




 المالية نتائجحول الالمؤتمر الهاتفي  نص
 2021عام لشركة مشاريع الكويت )القابضة( ل

 
  وأرحب نيابة عن المجموعة المالية هيرميس،    لينا سانشيزإالخير جميعًا. معكم    مساء المقدمة 

لمجموعة شركة    2021  لعاممن ا  لرابعالربع احول نتائج  بكم في المؤتمر الهاتفي  
نائب رئيس المدراء ن يكون معنا في مؤتمر اليوم  أ. يسرني  مشاريع الكويت )القابضة(

لمجموعة المشاريع    الماليين  مصطفى  شركة  أول رئيس  نائب  و   ،شاميالالسيد 
نائب رئيس أول لشؤون االتصال  و   ،تاجيهنوج رو أالسيد    الرقابة المالية  -   للمجموعة
ن تحويل االتصال  يمان العوضي. أود اآلإنسة  اآل  المستثمرين للمجموعةوعالقات  

 لكم.   . شكراً يمان العوضيإ نسة اآللى إ

باإلنابة عن فريق اإلدارة التنفيذية الجديدة في ومساء الخير جميعًا.    ،ليناإ  شكرًا لك   العوضي إيمان 
للسنة المالية    األرباح الخاصة بنا  مؤتمر تحليلفي  شركة مشاريع الكويت أرحب بكم  

. يرجى مالحظة أن عرض اليوم متاح أيًضا على  2021  ديسمبر  31المنتهية في  
 موقعنا اإللكتروني إلى جانب البيانات المالية لهذه الفترة. 

على  يرجى   الذي    2الصفحة  أواًل االطالع  التقديمي  العرض  "من  إخالء يتضمن 
في   "مسؤولية المتوفرة  والمعلومات  اليوم  سنقدمها  التي  البيانات  بعض  مختصر. 

أ يمكن  التوقعات  العرض  إلى  البيانات  هذه  تستند  مستقبلية.  نظرة  ذات  تكون  ن 
وهي عرضة للمخاطر والشكوك التي لشركة المشاريع  والتقديرات الحالية    نبؤات والت

المستقبلية.   النتائج  على  تؤثر  أو  سلًبا  تؤثر  أو  كما  قد  لألداء  ضماًنا  ليست  إنها 
 اإلنجازات أو النتائج المستقبلية. 

االقتصاد الكلي. من المتوقع أن يؤدي على صعيد  تحديثات    3تتضمن الصفحة  
العالمي وزيادة التضخم  االقتصاد  نمو  تباطؤ    الحالي بين روسيا وأوكرانيا إلىنزاع  ال

من المتوقع أن تواجه المنطقة بشكل أساسي بسبب تعطل إمدادات الطاقة الروسية.  



المصدرة للنفط من أسعاره    تأثيرات مختلفة، ففي الوقت الذي سوف تستفيد فيه الدول
المرتفعة، فإن جميع الدول سوف تتأثر بالتضخم العالمي وتعطل سلسلة توريد المواد  
الغذائية. وسوف يكون التحدي مضاعفًا بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط، حيث  
سيكون لبطء النمو والتضخم المرتفع تأثير سلبي على الناتج المحلي. ويظهر ذلك 

 في التغييرات السنوية في مؤشرات السوق المبينة على هذه الصفحة. إلى حد ما 

مؤشرات على  بيئة األعمال تظهر  وفي الوقت الذي بدأت فيه  باإلضافة إلى ذلك،  
إيجابية  أظهرت مؤشرات  الكويت  كورونا، فإن دولة    انتشار وباءبعد  ما  االنتعاش  

المتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي  غالبية السكان، ومن  تطعيم  على االنتعاش مع  
 .2022اإلجمالي مدعوًما بمستويات أسعار النفط التي ستكون محرًكا رئيسًيا لعام  

األداء خيرة و التحديثات األ ب  مإلى السيد مصطفى لتزويدك  حويل االتصالسأقوم اآلن بت
 المشاريع.المالي لشركة 

 إيمان. ومساء الخير للجميع.  شكرك،أ شامي  المصطفى 

جاءت  قد  المشاريع. ل، والتي توضح األداء المالي لشركة  5  الصفحةنا ننتقل إلى  و دع
العام الماضي، مما يمثل انخفاًضا بنسبة  بالمقارنة مع  اإليرادات أقل بشكل هامشي  

  2.394 مع  مقارنةبالدوالر أمريكي مليار    2.351  لتصل إلى  2021٪ في عام 2
السنوي في اإليرادات يعود سبب هذا التراجع  .  2020دوالر أمريكي في عام  مليار  

من إعادة قياس    2020بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل االستثمار المحجوز في عام  
كما  شركة مجموعة بانثر لإلعالم المجدودة،    حقوق الملكية المحتفظ بها سابًقا في

ع السابق. باإلضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة أرباح الربمؤتمر  تم توضيحه خالل  
مليار    1.013  عند   أيًضا دخل فائدة منخفًضا بشكل طفيف من عملياتنا المصرفية

دوالر أمريكي في عام  مليار    1.086  معمقارنة  بال  2021دوالر أمريكي في عام  
ن  مليو   49، نتيجة النخفاض أسعار الفائدة. وقابل هذا االنخفاض زيادة قدرها  2020



دوالر أمريكي في حصة النتائج من الشركات الزميلة مدفوعة بشكل رئيسي بالنتائج  
 للتأمين. جموعة الخليج الممتازة لم

إلى   واالستثمارات  االئتمان  خسائر  مخصصات  قبل  التشغيلي  الدخل    410ارتفع 
مليون دوالر أمريكي    380مقارنة بدخل قدره    2021مليون دوالر أمريكي خالل عام  

ن االئتمان  خالل  خسائر  مخصصات  وبلغت  الماضي.  العام  من  الفترة  فس 
مليون دوالر    369مقابل    2021مليون دوالر أمريكي في عام    347واالستثمارات  

 . 2020أمريكي في عام  

  4مع    مقارنةبال  2021مليون دوالر أمريكي لعام    24صافي ربح قدره    حققنالقد  
  0.7، وبربحية سهم تصل إلى  2020عام  في    تحقيقهاماليين دوالر أمريكي تم  

أو   للسهم  لعام    0.2فلس  الواحد  للسهم  لعام  2021سنت  السهم  خسارة  وبلغت   .
 سنت لكل سهم. 0.8فلس للسهم الواحد أو  2.5مبلغ   2020

كما يعلم الكثير منكم، أعلنت شركة و من العرض التقديمي،    6  الصفحةباالنتقال إلى   
لالندماج  المشاريع   مبدئي  التفاق  توصلها  عن  الضم  مؤخًرا  مع شركة  عن طريق 

غير نقدية تماًما. يجمع اقتراح  الصفقة  القرين لصناعة الكيماويات البترولية. ستكون  
من شأنها أن تصنف    أكبرقابضة  استثمارية  شركة  االندماج بين الشركتين لتشكيل  

أكبر الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. باإلضافة إلى ذلك،   بين
تشمل   التي  األصول  من  ومتنوعة  متوازنة  محفظة  من  المشترك  الكيان  سيستفيد 

والنفط، والبنوك، والمواد الغذائية، والتأمين وغيرها، مما  الكيماويات البترولية  خدمات  
 أكثر استقراًرا. إيرادات يخلق تدفق 

ضع االندماج لعملية مفصلة حسب القوانين واللوائح الكويتية. ويشمل ذلك العناية يخ
من قبل مستشار مستقل مرخص، العادل  ال الكيانين وإبداء الرأي  الواجبة وتقييم ك  

 باإلضافة إلى الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين في جمعية عامة غير عادية.



 . العملية عند حدوثهاهذه بتحديثات بشأن   مسنواصل تزويدكو 

إلى   ت  7الصفحة  يمكننا اآلن االنتقال  نود أن  تناول  التي  بنك برقان.  نلفت  نتائج 
  لذيوا  2021رباح بنك برقان لعام  التقديمي ألعرض  الو ؤتمر  مالنص  عنايتكم إلى  

وذلك للحصول على المزيد  الموقع اإللكتروني الرسمي لبنك برقان  على  قراءته  يمكن  
سنتناول  .  2022فبراير    10لمستثمرين في  المؤتمر التحليلي لالتفاصيل. تم عقد  من  

 داء البنك.أحول   النقاط الرئيسية في عرضنا التقديمي اليوم

القروض بشكل طفيف في عام   دفتر  مليون دوالر   219بمقدار    2021انخفض 
ليبلغ  أمر  المالية    14.1يكي  بالسنة  مقارنة  أمريكي  دوالر  و 2020مليار    قابل . 

مليون دوالر أمريكي بسبب   442٪ أو  18االنخفاض في دفتر قروض تركيا بنسبة  
 70انخفاض قيمة العملة بشكل رئيسي زيادة في دفتر قروض الجزائر والكويت )

 والي(. مليون دوالر أمريكي على الت   167و مليون دوالر أمريكي  

مليون دوالر أمريكي مقابل    233أو    2021٪ في عام  2بنسبة  نموًا  الودائع  وحققت  
مليار دوالر أمريكي. كانت الزيادة في قاعدة    13.8لتصل إلى    2020السنة المالية  

مليون دوالر أمريكي(   203٪ )أي  13الودائع مدفوعة بالجزائر التي زادت بنسبة  
 والر أمريكي.مليون د  111وفي الكويت بمقدار 

نود أن نذكركم مرة أخرى بأن مصرف بغداد ظل مصنًفا كأصل محتفظ به للبيع في 
 .2021ديسمبر   31

 73مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها   776مبلغ  2021بلغ الدخل التشغيلي لعام 
. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل من 2020مليون دوالر أمريكي مقارنة بعام  

مليون دوالر أمريكي نتيجة الرتفاع دخل الرسوم والعموالت    112الفوائد البالغ  غير  
الماليةألومكاسب ا الفائدة لعام  وراق  على أساس    2021. انخفض صافي هامش 

إلى   مقابل  2.1سنوي  عام  ٪2.3  في  تأثير    ٪2020  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع 



تنفيذها في الربع األول الفائدة التي تم  وتقلب   2020من عام    تخفيضات أسعار 
 أسعار الفائدة في االقتصاد التركي.

مليون دوالر أمريكي في    280زادت المخصصات المحملة على بيان الدخل إلى  
مدفوعة بشكل رئيسي    2020مليون دوالر أمريكي في عام    255مقابل    2021عام  

 بعمليات الكويت. 

بنك برقان صافي دخل  نتيجة للتحركات الرئيسية المذكورة أعاله، سجلت مجموعة  
مليون دوالر أمريكي    111مقابل    2021مليون دوالر أمريكي في عام    150قدره  

 ٪. 35، بزيادة قدرها حوالي 2020في عام 

مقابل    2021ديسمبر    31٪ كما في  1.6إلى  المتعثرة  انخفضت نسبة األصول  
، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات الشطب حيث  2020٪ في ديسمبر  3.5

سهم قيمة األ  استقرارالبنك عن    أعلنتخدم البنك فائض المخصصات الوقائية.  اس
المستوى األ بينما وصل  ٪ 11.4عند نسبة    CET1ول  العادية من  معدل كفاية  ، 

. وهذا مقابل الحد  2021ديسمبر    31كما في    %17.5نسبة  إلى    CARس المال  أر 
 التوالي.٪ على 11.5و٪  8.0األدنى للنسب المطلوبة البالغة 

مليون دوالر    371، انخفض دفتر القروض اإلقليمية بمقدار  8صفحة  باالنتقال إلى ال
عام   في  مدفوًعا  2021أمريكي  اإلقليمية  القروض  دفتر  في  االنخفاض  وكان   .

سابًقا والذي قابله نمو طفيف في عمليات    نابانخفاض قيمة العملة في تركيا كما ذكر 
مقارنة    2021مليون دوالر أمريكي في عام    121  الجزائر. زادت الودائع بمقدار

  203التي ساهمت بها الجزائر بشكل رئيسي )زادت بمقدار    2020بالسنة المالية  
وودائع   اإلقليمي  قروضنا  دفتر  حصة  بلغت  عام،  بشكل  أمريكي(.  دوالر  مليون 

على  28و٪  24العمالء   العمالء  وودائع  برقان  بنك  قروض  دفتر  إجمالي  من   ٪
مليون    25بمقدار    2021ارتفع صافي الربح من العمليات اإلقليمية في عام    التوالي.



المالية   بالسنة  مقارنة  أمريكي  انخفاض 2020دوالر  إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع   ،
 المخصصات في بنك برقان تركيا. 

زيادة رأس    2021ديسمبر    شهر  فيبنجاح  وال بد من اإلشارة إلى أن البنك استكمل  
مرة. وسيضع هذا األساس للنمو المرغوب    2.25  فيه  االكتتاب الذي تجاوز  المال  

 في الكويت وزيادة االستثمارات في رقمنة عمليات البنك.

مجموعة الخليج  للسيد أنوج لتقديم أداء    وف اقوم بتحويل العرض التقديمياآلن، سو 
 .2021وشركات المجموعة األخرى في عام  للتأمين 

 

 ومساء الخير للجميع.  ،مصطفىشكرك يا أ تاجي  هنوج رو أ

لخص أداء مجموعة ت  تيمن العرض التقديمي ال  9صفحة  يمكننا اآلن االنتقال إلى ال  
خالل السنة المالية    أداءها القوي   مجموعة الخليج للتأمين الخليج للتأمين. واصلت  

  مجموعة الاستكملت باإلضافة إلى أدائها المنفرد، . 2021ديسمبر  31المنتهية في 
، وبعد 2021سبتمبر    6في منطقة الخليج في    أكسا  االستحواذ على عمليات بنجاح  

 للتأمين.  الخليجفي البيانات المالية لمجموعة  شركة أكسا  نتائجتجميع  ذلك تم 

نة المالية  مليار دوالر أمريكي في الس  1.8بلغ إجمالي األقساط المكتتبة للمجموعة  
عن قيمة األقساط خالل العام الماضي  ٪  23بنسبة  إيجابيًا    ، مسجلة نمًوا2021

الزيادة مدفوعة بالمساهمة  هذه  مليار دوالر أمريكي. جاءت    1.5قيمتها  والتي بلغت  
والتأمين    الطبيالتأمين  مع زيادة ملحوظة في    قطاعات التأمين،اإليجابية من جميع  

 .سيارات على ال

٪  94عة تقف عند  أن النسبة المجم  رؤية    مالسفلي، يمكنكاأليسر  في الرسم البياني  
األيمن  إلى الرسم البياني    مإذا نظرت و تماشيًا مع الفترة المماثلة من العام الماضي.  



ليصل ٪  89بنسبة    2021العلوي، فقد ارتفع صافي دخل االستثمار للعام المالي  
مليون دوالر أمريكي العام الماضي.   42مع  ارنة مق بالمليون دوالر أمريكي  80إلى 

كان هذا مدفوًعا بتحسن عائدات المحفظة االستثمارية وزيادة حجم دفتر االستثمار،  
 أكسا.شركة والذي تم دعمه من خالل االستحواذ على عمليات 

استحوذت  2021سبتمبر    6في   إضافية  شركة  ،  حصة  على  أيًضا  الخليج  أكسا 
شركة  18بنسبة   في  سعودية٪  مساهمة  )شركة  التعاوني  للتأمين  أكسا    -  أكسا 

سيطرة،  حصة م٪ من الحصة والحصول على  18السعودية(. عند االستحواذ على  
عادل لحصتها المملوكة    الخليج بتقييممجموعة الخليج للتأمين من خالل أكسا    قامت 

إعادة قياس لمرة واحدة المملكة العربية السعودية والتي نتج عنها ربح  كسا  أسابًقا في  
 . 2021لـعام جم ع مليون دوالر أمريكي تم تسجيله في بيان الدخل الم 85.5بقيمة 

من   المكتسبة  األعمال  ومجموعة  األساسية،  اإليرادات  لنمو  الخليج نتيجة    أكسا 
، سجلت كسا المملكة العربية السعوديةأوالمكاسب لمرة واحدة من إعادة قياس حصة  

مليون دوالر أمريكي للسنة المالية    166صافي ربح قدره  لتأمين  مجموعة الخليج ل
مليون دوالر أمريكي في السنة   54ربح قدره  ب  مقارنة٪  207، بزيادة قدرها  2021
 . 2020المالية 

  العاشرة، أعلنت شركة الخليج المتحد القابضة عن تحسن الصفحة ومع االنتقال الى 
الماضية ما قيمته    إيرادات السنة المالية  العام الماضي. بلغت مع  مقارنة  األداء بال

مليون   139مع  مقارنة بال٪ 31مليون دوالر أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة   182
ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش دخل يعود  .  2020دوالر أمريكي في السنة المالية  

ل السلبي  التأثير  بعد  األسواق  تحسن  مع  كورونا  االستثمار  فيروس  العام  وباء  في 
السابق. باإلضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في حصة النتائج من الشركات الزميلة 

المالية    26  بلغت  السنة  ماليين    9مع    مقارنةبال  2021مليون دوالر أمريكي في 
المالية   السنة  أمريكي في  االستثمار من  2020دوالر  دخل  دوالر    2. زاد  مليون 



المالية   السنة  المالية    34إلى    2020أمريكي في  السنة  مليون دوالر أمريكي في 
2021. 

انخفضت مخصصات خسائر االئتمان من  و  السوق المحسنة،  تماشيًا مع ظروف 
ماليين دوالر أمريكي   3إلى    2020مليون دوالر أمريكي خالل السنة المالية    42

 .2021في السنة المالية  

الئر  بشكل عام، انخفض صافي خسا المتحد  الخليج  ماليين    8إلى    قابضةشركة 
مليون دوالر أمريكي    70مقارنة بخسارة قدرها    2021دوالر أمريكي في السنة المالية  

المالية   السنة  الخسارة  ويعزي  .  2020في  في  ارتفاع    الى االنخفاض  من  مزيج 
 اإليرادات وانخفاض المخصصات.

. المتحدة  العقارات شركة  التي تعرض نتائج    11حة  صفيمكننا اآلن االنتقال إلى ال
مليون دوالر أمريكي في عام    19إلى  ارتفاعًا ليصل  الدخل التشغيلي للشركة  حقق  

بقيمة  مقارنة  بال  2021 الماضي. كما    11مع خسائر  العام  مليون دوالر أمريكي 
مليون دوالر أمريكي   16صافي الخسارة خالل العام إلى  في تراجعًا    شركةالسجلت  
. ويتوافق التحسن في األداء 2020مليون دوالر أمريكي في عام    54مع  مقارنة  

فيروس    بسبب التشغيلي مع تحسن ظروف السوق خالل العام، بعد القيود المفروضة  
 كورونا. 

  عن التوصل إلى اتفاق   2022مارس    20وكانت العقارات المتحدة قد أعلنت في  
وشركة أبراج المتحدة القابضة   شركة الضيافة القابضة  لتنفيذ صفقة اندماج معمبدئي  

ال  ك  و   تكون بموجبها شركة العقارات المتحدة الشركة الدامجةمذكرة تفاهم  بعد توقيع  
 دمجة.نالشركتين الكيانات الم

ق  المتحدة ليحق  للعقارات محفظة األصول المدرة للدخل    من المتوقع أن يعزز االندماج
 قاعدة المساهمين.  عززقيمة مضافة وي



لالستفادة    OSNكجزء من جهود  و   ،OSNبشركة  المتعلقة    12  الصفحةاالنتقال إلى  ب
منطقة عرض الفيديو عند الطلب في  المشتركين في  سوف  من إمكانات النمو في  

جهودها نحو تعزيز منصة البث التي  الشركة  الشرق األوسط وشمال إفريقيا، واصلت  
  بها إلى   ةالبث الخاصمنصة    مؤخًرا بتغيير اسم  OSNيقودها فريق جديد. قامت  

OSN+  . جديدة مستخدم  وواجهة  أحدث  بمحتوى  التجارية  العالمة  تغيير    يقترن 
 ء عمالاللجذب الجمهور المستهدف في القطاع واالحتفاظ بقاعدة    +OSNلتطبيق  
والمحتوى ي العالمي المميز  الترفيه المحتوى  كل من  لموطن  هو    +OSN  المتزايدة.

  HBOمؤخًرا شراكتها الحصرية طويلة األمد مع    OSNوقد مددت  العربي األصلي.  
 Skyو  Peacockلتشمل المزيد من المحتوى المتميز من    NBCUوعززت عالقة  

Studios  .  تم توقيع صفقات جديدة لسلسلة متميزة من  كماEndeavour Content  
من خالل    OSN Originalsعلى تعزيز عروض    OSNتعمل  و .  All3Mediaو

من    في الربع الثانيالشهير    Suits  مسلسلبالنجوم من  حافلة  إطالق نسخة محلية  
وفيلم  العام  ،OSN Original،  Yellow Bus،    الرابع  في من الربع  والمزيد 

لهذا العام. على صعيد التكنولوجيا، تواصل    فالم التي تم جدولتهاألالمسلسالت وا
تحسين واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لتطبيقها مع العديد من الميزات الشركة  

ن،  مقترحات مشاهدة  ومحرك   الحلقة،و   الجديدة المضافة مثل التنقل في الموسم محس 
 واختيار الملف الشخصي وإدارته بما في ذلك تحسين الشكل والمظهر. 

  
بما أن السنة المالية لشركة القرين لصناعة الكيماويات  و ،  13الصفحة  باالنتقال إلى  

المنتهية في   التسعة أشهر  فترة  نتائج  فقد أظهرنا  تنتهي في مارس،    31البترولية 
مليون دوالر أمريكي   17، حيث سجلت القرين أرباًحا صافية قدرها  2021ديسمبر  

لنفس الفترة من العام  مليون دوالر أمريكي    25رها  خالل هذه الفترة، مقارنة بأرباح قد 
بنسبة   ُيعزى هذا االنخفاض  إلى 34الماضي.  الربح بشكل أساسي  ٪ في صافي 

انخفاض الحصة في الدخل من شركة سدافكو، الشركة التابعة لها في مجال األغذية 



عا  من  الثالث  الربع  خالل  اإليجابية  المبيعات  حركة  من  الرغم  )على  م  واأللبان 
جاسم2021 شركة  من  الدخل  حصة  وانخفاض  والمناولة  (،  يعود و .  للنقليات 

من   الدخل  في  جاسماالنخفاض  قيد   شركة  الفترة  خالل  الهوامش  انخفاض  إلى 
المراجعة على الرغم من وجود تحسن هامشي في إيرادات المبيعات. وقد تم تعويض  

بعد دمج كات الزميلة  االنخفاض بشكل هامشي من خالل زيادة في األرباح من الشر 
القرين    الجديد االستثمار   في  لشركة  من    التكنولوجيالتقدم    شركةالمتمثل  اعتباًرا 

 . 2021سبتمبر 
 

أعلن البنك األردني الكويتي عن تحسن هامشي في األداء التشغيلي، مع نمو بنسبة  
دفتر    وحقق.  2021٪ على أساس سنوي في الدخل التشغيلي في السنة المالية  3

٪  3مليار دوالر، في حين زادت الودائع بنسبة    2.4٪ إلى  8بنسبة    نمواً   القروض 
أعلن  ذلك،  باإلضافة إلى  .  2021ديسمبر    31مليار دوالر في    2.7لتصل إلى  

مقارنة    2021مليون دوالر أمريكي في السنة المالية    11البنك عن صافي ربح قدره  
قدرها   صافية  المالية    6بخسارة  السنة  في  أمريكي  دوالر  بسبب    2020ماليين 

  2021مليون دوالر أمريكي في السنة المالية    46انخفاض إجمالي المخصصات إلى  
. أعلن البنك األردني 2020يون دوالر أمريكي في السنة المالية  مل   76مع    قارنةمبال

 .2021ديسمبر   31٪ كما في 18.9الكويتي عن معدل كفاية رأس مال قوي قدره 

 بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عرض اليوم. 

 لدعوة مستمعينا لطرح أي أسئلة قد تكون لديهم.   ليناإسوف احول االتصال االن الى  

 . تفضلر نظيم. اول من ظفالسؤال األلدينا  سانشيزلينا إ
 

إخبارنا ما هو الرصيد النقدي في نهاية العام على مستوى    مبإمكانكهل  لدي سؤاالن.   ر نظيم افظ
الرصيد االفتتاحي  ما بين  وصلة  التزويدنا ب  موأيًضا، إذا كان بإمكانك   ؟الشركة القابضة

، ألنه في نهاية الربع الثالث أعتقد أن  2021النقدي في نهاية الربع الثالث من عام  



مليون دوالر أمريكي. نظًرا لوجود عدد قليل من المعامالت في الربع    477  ملديك
 صدار الحقوق لديكم واستثماركم في برقان وما إلى ذلك. إالرابع، مثل 

 
مليون    409، بلغ الرصيد النقدي المعلن  2021ديسمبر    31ر. اعتباًرا من  اظف   شكراً  تاجي هنوج رو أ

البالغ    2021دوالر أمريكي. سؤالك الثاني يتعلق بفهم الحركة بين رصيد سبتمبر  
. كما 2021مليون دوالر أمريكي في ديسمبر    409مليون دوالر أمريكي و  477

والذي جمع حوالي    2021ام تعلم، لقد أكملنا إصدار الحقوق في الربع الرابع من ع
م التوجيه فيما يتعلق باالستثمار في الشركات لكمليون دوالر أمريكي. لقد قدمنا    260

و  سابًقا،  لنا  في فيما  التابعة  االستثمار  من  باالستفادة  قمنا  الرابع،  بالربع  يتعلق 
ه وبنك برقان. أثبت االستثمار في بنك برقان أن  OSNالشركات التابعة لنا وخاصة  

استثمار جيد بالنظر إلى الحركة في سعر السوق. نظًرا ألنك تبحث عن تفاصيل  
مليون دوالر أمريكي، وبلغ    90حوالي    OSNعالية المستوى، فقد بلغ االستثمار في  

مليون دوالر أمريكي وكان هناك سداد قرض   120االستثمار في بنك برقان حوالي  
ك  80بحوالي   ذلك  وبعد  أمريكي  دوالر  مصاريفمليون  لدينا  العادية  الفائدة    ان 

ذلك، مليون دوالر أمريكي. إذا جمعت كل    40اإلدارية العامة بحوالي  المصاريف  و 
 ماليين دوالر أمريكي، وهو ما ذكرناه. 410ستصل إلى حوالي 

 
بها للعام الحالي    ون دنا ببعض المؤشرات حول االستثمارات التي تفكر يتزو   م هل يمكنك نظيم  راظف

 ؟ اوأي تفاصيل حول المبلغ الذي ستدخل فيه OSNفي 
 

ي  أونفضل تقديم    ، خير من هذا الشهروية في الجزء األن د جمعيتنا العمومية السقسنع تاجي هنوج رو أ
 ضافي بعد ذلك.إتوجيه 

 
مع شركة العقارات المتحدة  بعض التفاصيل حول اندماج  تزودونا بأن    كمهل يمكن ر نظيم اظف

 ؟ ما فائدة إجراء هذه الصفقة؟ شركة أبراج المتحدةالضيافة و شركة 
 



شركة  عن خطة لبدء مناقشة االندماج مع  العقارات المتحدة    ر. أعلنت شركةاظف   شكراً  شامي المصطفى 
دخاًل من األبراج التجارية  وكذلك الضيافة. كالهما لهما أصول تدر  أبراج المتحدة  

ة هو تبسيط الهيكل عن طريق  يإلى الفنادق أيًضا. الهدف الرئيسي من هذه العمل
وزيادة   الحاجة،  عن  الزائدة  التكلفة  وتقليل  بينهما،  الواقعة  الكيانات  على  القضاء 

 . يات الدخل، وخلق تدفق دخل جديد. هذه هي األهداف الرئيسية لمثل هذه العمل
 

تدفق   ر نظيم اظف في  زيادة  ذلك  عن  ينتج  العقارات  رباح  األهل  شركة  من  المشاريع  لشركة 
 المتحدة؟ 

 
المتحدة.  ، تعزز هذه الصفقة هيكل رأس مال شركةظفار تاجي هنوج رو أ تعلمون،   العقارات  كما 

شركة تعزيز  العقارات    تركز  عن  فضاًل  التشغيلية،  خصائصها  أداء  تحسين  على 
في هذه المرحلة، لذلك  غير العاملة  ا كمية كبيرة من األصول  ميزانيتها العمومية. لديه

الخيارات   في  تبحث  العامة  لسوف  النظرة  هي  هذه  المقبلة.  الفترة  في  تسييلها 
. لذلك، تساعدهم هذه الصفقة في الوصول إلى هيكل  شركة العقارات   الستراتيجية 

والطويل يجب أن يمنحهم  رأس المال الصحيح الذي أعتقد أنه على المدى المتوسط 
 لمساهمين. على اأرباح توزيع مزيًدا من الرؤية ل

 
  830  حوالي  ، هناك ديون بقيمة 2023فيما يتعلق باستحقاق دينكم القادم في عام   ر نظيم اظف

مليون دوالر أمريكي تستحق السداد. بالنظر إلى رصيدكم النقدي في البداية وتوقعاتكم  
دل أن نقول أنه بحلول نهاية العام، من المحتمل أن يكون  النقدية المقدرة، هل من الع
طالعنا  ا ممليون دوالر أمريكي؟ لذا، إذا كان بإمكانك  400رصيدكم النقدي أقل من 

 استحقاق الديون؟ بتغطية على خططكم فيما يتعلق 
 

نحن ننظر دائًما إلى عدة خيارات لتغطية ديوننا قصيرة األجل. نقوم اآلن بتقييم هذه   تاجي هنوج رو أ
، سيتم تغطيتها  موعد االستحقاقالخيارات ونحن على ثقة تامة من أنه كلما اقتربنا من  

بالكامل. ال نود التعليق على أي وجهة نظر فيما يتعلق بالرصيد النقدي لنهاية العام 
في وقت مبكر من العام. لدينا العديد من الخيارات كما قلت، وال نود أن نحدد خياًرا  



معيًنا ألن هذه تشمل األدوات المتاحة دائًما معنا مثل جزء من االستثمارات التي  
تحقيق الدخل منها دائًما بسبب جودة األصول المتاحة لدينا. بالتأكيد، لدينا يمكننا  

لوصول إلى العديد من األسواق، سواء  في ارصيد نقدي قائم، ولدينا سجل جيد جًدا 
كان ذلك في األسواق الدولية أو داخل أسواقنا المحلية. لذلك، سنستكشف كل هذه 

 قدمنا في هذه الخيارات.أثناء ت التحديثات الخيارات وسنوافيكم ب
 

 لينا سانشيزإ
 

ل.   سؤالنا التالي من راكيش تريباثي. تفض 

. أحد األسئلة التي طرحت، أعتقد أنك كررت هذا ييضاحاإلعلى العرض    م شكرا لك تريباثي راكيش 
سابًقا أنك ال تفضل مشاركة التوجيهات بشأن التدفقات النقدية المحتملة على مستوى  

، يجب أن نتوقع مزيًدا من الوضوح حول ذلك ربما اً . إذ في هذا الوقت الشركة األم  
 ول؟  في نهاية الربع األ

 
أن   تاجي هنوج رو أ نود  العمومية  صحيح.  الجمعية  منتدى  تكون  من  التوجيهات  نأخذ  ثم  وراءنا 

 الشفافية للمستثمرين. هذه عادة نقطة انطالقنا إلعطاء أي توجيه جديد لهذا العام. 
 

حول االندماج المخطط مع شركة القرين، لدي بعض األسئلة. ال يزال هذا في مرحلة  ريباثي راكيش ت
توقعاتك ) هي  ما  ولكن  ما هو 1أولية،  المحتملة،  الزمنية  بالجداول  يتعلق  فيما   )

في الربع الثالث أو الربع الرابع    ا اكتماله  ون ؟ هل تر عمليةلهذه الونه  الذي تر جدول  ال
تعتقد  أم  العام  هذا  )تقد    اأنه  ون من  ذلك؟  بعد  ما  إلى  بنفس  2متد  يتعلق  فيما   )

أي مناقشة مع وكاالت التصنيف االئتماني حول كيفية    م االندماج المعلن، هل أجريت
االئتماني.   بملفكم  يتعلق  فيما  مفيدة  هذا ربما سيكون خطوة  أن  أفهم  إليه؟  نظرها 

ولكن ما أفهمه هو أن شركة القرين نفسها تحمل ديوًنا    ،مخطًئاصححني إذا كنت  
صافية صغيرة نسبًيا، وبالتالي فإن االندماج لن يضيف بالضرورة إلى مستوى الدين  

ملية  . لذا، بافتراض أن العما بعد العمليةفي شركة مشاريع الكويت، الكيان الباقي  
تماني، ولكن هل أجريت أي مناقشات مع وكالة  ستتم، يجب أن يدعم ذلك ملفكم االئ 

 حول هذا األمر؟   أو موديزز ند بور آستاندرد 



 
سأبدأ بالسؤال األول. نحن اليوم في المرحلة األولى من صفقة االندماج، حيث وقعنا  شامي المصطفى 

وشركة القرين لبدء عملية االندماج والعناية الواجبة  شركة المشاريع  مذكرة تفاهم بين  
الرأي  تقرير  ال الشركتين و في إجراء تقييمين لك  اآلن  لالندماج. تتمثل الخطوة التالية  

جنًبا إلى جنب مع عقد االندماج  تبادل،  نا في تحديد نسبة الالذي سيساعد عادل  ال
من هيئة أسواق رقابية  الموافقات ال  من الجهات الرقابية، أيللحصول على الموافقات  

 ثم .  المال ووزارة التجارة والصناعة وهما السلطات الرئيسية للموافقة على االندماج
مومية  ين من خالل الجمعية العالحصول على موافقات المساهمالحًقا  يتعين علينا  

هي العملية من حيث المبدأ. كما تعلم، سنقوم بتحديثكم بكل  ًا هذه  غير العادية. إذ 
مرحلة. اليوم، كل مرحلة رئيسية لها جدول زمني متوقع، ومع ذلك، نظًرا للموافقات  

 هذا  في، يسعدنا أن نقدم لكم التوجيه بمجرد تقدمنا  جهات الرقابيةالمطلوبة من ال
  مستمرة   محادثات   نجري   فإننا  تعلم،  كما  الثاني،  بالسؤال  يتعلق   فيما.  المحدد   المشروع

.  االندماج  إعالن  بعد   صحفيين  بيانين  بالفعل  نشرت   التي  لدينا  التصنيف  وكاالت   مع
لقد ذكروا ما يمكن أن يكون انعكاسات مثل هذا االندماج على الكيان المندمج. أنوج،  

 ضيفه هنا؟ هل لديك أي شيء آخر ت
 

يمكننا   تاجي هنوج رو أ ما  أفضل  هو  هذا  أن  توفير   ذكرهأعتقد  هي  إداري  كفريق  وظيفتنا  اآلن. 
بهذه   يتعلق  فيما  التصنيف ونتركها لهم إلبداء وجهة نظرهم.  المعلومات لوكاالت 

 .فهي تخضع لعملية تنظيمية، لذلك لن نعلق على أي تفاصيل أخرى عملية ال
 

  ، OSN  ي في ربما هناك عدة أشياء أخرى. إذا أمكنك التحدث قلياًل عن األداء المال راكيش تريباثي 
  مكيف يتصرف الكيان وسط كل التحسينات التشغيلية التي تحدث؟ ما هي توقعاتك 

ومع إجراء هذه الصفقة الكبيرة مع شركة القرين على مستوى الشركة األم، هل سيكون  
من الصواب االعتقاد بأن أي استثمار استراتيجي من قبل الشريك سيأخذ مقعًدا خلفًيا  

 إلى هذا األمر برمته؟  ون في الوقت الحالي أو كيف تنظر 
 



. لذلك، اعتدنا  عبر االنترنت   قطاع البث ، ينصب التركيز بوضوح على  OSNمع   تاجي هنوج رو أ
كعمل تجاري مشترك، واآلن هناك فصل في    OSNفي وقت سابق على تشغيل  

متزايد   بشكل  المستهلكون  يفضل  جميًعا،  نعلم  وكما  التركيز  عبر  بث  المجاالت 
وقد تم تحديد ذلك من قبل فريق اإلدارة منتج اإلعالمي،  كطريقة الستهالك الاالنترنت  
. الجزء اآلخر، هذا القطاعنيكوالس فوروارد  ، ويقود  لى أنه الجزء الرئيسيالجديد ع

، ما زلنا نرى الكثير من الجاذبية في هذا العمل، ولكن الذي نعتبره اإلرث وهو الجزء  
المدى نا على  كما نعلم جميًعا، ستحدث التحوالت على الرغم من أننا ما زلنا نعتقد أن

عمال القديمة، والتي تكون مباشرة إلى المنزل  األ  من  ت إيرادا  توليد   سنواصل  المتوسط
من خالل األقمار الصناعية وكذلك من خالل الكابالت. لذلك، ال يزال هذا سوق  
بالنسبة لنا، وسنواصل التركيز على ذلك أيًضا. في الوقت نفسه، عندما يتعلق األمر 

المحتوى  هم يواصلون رؤيتنا كشركاء مفضلين    ،بالعقود مع االستوديوهات  لتوزيع 
، هذه هي الميزة التشغيلية لوجودنا في  اً المتميز الخاص بهم من خالل منصتنا. إذ 

في المنطقة.  صلح  المنطقة لسنوات عديدة، ومعرفة قاعدة عمالئنا والمحتوى الذي ي
هذا هو الجانب التشغيلي. فيما يتعلق بالخيارات االستراتيجية، لن يكون للصفقة التي  

بشكل عام بالكثير  البث اإلعالمي  تأثير مباشر. لقد مرت صناعة    أعلنا عنها أي
لذلك،  أيًضا.  ذلك  المنطقة تتجه نحو  العالم ونرى أن  التغييرات على مستوى  من 

العديد من اإلعالنات عبر الصناعة و أنها في  OSNسنستمر في رؤية  ، ونعتقد 
يجية التي ستحدث وضع جيد لالستفادة من أي نوع من الدمج أو الشراكات االسترات 

في هذا المجال. لذا، فإننا نبقي جميع خياراتنا مفتوحة، ونستمر في التواصل مع  
 األطراف المهتمة، التي تواصلت معنا أو بالعكس وستستمر هذه العملية.  

 
جداً  راكيش تريباثي  مفيد  بـهذا  يتعلق  لدي  شيء  آخر  وحوكمة  .  واالجتماعية  البيئية  الممارسات 

م في  أين أنتم من حيث تقد   .التحدث عنه قليالً   م إذا كان بإمكانك(،  ESGالشركات )
بشكل   ملف الوأيًضا، في سياق الدمج، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على  هذا الملف؟  

  م مع ترك االندماج جانًبا، إذا كان بإمكانك للممارسات،    واالستراتيجية العامةعام؟  
 هذا الجانب؟  شركة من التحدث عن التقدم وما يحدث داخل ال

 



الشركات  يمان العوضي إ وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بجدية. ملف    الممارسات  فيه  النظر  بدأنا 
اتخذت شركات مجموعتنا بالفعل خطوات معينة لتنفيذ األطر. عمل بنك برقان للتو  

لتمويل المستدام. لدى شركة الخليج للتأمين بالفعل إطارها  وضع إطار ل على تمويل
المجال.  بالممارسات  الخاص   بعملهم في هذا  القيام  بتعيين لجنة وبدأوا  قاموا  وقد 

نحن أنفسنا، بدأنا عملنا في هذا المجال، يجب أن أقول أننا متأخرون قلياًل، لكننا  
 ذلك، ونعمل بجد لتحقيق ذلك. تهنتفهم أهمي 

 
إلى ذلك، نحن شركة قابضة وإطار عمل  شكراً  تاجي هو نوج ر أ الممارسات   إيمان. فقط لإلضافة 

الشركات   وحوكمة  واالجتماعية  شركاتنا  البيئية  قبل  من  كبير  بشكل  مدفوع  لدينا 
العاملة. أخذ بنك برقان زمام المبادرة في هذا المجال، وقد توصلوا بالفعل إلى إطار 

ى موقعهم اإللكتروني. تبحث مجموعة الخليج للتأمين  مستدام، وهو متاح علالتمويل  لل
إلكمال إطارها. أعتقد أنه سيتم اتخاذ    2022أيًضا في هذا المجال وتستهدف عام  

خطوات مماثلة عبر جميع شركاتنا العاملة، والتي ستوفر لنا إطار عمل في الشركة 
 القابضة، وهذا ما كانت تشير إليه إيمان.

 
مع حدوث األشياء على    ، أنهوهذا مجرد اقتراح من جانبيفي هذا السياق، أعتقد،   راكيش تريباثي  

أيًضا البدء    مالعاملة، سيكون من المفيد بالتأكيد إذا كان بإمكانك ات  مستوى الشرك
القابضة، إذا لم يكن هناك إطار  اإلفصاح بشكل سنوي  في   على مستوى الشركة 

ا  معمل اآلن، على األقل يمكنك الذي التحدث عن  التقدم  اتخاذه،  تم  الذي  التجاه 
يحدث في الشركات العاملة، والذي يعطي فكرة أفضل للمستثمرين وكذلك لما يجري 

 بشكل دوري. مويساعدنا على تتبع تقدمك 
 

 .لك إنها مساهمة جيدة جًدا يا راكيش وسنأخذها بعين االعتبار بالتأكيد. شكراً  تاجي هنوج رو أ
 

 . المكتوبة سؤالنا التالي من ديفيا بوجاري من خالل المحادثة لينا سانشيزإ
 



التفاصيل حول الديون قصيرة وطويلة األجل على مستوى الشركة تنا بيرجى مشارك ديفيا بوجاري 
 القروض.قيمة القابضة ونسبة 

 
فيما يتعلق بالديون قصيرة وطويلة األجل، نقوم بتقييم خيارات متعددة وسنعمل على   تاجي هنوج رو أ

المضي قدًما في تلك الخيارات خالل العام. ونحن على ثقة من أنه قبل نهاية عام  
بوقت طويل، سيكون لدينا تغطية كاملة آلجال االستحقاق القادمة. تبلغ نسبة    2022

القروض   عامقيمة  با2021  لنهاية  وكاالت  ،  بين  المشتركة  المنهجيات  ستخدام 
 ٪ تقريًبا. 52التصنيف، 

 
 ؟ شركة المشاريعحالًيا أي استراتيجية قيد التنفيذ لحماية تصنيفات  مهل لديك ديفيا بوجاري 

 
نحن نجري مناقشات مستمرة مع وكاالت التصنيف فيما يتعلق بالتطورات في الشركة.  تاجي هنوج رو أ

بيانات أحدث  إلى  آخر ونشير  حول  نظرهم  وجهات  ُتظهر  والتي  الصحفية،  هم 
المشاريعاإلعالنات   شركة  قوة  من  تكمن  المشاريع  .  ألصول  شركة  امتالكنا  في 

أساسية قوية مع القدرة على تحسين تكوين الميزانية العمومية على مستوى الشركة  
المرحلة، نحن نقوم  القابضة. وهذا واضح أيًضا من أحدث معاملة مقترحة. في هذه 

 بالصفقة، وبالتالي نود االمتناع عن التعليق على أي تفاصيل أخرى.
 

مليون دوالر في    90. ذكرت في الربع الرابع أنكم استثمرتم OSNلدي سؤال بشأن   نظيم ظفار 
الشركة. يبدو أن هذا يمثل قفزة كبيرة جًدا عن معدل التشغيل في وقت سابق من  

أتساءل عما إذا كان يمكنك التحدث عن كيفية تحليل هذا الرقم ألنه رقم العام. كنت  
 كبير جًدا.

 
مستمر مع مزودي المحتوى. وفًقا لالستراتيجية،  بالتفاوض بشكل    OSNإدارة  تقوم   تاجي هنوج رو أ

بنا    OSNتركز   حالًيا على قطاع البث، وأردنا تعزيز مجموعة المحتوى الخاصة 
في الربع الرابع لتسريع بعض صفقات المحتوى والمواءمة للمستقبل. وجدنا فرصة  

 مع تحول األعمال الجاري. لذلك، كان هذا االستثمار متوافًقا مع تلك المبادرة. 



 
سوف   لينا سانشيزإ ولذلك  الوقت،  هذا  في  أخرى  أسئلة  لدينا  الفريق  أ ليس  الى  االتصال  حول 

 ختامية. مالحظات شركة المشاريع للالتنفيذي ل
 

هذا االتصال لينا في  إشكركم على االنضمام  أ،  شركة مشاريع الكويت نيابة عن فريق   يمان العوضي إ
 تمنى لكم يومًا سعيدًا.أ
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Disclaimer

This presentation is not an offer or invitation to subscribe to or purchase any securities.

No warranty is given as to the accuracy or completeness of the information in this presentation. You must

make your own independent investigation and appraisal of the business and financial condition of KIPCO.

Nothing in this presentation shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This

presentation is furnished to you solely for your information. You may not reproduce it to redistribute to

any other person.

This presentation contains forward-looking statements. These statements may be identified by such words

as "may", "plans", "expects", "believes" and similar expressions, or by their context. These statements

are made on the basis of current knowledge and assumptions. Various factors could cause future results,

performance or events to differ materially from those described in these statements. No obligation is

assumed to update any forward-looking statements.

By participating in this presentation or by accepting any copy of the slides presented, you agree to be

bound by the forgoing limitations.

Note: Exchange rate of USD/KD of 0.30250 has been used in the presentation for financial numbers
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Impact of Russia Ukraine war on region

▪ Elevated global inflation

▪ Disruption in food supply from the two countries

▪ Mixed impact on the region:

▪ Hydrocarbon driven economies to benefit from increase in oil and gas prices that

will offset inflation to some extent

▪ Non hydrocarbon economies will have dual challenge of low growth and high

inflation that will also put pressure on some currencies

▪ Key market data – year to date change:

▪ Brent oil c.34%

▪ Equity markets

▪ Kuwait, KSA, UAE, Qatar & Bahrain c.16%

▪ Egypt c. (6%)

▪ 10-year UST c. 67bps
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Source: IMF-WEO Database, October 2021, Rating agencies, OPEC

Post covid situation in Kuwait 

~7.8 million or 92.1% of eligible population in Kuwait is fully vaccinated and majority of 

pandemic related restrictions have been removed

Increased production coupled with surge in oil prices boosted the oil revenues 

One of the highest rated sovereigns

AA-/A1/A+ (Fitch/Moody’s/S&P)

Supported by low fiscal break-even oil price
(US$56 per barrel)

Robust GDP growth rate
(In Percentage)

(8.9)

0.9 

4.3 

2020 2021F 2022F

Narrowing fiscal deficit
(% of GDP)

(8.3)

(1.5)

1.0 

2020 2021F 2022F
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KIPCO consolidated financial performance

2,394 2,351 

2020* 2021

4 

24 

2020* 2021

USDmn

Revenue Net Profit/ (loss)

USDmn

(0.8) 0.2

Basic EPS (Cents)**

* Restated numbers. For details please refer to note 3 and 25 of KIPCO’s FY2021 financial statements
** after interest payment on perpetual capital securities
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Kipco Group key recent update

▪ On March 14, 2022, KIPCO announced reaching a preliminary agreement to merge by

amalgamation with Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC)

▪ The two companies signed a Memorandum of Understanding (MoU) whereby they

agreed to assess the merger proposition

▪ As per the MoU agreement, KIPCO shall be the merging entity and QPIC shall be the

merged entity

▪ On completion of merger, QPIC shareholders will receive KIPCO shares. It will be a non-

cash transaction for KIPCO

▪ The merger is subject to a detailed process as per Kuwaiti laws and regulations. This

includes due diligence, valuation of both entities and fairness opinion by licensed

independent advisors, in addition to regulatory approvals and the approval of

shareholders in the Extraordinary General Assembly of both parties
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Burgan Bank Group (BBG)

111 

150 

2020 2021

14.4 
14.1 

2020 2021

USDbn

Loans Deposits Asset Quality

USDbn

Net Profit & Provision

USDmn

3.5%

1.6%

2020 2021

NPA to Gross Credit Facilities

13.5 13.8 

2020 2021

Total Provision & CAR

106 86

824

580

930

667 

2020 2021

Specific General

USDmn

Operating Income

703
776

2020 2021

USDmn

2020 2021

Kuwait 408 508

International 295 268

2020 2021

Provisions 255 280

214% 284%
136% 213%

NPA coverage with collateral
NPA coverage without collateral

2.3%NIM 2.1%

17.5%

Basel III CAR 

18.1%

Note: During 2021, BoB is classified as “Asset held for sale”.
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BBG: Regional operations

USDbn

Loans^ Deposits^ Net Profit/ (loss)

USDbn

Percentage

Net Interest Margin Cost to Income Non-Performing Loans*

Percentage Percentage

USDmn

1.3

0.0

2.5

3.8

1.3

0.0

2.0

3.4

AGB TIB BBT Total

2020 2021

1.6

0.2

1.9

3.7

1.8

0.2

1.8

3.8

AGB TIB BBT Total

2020 2021

2.6%

0.4%

6.7% 

5.0% 

AGB TIB BBT Average#

2021

32 

15 

(29)

18 

37 

5 

(0)

42 

AGB TIB BBT Total

2020 2021

6.7%

2.1%

3.5% 4.4%

6.7%

2.1% 2.7%

4.2%

AGB TIB BBT Average#

2020 2021

42%

34%

50% 45%44% 47%

54%
49%

AGB TIB BBT Average#

2020 2021

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

NPL ratio for Kuwait: 0.7%
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Gulf Insurance Group (GIG) 

1,469 
1,813 

636 
885 

2020 2021 2020 2021

USDmn 

Combined Ratio

Gross and Net Premium written Net Investment Income

Percentage

USDmn 

Net Profit & ROE

USDmn

70%
69%

23% 25%

2020 2021

Loss Ratio Expense Ratio

42 

80 

2020 2021

54

166

2020 2021

Return on Equity

Gross Premium Net Premium

Combined Ratio

93% 94% 14% 33%

Note: GIG completed acquisition of AXA Gulf on 06 September 2021, post which its results are consolidated in GIG’s financials
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13.3
14.4 

2020 2021

United Gulf Holding Company (UGH) 

139 

182 

2020 2021

USDmn 

Net Profit

Revenue Fee & Commission Income

USDmn

USDmn 

AuM

USDbn

(70)

(8)

2020 2021

81 82 

2020 2021
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United Real Estate (URC) 

319 
281 

2020 2021

USDmn 

Net Profit

Total Revenue Operating Profit

USDmn

USDmn 

Total Assets

USDmn

(54)

(16)

2020 2021

(11)

19 

2020 2021

2,006

1,985

2020 2021

Recent Update: 

 On 20 March 2022, URC announced reaching a preliminary merger agreement between Al Dhiyafa Holding Company
(DHC) and United Towers Holding Company (UTHC) through a signed Memorandum of Understanding (MoU), in which
URC is the merging entity while both companies become the merged entities.

 The merger is expected to enhance URC’s portfolio of income-generating assets, creates an added value, and strengthens
shareholders' base
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OSN

Overview Strategy

 Recently rebranded OSN+ replacing OSN streaming. It
hosts premium international SVOD content from major
studios as well as world-class Arabic original content

 Traditional OSN TV migrating to on demand

 Best in class UI/UX supported by strong analytical
capabilities for optimal customer enjoyment

 OSN Originals: OSN+ is investing significantly in local
premium series and features, with line up including local
adaptation of smash hit series Suits, OSN+ Original
feature film Yellow bus, and many more currently in
development

 Partner with all major telcos in the region

 Strong management team

 Adjacencies with gaming, music, esports etc. for full
ecosystem play

 Largest general entertainment platform in MENA,
operating across multiple platforms:
➢ Over-the-top streaming (OTT)
➢ Direct-to-home (DTH)
➢ Cable fibre & Internet Protocol television (IPTV)
➢ Business - Large commercial setups & hotels

 Premium content offerings with 62 channels (including
44 HD channels and 19 owned and operated channels) in
linear TV and 15,000 hours of content on-demand in
streaming
➢ Exclusive contracts with 7 major Hollywood studios
➢ 1st pay window on Pay-tv and SVOD
➢ Tailored local offering - Premium Arabic content, now

including OSN Originals

 Licensed to operate in 22 countries, active in 7 core markets

 Product packages from $10 to $50+ p.m., capturing all
income segments

 Employs ~660 people, 21 retail locations and network of 71
partners

N
o
. 

o
f 

s
u
b
s
c
ri
p
ti
o
n
s

(M
n
)

6.0 

14.5 

2021 2025

Source: Mckinsey & OMDIA

*OSN Key markets (KSA, UAE, Kuwait, Qatar, Egypt, other 
territories)

KSA

37%

UAE

26%

KWT

7%

EGY

15%

QAT, 7%

BHR, 2%
EMG

6%

~1.4m 
as of 

Dec,’21

Expected OTT growth in MENA* Subscriber by Country

~620K OTT subscribers

(includes ~155K streaming users 
through DTH platform)

1MENA region represents data of: Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, KSA, Qatar, UAE, Algeria, Lebanon, 
Libya, Morocco, Oman,, Sudan, Syria, Tunisia and Yemen (OSN’s core and target markets)
Source: IMF WEO Database October 2019, Euromonitor, Statista, Nielsen, Broadband TV News, 
Economic times

MENA Pay TV Potential

Region
Populati

on 
(Mn)

TV HHs
(Mn)

Pay TV/ 
TV HHs (%)

MENA1 367 72 ~10%

Latin 
America

621 56 44%

UK 67 27 56%

India 1,352 197 66%

US 329 120 79%
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Loans & Deposits

USDbn

Operating Income & Net Profit/ (loss)

USDmn

Jordan Kuwait Bank (JKB)

Other key entities

2.2
2.4

2.6 2.7

2020 2021

Loans Deposits

152 157 

(6) 11 

2020 2021

Operating income Net Profit

USDmn 

Total Revenue Net Profit

USDmn 

Qurain Petrochemical Industries Company (QPIC)*

577 556 

9M'20/21 9M'21/22

25 

17 

9M'20/21 9M'21/22

*As QPIC’s year end is 31st March. The above numbers are for 9 months ending 31st December 2021
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Annexure
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KIPCO consolidated: Balance Sheet

Consolidated Balance Sheet (USDmn) 2020* 2021

Cash in hand and at banks 4,452 4,287

Treasury bills, bonds & other debt securities 1,655 1,931

Investment in associates 1,163 1,143

Investment properties 2,064 1,612

Other investments 2,129 2,273

Loans and advances 16,349 15,839

Other assets (inc. goodwill & intangibles) 6,406 6,566

Total assets 34,219 33,652

Due to Banks & Other FI’s 4,205 4,066

Deposits from Customers 17,058 17,186

Debt 6,537 5,970

Other liabilities 3,466 3,043

Equity attributable to equity holders of the Parent Company 648 1,043

Perpetual capital securities 507 507

Non-controlling interest 1,799 1,835

Total liabilities and shareholders equity 34,219 33,652

*restated; please refer Note 3 of KIPCO Consolidated financial statements for FY2021, for details on restatement
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KIPCO consolidated: Income Statement

Consolidated Income Statement (USDmn) 2020* 2021

Interest income 1,086 1,013

Investment income 285 209

Fees and commission income 186 208

Share of results of associates 59 108

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

Media and digital satellite network services income 283 322

Hospitality and real estate income 335 292

Other revenues 180 198

Total revenues 2,394 2,351

Interest Expenses 758 695

General and administrative expenses 532 587

Other expenses and provisions 1,094 1,008

Taxation 10 31

(Profit) / Loss from discontinued operations (8) (7)

Non-controlling interest 5 13

Net profit/ (loss) attributable to Equity Holders of the 
Parent Company 

4 24

Basic Earnings/ (Loss) Per Share, Cents (Reported) ** (0.8) 0.2

Basic Earnings/ (Loss) Per Share, from continuing operations, 
Cents (Reported)**

(1.1) 0.03

* Restated numbers. For details please refer to note 3 and 25 of KIPCO’s FY2021 financial statements
** after interest payment on perpetual capital securities
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