
 



 الخاص بالمستثمرين لشركة مشاريع الكويت )القابضة( نص المؤتمر الهاتفي 

 2022للربع الثاني من عام 

 

بكم   وأرحب نيابة عن المجموعة المالية هيرميس، أحمد الشاذلي الخير جميعاً. معكم مساء  المقدمة 

.  2022لعام    األول نصف  نتائج اللشركة مشاريع الكويت )القابضة( ل   في المؤتمر الهاتفي

اليوم   مؤتمر  في  معنا  يكون  ان  بهاتيا  ويسرني  صني  الماليين )السيد  المدراء  رئيس 

نوج  أ   والسيد   (المدراء الماليين للمجموعةنائب رئيس  )  شاميالالسيد مصطفى  و  (للمجموعة 

المالية   -  لمجموعةلأول    رئيس  نائب ) تاجي  ه رو إ  (الرقابة  نائب والسيدة  العوضي  يمان 

 . شركة المشاريعفي  عالقات المستثمرينو  تصالل لشؤون ال ورئيس أ

 

 لكم.  يمان العوضي. شكراً السيدة إلى إن تحويل التصال وأود اآل

 

الشركة أرباح  الهاتفي حول  مؤتمر  الومساء الخير جميعاً. نرحب بكم في  أحمد،  شكراً لك   يمان العوضيإ

أن عرض اليوم متاح أيًضا على  العلم يرجى  .2022يونيو   30المنتهي في للنصف األول 

 موقعنا اإللكتروني إلى جانب البيانات المالية لهذه الفترة. 

 

مسؤولية  للنص إخالء  والتي تتضمن  اإليضاحي  من العرض    2يرجى الرجوع إلى الصفحة  

العرض يمكن أن   المتوفرة في  اليوم والمعلومات  التي سنقدمها  البيانات  مختصر. بعض 

ت نظرة مستقبلية. تستند هذه البيانات إلى التوقعات والتنبؤات والتقديرات الحالية  تكون ذا

وهي عرضة للمخاطر والشكوك التي قد تؤثر سلبًا أو تؤثر على النتائج  المشاريع  لشركة  

 المستقبلية. كما إنها ليست ضمانًا لألداء أو اإلنجازات أو النتائج المستقبلية. 

 

 . صنيسأقوم اآلن بتحويل التصال إلى 

 

 إيمان. مساء الخير للجميع. اً لك، شكر صني بهاتيا

 

من   3في الصفحة    2022من عام  والنصف األول  سنبدأ بأهم النقاط الرئيسية للربع الثاني  

مليون دولر أمريكي للنصف    18عن صافي ربح قدره    فصحنا. لقد أاإليضاحيالعرض  

التالية سنقدم لكم مزيدًا من التفاصيل حول  الصفحات  . في  2022األول من السنة المالية  

ندماج التي تخوضها تسيرعملية ال كما  .  وأداء شركات المجموعة  العوامل الرئيسية لألداء

المعالم الرئيسية. لقد حصلنا على    من   عدد على المسار الصحيح مع اكتمال    شركة المشاريع

بما في ذلك نسبة المبادلة، نتيجة الموافقة   إنعقاد اإلندماجموافقة هيئة أسواق المال على  

على   هيئة أسواق المال. كما وافقت  عدالة الرأيخبير التقييم المستقل وتقرير    على تقرير

حن نستخدم أرقاماً تقريبية  )ونسهماً  ار  ملي  2.408حوالي  ب  شركة المشاريعزيادة رأس مال  

، وسيتم مبادلة كل سهم من أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات  دمجلتنفيذ عملية الهنا(  

بـ   المشاريعفي    اً سهم  2.24البترولية  ذلكشركة  مال  وصول    . سينتج عن  شركة رأس 

  860دولر أمريكي مقارنة بـ  ار  ملي  1.644إلى  المصرح به والمصدر والمدفوع    المشاريع

٪. باإلضافة إلى موافقات 91، بزيادة قدرها  2022يونيو    30كما في  مليون دولر أمريكي  

حماية المنافسة على التركز القتصادي فيما   جهاز هيئة أسواق المال، تلقينا مؤخًرا موافقة 



د موعد الجمعية العامة يتعلق بالندماج. نحن حاليًا بصدد استكمال الخطوات التنظيمية لتحدي

 .للموافقة على الندماج وزيادة رأس المال شركة المشاريع غير العادية لمساهمي

 

لقد أحرزنا أيًضا تقدًما جيدًا في تعزيز مركز السيولة للشركة من خالل تنفيذ تسهيل ائتماني  

ثاني من  مليون دولر مع مجموعة من ستة بنوك دولية خالل الربع ال 375ملتزم به بقيمة  

آجال استحقاق    . إلى جانب الرصيد النقدي المبلغ عنه، يغطي هذا بشكل كاف  2022عام  

شهًرا القادمة. وبدعم من الزيادة الكبيرة في قاعدة رأس المال السهمي   12لألشهر الـ  ديوننا  

 .الماليوتنويع مركزنا للشركة، فإننا في وضع جيد لتعزيز 

 

 إلى مصطفى لتقديم تفاصيل عن األداء المالي للمجموعة. حويل التصال سأقوم اآلن بت

 

 ومساء الخير للجميع.   ،شكراً لك يا صني شامي المصطفى 

 

إيرادات النصف جاءت  لمجموعة.  المجَمع لالتي توضح األداء المالي    5  الصفحةنتقل إلى  لن

أقل مليون دولر  79، أي  ٪6.7بنسبة  مليون دولر   1,098لتسجل  2022األول من عام 

كما ليون دولر أمريكي.  م  1,177  التي بلغت   2021لنصف األول من عام  إيرادات  من  

مليون   521إلى    ٪9مليون دولر أو    43إيرادات الفوائد من عملياتنا المصرفية  ارتفعت  

.  2021مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام    478مع    مقارنةبالدولر أمريكي  

  57مليون دولر أمريكي إلى    21صة النتائج من الشركات الزميلة أيًضا بمقدار  وزادت ح

ن نتائج  مدفوعة بشكل أساسي بتحسَ   2022مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام  

بسبب بشكل عام، جاء النخفاض في اإليرادات  .  القرينوشركة   مجموعة الخليج للتأمين

  2021مليون دولر في النصف األول من    155المدخول من الستثمار والذي سجل    تراجع

بسبب األداء السلبي للسوق، كما   2022مليون دولر في نفس الفترة من  48بالمقارنة مع 

دولر من إعادة   مليون  89تضمن ربحاً لمرة واحدة بقيمة    2021أن النصف األول من  

تصنيف شركة تابعة. باإلضافة إلى ذلك، انخفضت اإليرادات من قطاع اإلعالم وخدمات 

 مليون دولر.   28األقمار الصناعية بقيمة 

 

 9بـ  2022إجمالي مصروفات المجموعة خالل النصف األول من عام انخفض ، لمقابلبا

كما انخفضت مصروفات قطاع  . 2021مع النصف األول من عام  مليون دولر بالمقارنة

بـ   الصناعية  األقمار  وخدمات  دولر  34اإلعالم  قطاع  مليون  مصروفات  وانخفضت   ،

، وقد قابلها ارتفاع في المصروفات في بنود أخرى. مليون دولر  20الضيافة والعقار بـ  

مليون دولر أمريكي في   38انخفضت مخصصات خسائر الئتمان والستثمارات إلى  و

مليون دولر أمريكي في النصف األول من    184مقارنة بـ   2022ول من عام النصف األ 

مليون دولر خالل الفترة    36  قيمةب   صافي خسارة نقدية  سجلت المجموعة و.  2021عام  

ببسبب   تتعلق  محاسبية  المفرطتطبيقات  تركيا  التضخم  في  التابع  بنكها  من في  لمزيد   .

في المعلومات المالية المرحلية الموجزة   2.5  رقم  التفاصيل، يرجى الرجوع إلى إيضاح

 .2022يونيو   30كما في شركة المشاريع الموحدة ل

 

عن تحقيق  شركة المشاريع  أعلنت  لهذه البنود المتعلقة باإليرادات والمصروفات،  ونتيجة  

مقارنة بأرباح    2022مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام    18صافي ربح قدره  

. وهذا يترجم إلى ربح 2021ماليين دولر أمريكي في النصف األول من عام   10قدرها  



ً فلس  0.8للسهم بواقع   مقارنة    2022سنتًا للسهم في النصف األول من عام    0.26للسهم أو    ا

ً فلس 0.2ـ ب ً سنت  0.07للسهم أو  ا  .2021لعام للسهم عن النصف األول  ا

 

  بنك برقان. نود أن نوجه مجموعة  تغطي نتائج    التي  7يمكننا اآلن النتقال إلى الصفحة  

  3في  الذي عقد بنك برقان ل  2022النصف األول من  ألرباحهاتفي المؤتمر الإلى  مك انتباه

اليوم، سنغطي أبرز معالم    اإليضاحيلمزيد من التفاصيل. في عرضنا    2022أغسطس  

 .أداء البنك

 

مليار دولر أمريكي، مسجالً انخفاًضا    13.7مقدار    2022يونيو    30بلغ دفتر القروض في  

. وقد  2021٪ مقارنة بشهر ديسمبر -2مليون دولر أمريكي أي بنسبة  281هامشيًا قدره 

 - 91٪( والكويت )6مليون دولر أمريكي أو    -114تركيا ) كل من    في النخفاض   ساهمت 

 (. ٪5مليون دولر أو   -67زائر )٪( والج1مليون دولر أو  

 

عند   الودائع  من    13.6استقرت  اعتباًرا  أمريكي  دولر  تم 2022يونيو    30مليار  وقد   .

٪ جزئيًا من  2مليون دولر أمريكي أو    228تعويض ارتفاع الودائع في الكويت بمقدار  

دولر أمريكي  مليون    89بمقدار  وذلك  عمليات تركيا  في الودائع المتعلقة بخالل انخفاض  

 .٪5أو 

 

ً تشغيلي  خالً د البنك  سجل   مليون دولر أمريكي،    360بلغ    2022للنصف األول من عام    ا

٪ ليصل 8صافي دخل الفوائد بنسبة    نماكما  .  2021لنصف األول من عام  مقارب لوهو  

مليون دولر    201مقابل    2022مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام    217إلى  

نقاط    10هوامش صافي الفائدة بمقدار  ت . تحسن2021ي النصف األول من عام أمريكي ف

٪ في النصف األول  2.0مقابل    2022٪ في النصف األول من عام  2.1أساس لتصل إلى  

الكويت.    2021من عام   تكلفة األموال في  بانخفاض  إلى حد كبير  تم تعويض  ومدفوعاً 

 ستثمار. الزيادة في صافي دخل الفوائد بانخفاض دخل ال

 

مليون دولر أمريكي    36انخفضت المخصصات المحملة على بيان الدخل بشكل كبير إلى  

مليون دولر أمريكي في النصف األول من  127مقابل  2022في النصف األول من عام 

مما يعكس تحسن بيئة التشغيل وممارسات المخاطر الصارمة في الشركات   2021عام  

"إعداد التقارير المالية في القتصادات    29المحاسبة الدولي رقم  التابعة. طبق البنك معيار  

الم التضخم  األول من عام  فرطذات  النصف  في  التركية  لعملياته  إلى    2022"  أدى  مما 

 .مليون دولر أمريكي في بيان الدخل 36العتراف بصافي خسارة نقدية قدرها 

 

مجموعة بنك برقان صافي دخل قدره  ونتيجة للتحركات الرئيسية المذكورة أعاله، سجلت 

مليون دولر أمريكي    78مقابل    2022مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام    89

 ٪ على أساس سنوي. 13، بزيادة قدرها 2021في النصف األول من عام 

 

٪  4.5مقابل    2022يونيو    30٪ كما في  2.6إلى  لتصل  غير العاملة  القروض  نسبة  تحسنت  

تبلغ  CET1  األول نسبة قيمة السهم العادية من المستوى البنك وسجل . 2021يونيو في 

وهي  ،  2022يونيو    30كما في    ٪ 17.2 بنسبة  CARمعدل كفاية رأس المال  و  ،11.1٪

 .أعلى بكثير من المتطلبات التنظيميةنسب 

 



تسلط الضوء على أداء العمليات اإلقليمية للمجموعة. انخفض دفتر القروض   8الصفحة  

. وكان  2022٪ في النصف األول من عام  5مليون دولر أمريكي أو    183اإلقليمية بمقدار  

النخفاض في دفتر القروض اإلقليمية مدفوًعا بشكل أساسي باستراتيجية النمو الحذرة في  

الجزائر. من ناحية  دفتر القروض في  لليرة التركية والنخفاض في  تركيا وانخفاض قيمة ا

٪ في الربع األول من عام  2مليون دولر أمريكي أو   58أخرى، انخفضت الودائع بمقدار 

التي ساهمت بها تركيا بشكل رئيسي. بشكل عام، بلغت    2021مقابل العام المالي    2022

العمالء   وودائع  اإلقليمي  قروضنا  دفتر  و 23حصة  قروض ٪27  دفتر  إجمالي  من   ٪

برقمجموعة   التوالي.  بنك  على  العمالء،  وودائع  العمليات وان  من  الربح  صافي  ارتفع 

مليون دولر أمريكي مقارنة بالنصف   26بمقدار    2022اإلقليمية في النصف األول من عام  

 .ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض المخصصات في بنك برقان تركيا  ،2021األول من عام  

 

المصر لعملياتنا  العامة  النظرة  تزال  و  صحية فية  ل  الربح  تحسن هوامش  في  مع  تحسن 

مجموعة الخليج للتأمين    إلى أنوج لتقديم أداء  التصالحويل  تكاليف الئتمان. اآلن، سأقوم بت

 وشركات المجموعة األخرى.

 

 ومساء الخير للجميع.  ،شكراً لك يا مصطفى تاجي هأنوج رو

 

الصفحة   إلى  النتقال  اآلن  العرض    9يمكننا  أداء مجموعة    اإليضاحيمن  يلخص  الذي 

الخليج للتأمين. سجلت مجموعة الخليج الدولية نمواً ملحوظاً في النصف األول المنتهي في 

ً . وسجلت المجموعة أقساط2022يونيو    30 مليون دولر    1,496إجمالية بلغت  مكتتبة    ا

٪ من إجمالي 81، والتي كانت أعلى بحوالي  2022ن عام  أمريكي في النصف األول م

عند   الماضي  العام  من  الفترة  نفس  المسجلة خالل  أمريكي.    825األقساط  دولر  مليون 

مقارنة    2021في سبتمبر  الخليج  أكسا   وتضمن النصف األول تأثير الستحواذ على عمليات 

عام   من  األول  بنمو    .2021بالنصف  مدفوعة  الزيادة  التقليدي وجاءت  التأمين  أقساط 

 حديثًا.  تي تم الستحواذ عليهاوالتكافلي على حد سواء بمساهمة كبيرة من أعمال أكسا ال

 

٪ تماشياً  93أن النسبة المجمعة تقف عند    رؤية  مفي الرسم البياني السفلي األيسر، يمكنك

مع الفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفع صافي دخل الستثمار للنصف األول من عام 

مليون دولر أمريكي    29  مقارنة بـمليون دولر أمريكي    47إلى  ليصل  ٪  62بنسبة    2022

وا الستثمار،  دفتر  بزيادة حجم  مدفوًعا  هذا  كان  الماضي.  مدفوًعا جزئيًا  العام  كان  لذي 

مليون    19صافي خسارة نقدية بقيمة  مجموعة الخليج للتأمين   بالستحواذ على أكسا. سجلت 

التابعة    سيجورتاجلف    تعديالت التضخم المفرط فيما يتعلق بشركةبسبب  دولر أمريكي  

ه  عن صافي ربح قدر مجموعة الخليج للتأمين كل هذه العوامل، أعلنت مع  لها في تركيا.  

٪ عن أرباح  28، بزيادة قدرها  2022مليون دولر أمريكي للنصف األول من عام    49

 .2021مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام  38قدرها 

 

، أعلنت شركة الخليج المتحد القابضة أن اإليرادات للنصف األول  10إلى الصفحة  نتقال  بال 

مليون   92بلغت    2021مع النصف األول من عام    مقارنة  2022يونيو    30المنتهي في  

مليون دولر أمريكي خالل نفس    95٪ من  3دولر أمريكي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة  

  22الفترة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض دخل الستثمار من  

ر أمريكي في ماليين دول  8إلى    2021مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام  

حيث شهدت األسواق تأثيًرا سلبيًا على بيئة القتصاد الكلي   ،2022النصف األول من عام  



  22غير المستقرة. ومع ذلك، كانت هناك زيادة في حصة النتائج من الشركات الزميلة إلى  

مليون دولر أمريكي    19  قارنة بـم  2022مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام  

ا عام  في  األول من  بنسبة  2021لنصف  والعمولت  الرسوم  دخل  نما  ٪ خالل 17. كما 

مليون دولر   34قارنة بـ  مليون دولر أمريكي م  40إلى    2022النصف األول من عام  

 .العام الماضي من أمريكي خالل نفس الفترة

 

ل  مليون دولر أمريكي في النصف األو  84ظلت المصروفات خالل الفترة مستقرة عند  

.  2021مليون دولر أمريكي في النصف األول من عام    85مقارنة بمبلغ    2022من عام  

ماليين دولر أمريكي    3خسارة قدرها  شركة الخليج المتحد القابضة  بشكل عام، سجلت  

مليون دولر أمريكي خالل   0.5مقارنة بأرباح قدرها    2022خالل النصف األول من عام  

 .نفس الفترة من العام الماضي

 

ارتفع   شركة العقارات المتحدة حيث   التي تعرض نتائج  11يمكننا اآلن النتقال إلى الصفحة  

مليون دولر أمريكي في النصف األول المنتهي    32٪ إلى  52التشغيلي للشركة بنسبة    الربح

بـم  2022يونيو    30في   العام    21  قارنة  من  الفترة  نفس  خالل  أمريكي  دولر  مليون 

  21خالل الفترة إلى الربح  زيادة في صافي  شركة العقارات المتحدة   الماضي. كما سجلت 

بـ  مليون دولر أمريكي م ماليين دولر أمريكي خالل النصف األول من العام   4قارنة 

سوق خالل العام، بعد الماضي. يتوافق التحسن في األداء التشغيلي مع تحسن ظروف ال

 .قيود فيروس كورونارفع 

 

على  لمستخدم  تجربة االتركيز على تعزيز   OSN تواصلبالنتقال إلى الصفحة التالية،  

لتقديم   الرئيسية  الشركة كالمنصة  بالمحافظة على مركز  الرقمية، وهو ما يدفع  منصاتها 

الشركة   تقدم اإلنترنت. ت المحتوى في المنطقة من خالل قنوات متعددة وخدمات البث عبر  

، خصوصاً فيما يخص ضبط التكاليف التشغيلية في النصف األول  وفقًا للخطة حتى اآلن

 .  2022من 

 

لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية  السنة المالية  بما أن  ،  13بالنتقال إلى الصفحة  

، حيث 2022يونيو    30نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في    ظهرتفقد  أبريل،    1تبدأ في  

البترولية  القرين  شركة  سجلت   الكيماويات  قدره  لصناعة  ربح  دولر    21صافي  مليون 

لنفس الفترة من   ماليين دولر أمريكي  5أمريكي خالل هذه الفترة، مقارنة بأرباح قدرها  

  8بقيمة  في القطاع  أساسي إلى أرباح  العام الماضي. يُعزى النمو في صافي الربح بشكل  

في القطاع  ماليين دولر أمريكي من الستثمارات في قطاع البتروكيماويات مقابل خسارة  

في نفس الفترة من العام الماضي وحصة أعلى في الدخل من سدافكو، الشركة التابعة لها 

 .في مجال األغذية واأللبان

 

ماشيًا مع ظروف السوق المحسنة للقطاع المصرفي، . ت14إلى الصفحة  أسمحوا لنا ان ننتقل  

مليار   2.5أعلن البنك األردني الكويتي عن نتائج تشغيلية أفضل. ارتفع دفتر القروض إلى  

مليار دولر أمريكي اعتباًرا من ديسمبر   2.4مقابل    2022دولر أمريكي اعتباًرا من يونيو  

مليار دولر أمريكي خالل نفس    3.0٪ لتصل إلى  10بينما زادت الودائع بنسبة    2021

مليون دولر أمريكي في النصف   100إلى  ليصل  ٪  33نما الدخل التشغيلي بنسبة  و الفترة.  

عام   من  بـ    2022األول  العام   75مقارنة  من  الفترة  نفس  خالل  أمريكي  دولر  مليون 

قدره   ربح  تحقيق صافي  عن  البنك  أعلن  ذلك،  على  عالوة  دولر    11الماضي.  مليون 



مليون دولر    4مقارنة بأرباح صافية قدرها    2022أمريكي في النصف األول من عام  

عام   من  األول  النصف  في  وانخفاض   2021أمريكي  التشغيلي  الدخل  لرتفاع  نتيجة 

 .المخصصات 

 

 لدعوة مستمعينا لطرح أي أسئلة قد تكون لديهم. أحمد لى إن سوف أحول التصال اآل 

 

 مدير الجلسة  

 

 سؤالنا األول من راكيش تريباثي.  

التحدث قليل  عن مستويات النقد في    م . هل يمكنك يضاحي على العرض اإل  جزيل    شكرا   راكيش تريباثي  

نهاية الربع الثاني عند مستوى الشركة القابضة وما هي المعاملت الرئيسية التي أدت إلى  

ا؟   التغييرات خلل ربع السنة أيض 

 

ا من يونيو    364لك راكيش. لدينا رصيد نقدي يبلغ    شكرا   تاجي هأنوج رو مليون دوالر أمريكي اعتبار 

ا لعملية  ، وهذا يت2022 ماشى مع توجيهاتنا بأننا سنحتفظ بسيولة كافية وهذا ما حققناه. نظر 

الدمج المستمرة، ال يمكننا الكشف عن التفاصيل الكاملة لجميع المعاملت، لكن الحركة  

في الرصيد النقدي هي مزيج من بنود األعمال المعتادة مثل مصروفات الفائدة، ونفقات  

 النقدية من توزيعات األرباح.  اإلدارة العامة، والتدفقات 

 

  م بالتأكيد، هذا أمر مفهوم. لقد ذكرت بشأن الموافقات التنظيمية القادمة للندماج. هل يمكنك راكيش تريباثي  

  ،حتى يتم االندماج في هذه المرحلة  مطلوبةمساعدتنا في فهم القليل حول األمور األخرى ال

  ون مجرد مسألة وقت؟ متى ترأن األمر  ومطلوبة  أي موافقات أخرى  ون  ال ترم أنكم  أ

 مبدئي ا اكتمال االندماج؟ 

 

لقد تلقينا العديد من الموافقات، بما في ذلك موافقة هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة   تاجي هأنوج رو

ا موافقة من كل من     وكذلك مجالس إدارات شركة المشاريع  على االندماج. لقد تلقينا أيض 

التالية هي عقد اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية، والتي نتوقع  شركة، والخطوة  

 عقدها خلل الجزء األول من شهر سبتمبر. 

 

المساهمين،  ذا  إ راكيش تريباثي   موافقات  والحصول على  العادية  غير  العامة  االجتماعات  عقد  بمجرد   ،

 عليكم ببساطة إنهاء عملية االندماج، أليس كذلك؟

 

 . نعم  تاجي هأنوج رو

 

ا جزيل  لك راكيش تريباثي    . م حسن ا، هذا مثالي وهذا يجيب على أسئلتي، شكر 

 

 لك.  شكرا   تاجي هأنوج رو

 .  . تفضل يفانوف إخر من دميتري آلك راكيش. لدينا سؤال  شكرا   مدير الجلسة 



 

  م هل يمكنك  . التسهيل االئتماني . لدي سؤال سريع حول  يضاحي على العرض اإل   م لك  شكرا   يفانوف  إديمتري 

تذكيرنا بموعد استحقاق هذه التسهيلت وما هو مدى توفرها؟ هل هي متاحة لمدة عام؟  

 بعد سحب التسهيلت، ما هو تاريخ السداد النهائي لهذه التسهيلت االئتمانية؟ 

 

حبها في  السؤال الثاني يتعلق بمصادر السيولة/التسهيلت االئتمانية األخرى التي لم يتم س

  جزيل    هذه المرحلة ولكنها قد تكون متاحة أيض ا ألي متطلبات سيولة في المستقبل. شكرا  

 . ملك

 

ديمتري. ردا    شكرا   تاجي هأنوج رو يونيو    لك  نهاية  التسهيلت في  التوقيع على  على السؤال األول، تم 

ا، أي حتى نهاية عام  18مع استحقاق  2022 فهي متاحة  ومن حيث التوافر ،  2023شهر 

. لقد تمت الهيكلة بطريقة تغطي  2023مارس    31أشهر من التوقيع، أي حتى    9لمدة  

ا إلى   بالكامل تاريخ االستحقاق القادم باإلضافة إلى الرصيد النقدي الكافي لدينا. نسعى دائم 

نواصل   فإننا  أنه مناسب،  المرحلة  نعتقد في هذه  التمويل اإلجمالي، وبينما  تعزيز ملف 

في جميع خياراتنا األخرى ونبقي أنفسنا على استعداد الستخدام هذه الخيارات عند  النظر  

 الحاجة. 

 

مفهوم، لذلك يمكن استخدام هذه التسهيلت بشكل صريح لسداد أي تسهيلت أخرى معلقة   يفانوف  إديمتري 

التسهيلت يسمح  واستخدام عائدات هذه    2023مثل المطالبات من هذا السند المستحق لعام  

 لك بالقيام بذلك مباشرة؟ 

 

 . 2023نعم، يرتبط استخدام هذه التسهيلت بتاريخ االستحقاق في مارس   تاجي هأنوج رو

 

 . ملك  جزيل   مفهوم. شكرا   يفانوف إدميتري 

 

 .  . تفضلمي ر نظاسؤالنا التالي ظف  مدير الجلسة 

 

هل هناك أي شرط يجب الوفاء    ،بالتسهيلت الملتزم بها لدي بضعة أسئلة. أوال ، فيما يتعلق   م ير نظاظف

التسهيلت  بنود كلية سلبية    مأ؟  به قبل أن تتمكن الشركة من السحب من  هل هناك أي 

 جوهرية تتعلق بهذه التسهيلت؟

 

وليست هناك شروط مرهقة ينبغي  أساسية ر. تخضع التسهيلت الى اتفاقية  الك ظف  شكرا   تاجي  هأنوج رو

 جل التمكن من السحب من التسهيلت.  أ على الشركة الوفاء بها من 

 



إذا قمت بسحبها، فسيتعين عليك  شكرا  نعم،   م ير نظاظف ا ألن هذه التسهيلت قصيرة األجل،  . نظر 

، أعتقد أن  شركة المشاريعسدادها مرة أخرى بسرعة كبيرة. وبالنظر إلى الوضع المالي ل

 ما هي الخطة من حيث سداد التسهيلت؟  ا  ذ إاألسواق ليست موثوقة للغاية. 

 

ن. األول هو التأكد من أنه بغض النظر عن الوصول إلى السوق  اهذه التسهيلت هدفتحقق   صني بهاتيا

فإن سندات  لعام  وحالته،  األجل  متسطة  إذا دعت    2023  اليورو  ثاني ا،  بالكامل.  مغطاة 

الحاجة إلى ذلك، يمكننا السحب من هذه التسهيلت باإلضافة إلى استخدام النقد المتاح على  

مستوى الشركة األم للوفاء بالتزامات الدفع. كما ذكر أنوج، وفق ا الستراتيجيتنا التمويلية،  

جميع آجال االستحقاق    تغطية دينا لفإننا نعمل على جوانب مختلفة لتعزيز وضع السيولة ل

أو السندات الكويتية أو    اليورو متسطة األجل  سندات وما بعدها، سواء كانت    2023لعام  

لضمان أننا لدينا مصادر متعددة للتمويل . وبالتالي، فإننا نعمل على جميع  قتراض  االسوق  

 . ن عنها اإلعلبالخيارات وبمجرد إتمام الصفقة، سنقوم  

 

. مجرد سؤال سريع عن التدفق النقدي واألرصدة النقدية. لقد ذكرت ، هذا مفيد جدا  شكرا   م  ير نظاظف

مليون دوالر في نهاية    364أن رصيد الشركة القابضة النقدي الخاص بكم يبلغ حوالي  

الربع الحالي. بالنظر إلى التدفقات النقدية العادية للشركة، ال يمكنني مطابقة الرصيد النقدي  

أنك المذكور أعتقد  أن    م تلقيت   م .  لذلك، يجب  القرين.  باستثناء  الربع  األرباح خلل  معظم 

حدود   في  المستلم  المبلغ  بدفع    40-35يكون  قمتم  ذلك  ومقابل  أمريكي  دوالر  مليون 

مليون دوالر أمريكي    25مليون دوالر أمريكي لمساهميكم و   42توزيعات أرباح قدرها  

أمريكي لتغطية التكاليف العامة واإلدارية. لذلك، مليون دوالر    10لمصروفات الفائدة و 

كان يجب أن تنخفض األموال، لكنها ارتفعت. أعتقد أنكم قمت ببيع بعض األصول أو قمتم  

بجمع ديون إضافية ، لكنني ال أرى أي ديون إضافية على مستوى الشركة القابضة. وهذا  

أنه ال يمكنك الدخول في التفاصيل  . أعلم  OSNال يشمل االستثمار الذي تقوموا به عادة  في  

 ولكن هل يمكنك تقديم رؤية عالية المستوى حول هذا األمر؟

 

نعم، أعتقد أنك وصلت بالفعل إلى اإلجابة. نحن نعترف بجزء المحفظة التكتيكية في ملف  تاجي هأنوج رو

ي  تعريف األصول العام الخاص بنا ويمكن اعتبار ذلك بمثابة الخطة ب أو الخطة ج الت

 أشرت إليها. لقد قمنا بتحويل هذا الجزء خلل الربع الثاني لتوليد النقد. 

 

بمجرد اكتمال الدمج، هل ستتمكن من الكشف عن تفاصيل األصل الذي قمت بنقله لتوليد   م  ير نظاظف

 النقد؟ 

 

حسن ا، اإلفصاح الشامل يحدث عادة  بطرق مختلفة. نقوم باإلبلغ عن تكوين أصولنا على   تاجي هأنوج رو

ا لعملية الدمج المستمرة، فإننا مقيدون بعض الشيء.   أساس منتظم وكما أشرت بحق، نظر 

 سنستأنف مع مزيد من اإلفصاحات بمجرد اكتمال الصفقة.  

 



لتفاصيل والمبلغ، هل يمكنك التعليق على ما إذا  ، دون الخوض في اOSNفيما يتعلق بـ   م  ير نظاظف

 في الربع الحالي؟  OSNكان هناك أي استثمار في  

 

في هذا الوقت، لن أتمكن من تقديم أي تفاصيل تتعلق باالستثمار. لكننا نراقبها عن كثب   تاجي هأنوج رو

وننظر في طلبات اإلدارة على أساس شهري أو ربع سنوي. ومرة أخرى، بسبب عملية  

 الدمج المستمرة، ال يمكننا تقديم أي بيانات أو توجيهات مستقبلية.  

 

اإلعلم    ، يوجد بند في بيان الدخل، أي دخلشركة المشاريعة لفي البيانات المالية الموحد  م  ير نظاظف

ينخفض    بند يرجى تصحيح ما إذا كنت مخطئ ا، ولكن هذا ال  . األقمار الصناعية خدمات  و

إيرادات  هذا هو خط  أن  تأكيد  يمكنك من فضلك  نحو ربع سنوي. هل  باستمرار على 

OSN    صحيح؟ أم أن هناك شيئ ا آخر  وثاني ا، أنه في مسار االنحدار. هل أقرأ هذا بشكل

 يجب أن أنظر إليه؟ 

 

من  تعلم،  ، كما  OSN ، هذا هو البند الذي يتضمن أعمالنا اإلعلمية. تتكون أعمالحسنا   تاجي هأنوج رو

والكابل واألعمال التجارية القديمة ذات الصلة    ة الصناعيبث عبر األقمار  جزأين هما ال 

. لذلك، هناك حركة سلبية  عبر اإلنترنت باإلضافة إلى األعمال الجديدة، أي أعمال البث  

في جزء واحد، ولكن الجزء الجديد هو المكان الذي رأينا فيه دخول معظم المشتركين  

نتائج شر ا  أيض  البند  يتضمن هذا  ذلك،  إلى  باإلضافة  نتوركسكالجدد.  يونايتد  ، وهي  ة 

 .شركة تعمل في مجال األقمار الصناعية

 

ا إلى وجود بند نفقات مقابلة، والذي يتحسن أكثر بكثير من تخفيض   وتجدر اإلشارة أيض 

فعال في األعمال   بشكل  فيها  التحكم  يتم  النفقات اإلجمالية  أن  يعني  اإليرادات، مما  بند 

قسم   في  ننتقل  OSNالتجارية.  اآلن  نحن  للخطة.  وفق ا  تعمل  الشركة  أن  بتغطية  قمنا   ،

النمط   من  الذي تدريجيا   األمر  المتدفق،  التوزيع  نمط  من  المزيد  إلى  للتوزيع  التقليدي 

يستغرق وقت ا. في الوقت نفسه، ينصب التركيز على مواءمة التكاليف وفق ا للتغيير في ملف 

تعريف اإليرادات القطاعية. هناك جانب إيجابي للعمليات التجارية يتمثل في وجود تحسين  

 لهذا العام وقد تجاوز هذا الهدف حتى يونيو من هذا العام. مستمر للتكلفة الذي استهدفناه 

 

، من الواضح أن خط النفقات قد انخفض قليل . ولكن حتى بعد تخفيض خطة النفقات،  نعم م  ير نظاظف

ال تزال النفقات المرتبطة بهذا القطاع أعلى من خط اإليرادات. وهذا يشير إلى أن العمل  

ال تزال تتكبد خسائر    OSNال يزال في المنطقة الحمراء. هل قرأت هذا بشكل صحيح أن  

 شغيل؟فيما يتعلق بمصاريف الت

 

صحيح. تتمثل الخطة في نقل قطاعات التوزيع القديمة إلى األجزاء هذا  بناء على األرقام   تاجي هأنوج رو

التركيز   إلى  استناد ا  المحتوى  تعريف  ملف  تحسين  على  اإلدارة  تركز  لذلك  الجديدة، 

 القطاعي الجديد والذي تم تحقيقه إلى حد كبير في النصف األول. 



 

 لك أنوج.  جزيل   شكرا   م  ير نظاظف

 

 ليس لدينا أي أسئلة أخرى. سوف أحول االتصال إلى اإلدارة ألية ملحظات ختامية.  مدير الجلسة  

 

. إذا كانت لديكم أي أسئلة  هذا التصال ل النضمامكم  لكم جميعا    شكرا  ، وحمد ألك    شكرا   يمان العوضي إ

اسعيدا    لكتروني. نتمنى لكم يوما  اإلبريد ندعوكم للتواصل معنا عبر الأخرى،   . . شكر 

 

 


