
 



 ( بضةا الق شركة مشاريع الكويت )الخاص بالمستثمرين لنص المؤتمر الهاتفي 

 2022للربع األول من عام 

 

جميعاً.   مقدمة  الخير  الشاذلي  مساء  أحمد  عن معكم  نيابة  جميعاً  بكم  وأرحب 
المجموعة المالية هيرميس في المؤتمر الهاتفي لنتائج الربع األول من عام 

من (. ويسّرني أن يكون معنا اليوم  القابضةالكويت )لشركة مشاريع    2022
المشاريع  للمجموعة(    شركة  الماليين  المدراء  )رئيس  بهاتيا  صني  السيد 

والسيد مصطفى الشامي )نائب رئيس المدراء الماليين للمجموعة( والسيد 
الرقابة المالية( والسيدة إيمان   – أنوج روهتاجي )نائب رئيس أول للمجموعة  

)ن  المستثمرين العوضي  وعالقات  االتصال  لشؤون  أول  رئيس  ائب 
اللمجموعة(.   إلى  اآلن  العوضيانتقال  إيمان  الكالم  لسيدة  ستتولى  .  التي 

 شكراً لكم. 
 

ومساء الخير جميعاً. نرحب بكم في المؤتمر الهاتفي حول  أحمد    شكراً لك   إيمان العوضي
. يرجى  2022رس  ما  31للربع األول المنتهي في  للشركة  األرباح الخاصة  

جانب  إلى  اإللكتروني  موقعنا  على  أيضاً  متاح  اليوم  أن عرض  مالحظة 
عن المالية  المدراء كما  الفترة.    هذه   البيانات  رئيس  أن  أعلن  أن  يسرني 

السيد الماضي،  الشهر  إلينا  انضم  الذي  للمجموعة  الجديد  صني   الماليين 
رحب به في هذا اللقاء هذه المكالمة، ونحن ناليوم على  معنا  ، موجود  بهاتيا

عاماً   30خبرة تزيد على    لسيد بهاتيالدى اربع السنوي الهام للمستثمرين.  
الماليةفي   الخدمات  قيادية في  بشكل أساسي  قطاع  ، شغل خاللها مناصب 

بوجود نرحب  إننا  المنطقة.  في  الرائدة  المؤسسات  من  بينما ه  العديد  معنا 
 ثمرين. نواصل رحلتنا التفاعلية لعالقات المست 

 
منه والتي   2، يرجى الرجوع إلى الصفحة  اإليضاحيباالنتقال إلى العرض  

تحتوي على نص إخالء المسؤولية. قد تكون بعض البيانات التي سنقدمها 
اليوم والمعلومات المتوفرة في العرض بمثابة نظرة مستقبلية تطلعية تستند 

الكوي  مشاريع  لشركة  الحالية  والتقديرات  التوقعات  عرضة إلى  وهي  ت 
للمخاطر وعدم اليقين، بما قد يؤثر سلباً أو بشكل عام على النتائج المستقبلية، 



تحقيق األداء أو اإلنجازات أو النتائج في  فهي ليست ضمان على  وبالتالي  
 المستقبل. 

 
الصفحة العرض    4  تقدم  التشغيل في   اإليضاحي من  بيئة  لمحة عامة عن 

بوباء   الخاصة  القيود  رفع  مع  إيجابية  كوروناالكويت  مسألة  يعتبر  فيما   ،
لألنشطة التجارية. ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد الكويتي خالل مرحلة ما 
بعد الوباء مدعوماً بمعدالت استهالك جيدة، وارتفاع أسعار النفط والنشاط  

رى أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر سلباً على األداء العقاري القوي. إننا ن 
لكياناتنا  إيجابياً  أمراً  هذا  ويُعد  القريب.  المدى  على  والمالي  التشغيلي 
قد  ذلك  بأن  بورز  آند  ستاندرد  قبل  من  المؤشرات  عن  المصرفية، فضالً 
أسعار مستوى  إلى  وبالنظر  الكويتية.  البنوك  تصنيف  تحسين  إلى   يؤدي 

الكويت    النفط، من تسجل ميزانية دولة  العام  المتوقع أن  وذلك فائضاً  هذا 
 ما تحقق ذلك. إذا  2014ولى منذ عام األللمرة 

 صني.   أترك الحوار اآلن للسيد
 

 شكراً لِك إيمان على الترحيب الحار ومساء الخير للجميع.  بهاتيا  صني
 

الصفحة إلى  العرض    5  ننتقل  التنفيذي  ت أّكد.  اإليضاحي من   الرئيس 
 25في  تم تنظيمه  منتدى الشفافية السنوي للمستثمرين الذي  للمجموعة خالل  

وذلك بعدما    باعتباره عام التحّول 2022ا أن الشركة تتطلع إلى عامأبريل، 
وباء    2021عام  كان   عقب  المجموعة  لشركات  انتعاش  . كوروناعام 

و تحقيق الرؤية الجديدة وبتوجيه من مجلس اإلدارة، يعمل فريق اإلدارة نح 
من خالل صياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط من شأنها شركة المشاريع  ل

 تمهيد الطريق نحو نموذج أعمال أقوى. وعند االنتهاء من االندماج المقترح
البترولية  الكيماويات  القرين لصناعة  ي مع شركة  الكيان من  ست ، سوف  فيد 

الكيماويات التي تشتمل على  وجود محفظة متوازنة ومتنوعة من األصول  
لخدمات المصرفية، المواد الغذائية، التأمين وغيرها، مما ا،  البترولية والنفط

االستثماريةس المحفظة  شأن  ومن  استقراراً.  أكثر  دخل  تدفقات   يسفر عن 
بقدرات   تتمتع  التي  أن  األكبر  أقوى  الكبير استثمارية  الحجم  من  تستفيد 



التعاون،   وأوجه  المشاريع  يجعل  سمما  لالستثمارات  استعداد شركة  على 
 .2023للشروع في رحلة جديدة أكثر استدامة في عام 

 
نواصل إحراز تقدم جيد في استكشاف البدائل  الديون،  وفيما يتعلق بإدارة  

استحقاق   آلجال  االستباقي  التمويل  إلعادة  التكلفة  حيث  من  فعالية  األكثر 
لعام   بالتطو 2023الديون  نوافيكم  وسوف  الهاتفية ،  المؤتمرات  في  رات 

صافي   2022في الربع األول من عام  لقد سجلت شركة المشاريع  .  المقبلة
مليون دوالر    28ماليين دوالر أمريكي، مقارنة بخسارة بلغت    10ربح بلغ  

، مما يعكس تحسناً في األداء العام 2021أمريكي في الربع األول من عام  
 لشركات المجموعة. 

لـمصطفى لتقديم المزيد من التفاصيل حول األداء المالي    أترك الحديث اآلن
 للمجموعة. 

 
 شكراً لك صني ومساء الخير لكم جميعاً. مصطفى الشامي 

 
إلى   الكويت.   7  الصفحةلننتقل  لشركة مشاريع  المالي  األداء  التي توضح 

الربع األول من عام   إيرادات  الربع األول من   2022جاءت  متماشية مع 
مليون دوالر أمريكي. وارتفع دخل الفوائد من   533حيث بلغت    2021عام  

 228مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ    243٪ إلى  7عملياتنا المصرفية بنسبة  
أمر عام  مليون دوالر  األول من  الربع  في  ذاته،  2021يكي  الوقت  . وفي 

مليون دوالر أمريكي لتصل   22بقيمة  ارتفعت حصة نتائج الشركات الزميلة  
عام    41إلى   من  األول  الربع  في  أمريكي  دوالر  استناداً 2022مليون   ،

باألساس إلى تحسن نتائج كل من مجموعة الخليج للتأمين وشركة القرين 
ات البترولية. ولقد قوبلت هذه الزيادة بانخفاض اإليرادات  لصناعة الكيماوي 

والعمليات قطاع  من   الرقمية  الصناعية  األقمار  شبكات  وخدمات  اإلعالم 
 العقارية، فضالً عن انخفاض طفيف في دخل االستثمار. 

 

ذلك   االئتمان في غضون  خسائر  قبل مخصصات  التشغيلي  الدخل  ارتفع 
إلى   دو   80واالستثمارات  عام مليون  من  األول  الربع  خالل  أمريكي  الر 

مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من   47مقارنة بدخل قدره    2022



اإلعالم قطاع  العام الماضي. يرجع ذلك باألساس إلى انخفاض النفقات في  
وانخفضت  والعقارات.  الرقمية  الصناعية  األقمار  شبكات  وخدمات 

مليون دوالر أمريكي    49إلى  مخصصات خسائر االئتمان واالستثمارات  
مليون دوالر أمريكي في   68مع    مقارنةبال  2022في الربع األول من عام  

 .2021الربع األول من عام 
 

الكويت عن تحقيق صافي ربح قدره  لذلك، أعلنت شركة مشاريع  ونتيجة 
مقارنة بخسارة   2022ماليين دوالر أمريكي في الربع األول من عام    10

أما على   .2021دوالر أمريكي في الربع األول من عام    مليون  28قدرها  
 1.3فقد ارتفعت لتصل إلى    خالل الربع األول من العامصعيد ربحية السهم  

بالمقارنة مع خسارة   للسهم  سنت أمريكي   0.4ما يعادل    فلس للسهم الواحد 
في الفترة للسهم    سنت أمريكي  -1.5ما قيمته    فلس للسهم الواحد  4.5بقيمة  
 بلة.المقا

 
 

أود اإلشارة نتائج بنك برقان.    تتناول التي    9يمكننا اآلن االنتقال إلى الصفحة  
ال على  االطالع  باإلمكان  أنه  ب عرض  إلى  الخاص  بنك اإليضاحي  أرباح 

اإللكتروني  موقع  الونص االتصال على    2022برقان للربع األول من عام  
ابنك  لل على  عرضنا للحصول  في  نغطي  وسوف  التفاصيل.  من  لمزيد 

 اليوم أبرز نقاط أداء البنك.  اإليضاحي 
 

 152بمقدار    2022ارتفعت القروض بشكل طفيف في الربع األول من عام  
، وصوالً  2021٪ مقارنة بشهر ديسمبر  1مليون دوالر أمريكي، أي بنسبة  

س إلى القروض مليار دوالر أمريكي، ويرجع هذا االرتفاع باألسا  14.2إلى  
٪(، والتي  3مليون دوالر أمريكي )بنسبة    345المرتفعة في الكويت بمقدار  

( تركيا  في  القروض  انخفاض  أو    125قابلها  أمريكي  دوالر  ٪( 6مليون 
 %(. 5مليون دوالر أمريكي، أي  68والجزائر )

 
في  مليون دوالر أمريكي    855ما قيمته   ٪ أو 6بنسبة  كما حقق الودائع نمواً  

 14.5لتصل إلى    2021مقارنة بالعام المالي    2022ع األول من عام  الرب 



مليار دوالر أمريكي. وتعزى الزيادة في قاعدة الودائع إلى ارتفاع الودائع 
٪ 10مليون دوالر أمريكي قابله انخفاض بنسبة    965في الكويت بمقدار  

 مليون دوالر أمريكي.  111بلغ  ودائع في الجزائراللقاعدة 
 
 173٪ ليبلغ  10بنسبة    2022لدخل التشغيلي للربع األول من عام  ارتفع او 

عام   من  األول  بالربع  مقارنة  أمريكي  دوالر  هذه 2021مليون  وتعزى   .
بنسبة   الفوائد  دخل  ارتفاع صافي  إلى  أو  22الزيادة  دوالر    ٪19  مليون 

الفائدة 2022أمريكي في الربع األول من عام   . كما تحّسن صافي هامش 
 2022٪ في الربع األول من عام  2.1نقطة أساس لتصل إلى    30بأكثر من  

مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض    2021٪ في الربع األول من عام  1.7مقابل  
 . التمويلتكلفة 

 
مليون   46إلى  الذي حققه البنك  انخفضت المخصصات المحّملة على الدخل  
عام   من  األول  الربع  في  أمريكي  دو   67مقابل    2022دوالر  الر  مليون 

 .ية بيئة التشغيلال، مما يعكس تحسن 2021أمريكي في الربع األول من عام 
 

برقان  بنك  مجموعة  سجلت  أعاله،  المذكورة  الرئيسية  للتحركات  نتيجة 
 2022مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام    40صافي دخل قدره  

ادة تبلغ ، بزي 2021مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام    17مقابل  
 ٪. 140حوالي 

 
مقابل    2022مارس    31٪ كما في  2.3إلى  المتعثرة  ارتفعت نسبة األصول  و 

 يعود ذلك بشكل كبير إلى أحد القروض المتعثرة. 2021٪ في ديسمبر  1.6
ً قريب االنتهاء من التعامل معه  والذي تتوقع اإلدارة  في الكويت    البنك وأعلن  .  ا

استقرار   األول  عن  المستوى  من  العادية  األسهم  ٪ 11د  عن   CET1قيمة 
. هذا 2022مارس    31٪ كما في  17عند مستوى  ونسبة كفاية رأس المال  

٪ على التوالي، مع 12.5٪ و9مقابل الحد األدنى للنسب المطلوبة البالغة  
 التصفية التدريجية إلجراءات التحمل لمتطلبات رأس المال. 

 



الصفحة العرض  10 توضح  اإلقليمية   اإليضاحي   من  العمليات  أداء 
بمقدار   اإلقليمية  القروض  دفتر  انخفض  دوالر    193للمجموعة.  مليون 

، ما يرجع باألساس إلى استراتيجية 2022أمريكي في الربع األول من عام  
الودائع  وانخفضت  التركية.  الليرة  قيمة  وانخفاض  الحذرة في تركيا  النمو 

مقارنة   2022ي في الربع األول من عام  مليون دوالر أمريك  110بمقدار  
ويعزى ذلك بشكل رئيسي لعملياتنا في الجزائر. وبشكل    2021بالعام المالي  

٪ من 25٪ و 22عام، بلغت حصة دفتر قروضنا اإلقليمي وودائع العمالء  
ارتفع  التوالي.  على  العمالء  وودائع  برقان  بنك  قروض  محفظة  إجمالي 

بمقدار    2022يمية في الربع األول من عام  صافي الربح من العمليات اإلقل
 ، والذي يرجع 2021مليون دوالر أمريكي مقارنة بالربع األول من عام    30

 باألساس إلى انخفاض المخصصات في بنك برقان تركيا. 
 

ل اآلن  الحديث  أأترك  وشركات ـ  للتأمين  الخليج  أداء مجموعة  لتقديم  نوج 
 المجموعة األخرى. 

 
 شكراً مصطفى وِعمتم مساًء جميعاً.  روهتاجي أنوج 

 
الذي يلخص   اإليضاحيمن العرض   11يمكننا اآلن االنتقال إلى الصفحة  

أداء مجموعة الخليج للتأمين، والتي واصلت أداءها القوي خالل الربع األول 
قدرها مكتتبة  أقساط  إجمالي  ، وأعلنت عن  2022مارس    31المنتهي في  

أمريكي لتلك الفترة، أي ما يعادل ضعف إجمالي األقساط مليون دوالر    765
بواقع   الماضي،  العام  من  نفسه  الربع  خالل  دوالر    393المسجلة  مليون 

مجاالت  جميع  من  إيجابية  بمساهمة  مدفوعة  الزيادة  تلك  كانت  أمريكي. 
. كما يشمل الربع األعمال، مع زيادة ملحوظة في األعمال الطبية والسيارات

تأثي عمليات  األول  على  االستحواذ  تمت  أكسا  ر  سبتمبرالتي  ،  2021في 
 .2021بالمقارنة مع الربع األول من 

 
في الرسم البياني السفلي على جهة اليسار ترون أن النسبة المجمعة تقف 

الماضي.  94عند   العام  ذاتها من  الفترة  مع  تماشياً  أن  ٪  دخل  كما  صافي 
مليون   25٪ إلى  50رتفع بنسبة  قد ا  2022االستثمار للربع األول من عام  



مليون دوالر أمريكي للعام الماضي. يرجع   16دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ  
ذلك إلى تحسن عائدات المحفظة االستثمارية وزيادة حجم االستثمار، والذي 

 كان مدفوعاً جزئياً باالستحواذ على أكسا. 
 

اإليرادات   لنمو  المكتسب بشكل  نتيجة  األعمال  وبسبب  أكسا عضوي  من  ة 
مليون دوالر   32سجلت مجموعة الخليج للتأمين صافي ربح قدره    ،الخليج

البالغ ٪ عن الربح  79، بزيادة قدرها  2022أمريكي للربع األول من عام  
 . 2021مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام   18
 

شركة الخليج المتحد القابضة عن تحسن علنت  ، أ12إلى الصفحة  باالنتقال  
أداء العام الماضي، حيث بلغت إيرادات الربع األول مع  مقارنة  في نتائجها بال
مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها   56مبلغ  2022مارس   31المنتهي في 

الماضي.    36٪ من  57 العام  الفترة من  نفس  أمريكي خالل  مليون دوالر 
سواق  يرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع دخل االستثمار حيث واصلت األ

كورونا. اإلضافة إلى وباء فيروس  التحسن بعد التأثير السلبي الذي أحدثه  
مليون   16ذلك، كانت هناك زيادة في حصة النتائج من الشركات الزميلة إلى  

ماليين دوالر أمريكي   4من    2022دوالر أمريكي في الربع األول من عام  
ماليين دوالر    8من  . وارتفع دخل االستثمار  2021في الربع األول من عام  

مليون دوالر أمريكي في   13إلى    2021أمريكي في الربع األول من عام  
. كما شهد دخل الرسوم والعموالت نمواً بنسبة 2022الربع األول من عام  

مليون دوالر أمريكي من   18إلى    2022٪ خالل الربع األول من عام  34
 الماضي.مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام  13
 

ماليين دوالر   5بشكل عام، سجلت شركة الخليج المتحد القابضة ربحاً قدره  
ماليين   4، مقارنة بخسارة قدرها  2022أمريكي خالل الربع األول من عام  

التحسن  الماضي، ويعزى هذا  العام  الفترة من  نفس  أمريكي خالل  دوالر 
 لنمو القوي لإليرادات.إلى ابشكل رئيسي 

 
اآلن  الصفحة    يمكننا  إلى  العقارات   13االنتقال  نتائج شركة  تعرض  التي 

مليون دوالر   12٪ إلى  7المتحدة، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للشركة بنسبة  



في   في  الأمريكي  المنتهي  دوالر   11من    2022مارس    31ربع  مليون 
صافي الدخل خالل  ارتفع   أمريكي خالل نفس الفترة من العام الماضي. كما

ماليين دوالر أمريكي    4بالمقارنة مع    ماليين دوالر أمريكي  5إلى    الربعهذا  
من العام الماضي. يتوافق التحسن في األداء التشغيلي مع نفس الفترة خالل  

تحسن ظروف السوق خالل العام، بعد رفع القيود التي كانت مفروضة نتيجة 
 كورونا. وباء  

 
الصفحة   العرض    15تلخص  ال  اإليضاحي من  المتعلقة التحديثات  رئيسية 

تحديث االنتهاء من   2022حيث تم خالل الربع األول من عام OSN  بأداء
في منتصف  +OSNإلى  OSNالرقمي من  البثصة  العالمة التجارية لمن 

الفيديو المتاح الشتراك   محتوىعلى    +OSNمارس، حيث تشتمل العالمة  
العربي  المحتوى  الكبرى، عالوة على  االستوديوهات  من  المتميز  الدولي 
األصلي ذي المستوى العالمي. تواصل الشركة تركيزها على تحسين ونشر 
أقصى  لتحقيق  قوية  تحليلية  بقدرات  مدعومة  وتجربته  المستخدم  واجهة 

قاعدة مشتركي   وتواصل  للعمالء،  بشكل مطرد.    +OSNاستمتاع  نموها 
إطالق   تعملكما   تم  وللتوضيح،  األصلي.  عرضها  تعزيز  على  الشركة 

خالل شهر رمضان وحظي بترحيب كبير، ومن   Suits Arabiaمسلسل  
في وقت الحق من هذا العام، إلى جانب   Yellow Busالمقرر إطالق فيلم  

 العديد من المسلسالت واألفالم األخرى التي لم تزل في طور اإلعداد. 
 

السنة ال بد من اإلشارة إلى  .  اإليضاحيمن العرض    16ننتقل إلى الصفحة  
مارس.    31في  تنتهي  المالية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية  
المنتهية في   المالية  للسنة  المدققة  النتائج  لم   2022مارس    31ونظراً ألن 

ديسمبر   31  تصدر بعد، قمنا بعرض نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في
شركة عن ال، أعلنت  2022مارس    22. وفي  اإليضاحيفي العرض    2021

من   السنوية  حصتها  األرباح  إيكويت توزيعات  شركة  في  استثمارها  من 
مليون دينار كويتي. وسوف يتم تضمين ذلك   20حيث وصلت إلى  الكبرى  

 . 2022مارس  31في نتائج الشركة للسنة المنتهية في 
 



إلى   الم 17الصفحة  لننتقل اآلن  السوق  للقطاع  ت . تماشياً مع ظروف  حسنة 
المصرفي، أعلن البنك األردني الكويتي عن نتائج تشغيلية أفضل. واستقرت  

مليار دوالر أمريكي كما هو في    2.4محفظة القروض إلى حد كبير عند  
مارس   ديسمبر    2022شهر  بشهر  الودائع 2021مقارنة  ارتفعت  بينما   ،

مليار دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها. كما شهد   2.9٪ لتصل إلى 7بنسبة 
بنسبة   نمواً  التشغيلي  إلى  7الدخل  الربع   ٪39  في  أمريكي  دوالر  مليون 

عام   من  بـ    2022األول  خالل    36مقارنة  أمريكي  دوالر  الفترة مليون 
ذلك، أعلن البنك عن تحقيق صافي  باإلضافة إلى  العام الماضي.  المقابلة من  
مقارنة   2022مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام    1.9ربح قدره  

مليون دوالر أمريكي في الربع األول من عام   1.5بخسارة صافية قدرها  
 نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات.  2021

 أترك الحوار اآلن إلى إيمان لتقديم مالحظات ختامية وملخص. 
 

 . صني ومصطفى وأنوج شكراً  إيمان العوضي
 

الصفحة   في  ترون  العرض    18كما  فإن  اإليضاحي من  األساسية النقاط  ، 
 لعرض اليوم هي: 

تشغيل .1 بيئة  نشهد  أفضل  نحن  المفترض  ية  إيجابية  أمن  تكون  ن 
التشغيلية، ونتوقع أن نواصل تحقيق النمو في أداء عملياتنا  ألنشطتنا  
 األساسية.

منصباً   .2 يزال  ما  تنفي تركيزنا  ستمهد  االندماج  صفقة  ذ  على  التي 
 الطريق إلطالق نموذج أعمال أقوى وأكثر استدامة.

 ل. عام التحوّ باعتباره  2022إننا ننظر إلى عام  .3
 

 لدعوة مستمعينا لطرح أي أسئلة قد تكون لديهم. أحمد نترك الحوار اآلن لـ 
 

 سؤالنا األول من ديفيا بوجاري، تفضلي.  مدير الحوار
 

الخاصة سؤالدّي   بوجاري ديفيا  الخطط  عن  التحدث  يمكنك  هل  األول:  السؤال  الن. 
لعام   الديون  استحقاق  آجال  تمويل  تاريخ 2023بإعادة  أن  إلى  بالنظر   ،



على بعض    اطالعنا  استحقاقها أقل من عام؟ أما السؤال الثاني: هل بإمكانك
 التفاصيل المالية على مستوى الشركة القابضة؟

 
شكراً لِك ديفيا. بالنسبة للسؤال األول المتعلق بآجال استحقاق الديون لعام   أنوج روهتاجي 

وقت سابق.  2023 في  وجيز  بشكل  المسألة  تلك  تحدّث صني عن  لقد   ،
لدينا بالفعل رصيد نقدي موجود نحتفظ به لتغطية السداد. عالوة على ذلك، 

تعزيز  شأنها  من  التي  األخرى  خياراتنا  في  جيداً  تقدماً  السيولة    أحرزنا 
السداد  لتغطية  طويلة  بفترة  االستحقاق  وقت  وقبل  المتبقية  الفترة  خالل 
ذلك في   التحديثات حول  بالمزيد من  نوافيكم  بالكامل. وسوف  المطلوب 

درس  ون مؤتمراتنا الهاتفية المقبلة. وكما تعلمون، نحن دائماً نخطط مسبقاً  
وسوف    .ستعدين الخيارات المختلفة المتاحة في السوق، ومن ثم نكون م

راقب ظروف السوق عن كثب وتحسين ملف الدين لدينا وفقاً ألي طلب  ن 
محتمل. ونأمل أن نتمكن من تقديم إجابة أكثر دقة في األرباع القادمة من  
العام على الرغم من أننا حتى اآلن على تمام الثقة من أننا أحرزنا تقدماً  

 جيداً. 
 

متابعة  ديفيا بوجاري  فقط  أريد  ً   أعتذر،  حسنا خيارات  ،  السؤال.  لديكم  إن  تقول  عندما 
مختلفة، فإن ما أفهمه هو أنكم تبحثون في المقام األول عن إعادة تمويل  

أنكم تفكر  أيضاً في نوع من تسييل األصول    ونديونكم، أليس كذلك؟ أم 
 كخيار محتمل؟ 

 
د بعينه.  جميع الخيارات دون االعتماد على خيار واح   في عادة ما ننظر   أنوج روهتاجي 

ظروف السوق ليست تحت سيطرتنا، ومن ثم ال نحبذ االعتماد عليها بشكل 
 كامل، على الرغم من أن ذلك يظل أحد الخيارات المطروحة. 

 
حسناً، شكراً لك. هل يمكنك إلقاء بعض الضوء فيما يتعلق بسؤالي الثاني   ديفيا بوجاري 

 كذلك؟ 
 

، كان لدينا رصيد نقدي ُمعلن قدره  2022نعم بالتأكيد. في نهاية مارس   أنوج روهتاجي 
مليار دوالر أمريكي.    2.2مليون دوالر أمريكي، وإجمالي دين يبلغ    359



وكما تعلمون، نحن نعتمد عملية تقييم مستمرة فيما يتعلق باالندماج. لذا،  
عنها  اإلعالن  التي تم  والمدققة  باإلضافة إلى المعلومات المالية المجّمعة  

الشركة   مستوى  على  بالفعل  عليها  أطلعناكم  التي  والديون  النقد  وأرقام 
القابضة، فإننا غير قادرين على الكشف عن مزيد من المعلومات خالل  

لمتعلقة بوضعنا المالي المجّمع  المعلومات انعيد تقييم  وسوف  هذه الفترة.  
عنها   اإلفصاح  يمكن  عملية  التي  من  االنتهاء  االندماجبمجرد  ،  تقييم 

. ومن  2022إعادة التقييم في وقت ما في الربع الرابع من عام  وسنقوم ب 
ثم نرجو منكم االنتظار ريثما ننتهي من عملية تقييم االندماج التي نلتزم  

 ً  .بها حاليا
 

عن هذا الربع.  التوزيعات  بعض المعلومات حول  بحسناً، شكراً لك. هل لي   ديفيا بوجاري 
افتراض أنها متماشية مع العام السابق أو الربع السابق  هل من المنصف  

 من العام؟ 
 

في الربع الثاني من كل عام، بيد أن ذلك لم يحدث  التوزيعات  عادةً ما تِرد   أنوج روهتاجي 
اليوم. فيما يتعلق   الربع األول حتى اآلن، وهو ما نغطيه في مكالمة  في 

اضي حتى تتمكنوا من إجراء  معدالت في المعلى ال  باطالعكمبالفائدة، قمنا  
شركة   ألي  عادية  جارية  أنشطة  هناك  ثم  لها.  المستوى  عالي  تقييم 
استثمارية. إن البيانات المالية لشركة مشاريع الكويت واضحة ومباشرة،  
أننا نحافظ بشكل عام على االتجاه ذاته في   الماضي يتضح  إلى  وبنظرة 

هذه البنود بشكل محدّد اآلن  نفقات التشغيل، إال أننا ال نستطيع الكشف عن  
 لألسباب التي ذكرتها آنفاً.

 
 نعم بالتأكيد، شكراً جزيالً لك. ديفيا بوجاري 

 
اإل  راكيش تريباثي  العرض  على  جزيالً  جانبي. يضاحي شكراً  من  أسئلة  بضعة  فقط   .

إذا كان بإمكانك إعطاؤنا صورة أوسع عن أي   السؤال األول يتعلق بما 
كبيرة مخطط لها في أي من الشركات العاملة لهذا  مؤثرة أو  استثمارات  

أو أي كيانات أخرى   OSNالعام على النحو الذي شهدناه العام الماضي مع  
نا قليالً عن الخطط اإلستراتيجية لشركة  مو تابعة للمجموعة. ثانياً، هاّل حدّثت



OSN    وكيف تسير األمور؟ وما هو موقعنا من حيث الوصول إلى نقطة
التعادل في األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين؟ ما  

نا قليالً عن ذلك. شكراً  وهي خططكم فيما يتعلق بالعمل؟ أرجو أن تحدث
 لك.
 

ك، راكيش. بالنسبة لعملية التقييم المستمرة لالندماج، ليس بوسعنا  شكراً ل أنوج روهتاجي 
الموحدة   المالية  المعلومات  بخالف  آخر  شيء  أي  عن  المدققة الكشف 

واألرقام التي أفصحنا عنها بالفعل. بمجرد اكتمال تلك العملية، سوف نعيد  
لمجّمع  تقييم موقفنا بناًء على التوجيهات التي لدينا بشأن المركز المالي ا

للمجموعة واإلفصاحات ذات الصلة. من المفترض أن تكتمل تلك العملية 
عام   من  الرابع  الربع  شركة  2022في  هي  الكويت  مشاريع  شركة   .

فإننا ثم  ومن  قابضة،  العادية  استثمارية  عملياتنا  سياق  بشكل    في  نقوم 
الكشف عن   . وليس بوسعنا لألسفالتخارجمستمر بعمليات االستثمارات و 

 مزيد بسبب الوضع الراهن.ال
 

 ؟ OSNالتحدث قليالً عن أداء   محسناً، ال بأس. هل يمكنك  راكيش تريباثي 
 

يتمثل اتجاه الشركة في التركيز على قطاع البث. تعلمون أن االتجاه في   أنوج روهتاجي 
صناعة اإلعالم هو نحو تنويع سلسلة التوريد، حيث يعد اإلنتاج األصلي  

أيضاً. في الوقت نفسه،    OSNية، وهنا يكمن تركيز  أحد الجوانب الرئيس
تواصل الشركة االستفادة من عالقات المحتوى طويلة األجل مع الموردين  
األساسيين على المستويين الدولي واإلقليمي. وحتى اآلن، خالل هذا العام،  

وفقاً للخطة الموضوعة فيما يتعلق بأهدافها من حيث تعزيز    OSNعملت  
باإلضافة إلى إعادة النظر عبر اإلنترنت  ين في قطاع البث  قاعدة المشترك

البث   أكبر مع قطاع  يتماشى بشكل  والذي  بها  الخاص  التكلفة  في هيكل 
مثل االتصال المباشر بالمنزل  التقليدية  بدالً من الشركات  عبر اإلنترنت  

ميزات   وتعزيز  العمالء  تجربة  على  اإلدارة  تركز  الكابل.  وعن طريق 
وف  في  التطبيق.  رئيسي  العب  نحن  اإلستراتيجية،  بالخيارات  يتعلق  يما 

السوق، كما أن هناك العديد من الشراكات المحتملة التي تظل دائماً خياراً  
قائماً. نحن نعتزم أن نظل منفتحين على تلك الخيارات، إال أنه ال يوجد  



حتى اآلن ما يمكننا مناقشته على وجه التحديد. هذه هو أسلوب العمل في  
بموقع جيد حيث نحرص دائماً على الحفاظ    OSNذه الصناعة. تتمتع  ه

على عالقات طويلة األجل مع الموردين، إلى جانب فهم عرض المحتوى  
 الذي يالقي قبوالً في المنطقة. 

 
هل   راكيش تريباثي  المالي،  األداء  حيث  من  التفاصيل.  هذه  تقديم  على  أشكرك  عظيم. 

الموضوعة؟ هل ترذلك  يتماشى   الميزانية  بالتزامن مع ما  ون  مع  تقدماً 
 يحدث من حيث وضع السوق؟ 

 
نحن نشعر باالرتياح بالنظر ألن الخطة تسير بشكل جيد حتى اآلن    ،نعم  أنوج روهتاجي 

بالنسبة لهذا العام فيما يعتبر اتجاهاً جيداً. وكما قلت من قبل، يظل موقع  
OSN  خالل العام. قوياً جداً في السوق وسوف نوافيكم بالمستجدات 

 
 شكراً جزيالً.  راكيش تريباثي 

 
لمحادثة: هل يمكنكم إعطاءنا بعض المعلومات حول  لدينا سؤال آخر من ا مدير الحوار

ال للصناعات  القرين  شركة  اندماج  العملية  أي  لية  بترو كيماويات  وفي 
 مرحلة هي حالياً؟ والجدول الزمني المتوقع لالنتهاء؟ 

 
إلى مرحلة   أنوج روهتاجي  ولقد وصلنا  اآلن  الموضوعة حتى  الخطة  نتقدم حسب  نحن 

اً في عملية التقييم. ونتوقع أن تكتمل العملية  العناية الواجبة ونمضي قدم
في وقت الحق خالل العام. وما أن ننتهي من المزيد من المراحل األساسية  

 التي يمكننا الكشف عنها سوف نفعل ذلك. 
 

. سمعت أن لديكم بعض القيود فيما يتعلق  يضاحيعلى العرض اإل   مأشكرك ديمتري إيفانوف 
المؤشرات التطلعية، فهل يمكنك تقديم المزيد من المعلومات  باإلفصاح عن  

مليون دوالر أمريكي بينما    359ذكرت أنه يبلغ    ؟ حول أحدث رصيد نقدي
 لعام من االربع الرابع  بالمقارنة مع  االنخفاض  شيء من  أعتقد أن هناك  

المعلومات  الماضي بعض  تقديم  فقط  الممكن  من  فهل  ت ت ال.  ذلك  ي  فسر 
وما هي  االنخفاض؟ هل   الفائدة  ونفقات  والعمومية  اإلدارية  المصاريف 



أنكم صحيح  بشكل  فهمت  هل  الثاني:  السؤال  ذلك؟  مستوى    إلى  على 
القابضة  ال يبلغ  شركة  صغير  قرض  على  حصلتم  دوالر    66قد  مليون 

 ً من بنك تجاري أم هو قرض مضمون بعيد    ؟ هل هو قرضأمريكي تقريبا
األجل؟ أياً كانت المعلومات التي يمكنك تقديمها لنا في هذا الصدد سوف 

 تكون موضع تقدير كبير. شكراً جزيالً. 
 

مليون دوالر أمريكي في   410شكراً لك. كان لدينا رصيد نقدي يبلغ نحو  أنوج روهتاجي 
مليون دوالر أمريكي، أي أن    359، وهو يبلغ حالياً نحو  2021نهاية عام  

حوالي   تبلغ  الرصيد  ذلك  على  لدينا    50الحركة  أمريكي.  دوالر  مليون 
أخرى نحن نضع الخطوط  عمليات مصرفية متكاملة ولدينا الوقت، ومرة 

المتعلقة برأس المال العامل كجزء من تلك العمليات، والتي عادة ما تعود  
استخدام النقد في الربع األول من    إلى فترة بعيدة. وبصفة أساسية، يعتبر 

العام ضمن المسار الطبيعي لألنشطة االستثمارية للشركة القابضة، والتي  
هي مزيج من االستثمارات وخدمة تكلفة الفائدة على ديونها باإلضافة إلى 
المصاريف اإلدارية والعمومية. لن نتمكن لألسف من إعطاء تفاصيل عن  

 ن نؤكد ذهاب النقد في تلك العناصر الثالثة. تلك العمليات، لكن بوسعنا أ
 

آخر   الحوارمدير  سؤال  سحب  من  لدينا  إلى  تحتاج  هل  دوالر   50المحادثة:  مليون 
مليون    359أمريكي لرأس المال العامل ودفع فائدة على ذلك، بينما لديك  

 دوالر أمريكي نقداً في الميزانية العمومية؟ 
 

أجرينا  جاذبة للغاية، ومن ثم  فائدة  ية مدفوعة بمعدالت  هذه عملكما ذكرت،   أنوج روهتاجي 
 الصفقة كجزء من أنشطة الخزانة.  تلك
 

ليس لدينا المزيد من األسئلة في هذه المرحلة، ومن ثم أعيد االتصال إلى   الحوارمدير 
 إدارة شركة مشاريع الكويت لتقديم أية مالحظات ختامية. 

 
نشكركم جميعاً النضمامكم إلينا في هذه المكالمة ونتطلع إلى التحدث إليكم  إيمان العوضي

 وعمتم مساًء جميعاً. جزيالً   شكراً القادمة. مرة أخرى في المكالمة 
 


