
 



 الثالث   الر�ع  نتائج  حول نص املؤتمر الهاتفي  

 (القابضة)  الكو�ت مشاريع لشركة 2021عام  من

 

اليوم.   إيلينا سا�ش��  اتصال   �� التأخ��  إي أف ��  نيابة عن  إيلينا سا�ش��، و معكم  نأسف ع�� 

لشركة    2021عام  من  ثالث  الر�ع ال حول تنائج  رحب بكم �� املؤتمر الهاتفي  أ  ه��ميس 

(القابضة) ال�و�ت  ويسر�ي  مشاريع  السيد  أ.  اليوم  مؤتمر   �� معنا  ي�ون  نوج  أن 

) والسيد مصطفى  للمجموعة  الرقابة املاليةللمجموعة،  أول  رئيس  نائب  تا�� (هرو 

ن تحو�ل االتصال  وأود اآل   .ملالية وا�حاسبة)ا  ،لمجموعةل  ول رئيس أ  شامي (نائبال

 ليبدأ العرض اإليضا�� تا��هأنوج رو  �� السيدإ
ً
 لكم.  . شكرا

 

 لك يا  تا��  ه أنوج رو 
ً
. لكم ومساء ا�خ�� إيلينا شكرا

ً
نرحب  شركة املشاريع عن فر�ق  باإلنابة جميعا

�� مؤتمر  املالية لألشهر  بكم  النتائج  الهاتفي حول  ��  نا  املن��ية  سبتم��    30التسعة 

ع�� موقعنا اإللك��و�ي إ�� جانب  . ير�� مالحظة أن عرض اليوم متاح أيًضا  2021

البيانات املالية لهذه الف��ة. سوف يدعمنا زميلنا راهول هانز خالل جلسة األسئلة  

 واألجو�ة. 

 

 إل ال  اإليضا��من العرض    2ير�� الرجوع إ�� الصفحة  
ً
 موجزا

ً
خالء  �ي تتضمن بيانا

و إن  سؤولية.  امل اليوم  سنقدمها  ال�ي  البيانات  ��  �عض  �عض  املتوفرة  املعلومات 

�ستند هذه البيانات  اإليضا�� تتعلق يأحداث ذات طبيعة استشرافية، و العرض  

و�� عرضة للمخاطر  املشاريع  إ�� التوقعات والتنبؤات والتقديرات ا�حالية لشركة  

ليست ولذلك ف�ي    ،قد تؤثر سلًبا أو تؤثر ع�� النتائج املستقبليةعدم اليق�ن الذي  و 

 أو اإلنجازات أو النتائج املستقبلية.  ضماًنا لألداء

 

، فقد استمرت شر�ات  جائحة �ورونانظًرا ألن بيئة األعمال تظهر التعا�� �عد تأث��  

ن  حّس ت مجموعتنا، ال سيما �� ا�خدمات املالية، �� إظهار أداء �شغي�� مستقر أو م

  �� املن��ية  التسعة  األشهر  ف��ة  كما  2021سبتم��    30خالل  املؤتمرات  فعلنا  .   ��

 السابقة، سنناقش اليوم املؤشرات البارزة ألداء شر�اتنا الرئيسية. الهاتفية 

 



بتحديث   ل��و�دكم  مصطفى  السيد  إ��  االتصال  بتحو�ل  اآلن  األداء  حول  سأقوم 

 . اإليضا��العرض من  4�� الصفحة املشاريع املا�� لشركة 

 

 نوج، ومساء ا�خ�� ل�جميع.  أشكرك أ شامي  ال مصطفى 

 

الصفحة   إ��  العرض    4باإلشارة  لشركة    اإليضا��من  املا��  األداء  يو�ح  الذي 

، �انت اإليرادات أقل �ش�ل هام��ي عن العام املا��ي، مما يمثل انخفاًضا  املشاريع

عام  2بنسبة   من  األو��  التسعة  األشهر   �� إ��    ٪2021  دوالر    1.840لتصل  مليار 

عام    1.879مع  قارنة  باملأمر��ي   من  األو��  التسعة  األشهر   �� أمر��ي  دوالر  مليار 

  قق ��ي إ�� ارتفاع دخل االستثمار ا�ح. يرجع االنخفاض �� اإليرادات �ش�ل رئي2020

من إعادة قياس حقوق امللكية ا�حتفظ ��ا    2020  من عامالتسعة األو��    شهراأل في

�� ا�حدودة  سابًقا  لإلعالم  بان��  خاللمجوعة  توضيحھ  تم  كما    الهاتفي املؤتمر    ، 

 منخفًضاحققت  الر�ع السابق. باإلضافة إ�� ذلك،    ألر�اح
ً

من    ا�جموعة أيًضا دخال

بقيمة   التسعة    735الفوائد من عملياتنا املصرفية  �� األشهر  أمر��ي  مليون دوالر 

مليون دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو��   799مقارنة بمبلغ  2021األو�� من عام 

، �سبب انخفاض أسعار الفائدة. وقابل هذا االنخفاض ز�ادة قدرها  2020من عام  

حص  50  �� أمر��ي  دوالر  الدمج  مليون  جانب  إ��  الزميلة  الشر�ات  من  النتائج  ة 

والشب�ات الفضائية الرقمية خالل األشهر  عالم  ال�امل ملدة �سعة أشهر ألعمال اإل 

 .2021التسعة األو�� من عام 

 

إ��   واالستثمارات  االئتمان  خسائر  مخصصات  قبل  التشغي��  الدخل    312ارتفع 

مقارنة بدخل قدره    2021التسعة األو�� من عام  مليون دوالر أمر��ي خالل األشهر  

مخصصات    286 بلغت  املا��ي.  العام  من  الف��ة  نفس  خالل  أمر��ي  دوالر  مليون 

مليون دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من    209خسائر االئتمان واالستثمارات  

� من عام  مليون دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�  214مقارنة بمبلغ    2021عام  

2020. 

 



مليون دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام    55صا�� ر�ح قدره    حققنالقد  

�� األشهر التسعة األو�� من  ��جيلها  مليون دوالر أمر��ي تم    38مع  قارنة  بامل  2021

سنًتا للسهم الواحد   2.5فلس للسهم أو    7.6قدرها  . وهذا ُي��جم إ�� ر�حية  2020عام  

فلس للسهم    4.8الر�ح  �ان    ،2020و�� عام   .  2021هر التسعة األو�� من عام  �� األش

 سنت للسهم.  1.6أو 

 

 العرض إ�� السيد أنوج.  حو�لاآلن ، سأقوم بت و 

 

ال�ي �غطي األداء املا�� لبنك برقان.    5شكرك مصطفى. سوف ننتقل إ�� الصفحة  أ تا�� ه نوج رو أ

أر�اح بنك  اإليضا�� حول  عرض  الو   هاتفياملؤتمر النود أن نوجهكم جميًعا إ�� نص  

العثور عليھ ع�� املوقع    كموالذي يمكن  2021األو�� من عام  تسعة  ألشهر البرقان ل

اإللك��و�ي الرس�ي لبنك برقان ل�حصول ع�� مز�د من التفاصيل. تم عقد املؤتمر  

 ط الرئيسية. اليوم، سنغطي النقا  اإليضا��. �� عرضنا 2021نوفم��  8�� هاتفي ال

 

عند   مستقًرا  القروض  دف��  سبتم��    14.4ظل   �� كما  أمر��ي  دوالر   2021مليار 

  220نما دف�� القروض �� ال�و�ت �ش�ل مطرد بمقدار  و .  2020مقارنة بالسنة املالية  

  �� نمًوا  أيًضا  أننا شهدنا  إ��  باإلضافة  التسعة،  األشهر  خالل  أمر��ي  مليون دوالر 

مليون دوالر أمر��ي. من ناحية أخرى، شهدنا انخفاًضا    116و  الدف�� ا�جزائري بنح

بنسبة   تركيا  البالغة  13�� دف�� قروض  املستقلة  مليون دوالر    326٪ ع�� قاعدتھ 

أمر��ي، و�رجع ذلك أساًسا إ�� انخفاض قيمة العملة. وهذا �ع�ي أن دف�� القروض  

 يث القيمة بالدوالر األمر��ي. اإلجما�� ظل مشا�ً�ا تقر�ًبا لبداية العام من حجّمع ا�

 

مليون    846حيث بلغت    2021٪ كما �� سبتم��  6نمت الودائع بمعدل ص�� قدره  

مليار دوالر أمر��ي كما    14.4لتصل إ��    2020  ةاملالي مع السنة  قارنة  باملدوالر أمر��ي  

نمت  ، حيث  . �انت الز�ادة �� قاعدة الودائع مدفوعة بال�و�ت2021سبتم��    30��  

 مر��ي). أمليون دوالر  260مر��ي) وا�جزائر (أمليون دوالر  667٪ تقر�ًبا (أي 7بنسبة 

 



ت يتم  لم  للبيع،  بھ  �غداد �أصل محتفظ  لتصنيف مصرف  ��  عمجميع  نظًرا  لياتھ 

مقارنة بالف��ة املماثلة    2021سبتم��    30��  املن��ية  تسعة  األشهر الالدخل ملدة  قائمة  

 . 2020عام من 

 

مليون دوالر أمر��ي، بز�ادة    552مبلغ    2021بلغ الدخل التشغي�� للتسعة أشهر من  

  . و�عزى 2020ف��ة التسعة أشهر من عام  مع  قارنة  باملمالي�ن دوالر أمر��ي    7قدرها  

مليون دوالر أمر��ي نتيجة    55هذه الز�ادة إ�� ارتفاع الدخل من غ�� الفوائد البالغ  

املالية.   األوراق  وم�اسب  والعموالت  الرسوم  دخل  هامش  و ارتفاع  صا��  انخفض 

عام   من  األو��  التسعة  األشهر   �� مقابل  2.1إ��    2021الفائدة  األشهر  ٪2.3   ��  ٪

ث�� تخفيض أسعار الفائدة ال�ي تم تنفيذها  �سبب تأ  2020التسعة األو�� من عام  

 والتقلبات �� األسواق االقتصادية ال��كية.  2020�� الر�ع األول من عام 

 

مليون دوالر أمر��ي ��    156الدخل إ��  قائمة  انخفضت ا�خصصات ا�حملة ع��  و 

عام   من  األو��  التسعة  األشهر    178مقابل    2021األشهر   �� أمر��ي  دوالر  مليون 

 مدفوعة �ش�ل رئي��ي بتحسن التوقعات االقتصادية.  2020عة األو�� من عام  التس 

 

نتيجة للتحر�ات الرئيسية املذ�ورة أعاله، �جلت مجموعة بنك برقان صا�� دخل 

  108مقابل    2021مليون دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام    134قدره  

األو��   التسعة  األشهر   �� أمر��ي  دوالر  عام  مليون  حوا��  2020من  بز�ادة قدرها   ،

24.٪ 

 

مقابل    2021٪ �� الر�ع الثالث من عام  3.8ارتفعت �سبة األصول غ�� العاملة إ��  كما  

��    �سبة األصول غ�� العاملة، و�رجع ذلك أساًسا إ�� ارتفاع    2020٪ �� د�سم��  3.5

العادية من امل عن �سبة قيمة األ أعلن البنك  و ال�و�ت وا�جزائر.   ول  ستوى األ سهم 

CET1)(    و 10.2البالغة املال ٪  راس  كفاية  ��  16.3بنسبة    ) (CAR  معدل  كما   ٪30  

٪ ع�� 11.5٪ و  8.0وهذا مقابل ا�حد األد�ى للنسب املطلو�ة البالغ    ،2021سبتم��  

 التوا��.

 



مليون دوالر    209، انخفض دف�� القروض اإلقليمية بمقدار  6باالنتقال إ�� صفحة  

. و�ان االنخفاض �� دف�� القروض  2021أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام  

اإلقليمية مدفوًعا بانخفاض قيمة العملة �� تركيا كما هو مذ�ور سابًقا والذي قابلھ  

بمقدا الودائع  زادت  ا�جزائر.  عمليات   �� نمو  طفيف  دوالر    178ر  �ش�ل  مليون 

عام   من  األو��  التسعة  األشهر   �� املالية    2021أمر��ي  بالسنة  ، 2020مقارنة 

ذلك  ساهمت  و  قروضنا  ��  دف��  حصة  بلغت  عام،  �ش�ل  رئي��ي.  �ش�ل  ا�جزائر 

بنك برقان  ا�جّمعة لقروض ال٪ من إجما�� دف�� 27٪ و 25اإلقلي�ي وودائع العمالء 

ارتفع صا�� الر�ح من العمليات اإلقليمية �� األشهر  و �.  وودائع العمالء، ع�� التوا�

أشهر من عام    9مالي�ن دوالر أمر��ي مقابل    3بمقدار    2021التسعة األو�� من عام  

 و�رجع ذلك أساًسا إ�� انخفاض ا�خصصات �� بنك برقان تركيا.  2020

 

، وال�ي ت�خص أداء مجموعة  اإليضا��من العرض    7يمكننا اآلن االنتقال إ�� صفحة  

لم تصدر نتائجها �عد، لذلك لم  مجموعة ا�خليج للتأم�ن  نظًرا ألن  و ا�خليج للتأم�ن.  

. نتوقع  اإليضا���� عرضنا     2021من عام  األشهر التسعة األو��    نقم بتضم�ن نتائج

بما يتما��ى   2021من عام  األشهر التسعة    يجا�ي ��اإل   ا أدا�� ا�جموعة مواصلة  من  

 . 2021�� النصف األول من عام  امع أدا�� 

 

ب اآلن  االتصال  سأقوم  شركة  ملصطفى،  تحو�ل  أداء  تحديث  عليكم  �عرض  ل�ي 

 ا�خليج املتحد القابضة.  

 

نوج. أصدرت شركة ا�خليج املتحد القابضة نتائجها هذا الصباح حيث  أشكرا لك يا   شامي  ال مصطفى 

أداء العام املا��ي. بلغت اإليرادات �� األشهر التسعة األو�� عن  أشارت إ�� تحسن  

عام   بنسبة    132مبلغ    2021من  زادت  وال�ي  أمر��ي،  دوالر  من  29مليون   ٪102  

. و�رجع ذلك إ�� حد كب��  2020مليون دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام  

إ�� االنتعاش �� دخل االستثمار الذي انخفض �ش�ل حاد �� العام املا��ي �سبب  

تحر�ات السوق السلبية إ�� جانب الز�ادة �� حصة النتائج من الشر�ات الزميلة إ��  

مالي�ن دوالر   9من    2021مليون دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام    27

) مليون 2. وارتفع دخل االستثمار من (2020ي �� األشهر التسعة األو�� من عام  أمر��



مليون دوالر أمر��ي ��   26إ��    2020دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام  

 .2021األشهر التسعة األو�� من عام 

 

 مع ظروف السوق ا�ح
ً
  28سنة، انخفضت مخصصات خسائر االئتمان من  تتماشيا

التسعة األو�� من عام  ملي مالي�ن دوالر    4إ��    2020ون دوالر أمر��ي خالل األشهر 

 . 2021أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام 

 

مالي�ن دوالر   7�ش�ل عام، انخفض صا�� خسارة شركة ا�خليج املتحد القابضة إ�� 

مليون دوالر    46مقارنة بخسارة قدرها    2021أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام  

التسعة األو�� من عام   �� األشهر  إ��  2020أمر��ي  �� ا�خسارة  . ويعزى االنخفاض 

 مز�ج من ز�ادة اإليرادات وانخفاض ا�خصصات. 

 

العقار ، قامت  9صفحة  إ��  باالنتقال   باإلعالن  املتحدة  ات  شركة  نتائجها  للتو  عن 

. اإليضا���� عرضنا  ف�ي غ�� مضّمنة  ولذلك    2021لألشهر التسعة األو�� من عام  

 �شغيلية بلغت  
ً
مليوم دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة    33.4حققت الشركة أر�احا

مليون دوالر أمر��ي ��   15.4باملقارنة مع الـ   ٪117بز�ادة قدرها  2021األو�� من عام 

الر�ح بنسبة    . كما2020الف��ة املقابلة من   مليون دوالر    8.2إ��    ٪150ارتفع صا�� 

دوالر    16.2بقيمة  باملقارنة مع خسارة    2021أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام  

من   املقابلة  الف��ة   �� التحسن  2020أمر��ي  للشركة  اإليجابية  النتائج  و�عكس   .

ال�و�  �� �ورونا  بجائحة  املتعلة  التداب��  رفع  مع  تب�ن التدر���  كما  واملنطقة.  ت 

 �� الدخل من قطاع الفندقة.
ً
 �� الدخل من اإليجارات وتحسنا

ً
 النتائج ارتفاعا

 

 بتحو�ل االتصال إ�� أنوج لتغطية با�� الصفحات. اآلن سوف أقوم 

 

  روهتا�� نوج  أ
ً
. تماشًيا مع اس��اتيجي��ا لل��ك��  OSNال�ي �غطي    10صفحة    ع��لك. نحن اآلن    شكرا

  612الـ  رب  ا نمًوا �حًيا مع ما يق  OSN، تظهر  ع�� االن��نت  بث شر�حة منتجات ال ع��  

سبتم��   اعتباًرا من  القطاع  هذا   �� تواصل  2021ألف مش��ك  كما   .OSN    تقديم

ا�حتوى الغر�ي والعر�ي ا�حصري �� املنطقة مع األفالم  ات واحد من أفضل مجموع



ذات   التجار�ة  العالمات  من  املواملسلسالت  والقنوات  العالية  تخصصة  ا�جودة 

وقنوات األطفال وعدد م��ايد من ال��امج األصلية. تم إطالق ثالثة إصدارات أصلية  

عام   عام  2020��   �� اآلن  ح�ى  م��ا  خمسة  إطالق  وتم  الشركة    2021،  وتخطط 

فر�ق إدار��ا بإضافة مواهب    OSN�� العام املقبل. كما عززت  توجھ  لتعز�ز هذا ال 

التقدم التكنولو��  ��    الس��من ذوي ا�خ��ة خالل الر�ع األخ�� بينما واصلت  جديدة  

ملنصة التوزيع ا�خاصة ��ا. كما أو�حنا �� املا��ي، يظل ال��ك�� ع�� تحقيق أفضل  

العمل  �� شر�ائنا  وت�امل سلس مع  وتجر�ة مستخدم  فئ��ا،   ��  ،واجهة مستخدم 

 مدعوًما بمحرك قوي لتحليل البيانات.

 

شركة القر�ن لصناعة الكيماو�ات  السنة املالية ل نظًرا ألن  ،  11صفحة  باالنتقال إ��  

مارس  �� تنت�ي  األ الب��ولية  لف��ة  النتائج  �عرض  قمنا  الستة  ،  ��  شهر    30املن��ية 

، حيث �جلت شركة القر�ن لصناعة الكيماو�ات الب��ولية صا�� ر�ح  2021سبتم��  

مليون دوالر أمر��ي    9  بلغ  ل هذه الف��ة، مقارنة بر�حمالي�ن دوالر أمر��ي خال  7قدره  

٪ 8عن نفس الف��ة من العام املا��ي. ويعزى هذا االنخفاض �� صا�� الر�ح بنسبة  

  �� لها  التا�عة  الشركة  سداف�و،  شركة  إيرادات  انخفاض  إ��  سنوي  أساس  ع�� 

،  ر�اتال�و�تية للعطالشركة  مجال األغذية واأللبان، وانخفاض حصة الدخل من  

 . شركة زميلةو�� 

 

الفوائد  من  دخل  ال�جل البنك األرد�ي ال�و��ي أداًء �شغيلًيا ثابًتا، حيث ظل صا��  

نفس    باملقارنة مع  2021من عام  شهر التسعة األو��  ف��ة األ   مستقًرا إ�� حد كب�� ��

للسنة  ، بينما أظهر �ل من الودائع ودف�� القروض مستو�ات مماثلة  2020من  الف��ة  

مالي�ن دوالر أمر��ي    6�ح قدره  . عالوة ع�� ذلك، أعلن البنك عن صا�� ر 2020املالية  

مالي�ن دوالر    5مقارنة بخسارة صافية قدرها      2021ألشهر التسعة األو�� من عام  ل

�سبب انخفاض إجما�� ا�خصصات    2020  من عام  أمر��ي �� األشهر التسعة األو��

مليون    57  مقارنة بـ  2021�� األشهر التسعة األو�� من عام    مليون دوالر أمر��ي   33إ��  

 . 2020دوالر أمر��ي �� األشهر التسعة األو�� من عام 

 

 .العرض اإليضا��ن قد وصلنا إ�� ��اية ��ذا ن�و 



 

لدعوة مستمعينا لطرح أي أسئلة قد  لينا  يإ�� إاآلن    قوم بتحو�ل االتصالنسوف  

 ت�ون لد��م.

 

 .تفضل .السؤال األول من زفار نز�م سا�ش�� إيلينا  

 

  زفار نز�م
ً
ب  شكرا بإعالمنا  بإم�انك  هل  العرض.  النقدي  لهذا  الشركة  الرصيد  مستوى  ع�� 

 ؟ من العامر�ع  هذا ال القابضة �� ��اية 

 

 مليون دوالر أم���ي.  477�ان  2021سبتمر   30��  ي رصيد النقدال راهول هانز 

 

 ؟  شركة املشاريعمبلغ عرض ا�حقوق ا�خاص �  يرصيد النقدال هل �شمل  زفار نز�م 

 

 .  2021خالل الر�ع الرا�ع من سنة سوف يقفل االكتتاب �� ز�ادة رأس املال كال،  راهول هانز 

 

إصدار ا�حقوق ا�خاص ببنك برقان وأثر عرض حقوق   ديرصيد النقالهل �عكس  زفار نز�م

 ا�خليج للتأم�ن، أم  سينعكس هذا األثر ع�� الر�ع الرا�ع؟  مجموعة مساه�ي 

 

��   راهول هانز  حصتنا  فإن  و�التا��  الثالث،  الر�ع   �� إنجازه  تم  للتأم�ن  ا�خليج  حقوق  إصدار 

. أما إصدار حقوق  2021سبتم��    30االستثمار قد ا�عكست ع�� الرصيد النقدي ��  

بيانات   أثره سوف ينعكس ع��  الرا�ع ولذلك فإن  الر�ع   �� يتم  بنك برقان فسوف 

 الر�ع الرا�ع.  

 

  زفار نز�م
ً
لك. منذ قيامكم باإلعالن عن بيع شركة التعليم املتحدة بالقيمة الدف��ية،    شكرا

 هل بإم�انك توضيح ما إذا �ان لشركة التعليم املتحدة أي ديون؟  

 

��   نوج روهتا�� أ الصفقة  تمت  وقد  خاصة  شركة  املتحدة  التعليم  مستوى   شركة  تحت  كيان 

 ، ولذلك ليس بإم�اننا الكشف عن املز�د من املعلومات.  شركة املشاريع



 

أعتقد أنھ يمكن استخالص القيمة الدف��ية من بياناتكم املالية ألن مساهم��م ��  زفار نز�م

ثم    2016�� سنة    و��ي�ينار  مليون د  23الدف��ية تم تقييمها بمبلغ  الشركة بالقيمة  

حوا��   تبلغ  حصة  ع��  باالستحواذ  القيمة   ٪20قمتم  فإن  و�التا��  الشركة،   ��

البالغة   �حصتكم  حوا��    ٪64الدف��ية  ت�ون  أن  د  33جب  هل و��ي�ينار  مليون   .

 بإم�انك تأكيد ذلك؟  

  

تلك مصطفى الشامي  �انت  �علم،  إ��  العملية    كما  و�النظر  الثالث،  الر�ع  �عد  إنجازها  تم   الحقة 

مما   أك��  إضافية  معلومات  أي  عن  الكشف  يمكننا  ال  للكيان،  ا�خاصة  الطبيعة 

 سبق لنا الكشف عنھ �� البيانات املالية.  

 

بالقيمة   زفار نز�م حصتكم  ببيع  قمتم  قد  أنكم  املذ�ور  اإلفصاح  سياق   �� ذكرت  أنك  بما 

لكم    الدف��ية، سبق  قد  بأنھ  منطقي  استنتاج  هناك  أن  هو  تأكيده  أحاول  ما  إن 

ثم استحوذتم    2016الكشف عن القيمة ال�ي �انت مساهمتكم مقّيمة ��ا �� سنة  

 . 2017ع�� حصة إضافية �� سنة 

 

تأثرت   مصطفى السامي  فقد  و�التا��  تا�عة  شركة  ذلك  �عد  أصبح  الكيان  ذلك  ولكن  �حيح،  هذا 

الت�لفة با�حصة الالحقة �� الر�ح وتوزيعات األر�اح، وهذه املعلومات ا�حددة �انت  

مدرجة �� دفاتر شركتنا التا�عة، ألن شركة التعليم املتحدة لم تكن مملوكة من قبل  

 �ش�ل مباشر. شركة املشاريع 

 

بما أن شركة التعليم املتحدة  قد بيعت إ�� طرف ذي صلة، هل قمتم بتعي�ن أي   زفار نز�م

 مستشار للصفقة؟  

 

تم    تتم مصطفى الشامي  وقد  مستقل،  مقّيم  أجراه  الذي  العادل  التقييم  أساس  ع��  صفقتنا 

 احتساب أنھ لم يتم ��جيل أي ر�ح أو خسارة �� هذه الصفقة. 

 



سيدي شات�و. هل بإم�انك إعطاؤنا وهو من  حادثة  ا�اآلن السؤال التا�� من    سنأخذ إيلينا سانتش�� 

املز�د من التفاصيل حول أداء بنك برقان وما إذا �ان هناك أي �غي�� �� اس��اتيجية  

 البنك؟  

 

  أنوج روهتا�� 
ً
العرضشكرا أثناء  ذكرت  كما  اإلضافية  اإليضا��  .  التفاصيل  من  الكث��  هناك   ،

. إذا  البنكلمستثمر�ن ا�خاص ب الهاتفي لؤتمر  املوقع بنك برقان من  املتوفرة ع�� م

يتعلق   وفيما  عليھ.  اإلجابة  �سرنا  سوف  األداء  حول  محدد  سؤال  أي  لديك  �ان 

الفرص   ع��  ينصّب  ال��ك��  يزال  ال  العام،  إ��  ��  باالتجاه  اسمتمعت  لو  ال�و�ت. 

ى أن ال��ك�� �ان وال  ا�خاص ��م أيضا، س�� اإليضا��  نص العرض  قرأت  اإلدارة و 

يزال ينصّب ع�� تجنب ا�خاطر املوجودة �� دول مثل تركيا ألن ذلك البلد يمر بدورة  

اقتصادية خاصة بھ و�تحديات. ولذلك فقد كنا حذر�ن فيما يتعلق باملناطق خارج  

�شهد   لم  عملتھ  ألن  بكث��  أفضل  البلد  ذلك  أداء  �ان  ل�جزائر،  بالنسبة  ال�و�ت. 

��ة ال��كية، فقد    تقلبات شديدة
ّ
كما �ان يبدو عليھ ا�حال �� البداية، أما بالنسبة لل

 نخفاضشهدت قيم��ا املز�د من اال 
ً
، يبدو أن ال�و�ت �� املنطقة  . وكما ذكرت سابقا

 
ً
علما املتوسط،  املدى  ع��  عل��ا  ال��ك��  يجري  فرص    ال�ي  عن  تبحث  اإلدارة  بأن 

للنمو، وهذا أحد األسباب وراء �عز�ز الهي�ل الرأسما��. ال تزال هذه �� االس��اتيجية  

األساسية. أعتقد أننا تحدثنا �� املا��ي بإسهاب عن �ون الرقمية �� السمة األبرز 

يتعلق   فيما  للتسريع  أو  بواألهم  الدخل  جانب  ع��  سواء  وا�خسارة،  الر�ح  بيان 

�ن كفاءة الت�لفة، وهذه املبادرات ال تزال جار�ة ع�� النحو ا�خطط لها. لدينا  تحس 

 سنو�ة تخص املإجراءات  
ً
خالل ف��ة د�سم��/يناير، وعندما �عود    ��انية تتم عادة

بإم�اننا   ي�ون  سوف  ال�املة،  بالسنة  ا�خاصة  املستجدات  معكم  لنستعرض 

 تزو�دكم باملز�د من املعلومات. 

 

  إيلينا سانتش�� 
ً
 لكساندر أيوب. تفضل. أأنوج. سوف نأخذ السؤال التا�� من  شكرا

 

  كساندر أيوب يلأ
ً
أن    شكرا بما  أسئلتھ.   �� زفار  أثاره  ما  �عض  أتا�ع  أن  فقط  أردت  العرض.  لهذا 

، نود أن �سلطوا املز�د  شركة املشاريعالكث��ين من شر�ائنا هم من حملة  سندات  

يج  ما  ع��  الضوء  اس��اتيجيتكم  من  وتوضيح  القابضة  الشركة  مستوى  ع��  ري 



 
ً
قص�� األجل خالل بضعة أر�اع السنة.    خاصة وأن أحد سنداتكم سوف يصبح دينا

�ي أفهم اآلن، أن النقد �� م��انيتكم �� الر�ع الثالث ع�� مستوى الشركة القابضة  نإ

لهذا البند �� ��اية    مليون دوار أم���ي. ما هو الرقم الذي تتوقعونھ  477يبلغ حوا��  

 السنة؟  

 

يكس، بما أن ف��ة االكتتاب �� إصدار ا�حقوق ا�خاص بنا لم تنتھ �عد، نحرص لأ أنوج روهتا�� 

 �� وندخل  االكتتاب  ف��ة  تنت�ي  أن  �عد  تطلعية.  تقديرات  بأي  اإلدالء  تجنب  ع�� 

التا��، سوف ي�ون بإمكننا الكشف عن املز�د من التفاصيل. الهاتفي  ؤتمر  املنطاق  

إن معظم البيانات متاحة �� النطاق العام. أما اآلن فإن هناك عملية إصدار حقوق  

ال تزال جار�ة وقد سبق لنا أن قدمنا �عض التوجيھ �شأن السنة حول االستثمارات  

ع نزال  ال  أننا  هو  اآلن  قولھ  �ستطيع  ما  �ل  إن  �شأن  املتوقعة.  التوجيھ  ذلك  ند 

نطلب   املتاحة،  املعلومات  تلك  ع��  و�ناء  ولذلك،  شر�اتنا.  مجموعة   �� االستثمار 

 منك أن تقوموا بتقييمكم ا�خاص �� هذه املرحلة.  

 

  كساندر أيوب يلأ
ً
  477إن لديكم    ؟يمكننا القيام بھ هو فقط استيضاح �عض االف��اضاتهل  ،  حسنا

ما هو ا�جزء من هذا املبلغ الذي �عتقد أن من املرجح   .مليون دوالر أم���ي من النقد 

 توظيفھ �� إصدار ا�حقوق ا�خاص ببنك برقان؟

 

�ستطيع   أنوج روهتا��  ال  ألننا  بھ  القيام  �ستطيع  ال  ما  وهو  تطلعية،  ببيانات  إدالء  �ش�ل  هذا 

االكتتاب �� اإلدالء بأي تقدير �� هذه املرحلة فيما يتعلق ��ذا األمر وذلك ألن ف��ة  

�عد. تنتھ  لم  برقان  ببنك  ا�خاص  ا�حقوق     إصدار 
ً
توج��ا قّدمنا  أن  لنا  سبق    لقد 

�شأن االستثمار الرأسما�� �� مجموعة شر�اتنا، و�مكننا تأكيد ذلك �� هذه   لسنةلا

 املرحلة.  

 

بنشر البيانات  ، ال يزال �ل ��يء يتوافق مع ما سبق لك إعالمنا بھ عند قيامكم  اإذ كساندر أيوب يأل

 ا�خاصة بكم �� ��اية شهر يونيو. هل ال يزال التوجيھ العام كما �ان عليھ آنذاك؟ 

 



مليون دوالر خالل السنة، ونتوقع أن    200  –  150�عم. لقد ذكرنا التوجيھ �شأن   أنوج روهتا�� 

 ن�ون ضمن هذا اإلطار.  

 

 مليون دوالر أم���ي �� بنك برقان. �حيح؟    200 – 150، نحن نت�لم عن  �خ اإذ كساندر أيوب يأل

 

 �جميع شر�ات ا�جموعة، بما �� ذلك بنك برقان.   ھإن أنوج روهتا�� 

 

أعتقد أنھ �ان هناك بيان بأنكم خصصتم مبلغ    .أعنقد أن هذا األمر أثار االلتباس كساندر أيوب يأل

و    150 ل��قان  دوالر  ل  100مليون  أم���ي  دوالر  ��    OSNلـ  مليون  أخرى  وشر�ات 

مليون دوالر   150مليون دوالر وليس  250ا�جموعة. إذا لقد �ان ذلك األمر يتعلق بـ 

  أم���ي ل�جميع. هل يمكنك توضيح هذا األمر لنا،
ً
   .ألنھ سيفيدنا كث��ا

 

 مليون دوالر أم���ي.    200 –  150إنھ �جميع شر�ات ا�جموعة، و�ان النطاق  أنوج روهتا�� 

 

  كساندر أيوب يأل
ً
  . 2021مليون دوالر �� الر�ع الثالث من سنة    100، الرصيد النقدي أنخفض بـ  حسنا

 
ً
 ؟لذلك. هل بإم�انك إعطاؤنا سببا

 

�ان عملية   راهول هانز  الرائ��ي  �الدافع  ا�حقوق  إصدار   �� للتأم�ن  جموعة  االكتتاب  ا�خليج 

 . 2021والذي أنجز �� سبتم�� 

 

  ألكساندر أيوب 
ً
سنة  حسنا  �� السندات  تمو�ل  إعادة  �ع��مون  كيف  إصدار  2023،  هناك  هل  ؟ 

أ محتمل،  آخر  أنكم  حقوق  هل  م  باألصول؟  التصرف  اس��اتيجية  إ��  مطمئنون 

 �خاصة بكم واملتعلقة بالتصرف باألصول؟ حققت أي تقّدم �شأن االس��اتيجة ا

 

ال �ستطيع الكشف عن أي تطور حول هذه ا�خيارات، فهذه �لها خيارات متاحة   أنوج روهتا�� 

ونحن �عكف ع�� تقييمها، وسي�ون بإم�اننا إطالعكم ع�� فحواها �عد أن تتطّور  

 أك��. 

 



  كساندر أيوب يأل
ً
حاليا ألن األمر سابق ألوانھ؟ إنھ ملن املهم  ، أنتم ال �ستطيعون الكشف ع��ا  حسنا

سندات، وعندما تقوم لنا الشركة إ��ا  ام��   جدا أن ت�ون الصورة وا�حة لدينا كح

ال �ستطيع الكشف عن معلومات، سوف يصبح من الصعب ع�� حملة  السندات  

 واملستثمر�ن معرفة حقيقة ما يجري ومعرفة ما �� السينار�وهات ا�حتملة.  

 

نوفم��   روهتا��   أنوج شهر   �� اآلن  نحن  ا�خيارات.  جميع  إ��  ننظر  عن  2021إننا  عّ��ت  وأنت   ،

 
ً
قص�� األجل �عد حوا�� خمسة أشهر من اآلن. نأمل أن    مخاوف من أنھ سيصبح دينا

 د من التوضيح قبل ذلك الوقت.  �نقدم املز 

 

  كساندر أيوب يأل
ً
 حسنا

ً
كث��ا ذلك  �ساعدنا  سوف  قب،  األخ��  من  . سؤا��  لغ��ي  ا�جال  أف�ح  أن  ل 

 
ً
وال تزال التوقعات سلبية بالنسبة   املستثمر�ن هو: لقد انخفضت التصنيفات كث��ا

 للنظرة املستقبلية
ً
لدى اإلدارة بحيث يجعلها �عمل ع��    . هل هذا األمر ال يزال مهما

 
ً
م أن إذا لم نقل العمل ع�� رفعها ملستوى أع��، أ  ،تحقيق تصنيفات أك�� استقرارا

 هذا ليس من األولو�ات �� هذه املرحلة؟  

  

إن هذا األمر مدفوع �عدة عوامل مالية إ�� جانب العوامل التجار�ة، ونحن �عمل  أنوج روهتا�� 

 
ً
. ولذلك، من الصعب علينا ��  ع�� �عض هذه العوامل، و�عضها طو�ل األجل قليال

 عمل  � هذه املرحلة أن نحدد الوقت الذي ستتظافر �ل اآلثار و 
ً
ع�� إحداث �غي��    معا

�� التصنيف، فنحن �عمل ع�� تقييم تلك ا�خيارات وسوف نختار أفضلها �� سياق  

تقييمنا ��دف تحس�ن األرقام املالية. وهذا هو ما تطرقت لھ �� أسئلتك السابقة،  

 
ً
جزءا �ش�ل  أصبحت     بحيث 

ً
لهذه  هاما املا��  األداء  تحس�ن  هو  الثا�ي  واألمر   .

ع أعمالها �ش�ل عام، األمر الذي �ع�ي �ش�ل أسا��ي تحقيق  الشر�ات، وتحس�ن وض

و برقان،  بنك  و��  األساسية،  شر�اتنا  من  وأع��  أفضل  ومجموعة    OSNعوائد 

و  للتأم�ن  واعتماد  ة  شركا�خليج  إعداد  يجري  سوف  القابضة.  املتحد  ا�خليج 

ي ما  القادمة، حيث سنو�ح ف��ا  الثالثة  نب��  امل��انيات خالل الشهر�ن أو األشهر 

تحقيقھ لتحسن األداء. و�التا��، فإننا �عمل ع�� تطبيق إجراءات محددة و�عد  ذلك  

 ن��ك األمر لو�االت التصنيف لتقوم بدورها.  

 



  كساندر أيوب يأل
ً
   فهمت ذلك. شكرا

ً
. هل ال تزالون تبحثون �� أمر  OSNـ  .  سؤا�� األخ�� يتعلق بجز�ال

ماذا يمكن أن ي�ون اإلطار الزم�ي ملثل  ؟  OSNبيع محتمل �جزء من مساهمتكم ��  

تركزون ع�� إعادة الشركة إ�� وضع الر�حية    هذه العملية؟ أم أنكم �� هذه املرحلة

 
ً
إدخال شر�ك    وتنمي��ا داخليا أو  لبيع محتمل  زم�ي  برنامج  لديكم  بيعها؟ هل  قبل 

 معكم 
ً
 ألوانھ؟ و�يع جزء من حصتكم؟ أم أن هذا األمر ال يزال سابقا

 

ح�ى اآلن، �ان ال��ك�� ع�� تحس�ن األداء التشغي�� وهو أمر بيدنا. إننا نبحث عن   أنوج روهتا�� 

كيانات  لالفرص   جميع   �� واملنافس�ن  السوق   �� أخرى  جهات  مع  املش��ك  لعمل 

ر�ة، وعندما يتم تحقيق تقدم ملموس  وهذه عملية جا،  OSNا�جموعة، بما �� ذلك  

 ع�� هذا الصعيد، سوف نطلعكم عليھ. 

 

  كساندر أيوب يأل
ً
 م ، فهحسنا

ً
  ت. شكرا

ً
 .  جز�ال

 

 السؤال اآلن لراكيش تر�با�ي. تفضل.  إيلينا سانتش�� 

 

م  كمرة أخرى. إ�ي أفهم أنھ ال يمكن  ي ركز النقد املأردت فقط طلب التوضيح حول   راكيش تر�با�ي 

الكشف عن املعلوات التطلعية �� هذه املرحلة، ولكن، ل�ي تت�ح الصورة لنا �عض  

لديكم   ي�ون  أن  يجب  أنھ  فهمت  لقد  أم���ي     40حوا��  ال��يء،  دوالر  مليون 

مليون    46كمتطلبات مصرفات �شغيلية ودفعات فوائد خالل الر�ع األخ��، وحوا�� 

ع��    يو���ينار  د أنكم ستحافظون  اف��اض  برقان، ع��  بنك  حقوق  إصدار  ألجل 

 لديكم  ال�ي  لكية  �سبة امل
ً
. وفيما يتعلق بالتدفقات الواردة، إ�ي أنظر إ�� إصدار  حاليا

. فيما يتعلق ببيع  و��ي�ينار  مليون د  80، وهذا �ع�ي  شركة املشاريعا�حقوق ا�خاص � 

، أر�د فقط أن أتأكد مما إذا �انت هذه    املتحدة العقار�ة  ا�حصة �� شركة األنصار

العملية قد أنجزت أم ال؟ و�ذا �ان ا�جواب بالنفي، م�ى تتوقعون استالم حصيلة  

 عملية البيع هذه؟ 

 

العام.   راهول هانز  السياق   �� املتاحة  املعلومات  حسب  �حيحة  ذكر��ا  ال�ي  العامة  األرقام 

 
ً
سابقا قلنا  كما  �عطي  ولكن،  أن  نود   ، 

ً
بحث    أرقاما عند  التوقعات  لهذه  محددة 



البيانات كما �� �� شهر د�سم��. بالنسبة لسؤالك الثا�ي املتعلق ببيع املساهمة ��  

قد أنجزت تلك العملية �� الر�ع الثا�ي وتم قبض  �ة، للعقار املتحدة اشركة األنصار 

 
ً
 .  حصيلة العملية بال�امل �� الر�ع الثا�ي أيضا

 

مستوى    ل�ش� راكيش تر�با�ي  ع��  ا�خارجة  والتدفقات  الواردة  بالتدفقات  يتعلق  وفيما  عام، 

الشركة األم، ال نتوقع تطورات كب��ة ف�ي من األمور ال�ي أفهم أ��ا تمثل �ش�ل رئي��ي 

 التدفقات النقدية للشركة األم خالل الر�ع الرا�ع.  

 

   بناءً  راهول هانز 
ً
العام حاليا السياق   �� املتاحة  املعلومات  نقدية  ع��  تدفقات  تمثل  إن هذه   ،

 واردة وتدفقات نقدية خارجة. 

 

  راكيش تر�با�ي 
ً
 . شكرا

 

ما حجم األموال ال�ي قمتم ب�خها �� الشر�ات التا�عة خالل األر�اع الثالثة املاضية   فالديم�� ديفيد

   ؟من السنة ا�حالية

 

  راهول هانز 
ً
سابقا أنوج  ذكر  سنة  كما  ل�امل  بالنسبة  لھ  2021،  ا�خطط  مجموع  يبلغ   ،

ا�جموعة   شر�ات   �� أم���ي،    200  –   150لالستثمار  دوالر  هذا  و مليون  يزال  ال 

 
ً
 .  2021لسنة  ا�خطط قائما

 

ام التدفقات النقدية الرئيسية ا�خارجة والواردة للر�ع الرا�ع  ق ر أهل يمكنك تأكيد   كساندر أيوب يأل

 ؟ 2021من سنة 

 

املذ�ور  راهول هانز  األرقام  إن  السابق،  السؤال  �شأن  راكيش  السيد  ذكر  مع    ةكما  تتوافق 

 املعلومات الواردة �� السياق العام. 

 

امل��انية   كساندر أيوب يأل  �� بھ  االحتفاظ  املالئم  من  بأن  �شعرون  الذي  للنقد  األد�ي  ا�حد  هو  ما 

 العمومية؟



 

  أنوج روهتا�� 
ً
، كنا �س��دف االحتفاظ بما يكفي من النقد لتغطي ال��امات الديون قص��ة  تار�خيا

 األجل، وال زلنا �س��دف ا�حافظة ع�� هذا الن�ج.  

 

  كساندر أيوب يأل
ً
مليون   800لديكم أك�� من    ولكن بما أنھ ليس لديكم ديون قص��ة األجل، بل  حسنا

سنة    �� �ستحق  الدين  من  لالح2023دوالر  تخططون  كيف  بالسيولة  ،  تفاظ 

 ا�خاصة بكم؟

 

  أنوج روهتا�� 
ً
   شكرا

ً
سابقا ذكرنا  كما  اللسؤالك.  من  مز�د  إلقاء  بإم�اننا  سي�ون  ع��  ضوء  ، 

 
ً
شهرا عشر  اإلث�ي  ف��ة  من  اق��ابنا  مع  االستحقاقات  �شأن  تار�خ    سيولتنا  قبل 

 االستحقاق. 

 

  كساندر أيوب يأل
ً
  شكرا

ً
 .  جز�ال

 

الليس   إيلينا سانتش��  مؤتمرنا  نختتم  و�ذلك  األسئلة،  من  املز�د  ألنوج  هاتفيلدينا  اآلن  �عود   .

 ومصطفي إلبداء مالحظا��ما ا�ختامية.  

 

  أنوج روهتا�� 
ً
  شكرا

ً
 . �عتذر عن التأخ�� �� بدء هذا اللقاء والعائد ألسباب فنية.  لكم جميعا

 

  مصطفى الشامي 
ً
 .  هاتفيور هذا املؤتمر الض�ح أشكركم جميعا

 

 


