتح ــدة ،عم ــان وقط ــر) ،وش ــركة أكس ــا للتأم ــن التعاون ــي (الس ــعودية)

رفـــع رأس املـــال مـــن خـــال إصـــدار وتخصيـــص  14.2مليـــون ســـهم عـــادي

وشـــركة تأمـــن أكســـا الهـــال االخضـــر (اإلمــــــارات العربيــــــة الــــمتحدة).

بقيمـــة

(23.4

ومبوجـــ ــب ش ــروط االتفاقي ــة ،ستستحـــ ــوذ مجموعـــ ــة اخللي ــج للتأمـــ ــن عل ــى

حوال ــي  7.6باملائ ــة م ــن رأس امل ــال املصـ ـ ّدر احلال ــي.

7.1

مليـــون دينـــار كويتـــي

مليـــون دوالر أمريكـــي) ،مـــا ميثـــل
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واســتحوذت الـمجموعــــــة خـــــال العــام املاضــي علــى حصــة ُملكيــة بنســبة

وبالنس ــبة إل ــى  OSNفق ــد ش ــهد الع ــام املاض ــي مواصل ــة حتقي ــق تق ــدم عل ــى

 60باملائــة فــي شــركة  ،Gulf Warrantiesالســعودية بقيمــة  1.2مليــون ريـــال

صعي ــد إح ــراز حتــ ّول ف ــي العملي ــات التش ــغيلية ،وذل ــك بفض ــل تعزي ــز املنص ــة

ســعودي ( 0.3مليــون دوالر أمريكــي) .ومتتلــــك شــركة بــروج للتأمــن التعاونــي،

الرقميـــة  OSN Streamingالتـــي أصبحـــت اآلن متوفـــرة فـــي  25دولـــة فـــي

وهــي شــركة زميلـــــة للخليـــــج التأمـــــن حصــة الــ ُملكية الـمتبقيــــة والتـــــي تبلـــــغ

املنطق ــة .وواصل ــت الش ــركة الناش ــطة ف ــي قط ــاع خدم ــات التلف ــزة الفضائي ــة

 40باملائــة.

املدفوع ــة ف ــي تق ــدمي محت ــوى حص ــري ،باإلضاف ــة إل ــى إنت ــاج محت ــوى عرب ــي
أصلـــي ملشـــاهديها ،منهـــا علـــى ســـبيل املثـــال برنامـــج يـــا نتعشـــى وبرنامـــج

أم ــا عل ــى الصعي ــد احملل ــي فق ــد أعلن ــت مجموع ــة اخللي ــج للتأم ــن – الكوي ــت

قعــدة رجالــة ومسلســل أرض مح ّرمــة الــذي يتنــاول احلــرب الســورية .وتســتعد

التابع ــة ملجموع ــة اخللي ــج للتأم ــن ع ــن اس ــتحواذها عل ــى حص ــة ُملكي ــة بنس ــبة

الش ــركة إلط ــاق املزي ــد م ــن البرام ــج العربي ــة األصلي ــة ف ــي ع ــام .2021

 65.2باملائـــة فـــي الشـــركة اخلليجيـــة للتأمـــن التكافلـــي فـــي صفقـــة بلغـــت
قيمتهـــا  1.4مليـــون دينـــار كويتـــي ( 4.6مليـــون دوالر أمريكـــي) .كمـــا فـــازت
الش ــركة باملناقصـــ ــة اخلاصــــ ــة بتقديـــ ــم خدمـــ ــات التأم ــن الصح ــي ملوظفـــ ــي
املؤسســة العامـــــة للتأمينـــــات االجتماعيــة وعائالتهــم ملــدة عامــن وذلــك بقيمــة
 2.33ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 7.6ملي ــون دوالر أمريك ــي).
الخليج للتأمين األقساط المكتتبة (مليون دينار كويتي)
2018

365

2019

394

2020

444

تتمتـــع  OSN Streamingاآلن بواجهـــة اســـتخدام أفضـــل ،وتعـــززت جاذبيـــة
املنص ــة ف ــي ش ــهر أبري ــل بع ــد إضاف ــة  Disney+خ ــال فت ــرة اإلغ ــاق الت ــي
رفعـــت مـــن مســـتوى املشـــاهدة .أطلقـــت  ViacomCBSخدمتهـــا للبـــث عبـــر
اإلنترن ــت اجلدي ــدة  Paramount+عل ــى  OSN Streamingو .OSN Liveه ــذا

الخليج للتأمين اإليرادات (مليون دينار كويتي)

احملتـــوى احلصـــري فـــي املنطقـــة إلـــى جانـــب شـــراكات  OSNالناجحـــة مـــع

2018

186

2019

205

2020

211

ش ــركات االتص ــاالت الكب ــرى س ــاهمت ف ــي رف ــع أع ــداد املش ــتركني ف ــي املنص ــة
مـــن

80

ألـــف مشـــترك فـــي بدايـــة عـــام

2020

إلـــى أكثـــر مـــن

300

ألـــف

مش ــترك بحل ــول نهاي ــة الع ــام.
كمـــا مت خـــال العـــام تعزيـــز فريـــق اإلدارة فـــي الشـــركة ،مـــع التركيـــز علـــى

27

األفـــراد الذيـــن يتمتعـــون بخبـــرة فـــي مجـــال البـــث عبـــر اإلنترنـــت وتطويـــر
احملتـــوى األصلـــي .وجنحـــت الشـــركة الناشـــطة فـــي قطـــاع خدمـــات التلفـــزة
املدفوع ــة واملش ــاهدة عن ــد الطل ــب ف ــي ترش ــيد تكلف ــة احملت ــوى ،م ــن خ ــال
إعـــادة التفـــاوض علـــى بعـــض العقـــود احلصريـــة.
بســـبب اإلغـــاق اإللزامـــي للعديـــد مـــن الشـــركات أثنـــاء تفشـــي فيـــروس
كورون ــا ،فق ــد أعف ــت ش ــركة العق ــارات املتح ــدة وخفض ــت اإليج ــارات ملس ــاعدة
املســتأجرين .كمــا شــهد قطــاع الضيافــة انخفاضـاً فــي الدخــل بســبب الظــروف

أمــا بالنســبة للبنــك األردنــي الكويتــي ،فقــد بلــغ حجــم الدخــل التشــغيلي للبنــك

الت ــي فرضه ــا تفش ــي الوب ــاء.

خـــال العـــام املاضـــي  152مليـــون دوالر أمريكـــي وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن
الظ ــروف الصعب ــة بس ــبب انتش ــار وب ــاء في ــروس كورون ــا وإج ــراءات اإلغ ــاق.
ف ــي غض ــون ذل ــك حقق ــت األص ــول من ــواً لتص ــل إل ــى  4ملي ــار دوالر أمريك ــي.
وكان العــام قــد شــهد منــواً فــي مســتوى خدمــة ويســترن يونيــون الرقميــة والتــي
ت ــدار حت ــت إش ــراف البن ــك األردن ــي الكويت ــي كش ــريك وبن ــك تس ــوية وذل ــك
بنح ــو  68باملائ ــة ف ــي ع ــدد املش ــتركني ،وحوال ــي  788باملائ ــة بع ــدد احل ــواالت
و 384باملائــة فــي اإليــرادات .كمــا اســتكمل البنــك خــال العــام وبنجــاح إدخــال
تقني ــات جدي ــدة مث ــل البطاق ــات وأجه ــزة الص ــراف اآلل ــي الالتالمس ــية.
البنك األردني الكويتي الدخل التشغيلي (مليون دوالر أمريكي)

وعل ــى الرغـــ ــم م ــن هـــ ــذه الظـــ ــروف فق ــد تواصلــــ ــت مبيعــــ ــات الوحــــ ــدات
الســـكنية فـــي أبـــراج حصـــة ،وهمـــا برجـــن يتألفـــان مـــن

40

2018

176

2019

173

2020

152

طابقـــاً يتـــم
البنك األردني الكويتي األصول (مليار دوالر أمريكي)

تش ــييدهما فـ ــي ضاحي ــة حص ــة املب ــارك .كم ــا اس ــتكملت العق ــارات املتح ــدة
خ ــال الع ــام التصامي ــم الهندس ــية اخلاص ــة مبش ــروع بي ــوت حص ــة وه ــو أح ــد
املش ــاريع الس ــكنية ف ــي ضاحي ــة حص ــة املب ــارك .ومت احلص ــول عل ــى التصاري ــح
الالزم ــة إلط ــاق عملي ــات احلف ــر ف ــي املش ــروع ال ــذي م ــن املتوق ــع اس ــتكماله
ف ــي ع ــام .2023

2018

3.8

2019

3.9

2020

4.0
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تقرير اإلدارة

فــي غضــون ذلــك ركــزت شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة خــال العــام املاضــي

وجنحـــت الشـــركة خـــال العـــام فـــي اســـتقطاب أكثـــر مـــن  623مليـــون دوالر

علــى اإلجــراءات اخلاصــة بالتحكــم بالنفقــات .وجنحــت فــي تقليــص حجــم

أمريكـــي ( 189مليـــون دينـــار كويتـــي) اســـتثمارات فـــي عـــدد مـــن املنتجـــات

نفقاتهــا التشــغيلية بنســبة  13.5باملائــة مــن  112.8مليــون دوالر أمريكــي إلــى

والصفقــات ،وذلــك فــي الوقــت الــذي واصلــت فيــه صناديــق األســهم واحملافــظ

 97.8مليــون دوالر أمريكــي .وعلــى الرغــم مــن األزمــة الصحيــة التــي يعانــي منهــا

امل ــدارة حتقي ــق أداء ف ــاق أداء مؤش ــرات القي ــاس اخلاص ــة به ــا.

العالــم نتيجــة انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا ،فقــد حافظــت كل مــن شــركة اخلليــج
املتحــد القابضــة وبنــك اخلليــج املتحــد علــى تصنيفهمــا االئتمانــي بدرجــة BBB-

وأعلن ــت الش ــركة ف ــي ش ــهر فبراي ــر ع ــن اس ــتكمال صفق ــة االس ــتحواذ عل ــى

مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة ،ممــا يعكــس ثقــة وكاالت التصنيــف العامليــة

مقـــر ســـيرفس نـــاو فـــي ســـيليكون فالـــي بقيمـــة  286مليـــون دوالر أمريكـــي

بنمــوذج أعمــال شــركة اخلليــج املتحــد القابضــة واســتدامة أنشــطتها.

( 86.9مليـــون دينـــار كويتـــي) وعائـــد ســـنوي بنســـبة  7.5باملائـــة .وفـــي وقـــت
الحــق أعلنــت الشــركة عــن التخــارج مــن اســتثمارها فــي املقــر الرئيســي لشــركة

كمــا اســتكملت الشــركة بنجــاح خــال العــام طــرح اكتتــاب بقيمــة حوالــي  70مليــون

أب ــوت البوراتوري ــز ف ــي أوهاي ــو ،باإلضاف ــة إل ــى مس ــتودع أم ــازون ف ــي اململك ــة

دوالر أمريكــي ،مت االكتتــاب بنســبة  98باملائــة علــى الرغــم مــن ظــروف الســوق

املتح ــدة .وحقق ــت االس ــتثمارات عائ ــدات إجمالي ــة بلغ ــت  22.8باملائ ــة و

وهــو األمــر الــذي يعكــس الدعــم القــوي للمســاهمني الــذي تتمتــع بــه الشــركة.

باملائ ــة عل ــى التوال ــي خ ــال فت ــرة االس ــتثمار .ونتيج ــة هات ــن الصفقت ــن ارتف ــع

27.9

حجـــم األصـــول العقاريـــة املـــدارة إلـــى أكثـــر مـــن  1.2مليـــار دوالر أمريكـــي
بدوره ــا ب ــدأت ال ــذراع االس ــتثماري للمجموع ــة ع ــام  2020بإط ــاق عالمته ــا

( 364مليـــون دينـــار كويتـــي) .كمـــا اســـتكملت الشـــركة التخـــارج بنجـــاح مـــن

التجاريـــة اجلديـــدة كامكـــو إنفســـت ،وذلـــك بعـــد اســـتكمال عمليـــة الدمـــج

اس ــتثمارين عقاري ــن ف ــي الوالي ــات املتح ــدة لصال ــح العم ــاء بعوائ ــد فاق ــت

القانونــي والتشــغيلي مــع شــركة بيــت االســتثمار العاملــي (جلوبــل) .وقــد تزامــن

العوائ ــد املس ــتهدفة.

ذلــك مــع إعــادة الهيكلــة التنظيميــة التــي اســتهدفت تعزيــز انســيابية العمليــات
لزيـــادة الكفـــاءة التشـــغيلية .كمـــا قامـــت جلوبـــل الســـعودية بتغييـــر عالمتهـــا

كمـــا جنحـــت إدارة االســـتثمارات املصرفيـــة فـــي اســـتكمال ســـتة إصـــدارات

التجاري ــة إل ــى كامك ــو إنفس ــت ف ــي وق ــت الح ــق م ــن الع ــام بع ــد احلص ــول عل ــى

للســـندات والصكـــوك خـــال العـــام بقيمـــة تفـــوق  2.6مليـــار دوالر أمريكـــي

موافق ــة م ــن الس ــلطات التنظيمي ــة.

( 786.5ملي ــون دين ــار كويت ــي) .كم ــا مت القي ــام ب ــدور مستش ــار البي ــع احلص ــري
ملجموعـــة طبيـــة فـــي مصـــر ،وذلـــك إلـــى جانـــب طـــرح مبـــادرة اســـتراتيجية
ملســاعدة الشــركات علــى االســتجابة لألزمــة جــراء أزمــة فيــروس كورونــا األمــر
ال ــذي أدى إل ــى توقي ــع عق ــود استش ــارية جدي ــدة.
واســـتمرت األولـــى للوســـاطة املاليـــة التابعـــة للشـــركة ،فـــي تقـــدمي خدماتهـــا
للعم ــاء دون انقط ــاع م ــع ارتف ــاع ف ــي احلص ــة الس ــوقية واس ــتقطاب عم ــاء
ج ــدد ف ــي خدم ــات الت ــداول االلكترون ــي.
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وم ــع نهاي ــة الع ــام وافق ــت هيئ ــة أس ــواق امل ــال ف ــي الكوي ــت عل ــى من ــح كامك ــو
إنفس ــت ترخي ــص نش ــاط صان ــع الس ــوق مل ــدة س ــتة أش ــهر.
أمــا الــذراع الصناعــي للمجموعــة ،شــركة الصناعــات املتحــدة ،فقــد بلــغ الدخــل
مــن الشــركات الزميلــة  5.95مليــون دينــار كويتــي ( 19.6مليــون دوالر أمريكــي).

شركة القرين صافي األرباح (مليون دينار كويتي)
2019/2018

45

2020/2019

28

*2021/2020

7.6

وبس ــبب زي ــادة اس ــتثمارات الش ــركة طويل ــة األج ــل ،فق ــد بل ــغ حج ــم إجمال ــي
شركة القرين إجمالي األصول (مليون دينار كويتي)

أص ــول الش ــركة  257ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 847.4ملي ــون دوالر أمريك ــي) .أم ــا
األرب ــاح الصافي ــة للش ــركة خ ــال الع ــام  2020فق ــد بلغ ــت  1.53ملي ــون دين ــار
كويت ــي ( 5ملي ــون دوالر أمريك ــي).
وباالنتق ــال إل ــى ش ــركة القري ــن لصناع ــة الكيماوي ــات البترولي ــة فق ــد جنح ــت

2019/2018

731

2020/2019

779

**2021/2020

757

الشــركة فــي حتقيــق زيــادة فــي إيــرادات املبيعــات بنســبة  7باملائــة فــي األشــهر

حصل ــت ش ــركة نابيس ــكو خ ــال ع ــام  2020عل ــى عق ــود بقيم ــة  127ملي ــون

التس ــعة األول ــى م ــن الس ــنة املالي ــة الت ــي تنته ــي ف ــي أبري ــل  ،2021لتص ــل إل ــى

دين ــار كويت ــي ( 419ملي ــون دوالر أمريك ــي) .وكان ــت الش ــركة ق ــد حصل ــت ف ــي

 175مليــون دينــار كويتــي ( 577مليــون دوالر أمريكــي) باملقارنــة مــع  163مليــون

وقــت ســابق مــن العــام علــى عقديــن كل منهمــا ملــدة خمــس ســنوات مــن شــركة

دينـــار كويتـــي ( 537.5مليـــون دوالر أمريكـــي) فـــي نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام

نف ــط الكوي ــت ،والش ــركة الكويتي ــة لنف ــط اخللي ــج وش ــركة ش ــيفرون الس ــعودية

املاض ــي .يع ــود س ــبب ه ــذا االرتف ــاع إل ــى حتس ــن أداء ش ــركاتها التابع ــة .م ــن

وذلـــك بقيمـــة  117.3مليـــون دينـــار كويتـــي ( 386.8مليـــون دوالر أمريكـــي).

جه ــة أخ ــرى أدت الضغ ــوط االقتصادي ــة الناجم ــة ع ــن انتش ــار الوب ــاء وتراج ــع

وتقضـــي العقـــود بتقـــدمي خدمـــات تدعيـــم اآلبـــار واالستشـــارات البيئيـــة

أس ــعار النف ــط إل ــى انخف ــاض صاف ــي األرب ــاح لتبل ــغ  7.6ملي ــون دين ــار كويت ــي

واخلدم ــات املتعلق ــة به ــا.

( 25مليــون دوالر أمريكــي) لألشــهر التســعة األولــى مــن الســنة املاليــة باملقارنــة
مــع  14.3مليــون دينــار كويتــي ( 47مليــون دوالر أمريكــي) خــال الفتــرة املقابلــة
مــن العــام املاضــي .وانخفضــت تكاليــف متويــل الشــركة بنســبة  33باملائــة بعــد
االس ــتفادة م ــن مع ــدالت ليب ــور املواتي ــة وإدارة الس ــيولة بش ــكل أفض ــل.
وقامـــت القريـــن خـــال العـــام برفـــع حصـــة ُملكيتهـــا فـــي الشـــركة الوطنيـــة
للخدمــات البتروليــة (نابيسكـــــو) إلــى  60.53بالـمائـــــة وذلــك بعــــد االستحـــــواذ
عل ــى حص ــة إضافيـــ ــة بنس ــبة  8.8باملائ ــة مقاب ــل  10.8ملي ــون دين ــار كويت ــي
( 35.6مليـــون دوالر أمريكـــي).

*  9أشهر ( 1أبريل  31 -ديسمبر )2020
** كما فـي  31ديسمبر 2020
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تقرير اإلدارة

كم ــا ف ــازت نابيس ــكو مبناقص ــة لتق ــدمي خدم ــات الصيان ــة وخدم ــات أخ ــرى

وش ــرعت اجلامع ــة األمريكي ــة ف ــي الكوي ــت ف ــي عملي ــة حتــ ّول رقم ــي حلرمه ــا

لنظ ــام مكافح ــة احلرائ ــق لعملي ــات ش ــركة نف ــط الكوي ــت ف ــي ش ــمالي وغرب ــي

اجلامع ــي به ــدف تزوي ــد طالبه ــا ب ــأدوات التعل ــم الت ــي يحتاج ــون إليه ــا ف ــي أي

البــاد .تبلــغ قيمــة العقــد الــذي ميتــد ملــدة خمــس ســنوات  7.675مليــون دينــار

وق ــت وف ــي أي م ــكان .وم ــن خ ــال مرك ــز التعلي ــم املس ــتمر ،قدم ــت اجلامع ــة

كويتــي ( 25.2مليــون دوالر أمريكــي) .كمــا فــازت الشــركة مبناقصــة شــركة نفــط

األمريكيـــة مجموعـــة مـــن البرامـــج التدريبيـــة املعتمـــدة عبـــر اإلنترنـــت .كمـــا

الكوي ــت بقيم ــة  2.37ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 7.8ملي ــون دوالر أمريك ــي) لتوفي ــر

قامـــت بتجديـــد شـــراكتها التكنولوجيـــة مـــع  Ellucianملـــدة خمـــس ســـنوات،

الق ــوى العامل ــة خلدم ــات الصح ــة والس ــامة البيئي ــة م ــع الدع ــم اللوجس ــتي

وبالتالـــي دعـــم التحـــول الرقمـــي لوظائـــف مثـــل املـــوارد البشـــرية والتمويـــل

واملع ــدات الالزم ــة مل ــدة أرب ــع س ــنوات ،م ــع متدي ــد اختي ــاري مل ــدة س ــتة أش ــهر.

واخلدمـــات الطالبيـــة.
ف ــي وق ــت س ــابق م ــن الع ــام ،أطلق ــت مكتب ــة اجلامع ــة األمريكي ــة ف ــي الكوي ــت

فـــي غضـــون ذلـــك حققـــت الشـــركة الســـعودية ملنتجـــات األلبـــان واألغذيـــة

مش ــروع توثي ــق التاري ــخ الش ــفوي ،وال ــذي يحت ــوي عل ــى مقاب ــات توث ــق تاري ــخ

(ســدافكو) أداء جتــاوز مــا حققتــه خــال العــام الســابق .وقــد حافظــت الشــركة

حي ــاة ال ــرواد ف ــي الكوي ــت وذل ــك بدع ــم م ــن ش ــركة مش ــاريع الكوي ــت .ج ــاء

علــى موقعهــا القــوي فــي الســوق الســعودي ،حيــث تســتحوذ علــى حصــة بنســبة

تأســيس هــذا املشــروع بهــدف توثيــق مجموعــة واســعة مــن القضايــا واملواضيــع

 28باملائــة مــن ســوق احلليــب الســائل ،و 50باملائــة مــن ســوق معجــون الطماطــم

التـــي شـــهدتها الكويـــت وذلـــك مـــن خـــال جتـــارب األفـــراد الذيـــن عايشـــوا

و 26باملائ ــة م ــن س ــوق اآلي ــس ك ــرمي.

مراح ــل مختلف ــة م ــن تاري ــخ الكوي ــت.

فـــي قطـــاع التعليـــم ،ركـــزت شـــركة التعليـــم املتحـــدة جهودهـــا علـــى ضمـــان

أم ــا بالنس ــبة إل ــى املدرس ــة املتح ــدة األمريكي ــة ومدارس ــنا التابع ــة حت ــت مظل ــة

اســتمرار طالبهــا فــي تلقــي تعليــم جيــد عبــر شــبكة اإلنترنــت ،بعــد أن أغلقــت

ش ــركة الري ــان القابض ــة ،فق ــد مت تفعي ــل بواب ــات التعل ــم اإللكترون ــي لضم ــان

وزارة التربي ــة والتعلي ــم امل ــدارس ف ــي ش ــهر م ــارس كج ــزء م ــن إجراءاته ــا للح ــد

اســتمرار حصــول الطــاب علــى أفضــل تعليــم ممكــن مــع البقــاء فــي أمــان فــي

م ــن انتش ــار في ــروس كورون ــا.

منازله ــم .كم ــا مت توفي ــر برام ــج التطوي ــر املهن ــي والتدري ــب للمعلم ــن وأولي ــاء
األم ــور والط ــاب.

أبرز األنشطة
كان مــن أبــرز إجنــازات الشــركة خــال العــام املاضــي زيــادة حصــة املُلكيــة فــي
 OSNمـــن  60.5باملائـــة إلـــى  87.6باملائـــة ،وهـــي الزيـــادة التـــي جـــاءت مـــن
خ ــال رف ــع رأس ــمال الش ــركة.
أمــا فــي شــهر يوليــو فقــد قامــت الشــركة بتســديد ســندات بقيمــة  500مليــون
دوالر أمريكـــي ( 153.9مليـــون دينـــار كويتـــي) باإلضافـــة إلـــى الفائـــدة املاليـــة
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التـــي بلغـــت  23.4مليـــون دوالر أمريكـــي ( 7.1مليـــون دينـــار كويتـــي) .وال بـــد

الصبـــاح ،وهـــو أحـــد مؤسســـي شـــركة مشـــاريع الكويـــت وأبـــرز املســـتثمرين

م ــن اإلش ــارة إل ــى أن ــه ل ــن يك ــون عل ــى الش ــركة اآلن تس ــديد قيم ــة أي س ــندات

فيهــا .وإذ تشــعر إدارة الشــركة وجميــع موظفيهــا باحلــزن الشــديد علــى فقــدان

خ ــال ث ــاث س ــنوات .يذك ــر أن الس ــندات الت ــي مت تس ــديدها كان ــت الش ــركة

هات ــن الش ــخصيتني فإنن ــا ندع ــو جميعـ ـاً اهلل عـ ـ ّز وج ــل أن يتغم ــد الفقي ــدان

ق ــد أصدرته ــا ف ــي ش ــهر يولي ــو  2010ألج ــل عش ــر س ــنوات وذل ــك ف ــي إط ــار

بواس ــع رحمت ــه.

برنامجه ــا إلص ــدار أوراق مالي ــة متوس ــطة األج ــل بالي ــورو.
التطلعات لعام 2021
وف ــي إط ــار التزامن ــا بدع ــم بلدن ــا احلبي ــب قام ــت ش ــركة املش ــاريع ومجموع ــة

فـــي الوقـــت الـــذي تبقـــى فيـــه حالـــة عـــدم اليقـــن متواصلـــة ،فقـــد شـــهدت

ش ــركاتها بالتب ــرع مببل ــغ  2.5ملي ــون دين ــار كويت ــي ( 8.2ملي ــون دوالر أمريك ــي)

نهايـــة العـــام املاضـــي انطـــاق حملـــة التطعيـــم فـــي الكويـــت .وبعـــد اتخـــاذ

لدعــم جهــود حكومــة دولــة الكويــت ملكافحــة وبــاء فيــروس كورونــا .وشــمل املبلــغ

تدابي ــر صارم ــة لضم ــان احت ــواء الفي ــروس خ ــال الع ــام ،تعم ــل حكوم ــة دول ــة

تبرعـاً قدمــه بنــك برقــان حتــت مظلــة احتــاد مصــارف الكويــت ،باإلضافــة إلــى

الكوي ــت اآلن عل ــى التأك ــد م ــن حص ــول كل م ــن يرغ ــب عل ــى اللق ــاح خ ــال ع ــام

مــواد غذائيــة وزعتهــا الشــركة الكويتيــة للتجهيــزات الغذائيــة فــي املناطــق التــي

 2021لضم ــان انتق ــال آم ــن إل ــى أس ــلوب حي ــاة طبيع ــي بش ــكل أكب ــر وانتع ــاش

مت وضعهــا حتــت احلجــر للحــد مــن انتشــار الفيــروس.

األنش ــطة التجاري ــة.
أم ــا ف ــي ش ــركة مش ــاريع الكوي ــت فإنن ــا نعتق ــد أن التحدي ــات توف ــر الف ــرص،
واســتناداً إلــى ذلــك فــإن شــركات املجموعــة ســوف تســتمر فــي اتخــاذ التدابيــر

ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﻦ واﺟﺒﻨـﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ
ﺗﺴﺎﻫــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺷﺮﻛـــﺎت

الالزم ــة ملواجه ــة العوام ــل طويل ــة األج ــل الت ــي ق ــد تترت ــب عل ــى ه ــذا الوب ــاء.
ف ــي الوق ــت نفس ــه نس ــتمر بالبح ــث ع ــن ف ــرص جدي ــدة ق ــد توفره ــا الظ ــروف.

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ )اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ(
ﺑﻤﺒﻠــﻎ

 2.5ﻣﻠﻴـﻮن دﻳﻨـﺎر ﻛﻮﻳﺘـﻲ
دﻋﻤ ﻟﺠﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ
تأبين
لألس ــف فقدن ــا خ ــال الع ــام املاض ــي ش ــخصيتني مهمت ــن للغاي ــة ل ــكل م ــن
الدول ــة والش ــركة ،وذل ــك بوف ــاة أمي ــر دول ــة الكوي ــت صاح ــب الس ــمو الش ــيخ

فيصل حمد العيّار

صبـــاح األحمـــد اجلابـــر الصبـــاح ،وســـعادة الشـــيخ ناصـــر صبـــاح األحمـــد

نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي)

أبرز إنجازات
المجموعة
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أبرز إنجازات المجموعة

استكملت كامكو إنفست صفقة االستحواذ على مقر سيرفس
ناو في سيليكون فالي بقيمة  286مليون دوالر أمريكي
مليون دينار كويتي) وعائد سنوي بنسبة  7.5باملائة.

(86.9

نابيسكو تفوز مبناقصة لتقدمي خدمات الصيانة وخدمات أخرى
لنظام مكافحة احلرائق لعمليات شركة نفط الكويت .تبلغ قيمة
العقد الذي ميتد ملدة خمس سنوات  7.675مليون دينار كويتي
( 25.2مليون دوالر أمريكي) .كما حصلت الشركة على عقد
للخدمات البيئية من قبل الشركة الكويتية لنفط اخلليج وشركة
شيفرون السعودية .تبلغ قيمة العقد الذي ميتد لفترة خمس
سنوات  7.74مليون دينار كويتي ( 25.5مليون دوالر أمريكي).

فبراير

فـي إطـار مبـــــادرة بنــــك برقـان
الرقميـة لتزويـــد عمالئــــه بتجربــــة
مصرفيـة أفضـل فـي كل مـكان عبـر
شـبكة اإلنترنـت أطلـق البنـك منصتـه
اجلديـدة للخدمـات الرقمية املصرفية
عبــــر اإلنترنــــت وتطبيـــق الهواتـــــف
الذكيـة.

مارس

شركة املشاريع ترفع حصتها في
 OSNمن  60.5باملائة إلى 87.6
باملائة من خالل زيادة رأس املال.

أطلق بنك برقان تطبيق جتارتي لدعم
املشاريع الصغيرة واملتوسطة .توفر
هذه اخلدمة عرضاً مباشراً ملعلومات
وبيانات التدفقات النقدية اخلاصة
بأصحاب املشاريع ورجال األعمال
عبر أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع
اآللي التي يوفرها البنك عبر كافة
املتاجر.

يوليو

شركـة الـمشاريـــع تســــدد سنـــــدات
بقيمــــة  500مليـــون دوالر أمريكـــــي
( 153.9مليون دينار كويتي) كانت قد
أصدرتها في إطار برنامجها إلصدار
أوراق مالية متوسطة األجل باليورو.
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مجموعــة اخلليــج للتأمــني توقــع اتفاقيــة مــع شركــة
لالستحواذ على عملياتها التأمينية في منطقة اخلليج.

سبتمبر

شركة القرين لصناعة الكيماويات
البترولية ترفع حصة ُملكيتها في
الشركة الوطنية للخدمات البترولية
(نابيسكو) إلى .%60.53

AXA

مجموعة اخلليج للتأمني  -الكويت تستحوذ على حصة ُملكية
بنسبة  %65.2في الشركة اخلليجية للتأمني التكافلي في صفقة
بلغت قيمتها  1.4مليون دينار كويتي ( 4.6مليون دوالر أمريكي).

ديسمبر

بنك برقان يستكمل بنجاح إصدار
أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة
الثانية لرأس املال بقيمة  500مليون
دوالر أمريكي ( 151.6مليون دينار
كويتي) في أسواق رأسمال الدين
الدولية.

شركات
مجموعة شركة
مشاريع الكويت
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شركات المجموعة الرئيسية

السيد مسعود حيات
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
بنك برقان

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %63 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+965 2298 8000

مت تأسيس بنك برقان ،الذي يعد من أحدث وأنشط املصارف التجارية فـي دولة الكويت وثاني
أكبر بنك من حيث األصول ،فـي العام  .1977واستطاع أن يحتل موقعاً ريادياً فـي مجال التركيز
على اخلدمات املصرفية اخلاصة وخدمات الشركات باإلضافة إلى متتعه بقاعدة واسعة من عمالء
خدمات التجزئة املصرفية واخلدمات املصرفية اخلاصة.
وميتلك بنك برقان حصة أكثرية فـي أربع مصارف تابعة فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وتركيا ،مدعومة بأكبر شبكة فروع إقليمية .وقد طور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات
املاضية وذلك من خالل تنويع مصادر اإليرادات ،ومصادر التمويل وتعزيز قاعدة رأس املال .كما
أن اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات فـي تقدمي خدماته جعله فـي هذا املضمار مثاال يحتذى
فـي السوق احمللية وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

www.burgan.com

مت بناء شعار بنك برقان وعالمته التجارية على أسس قيم حقيقية هي الثقة ،وااللتزام ،والتميز
والتطور .ولعل قناعة البنك بأن العميل يأتي فـي املقام األول هي املرتكز األساسي الذي يدعم
كافة منتجاته وخدماته.
مت اعتماد البنك مبعيار نظام إدارة أمن املعلومات ( ،)ISO / IEC 27001: 2013مما يؤكد أن بنك
برقان ملتزم باحلفاظ على معايير عالية من خالل تطوير أحدث احللول األمنية لعمالئنا وشركاؤنا.
باإلضافة إلى ذلك ،متت إعادة اعتماد البنك بنجاح لالمتثال للعام الثاني على التوالي مع اإلصدار
 3.2.1من معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع ( ،)PCI-DSSوالذي يساعد املؤسسات في
صناعة الدفع بالبطاقات على تقليل املعامالت االحتيالية وزيادة املدفوعات حماية حلاملي البطاقات.

دولة السيد عبدالكريم الكباريتي
رئيس مجلس اإلدارة
البنك األردني الكويتي

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %51 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+962 6 5629400

تأسس البنك األردني الكويتي كشركة مساهمة عامة أردنية في عام  1976ومتكن من مواصلة النجاح
والتطور حتى أصبح أحد أهم البنوك العاملة في اململكة .يعمل البنك حاليا من خالل شبكة فروع
محلية تضم  64فرعا موزعة في جميع أنحاء األردن باإلضافة إلى فرع في قبرص .ولدى البنك
ثالث شركات تابعة وهم :شركة إجارة للتأجير التمويلي وشركة سند كابيتال واململوكتني بالكامل
من البنك والشركة املتحدة لالستثمارات املالية  -األردن مبساهمة بنسبة  %63.9فـي رأس مال
الشركة .ولدى البنك استثمارات ومقعد متثيلي في مجالس إدارة بنك اخلليج اجلزائر – اجلزائر
وبنك القدس – فلسطني وشركة الشرق األوسط خلدمات الدفع " - "MEPSاألردن.
مت زيادة رأس مال البنك املدفوع تدريجياً من  5ماليني دينار في عام  1976إلى  150مليون دينار
أردني ( 211مليون دوالر أمريكي) في عام .2020

www.jkb.com

املساهمون الرئيسيون في البنك األردني الكويتي هم شركة الروابي املتحدة القابضة (الكويت)
وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت (القابضة) ،ومؤسسة الضمان االجتماعي (األردن)،
وشركة أوديسي إلعادة التأمني (الواليات املتحدة األمريكية) ،وهي شركة تابعة لشركة فيرفاكس
فاينانشال هولدنغز ،والذين ميلكون  %50.9و  %21و  %5.85من رأس مال البنك على التوالي.
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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السيد خالد سعود الحسن
الرئيس التنفـيذي للمجموعة
مجموعة الخليج للتأمين

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %46 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+965 180 20 80

تأسست مجموعة اخلليج للتأمني عام  1962كشركة مساهمة عامة كويتية ،وهي مدرجة فـي بورصة
الكويت وتعتبر من الشركات الرائدة فـي صناعة التأمني بدولة الكويت من حيث حجم األقساط
املكتتبة فـي كال من التأمينات العامة وتأمينات احلياة.
تعتبر املجموعة من أكبر مجموعات التأمني واألكثر تنوعاً فـي منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .تعتبر املجموعة أيضاً من احدى شركات التأمني الرائدة من حيث األقساط املكتتبة ،مع
وضع تنافسي قوي فـي سوق الكويت البحرين ,األردن ومصر .باإلضافة إلى تواجد املجموعة من
خالل أعمالها فـي السعودية ،لبنان ،سوريا ،اجلزائر ،تركيا ،العراق واإلمارات العربية املتحدة,
وبذلك فإن إنتاجية وربحية املجموعة منتشرة بصورة جيدة على املستوى اجلغرافي.
تتمتع مجموعة اخلليج للتأمني بكونها الشركة األولى بني العديد من شركات التأمني فـي دولة
الكويت التي حتصل على ثالثة تصنيفات ائتمانية من وكاالت تصنيف معتمدة عاملياً .اذ تتمتع

www.gulfinsgroup.com

املجموعة بتصنيف القوة املالية والتصنيف االئتماني بدرجة ( Aممتاز) مع نظرة مستقبلية سلبية
من وكالة إي إم بيست يوروب خلدمات التصنيف احملدودة ,تصنيف ائتماني بدرجة ' 'A-مع نظرة
مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف ائتماني بدرجة " "A3من وكالة موديز
للتصنيف االئتماني مع نظرة مستقبلية سلبية .تعكس التصنيفات االئتمانية للمجموعة الوضع
املالي القوي لها من حيث مستوى كفاءة رأس املال املعدل باملخاطر ،والوضع اإلقليمي ألعمالها
والسجل احلافل فـي حتسني االرباح الفنية وتطوير إدارة املخاطر.
تقدم اخلليج للتأمني مجموعة حلول تأمينية متكاملة للعديد من مخاطر تأمينات السيارات،
البحري والطيران ،املمتلكات واحلوادث العامة ،وتأمينات احلياة والصحي للمؤسسات واألفراد
باإلضافة إلى باقة من منتجات التأمني التكافلي (التأمني القائم على مبادئ الشريعة اإلسالمية).
مت تصميم منتجاتنا وخدماتنا وتطويرها بالتعاون مع كبرى شركات التأمني وإعادة التأمني العاملية
لتلبية متطلبات األفراد وعمالء الشركات.

باتريك تيلو
الرئيس التنفـيذي

OSN

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %86 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+971 4367 7777

تعتبر  OSNشبكــــة التلفزيــــون املدفــــوع الرائــــدة فـــي املنطقــــة ومتتــلك حقــوق البــث فـي  24دولة
فـي الشــرق األوســط وشمــال أفريقيا .متتلك  OSNتاريخــاً حافــ ً
ال فـي تزويــــد قيمـة استثنائيــة
لعمالئهــــا عبــر التركيــز علــى تقــدمي احملتــوى احلصري الذي يســتقطب اهتمام املشــاهدين ،إضاف ًة

إلــى املنصــات الرقميــة املبتكــرة التــي تتيــح للمشتركـــن إمكانيــة مشــاهدة برامجهــم املفضلــة فـــي
أي مــكان وفـــي أي وقــت.

تنفــرد  OSNمبجموعـــــة كبيــــــرة مــن البرامــــــج احلصريــة مــن خــــــال شراكاتهـــــا طويلـــــة األمــد
مــع أكبــر اســتديوهات اإلنتــاج العامليــة مبــا فـــي ذلــك

و Sonyوغيرهــا.

 Disneyو HBOو NBC UniversalوMGM

أصبحــت  OSNاخليــار األول ألفضــل وأحــدث ترفـــيه غربــي وعربــي وفلبينــي .وتبــث  OSNأحــدث

محتــوى تلفزيونــي فـــي نفــس وقــت عرضــه بالواليــات املتحــدة ،مبــا فـــي ذلــك املسلســات الشــهيرة

وأضخــم األفــام وأبــرز الفعاليــات الرياضيــة .وباإلضافــة إلى ذلك ،تتيح الشــبكة ملشــتركيها متابعة

www.osn.com

محتواهــا الترفـــيهي عبــر أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف احملمولــة مــن خــال  OSN Playإضافــة إلى

تطبيــق  WAVOالــذي مت إعــادة تســميته  OSN Streamingلألجهــزة اللوحيــة ،واللذيــن يشــمالن
عــدداً كبيــراً مــن األفــام واملسلســات والبرامــج الرياضيــة التــي ميكــن مشــاهدتها فـــي أي مــكان.
وتعد  OSNرائدة فـــي مجال االبتكارات التقنية الرقمية فـــي الشرق األوسط ،حيث أطلقت جهاز
 ،OSN DVR HDوخدمــة  OSN Playملشــاهدة التلفزيــون عبــر اإلنترنــت ،وأول جهــاز اســتقبال

ذو خاصيــة التســجيل واملتصــل باإلنترنــت ،وخدمــة  ،OSN On Demandأول خدمــة مشــاهدة

حســب الطلــب فـــي املنطقــة.

تطمــح  OSNإلــى تزويــد أفضــل محتــوى ترفـــيهي فـــي كل مــكان وجلميــع العمــاء ،انطالقـاً من نهج

الشــركة القائــم علــى ثالثــة محــاور :وضــع العمــاء فـــي املقــام األول ،وتقــدمي احملتــوى احلصــري
الــذي ال يضاهــى ،وتوفـــير القيمــة الكبيــرة للمشــتركني.
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شركات المجموعة الرئيسية

السيد حسين الالني
الرئيس التنفـيذي
شركة الخليج المتحد القابضة

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %93 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+973 1753 3233

بدأت عملية إعادة تنظيم الشركات لبنك اخلليج املتحد في عام  2017من خالل دمج شركة اخلليج
املتحد القابضة ككيان مدرج في البحرين ،حيث مت فصل األنشطة املصرفية املنظمة للمجموعة
عن اخلدمات غير املنظمة .بعد إعادة الهيكلة متتلك شركة اخلليج املتحد القابضة كشركة قابضة
االستثمارات األساسية نيابة عن املجموعة بينما ال يزال بنك اخلليج املتحد مصرفاً تقليدياً باجلملة
يحكمه مصرف البحرين املركزي ،ويحتفظ بجميع األنشطة املصرفية املنظمة واألعمال املصرفية
إلى جانب االلتزامات ذات الصلة.
أسفرت إعادة التنسيق االستراتيجي في عام  2017عن نتائج محسنة على مستوى كل من شركة
اخلليج املتحد القابضة وبنك اخلليج املتحد حيث ساعدت في حتديد أهداف واضحة خلطي
العمل املتميزين على تعزيز األداء وحتقيق الكفاءة التشغيلية وكفاءة رأس املال.

www.ughbh.com

تشمل الشركات التابعة والزميلة التابعة لشركة اخلليج املتحد القابضة بشكل مباشر وغير مباشر بنك
اخلليج املتحد في البحرين ،وك ً
ال من بنك برقان وكامكو إنفست في الكويت ،وفيم بنك في مالطا،
وشركة شمال أفريقيا القابضة في الكويت وشركة اخلليج املتحد للخدمات املالية – شمال أفريقيا.
واصلت شركة اخلليج املتحد القابضة من خالل شركتها التابعة اململوكة بالكامل لبنك اخلليج
املتحد بتقدمي خدمات إدارة األصول والتجارة واخلدمات املصرفية االستثمارية ،مع عمليات متتد
عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .تشمل أنشطة األعمال املالية األخرى لبنك اخلليج
املتحد ،األعمال املصرفية التجارية واالستثمارات اخلاصة واخلزينة والوساطة املالية واملدخرات
واملعاشات .وعلى مدى السنوات الـ  36املاضية ،أنشأ بنك اخلليج املتحد سمعة جيدة للقوة املالية،
واحلوكمة السليمة ،واإلدارة احلكيمة وعمق اخلبرة.

السيد فـيصل منصور صرخوه
الرئيس التنفـيذي
كامكو إنفست

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %63 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+965 185 26 26

تعد شركة كامكو إنفست قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد
في األسواق املالية اإلقليمية الرئيسية تأسست في عام  1998ومدرجة في بورصة الكويت منذ
العام  .2003كامكو إنفست هي شركة تابعة ملجموعة مشاريع الكويت مستقلة إداريا وتطبق أعلى
معايير احلوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق املال وبنك الكويت املركزي.

www.kamconline.com

يبلغ حجم األصول املدارة حوالي  12.9مليار دوالر أمريكي (كما في  31ديسمبر  )2020في فئات
أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها خامس أكبر مدير أصول في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات االستثمارات املصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز
 23.8مليار دوالر أمريكي منذ إنشائها وحتى  31ديسمبر  2020في أسواق رأس املال وأسواق
الدين والدمج واالستحواذ.
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السيد مازن عصام حوا
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
شركة العقارات المتحدة

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %74 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+965 180 5225

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

www.urc.com.kw

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

الشيخ خليفة عبد اهلل الجابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
شركة الصناعات المتحدة

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %79 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+965 2294 3236

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

www.uickw.com

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

السيد سعدون عبداهلل علي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %32 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+965 2294 3232

تأسست شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في عام  2004برأس مال قدره مائة وعشرة
ماليني دينار كويتي موزعة على مليار ومائة مليون سهم ،وذلك بجهود كبيرة وبتوجه واضح من
حكومة دولة الكويت متمثلة في شركة صناعة الكيماويات البترولية إلفساح املجال للقطاع اخلاص
للدخول واالستثمار في قطاع البتروكيماويات نظراً ألهميته وقيمته املضافة لالقتصاد احمللي،
ومت ادراجها في عام .2007
ترتكز محفظة استثمارات القرين املتنوعة على ثالثة قطاعات أساسية ،وهي قطاع البتروكيماويات،
وقطاع اخلدمات الصناعية ،والتصنيع وذلك من خالل مساهمتها في بعض أكبر مشاريع الصناعات
الكيماوية في الكويت عبر مساهمتها في مجموعة ايكويت للبتروكيماويات ،والتي تضم باإلضافة إلى

www.qpic-kw.com

شركة ايكويت للبتروكيماويات ،الشركة الكويتية لالوليفينيات ،وشركة أم أي جلوبل ،باإلضافة إلى
استثمار القرين في شركتها الزميلة ،الشركة الكويتية للعطريات .أما في قطاع اخلدمات الصناعية،
فتضم محفظة القرين استثمارات في مجال اخلدمات البترولية من خالل مساهمتها في الشركة
الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) ،والشركة املتحدة للمشروعات النفطية .وكذلك في مجال
اخلدمات الصناعية عن طريق استحواذنا األخير في شركة جاسم للنقليات واملناولة ،والتي تعمل
في مجال تأجير املعدات ،واخلدمات اللوجستية وإدارة املوانئ .كما متلك القرين حصص رائدة
في مجال التصنيع الغذائي والصناعي من خالل مساهمتها في الشركة السعودية ملنتجات األلبان
واألغذية (سدافكو) الرائدة في تصنيع احلليب طول األمد في السعودية ،وشركة إنشاء القابضة
في مجال تصنيع املواد األولية.
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شركات المجموعة الرئيسية

السيد والتروس ماثيوس
الرئيس التنفـيذي
سدافكو

شركة تابعة لشركة القرين
+966 12 6293366

تأسســت الشــركة الســعودية ملنتجــات األلبــان واألغذيــة (ســدافكو) عــام  ،1976وهــي شــركة متميزة
ورائــدة فــي مجــال تصنيــع املــواد الغذائيــة وتوزيعهــا وتســويقها فــي منطقــة الشــرق األوســط .حتتــل
الشــركة ،والتــي يقــع مقرهــا فــي الســعودية ،مكانــة رائــدة فــي ســوق اململكــة فــي مجــال إنتــاج
احلليــب ومعجــون الطماطــم واآليــس كــرمي ،وتقــوم الشــركة بتســويق منتجاتهــا األساســية حتــت
العالمــة التجاريــة الرائــدة "الســعودية".
متتلـــك الشــركة السعوديــــة ملنتجــــات األلبــــان واألغذيـــــة (ســدافكو) ثالثــة مصانــع معتمــدة مــن
منظمــة املعاييــر الدوليــة (( )ISO 22000: 2005لســامة األغذيــة) ،و( ISO 14001:2004للبيئــة)
و( OHSAS 2007 :18001للصحــة والســامة املهنيــة) فــي جــدة والدمــام التــي تنتــج اجلــزء األكبــر
مــن منتجــات ســدافكو ،وجميعهــا أيضـاً حاصلــة علــى شــهادات حالل .مت إدراج الشــركة في الســوق
املاليــة الســعودية (تــداول) فــي عــام .2005

www.sadafco.com

يتــم نقــل املنتجــات التــي تنتجهــا وتوردهــا ســدافكو إلــى  22مســتودعاً للشــركة مــن خــال أســطولها
اخلــاص مــن املقطــورات الطويلــة  ،ويتــم توزيعهــا علــى مــا يقــدر بنحــو  34000عميــل عبــر دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي بواســطة فريــق املبيعــات والتوزيــع فــي ســدافكو.
تضــم شــبكة املبيعــات والتوزيــع اخلاصــة بســدافكو مــا يزيــد عــن  600مســار بيــع مــن  19مســتودعاً
فــي الســعودية ومســتودعاً واحــداً فــي كل مــن البحريــن والكويــت واألردن ،ممــا يوفر للشــركة توســعاً
كبيــراً فــي املبيعــات .باإلضافــة إلــى املبيعــات املباشــرة ،تصــل الشــركة إلــى العديــد مــن أســواق
التصديــر مــن خــال املوزعــن والــوكالء اخلارجيــن.
ويعمــل فــي ســدافكو  2900موظــف مــن  47جنســية .تقــوم الشــركة بتســويق منتجاتهــا حتــت أســماء
العالمتني التجاريتني "الســعودية" و"كرســبي".

السيد مشعل علي
الرئيس التنفـيذي
شركة التعليم المتحدة

المجمعة لشركة مشاريع الكويت لعام %64 :2020
ّ
الملكية
حصة ُ
+965 2244 8310/1/2

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

www.kipco.com

الكويــت واملدرســة املتحــدة األمريكيــة.

السيد محمود الصانع
رئيس مجلس اإلدارة
يونايتد نتوركس

+965 182 8444

يونايتد نتوركس هي شركة رائدة فـي مجال تقدمي احللول ومزود رئيسي خلدمات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم .تعمل الشركة على تقدمي خدماتها فـي منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا عن طريق شركاتها التابعة ،وتطوير خدماتها بطريقة مبتكرة باستخدام أفضل
منصات التكنولوجيا احلديثة لتعزيز التواصل والكفاءة فـي بيئات العمل والرفاهية.

www.unitednetworks.com.kw

جنحت يونايتد نتوركس فـي بناء حتالفات وشراكات استراتيجية مع شركات االتصاالت العاملية
الرئيسية وتعزيز تواجدها العاملي ،مما جعلها مزود رئيسي للشركات العاملية فـي املنطقة .ويعتبر حتالف
الشركة مع مقدمي اخلدمات العاملية إضافة جديدة فـي صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حيث تعتبر أحد مقدمي اخلدمات الرائدة فـي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فـي السوق الكويتي.
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السيد طارق عبدالسالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة
شركة شمال إفريقيا القابضة
الكويت

+965 2291 3733

تعمل شركة شمال إفريقيا القابضة على استكشاف الفرص االستثمارية املتاحة فـي اقتصادات
دول شمال إفريقيا واالستثمار فـيها .وتعتبر الشركة من أكبر الشركات االستثمارية فـي منطقة

www.northafricaholding.com

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

السيد فوزي المسلم
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي
شركة الفنادق الكويتية
الكويت

+965 2225 7070

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

www.khc.com.kw

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

السيد ناريندرا باليغا
الرئيس التنفـيذي
بيه كي سي لالستشارات
دلهي ،الهند

+91 124 4525300

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

www.pkcadvisory.com

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

مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
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الشيخ حمد صباح األحمد الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

السيد فـيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي)

سعادة السيد عبداهلل يعقوب بشارة
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة
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فيصل حمد العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة (التنفيذي)
يتولى السيد فيصل العيار منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
في شركة مشاريع الكويت (القابضة) ،وقد انضم إلى الشركة فـي عام
 1990عندما كانت شركة املشاريع شركة استثمارية إقليمية تدير أصوالً
بقيمة  220مليون دوالر أمريكي .وقد حتولت الشركة حتت قيادته إلى
إحدى الشركات القابضة الرائدة فـي منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .تتركز أنشطة الشركة الرئيسية فـي قطاعات اخلدمات املالية،
واإلعــام ،والعقار ،والصناعة والتربية والتعليم وتنشط فـي  24دولة
ولديها أصول مجمّعة بقيمة  34مليار دوالر أمريكي .وكان للسيد العيار
دور بارز فـي إنشاء وتطوير  OSNوهي أكبر شركة فـي مجال خدمات
التلفزة الفضائية املدفوعة فـي املنطقة ،وفـي تطوير الشركة السعودية
ملنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) التي تعتبر إحدى شركات إنتاج األلبان
الرائدة فـي السعودية ،وتوسعة وبيع شركة الوطنية لالتصاالت (تُعرف
اآلن باسم  )Ooredooالتي تعتبر من شركات تشغيل الهاتف احملمول
الرئيسية فـي املنطقة.
يتولــى السيــد فيصـل العيــار رئاســة مجلــس إدارة شركة بانثــر ميديــا
غــروب  -دبــي ،اإلم ــارات العربية املتحــدة ) ،(OSNوهــو نائب رئيس
مجلس إدارة كل من مجموعة اخلليج للتأمني  -الكويت ،وبنك اخلليج
املتحد  -البحرين ،وشركة اخلليج املتحد القابضة  -البحرين .والبنك
األردني الكويتي  -األردن ،والشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية
(سدافكو)  -السعودية ومبـرة مشاريــع اخليـر  -الكويت .كما أنه عضو
مجلس إدارة شركة اخلليج مصر للسياحة والفنادق  -مصر ،وهو أيضاً
عضو مجلس أمناء اجلامعة األمريكية فـي الكويت والرئيس الفخري
للجمعية الكويتية الختالفات التعلم.
بدأ السيد العيار حياته املهنية كطيار فـي القوات اجلوية الكويتية ،وحصل
على جائزة اإلجناز من جمعية املصرفيني العرب ألمريكا الشمالية فـي عام
 ،2005كما فاز بجائزة املنتدى االقتصادي العربي فـي تونس ،وجائزة املنتدى
االقتصادي العربي فـي بيروت عام  2007باإلضافة إلى جائزة امللتقى املالي
فـي الكويت عام  2009وذلك تقديراً لدوره فـي قطاع االستثمار وجناحاته
فـي السوق املالي العاملي .كما قامت جريدة األنباء الكويتية بتكرمي السيد
العيّار باعتباره رجل األعمال واالستثمار لعام .2018
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سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة

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

طارق عبدالسالم*
الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار

انضم السيد طارق عبدالسالم إلى شركة مشاريع الكويت فـي منصب الرئيس التنفـيذي لقطاع االستثمار فـي يناير
 ،2011وكان قد انضم إلى الشركة للمرة األولى فـي  1992وأصبح مسؤوالً عن إدارة االستثمار فـي الشركة فـي عام
 .1996تولى فـي  1999منصب مدير عام (كامكو) ،وفـي  2006انضم إلى شركة العقارات املتحدة فـي منصب الرئيس
التنفـيذي وفـي  2010أصبح رئيس مجلس اإلدارة حيث استمر في منصبه حتى عام  ،2019كما كان رئيساً ملجلس إدارة
بنك برقان بني عامي  2007و  2010ونائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة حتى عام  2019وتولى مناصب
في مجالس إدارات بنك اخلليج املتحد والشركة البحرينية الكويتية للتأمني وشركة اخلليج للتأمني .يشغل السيد طارق
عبدالسالم حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال أفريقيا القابضة ،وعضو مجلس إدارة كامكو إنفست،
والبنك األردني الكويتي وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية .يحمل السيد طارق عبدالسالم شهادة البكالوريوس
في محاسبة من جامعة الكويت.

* استقال في  31ديسمبر

2020

بيناك مايترا
رئيس المدراء الماليين للمجموعة

التحق السيد بيناك مايترا بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام  .1988ومت تعيينه مراقباً مالياً فـي عام ،1991
ثم رئيساً للمدراء املاليني فـي املجموعة عام  .1996وهو عضو فـي فريق إدارة مخاطر وتطوير استراتيجية املجموعة.
كما يتولى مسؤولية التخطيط وحتليل األداء للمجموعة .وهو عضو مجلس إدارة بنك برقان ورئيس جلنة مجلس اإلدارة
لالستراتيجية والرقمنة وعضو مجلس إدارة  OSNوبيه كي سي لالستشارات .وقبل التحاقه بالعمل لدى املجموعة ،عمل
السيد مايترا لدى مكاتب مدققي احلسابات اخلارجيني آرثر يونغ إنترناشيونال .وفـي عام  2008فاز بأول جائزة رئيس
املدراء املاليني فـي القطاع اخلاص ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وفـي عام  2011فاز بجائزة أفضل مدير
مالي فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا املمنوحة من معهد احملاسبني املجازين فـي اجنلترا وويلز ،وجاء خالل
الفترة املمتدة بني عامي  2016و  2018ضمن قائمة مجلة فوربز الشرق األوسط ألهم الشخصيات الهندية التنفـيذية
الرائدة فـي العالم العربي ،وهو خريج جامعة أوسمانيا  -الهند.
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خالد عبدالجبّار الشرّاد
الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجموعة  -أمين سرّ مجلس اإلدارة

انضم السيد خالد الشرّاد إلى شركة مشاريع الكويت فـي شهر يونيو  2012ليتولى منصب الرئيس التنفـيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية
للمجموعة ،ويتولى حالياً منصب أمني س ّر مجلس اإلدارة ،ورئاسة مجلس إدارة شركة ايكاروس املتحدة للخدمات البحرية ،وعضو مجلس إدارة
الشركة الكويتية لصناعة وجتارة األثاث (كوفوما) كما أنه عضو فـي العديد من مجالس اإلدارة واللجان التنفـيذية .يتمتع السيد الشرّاد مبهارات
قيادية رفـيعة وبخبرة تصل إلى ما يقرب من  31عاماً فـي مجال االستشارات التنظيمية والتنمية تشمل التخطيط االستراتيجي ،وحوكمة الشركات،
والهيكل التنظيمي للشركات ،وتطوير املوارد البشرية والشؤون اإلدارية.
يحمل السيد الشرّاد شهادة البكالوريوس فـي اإلدارة من جامعة سانت إدواردز فـي أوسنت بوالية تكساس ،وشهادة معتمدة فـي شؤون إدارة املوظفـني.

إريك شوماخر
رئيس الخزانة للمجموعة

انضم السيد شوماخر إلى شركة مشاريع الكويت في عام  ،2019وهو يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع اخلدمات املصرفية االستثمارية تصل إلى ما
يقرب من  30عاماً .وقد تولى قبل انضمامه إلى شركة املشاريع العديد من املناصب في مجال األنشطة املصرفية التجارية في املنطقة وخارجها.
شغل السيد شوماخر مناصب قيادية في سيتي وأتش أس بي سي وعمل خالل العقد املاضي في الرياض وأبوظبي والكويت .يحمل السيد شوماخر
شهادة البكالوريوس في التجارة وماجستير في إدارة األعمال من جامعة كونكورديا في كندا ،كما أنه محلل مالي معتمد.

محسن علي حسين
رئيس التدقيق التنفـيذي للمجموعة

التحق السيد محسن حسني بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام  ،2006وهو يتمتـع بخبـرة كبيــرة فـي التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي.
وسبق له أن شغل مناصب لدى مكتب مدققي احلسابات اخلارجيني "كي بي إم جي" ،واملجموعة العربية إلعادة التأمني (أريج) ،وبنك البحرين
الوطني ،والبنك األهلي املتحد وبنك اخلليج املتحد .وهو محاسب قانوني مجاز ،ومدقق نظم معلومات مجاز ،ومدقق داخلي مجاز ،ويحمل شهادة
البكالوريوس فـي احملاسبة.

جو كوكباني
الرئيس التنفـيذي للمبادرات االستراتيجية للمجموعة

انضم السيد كوكباني إلى شركة مشاريع الكويت فـي عام  ،2018وهو يتمتع بحوالي  20عاماً من اخلبرة فـي مجال حتديد وهيكلة وتطوير وإدارة
االستثمارات واملشاريع فـي األسواق ما دون الناشئة .يقود السيد كوكباني املبادرات االستراتيجية واملشاريع اخلاصة وبرامج التحول عبر مجموعة
املشاريع .وقد شغل قبل انضمامه إلى شركة املشاريع مجموعة من املناصب حيث أسس وتولى منصب الرئيس التنفـيذي لشركة سي بيه سي
أفريقيا ،وقبل ذلك كان أحد الشركاء املؤسسني لشركة ويلو إميباكت إنفستمنت .كما تولى عدداً من املناصب فـي مؤسسات إقليمية ودولية رائدة
مبا فـي ذلك الرئيس التنفـيذي لالستثمار فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فـي فرانكلني متبلتون ،الشريك املؤسس والعضو املنتدب
فـي شركة اجلبرا كابيتال ،ورئيس إدارة األصول فـي شركة شعاع كابيتال .يحمل السيد كوكباني شهادة البكالوريوس فـي إدارة األعمال من جامعة
القديس يوسف فـي بيروت.
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عادل الوقيان
رئيس الخزانة

التحق السيد الوقيان بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام  .1995وكان قبل ذلك رئيس قسم تبادل العمالت األجنبية فـي دائرة اخلزينة فـي
بنك برقان .وهو عضو مجلس إدارة شركة العقارات املتحدة ،ورئيس مجلس إدارة تشيرمانز كلوب .كما تولى فـي عام  2006رئاسة جمعية أسواق
املال الكويتي .يحمل السيد الوقيان شهادة املاجستير فـي إدارة األعمال من جامعة يو أس آي فـي الواليات املتحدة.

أسامة طلعت الغصين
نائب رئيس أول  -قطاع البنوك

انضم السيد أسامة الغصني إلى شركة مشاريع الكويت فـي عام  .2013ويعمل السيد الغصني ،الذي يتمتع بخبرة تزيد عن  35عاماً فـي مجال
القطاع املصرفـي ،ضمن الفريق امل ُشرف على عمليات البنوك اإلقليمية التابعة لشركة املشاريع ووضع االستراتيجيات لها .وتولى السيد الغصني
قبل انضمامه إلى شركة املشاريع منصب املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط فـي مجموعة سيتي غروب املالية العاملية ،والعضو املنتدب والرئيس
التنفـيذي ملكتب بنك ستاندرز تشارترد اخلاص فـي دبي .كما تولى مناصب قيادية فـي كريديه سويس ،و  ،Pictetوبنك الكويت الوطني والبنك التجاري
الكويتي .ويحمل السيد الغصني شهادة البكالوريوس فـي إدارة األعمال والعلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن األمريكية.

توفـيق أحمد الجراح
المدير التنفـيذي  -ضاحية حصة المبارك

التحق السيد اجلراح بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام  ،2016ويتولى مسؤولية إدارة ضاحية حصة املبارك الذي يعتبر أول مشروع عقاري
متعدد االستخدامات فـي الكويت .يتمتع السيد اجلراح بخبرة تزيد عن  30عاماً فـي مجال القطاع العقاري واملالي وقد تولى قبل التحاقه بالعمل
لدى املجموعة ،منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب فـي شركة مجمّعات األسواق التجارية الكويتية كما كان مدير دائرة التمويل التجاري
فـي بنك الكويت الصناعي ،وهو حالياً رئيس مجلس إدارة احتاد العقاريني .يحمل السيد اجلراح شهادة البكالوريوس فـي إدارة األعمال من جامعة
بغداد وهو محاسب عام مجاز من مجلس امتحانات اليينوس – الواليات املتحدة ،وعضو املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني املجازين.

إيمان محمد العوضي
المدير التنفـيذي التصاالت المجموعة

التحقت اآلنسة العوضي بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت فـي عام  2010وتتولى مسؤولية تنسيق االستراتيجية العامة التصاالت املجموعة وإدارة
اتصاالت الشركات والعالقات اإلعالمية والتسويق فـي شركة املشاريع .وقبل التحاقها بالعمل لدى املجموعة ،عملت العوضي فـي نيوزويك العربية،
كما عملت فـي وكالة األنباء الكويتية كمراسلة للشؤون اخلارجية ،وهي تتمتع بخبرة كبيرة فـي مجال العالقات العامة واإلعالم والصحافة .حتمل
العوضي شهادة البكالوريوس فـي األدب اإلجنليزي من جامعة البحرين.
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كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا
المالية لعام :2020
سيتـم تزويـد المساهميـن الذين يحضرون الجمعية العمومية للشركة بمسودة نسخة
مطبوعة من البيانات المالية للموافقة عليها .بإمكان المساهمين طلب تزويدهـم بنسخـة
مطبوعــة مـن البيانـــات الماليـــة بالبريـــد المسلــم باليــد ،وذلــك قبـل سبعــة أيام مـن
تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه.
ولهذا الغرض ،يـرجى االتصال بإدارة اتصاالت الشركات فـي شركة مشاريع الكويت على
الهاتف رقم  +965 2294 3477لترتيب ذلك.
بإمكان المساهمين طلب إرسال نسخة من البيانـات الماليــة إليهم بالبريد اإللكتروني قبل
سبعة أيـام من تاريــخ اجتماع الجمعية العمومية المعلن عنه .ولهذا الغرض ،يرجى مراسلتنا
على عنوان البريد االلكتروني التالي kipco@kipco.com :لترتيب ذلك.
بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من البيانات المالية فـي صيغة ملف  PDFقبل
سبعة أيام من التاريخ المعلن عنه الجتماع الجمعية العمومية ،وذلك من موقع الشركة
على شبكة اإلنترنت www.kipco.com
ولمزيــد مــن المعلومات عن بياناتنــا الماليـة لعام  2020أو الحصـول على نسخ إضافـية من هذا
التقرير ،يرجى االتصال على الهاتف رقم +965 2294 3477
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ص.ب ،23982 :الصفاة ،13100 :الكويت
هاتف+965 1805 1805 :
فاكس+965 2294 3479 :
www.kipco.com

