


 



 الخاص بمستثمري شركة مشاريع الكويت )القابضة(  المؤتمر الهاتفي  نص

 2022للربع الثالث من عام 

 

رحب بكم  أنيابة عن المجموعة المالية هيرميس، وأحمد الشاذلي  الخير جميعاً. معكم    مساء المقدمة 

. الكويت )القابضة(لشركة مشاريع    2022لعام    الثالث   الربع في المؤتمر الهاتفي لتحليل نتائج  

السيد صني  من اإلدارة التنفيذية لشركة المشاريع  ن يكون معنا في مؤتمر اليوم  أويسرني  

المدراء  شامي )نائب رئيس  الالسيد مصطفى  للمجموعة( وين  المالياء  المدررئيس  بهاتيا )

  ية(المالالرقابة    –للمجموعة  أول  رئيس    تاجي )نائب هنوج رو أ لمجموعة( والسيد  الماليين ل

إ )نائب  والسيدة  العوضي  أيمان  المستثمرين  ول  رئيس  وعالقات  االتصال  لشؤون 

 لكم.   يمان العوضي. شكراً السيدة إلى إن تحويل االتصال أود اآل(. لمجموعة ل

 

يا   يمان العوضيإ لك  بنا  أحمد  شكراً  ومساء الخير جميعاً. نرحب بكم في مؤتمر تحليل األرباح الخاصة 

لعام الثالث  اإليضاحي  أن  العلم  يرجى    .2022  للربع  موقعنا  العرض  على  أيًضا  متاح 

 اإللكتروني إلى جانب البيانات المالية لهذه الفترة. 

 

نص إخالء مسؤولية  يتضمن  الذي    اإليضاحيمن العرض    2يرجى الرجوع إلى الصفحة  

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

لبيانات إلى التوقعات والتنبؤات والتقديرات الحالية لشركة ذات نظرة مستقبلية. تستند هذه ا

و المشاريع   للمخاطر  عرضة  اليقين  وهي  النتائج  عدم  على  تؤثر  أو  سلبًا  تؤثر  قد  التي 

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

 

 . صنيسأقوم اآلن بتحويل االتصال إلى 

 

 شكرك يا إيمان. مساء الخير للجميع. أ صني بهاتيا

 

عن صافي ربح  أعلنا  . لقد  اإليضاحيمن العرض    3ي الصفحة  فسنبدأ بأهم النقاط الرئيسية  

أمريكي    19قدره   دوالر  الـ  مليون  المنتهية  9لفترة  في    .2022سبتمبر    30في    أشهر 

على صعيد التالية سنقدم لكم مزيدًا من التفاصيل حول العوامل الرئيسية لألداء.  صفحات  ال

للمضي من الجهات الرقابية وأصحاب المصالح وغيرهم  االندماج، تلقينا جميع الموافقات  

التنفيذ  للتنفيذ فيما يخص زيادة رأس المال وتبادل  قدًما في  ، بحيث يكون الجدول الزمني 

نوفمبر، تاريخ تداول السهم دون استحقاق    13خ حيازة السهم كان في  األسهم كالتالي: تاري

نوفمبر    16(،  فيما يخص هذه المراحل المهمة  استكمال الخطوات   منوفمبر )وقد ت  14كان في  

و  االستحقاق،  تاريخ  وعلي  23هو  المبادلة.  أو  التوزيع  تاريخ  سيكون  يتم    هنوفمبر  سوف 

 وتكون عملية االندماج قد اكتملت.التداول تحت شارة واحدة هي المشاريع  

 

مليون   353بلغ  ي سيولة  مستوى  االحتفاظ بشركة المشاريع  تواصل  باالنتقال إلى السيولة،  

 .مليون دوالر أمريكي 375متعهدة تبلغ دوالر أمريكي وتسهيالت 

 

الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات،   في الوقت الذي نسعى فيه لتحسين أداء

االستدامة. يركز التقرير على إنجازاتنا  ها األول حول  مؤخًرا تقريرشركة المشاريع  نشرت  

فيما يتعلق بالجوانب غير المالية واالستدامة. هدفنا هو تحسين األداء    2021الرئيسية في عام  



أساس   بموجب  التقدم على  تقرير عن  وتقديم  المجاالت  هذه  في  الرئيسية  األداء  مؤشرات 

 دوري 

 

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

 

 شكراً لك يا صني ومساء الخير للجميع.  شامي المصطفى 

 

كانت .  المشاريعالتي توضح األداء المالي لمجموعة    5  الصفحةقل إلى  نتن نأ  يأسمحوا ل

قل بنسبة  أدوالر أمريكي  مليار    1.64  البالغة  2022األشهر التسعة األولى من عام  إيرادات  

بإيرادات    122أو    % 7 مقارنة  أمريكي  دوالر  التسعة  مليون    البالغة   2021لعام  األشهر 

الرئيمليار    1.76 المكونات  بين  أمريكي. من  اإليرادات،  دوالر  دخل اسية إلجمالي  رتفع 

  833  مسجالً   % 16مليون دوالر أمريكي أو    117الفوائد من العمليات المصرفية بمقدار  

مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من   716مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ  

دخل 2021عام   انخفاض  إلى  كبير  حد  إلى  اإليرادات  إجمالي  في  االنخفاض  ويعزى   .

ً االستثمار الذي سجل انخفاض مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من    185من    ا

ويرجع    2022ون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام  ملي   48إلى    2021عام  

شركة تصنيف  مليون دوالر أمريكي عند إلغاء    88ذلك أساًسا إلى مكاسب لمرة واحدة قدرها  

عام   من  األولى  التسعة  األشهر  في  إلى  2021تابعة  باإلضافة  في  ،  للسوق  السيئ  األداء 

افة إلى ذلك، فإن اإليرادات في التسعة أشهر . باإلض 2022األشهر التسعة األولى من عام  

مكاسب لمرة واحدة حصة المجموعة من  بشكل إيجابي من خالل  تأثرت    2021من عام  

من استحواذ مليون دوالر أمريكي،  75، أي حصة تعادل مليون دوالر أمريكي 163 بقيمة

الثالث من عام   الربع  للتأمين على شركة أكسا في  الخليج  أخيًرا، كان  و.  2021مجموعة 

شبكات الفضائية  الواإلعالم  مليون دوالر أمريكي في دخل خدمات    39هناك انخفاض قدره  

 . 2022األشهر التسعة األولى من عام الرقمية خالل 

 

من عام    األشهر التسعة األولىالمجموعة خالل  مصروفات    من ناحية أخرى، كان إجمالي

بنسبة    2022 هامشية  زيادة  وسجل  مقارنة    21أو    % 1مستقًرا  أمريكي  دوالر  مليون 

مليون دوالر أمريكي    36كان هناك انخفاض قدره  و.  2021  األشهر التسعة األولى من عامبـ

مليون دوالر    25خدمات اإلعالم والشبكات الفضائية الرقمية وانخفاض قدره  مصروفات  في  

 79يادة قدرها زب تم تعويض ذلكأمريكي في مصاريف الضيافة والعقارات. ومع ذلك، فقد 

وتحت   الفوائد.  مصروفات  في  أمريكي  دوالر  انخفضت بند  مليون  التشغيلي،  الربح 

األشهر التسعة  مليون دوالر أمريكي في    39مخصصات خسائر االئتمان واالستثمارات إلى  

األشهر التسعة األولى من مليون دوالر أمريكي في    203مقارنة بـ    2022األولى من عام  

مليون دوالر أمريكي خالل   54ت المجموعة صافي خسارة نقدية بقيمة  . وسجل2021  عام 

في تركيا. كما أثرت   التابعة  مصرفيةال  تهاشرك لالفترة بسبب تطبيق محاسبة التضخم المرتفع  

وقد انعكس ذلك على    في تركياالخسارة بسبب التضخم المرتفع على شركة تأمين زميلة  

. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى إيضاح  حصتنا في األرباح من الشركات الزميلة

األشهر التسعة  لفترة  شركة المشاريع  في المعلومات المالية المرحلية المكثفة الموحدة ل  2.5

 .2022 األولى من عام

 

أرباًحا صافية  شركة المشاريع نتيجة لهذه البنود الرئيسية لإليرادات والمصروفات، سجلت 

مقارنة بأرباح    2022مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام    19قدرها  

، والتي  2021مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام    88صافية قدرها  



 مليون دوالر أمريكي. وهذا يترجم إلى ربحية سهم 75تضمنت مكاسب لمرة واحدة قدرها 

ً فلس  1.0  قدرها ً سنت  0.32للسهم أو    ا  2022عام    من  األشهر التسعة األولىللسهم الواحد في    ا

األشهر التسعة األولى  سنتًا للسهم في    4.20فلًسا للسهم أو    13.0مقارنة بعائد السهم البالغ  

 .2021 من عام

 

  م بنك برقان. نود أن نوجهك  وعة التي تغطي نتائج مجم  7يمكننا اآلن االنتقال إلى الصفحة  

أكتوبر   25عقد في    ذيوال  2022أرباح بنك برقان للربع الثالث من عام    ؤتمر تحليلإلى م

 .أداء البنكالمح اليوم سنغطي أبرز م اإليضاحيلمزيد من التفاصيل. في عرضنا  2022

 

القروض   دفتر  فيبلغ  أمريكي، مسجالً   13.2  مبلغ  2022سبتمبر    30  كما  دوالر  مليار 

قدره   أي    566انخفاًضا  أمريكي  دوالر  ديسمبر    % 4-مليون  بشهر  وقد  2021مقارنة   .

( % 4مليون دوالر أمريكي أو    438- الكويت بشكل أساسي في االنخفاض )عمليات  ساهمت  

 عن أمور تتعلق بالمخاطر مقابل المنافع.حيث نتج تخفيض القرض 

 

مليار دوالر   1.3أو    2022في األشهر التسعة األولى من عام    % 10نسبة  انخفضت الودائع ب 

المالية   السنة  مقابل  إلى    2021أمريكي  مدفوعة    12.1لتصل  أمريكي  دوالر  مليار 

باستراتيجية البنك لتحسين نمو الودائع جنبًا إلى جنب مع اتجاهات النمو في دفتر القروض. 

ا بشكل رئيسي بانخفاض الودائع في الكويت )بنسبة  كان االنكماش في قاعدة الودائع مدفوعً 

مليون دوالر أمريكي(.    74أو    % 4مليار دوالر أمريكي( وتركيا )بنسبة    1.1أو    % 11

بلغت   قوية  سيولة  تغطية  نسبة  عن  البنك  بلغت    % 127أعلن  ثابتة  تمويل صافية  ونسبة 

110 %. 

 

مليون دوالر    536عند    2022  عام  أعلن البنك عن الدخل التشغيلي للتسعة أشهر منكما  

عام أمريكي األولى من  التسعة  األشهر  يماثل  ما  الفوائد و .  2021  ، وهو  دخل  نما صافي 

مقابل    2022مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام    340إلى    % 13بنسبة  

مدفوعاً بالتحسن في    2021مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام    301

األشهر التسعة األولى من   في  % 2.3نقطة أساس لتصل إلى    20بـ  صافي هوامش الفائدة  

. ومع ذلك قوبل النمو 2021  تسعة األولى من عاماألشهر الفي    % 2.1مقابل    2022  عام

إلى  أساًسا  ذلك  ويرجع  الفوائد،  غير  من  الدخل  بانخفاض  الفوائد  من  الدخل  صافي  في 

نظًرا للحركة في أسواق   2021مقارنة بالتسعة أشهر من  االستثمارات  انخفاض مكاسب  

 .رأس المال عبر العالم

 

الدخل بيان  على  المحملة  المخصصات  إلى    انخفضت  كبيًرا  دوالر    43انخفاًضا  مليون 

التسعة األولى من عام   مليون دوالر أمريكي في    152مقابل    2022أمريكي في األشهر 

األولى من عام   التسعة  والعمليات   2021األشهر  الكويت  أنحاء  التحسن في جميع  بسبب 

 .الدولية

 

ان صافي دخل قدره  نتيجة للتحركات الرئيسية المذكورة أعاله، سجلت مجموعة بنك برق

مليون   130مقابل    2022مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام    133

على أساس   % 2، بزيادة قدرها  2021دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام  

 .سنوي

 



 % 1.7مقابل    2022سبتمبر    30كما في    % 2.6أعلى عند    متعثرةكانت نسبة القروض ال

األ  . 2021ديسمبر    31في   قيمة  نسبة  عن  البنك  األوأعلن  المستوى  من  العادية  ول  سهم 

CET1    ومعدل كفاية رأس المال  11.0عند %CAR    سبتمبر   30% كما في  17.3بنسبة

 .رقابيةوهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات ال، 2022

 

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

بمقدار   أو    122اإلقليمية  أمريكي  دوالر  عام   % 4مليون  من  األولى  التسعة  األشهر  في 

. وكان االنخفاض في دفتر القروض اإلقليمية مدفوًعا بشكل أساسي باستراتيجية النمو  2022

تم تعويض ذلك جزئيًا من خالل النمو في الحذرة في تركيا وانخفاض قيمة الليرة التركية.  

في األشهر التسعة األولى من عام   % 2مليون دوالر أو    23دفتر قروض الجزائر بمقدار  

في األشهر   % 3مليون دوالر أمريكي أو    93. وبالمثل، انخفضت الودائع بمقدار  2022

ا بشكل رئيسي  التي ساهمت به  2021مقارنةً بالسنة المالية    2022التسعة األولى من عام  

العمالء   اإلقليمية وودائع  القروض  دفتر  بلغت حصة  بشكل عام،    % 24تركيا والجزائر. 

من إجمالي دفتر قروض بنك برقان وودائع العمالء، على التوالي. ارتفع صافي   % 30و

مليون   32بمقدار    2022الربح من العمليات اإلقليمية في األشهر التسعة األولى من عام  

بسبب نتائج التشغيل األفضل   2021مقابل األشهر التسعة األولى من عام    دوالر أمريكي

 .وانخفاض المخصصات في بنك برقان تركيا

 

تكلفة   الربح وتحسن  تحسن هوامش  المصرفية سليمة مع  لعملياتنا  العامة  النظرة  تزال  ال 

 االئتمان. 

 

للتأمين    إلى أنوج لتقديم أداء  االتصال  سأقوم بتسليم وشركات المجموعة  مجموعة الخليج 

 األخرى. 

 

 شكراً لك يا مصطفى ومساء الخير للجميع.  تاجي هأنوج رو

 

لخص أداء مجموعة الخليج  ت  تيال  اإليضاحي من العرض    9يمكننا اآلن االنتقال إلى الصفحة  

بلغت  للتأمين.   إجمالية  تأمين  أقساط  المجموعة عن  في ار  ملي  2.1أعلنت  أمريكي  دوالر 

من إجمالي أقساط   % 73، والتي كانت أعلى بنحو  2022األشهر التسعة األولى من عام  

عند   الماضي  العام  من  الفترة  نفس  عنها خالل  الُمبلغ  أمريكي.  ار  ملي  1.2التأمين  دوالر 

أيًضا التسعة  األشهر  نتائج  في    تتضمن  اكتملت  التي  أكسا  عمليات  على  االستحواذ  تأثير 

. وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو أقساط التأمين التقليدية والتكافلية مع مساهمة  2021سبتمبر  

 .التي تم االستحواذ عليها حديثًافي الخليج وكبيرة من أعمال أكسا 

 

  في   % 92ة قد تحسنت إلى  أن النسبة المجمع  رؤية  مفي الرسم البياني األيسر السفلي، يمكنك

  2021األشهر التسعة األولى من عام  في    % 93من    2022  األشهر التسعة األولى من عام

  71إلى    % 69بنسبة    2022  األشهر التسعة األولى من عاموزاد صافي دخل االستثمار في  

مليون دوالر أمريكي العام الماضي. كانت الزيادة في   42  قارنة بـمليون دوالر أمريكي م

دخل االستثمار مدفوعة بارتفاع حجم التداول، والذي كان مدفوًعا جزئيًا باالستحواذ على  

مليون دوالر أمريكي على حساب   38شركة أكسا. سجلت الشركة صافي خسارة نقدية بقيمة  

 التابعة لها في تركيا. سجلت   Gulf Sigortaة  فيما يتعلق بشرك   رتفعتعديالت التضخم الم

للتأمين   الخليج  قدره  مجموعة  ربح  التسعة    75صافي  األشهر  في  أمريكي  دوالر  مليون 

مجموعة الخليج   سجلت   ،2021. خالل األشهر التسعة األولى من عام  2022األولى من عام  



. خالل تلك  بعد إعادة إدراج البيانات مليون دوالر أمريكي    219صافي دخل قدره  للتأمين  

مليون دوالر أمريكي من المكاسب لمرة واحدة فيما يتعلق   163  المجموعة  الفترة، حققت 

العادي الربح  صافي  نما  البند،  هذا  باستثناء  الخليج.  في  أكسا  عمليات  على   باالستحواذ 

للتأمين الخليج  عام    % 34بنسبة    لمجموعة  من  األولى  التسعة  األشهر  مقارنة    2022في 

 .بالفترة نفسها من العام الماضي

 

، أعلنت شركة الخليج المتحد القابضة عن تحقيق إيرادات بقيمة 10الصفحة    باالنتقال إلى

في    124 المنتهية  التسعة  لألشهر  أمريكي  دوالر  يعكس  2022سبتمبر    30مليون  مما   ،

بنسبة   بـم  % 6انخفاًضا  العام   132قارنة  من  نفسها  الفترة  خالل  أمريكي  دوالر  مليون 

انخ  إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  ويرجع  من  الماضي.  االستثمار  دخل  دوالر    26فاض  مليون 

ماليين دوالر أمريكي في األشهر   6إلى   2021أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام 

، حيث شهدت األسواق تأثيًرا سلبيًا على بيئة االقتصاد الكلي. 2022التسعة األولى من عام 

د  زيادة  من خالل  االنخفاض جزئياً  هذا  تعويض  تم  فقد  ذلك،  )بمقدار  ومع  الفوائد   7خل 

 4( وزيادة في حصة النتائج من الشركات الزميلة )بمقدار  % 22ماليين دوالر أمريكي أو  

(. ظل دخل الرسوم والعموالت مستقًرا في األشهر التسعة % 15ماليين دوالر أمريكي أو  

 .مليون دوالر أمريكي 52عند    2022األولى من عام 

 

مليون دوالر   127لتصل إلى    % 4الفترة بشكل هامشي بنسبة  ارتفعت المصروفات خالل  

مليون دوالر أمريكي في  122مقارنة بـ  2022أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام  

، ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة مصاريف الفوائد. بشكل 2021األشهر التسعة األولى من عام  

مليون دوالر أمريكي خالل   14ارة قدرها  عن خسالخليج المتحد القابضة   شركةعلنت  أ  .عام

ماليين دوالر أمريكي خالل   7مقارنة بخسارة قدرها    2022  األشهر التسعة األولى من عام

 .نفس الفترة من العام الماضي

 

الصفحة   إلى  االنتقال  اآلن  نتائج  11يمكننا  تعرض  حيث ،  المتحدة العقارات  شركة   التي 

للشركة   التشغيلية  إلى    % 33بنسبة  ارتفعت األرباح  مليون دوالر أمريكي في   43لتصل 

مليون دوالر أمريكي خالل   33قارنة بـ  م  2022سبتمبر    30األشهر التسعة المنتهية في  

أعلنت   الماضي. كما  العام  الفترة من  عن زيادة في صافي المتحدة  العقارات  شركة  نفس 

إلى   الفترة  بـمليون دوالر أمريكي م  26الربح خالل  اليين دوالر أمريكي في  م  8  قارنة 

عام من  األولى  التسعة  تحسن  2021  األشهر  مع  التشغيلي  األداء  في  التحسن  ويتوافق   .

. تم دعم النمو في صافي كوفيد   ظروف السوق خالل العام بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس

  ماليين دوالر أمريكي )مقابل   7الربح من خالل مكاسب صرف العمالت األجنبية البالغة  

( ومكاسب من بيع  2021مليون دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام    1خسارة  

بقيمة   الكويتية،  الفنادق  التسعة    4شركة زميلة، شركة  ماليين دوالر أمريكي في األشهر 

 .2022األولى من عام 

 

تركيزها على تعزيز تجربة المستخدم على منصاتها    OSNتواصل  ،  12في الصفحة رقم  

نسبة    House of the Dragonالرقمية وتقديم محتوى عالي الجودة إلى المنطقة. حقق  

+ وأصبح أكبر إصدار له حتى اآلن. أدت السلسلة إلى نمو غير    OSNمشاهدة قياسية لـ  

وم المستخدمين  عدد  في  على الخدمة    جربيمسبوق  األول.  العرض  الخدمة   صعيد   منذ 

بنسبة  الزاد  التقليدية،   تواصل  % 50جمهور   .OSN  وال البث  منتجات    برامج تحسين 

والتسعير من خالل باقات جديدة منخفضة األسعار تم إطالقها في األسواق الناشئة لتعزيز 



الوصول إلى العمالء. عملت الشركة بما يتماشى مع خططها بما في ذلك تحسين التكاليف  

 .2022ل األشهر التسعة من عام  التشغيلية خال

 

القرين  13إلى الصفحة  ننتقل   تبدأ سنتها لية  البتروة الكيماويات  لصناع. نظًرا ألن شركة 

،  2022سبتمبر    30نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  عرضنا  أبريل، فقد    1المالية في  

الل هذه الفترة، مليون دوالر أمريكي خ  51القرين أرباًحا صافية قدرها  ة  كشرحيث سجلت  

مليون دوالر أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى   11مقارنة بأرباح قدرها  

توزيعات  ودخل  األرباح  في  الكبيرة  الزيادة  إلى  األول  المقام  في  الربح  في صافي  النمو 

األرباح من استثماراتها في قطاع البتروكيماويات وزيادة الحصة في الدخل من سدافكو، 

 .شركة التابعة لها في مجال األغذية واأللبانال

 

مدفوًعا بتحسين ظروف السوق واستراتيجية النمو للبنك، أعلن البنك األردني  .  14الصفحة  

  2.6إلى    % 10الكويتي عن تحسن ملحوظ في نتائجه التشغيلية. نما دفتر القروض بنسبة  

ديسمبر كما في    مليار دوالر أمريكي  2.4مقابل    2022سبتمبر  كما في    مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي خالل نفس    3.2لتصل إلى    % 19بينما زادت الودائع بنسبة    2021

مليون دوالر أمريكي في األشهر   145ليصل إلى    % 32الفترة. نما الدخل التشغيلي بنسبة  

لفترة من مليون دوالر أمريكي خالل نفس ا  110مقارنة بـ    2022التسعة األولى من عام  

مليون دوالر    16العام الماضي. عالوة على ذلك، أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح قدره  

ماليين   6مقارنة بأرباح صافية قدرها    2022أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام  

 .نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي 2021دوالر أمريكي في األشهر التسعة األولى من عام 

 

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

 

 ر نظيم. تفضل. الدينا سؤالنا األول من ظف مدير الجلسة 

 

. لدي بعض األسئلة. أوال، أعلم أنه قد أصبحت لديكم تسهيالت االتصالهذا  لكم على شكراً  ر نظيم افظ

 ً أيضا تتحدثون  لكنكم  هل   المرحلية،  أطول.  لمدى  تمويل  إلى  التسهيالت  هذه  تحويل  عن 

طالعنا على آخر المستجدات حول هذا الموضوع؟ وما هو نوع التسهيالت التي ايمكنك  

 يمكن أن نتوقعها؟ وما سيكون حجمها؟ 

 

مليون دوالر أميركي. باإلضافة   375عن االلتزام بتسهيالت بمبلغ  أفصحنا  ر. لقد  ا، ظفشكراً  أنوج روهتاجي 

االستحقاقات،  الشركة ووضع  سيولة  لتعزيز  الخيارات  مختلف  دراسة  نواصل  ذلك،  إلى 

وهذه عملية متواصلة. ال نستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل قبل أن تحقق الشركة 

 المزيد من التقدم بشأن أي من تلك الخيارات. 

 

لـ  شكراً  ر نظيم اظف بالنسبة  فهمت.   ،OSN الخسارة أن  يبدو  الدخل،  بيان  تفاصيل  إلى  نظرنا  إذا   ،

التشغيلية قد ارتفعت خالل الربع الثالث. لذلك، أتساءل عما يحدث في هذا الخصوص. هل 

تعادالً  أعمالكم  من  الجزء  هذا  فيه  سيحقق  الذي  الوقت  حول  توقعات  الدخل    لديكم  بين 

وهل يمكنكم إعطاءنا فكرة حول حجم اإلنفاق الحالي وما يمكن أن نتوقعه والمصروفات؟  

 للسنة القادمة؟ 

 

للسنة   أنوج روهتاجي  الميزانية  إعداد  عملية  إلى  بالنظر  تطلعية  مستقبلية  ببيانات  اإلدالء  نتجنب  سوف 

اك عوامل  بأن هن  القادمة. أما بالنسبة للسنة الحالية، فإننا نسير وفق الخطة المعتمدة، علماً 



السابق.   السنة  بربع  مقارنة ربع سنة  وبالتالي يصعب  األرقام،  هذه  تنعكس على  موسمية 

بالنسبة للمصروف النقدي، كل ما يمكننا قوله في هذه اللحظة هو أن حجم عمليات ضخ النقد 

يتناقص من فترة ألخرى، وأعتقد أن الخطة التي نعمل عليها تحقق الهدف منها. ال نستطيع 

 عن المزيد من التفاصيل بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا االستثمار. الكشف 

 

بسياسة   ر نظيم اظف يتعلق  المشاريع  مفهوم. سؤالي األخير  بعد الدمج. شركة  بشأن توزيعات األرباح 

مليون دوالر أميركي كتوزيعات نقدية.    105وشركة القرين تدفعان حوالي  شركة المشاريع  

ماذا ستكون عليه سياسة توزيعات األرباح للسنة القادمة أو على المدى  ومع وجود الدمج،  

 القريب؟ 

 

توزيعات  أنوج روهتاجي  بشأن  تخذ  التي  فالقرارات  األرباح،  توزيعات  بشأن  معينة  سياسة  لدينا  ليست 

األرباح تعتمد على عدة عوامل، ومن السابق ألوانه التعليق حول هذا الموضوع اآلن وسوف  

نأخذها بعين االعتبار عندما نقترب من اتخاذ القرار، وعندئذ يكون الموضوع في يد مجلس 

 ن التخاذ قرار نهائي بشأنه. اإلدارة والمساهمي 

 

ً  ر نظيم اظف  . راً ك. شحسنا

 

 لدينا سؤالنا التالي من راكيش تريباثي. تفضل.     مدير الجلسة

 

طالعنا على مستويات النقد المتوفر على مستوى الشركة القابضة في نهاية الربع اهل يمكنك   راكيش تريباثي 

 بع السنة؟ الثالث؟ وأي نفقات نقدية رئيسية تّمت خالل ر

 

مليون   353كان يبلغ    2022سبتمبر    30. الرصيد النقدي المعلن لدينا في  راكيش  ،شكراً  أنوج روهتاجي 

دوالر أميركي، ويتماشى هذا الرقم بدرجة كبيرة مع توقعاتنا ومع الرصيد في نهاية الربع 

التفاصيل   من  المزيد  عن  الكشف  نستطيع  ال  الجارية،  الدمج  عملية  إلى  وبالنظر  الثاني. 

طالعكم على المزيد من البيانات. ا مج في السنة القادمة نأمل  المالية. بعد انتهاء عملية الد 

 . شكراً 

 

أفتح المجال أمام اإلدارة إلعطاء أي مالحظات   ،لعدم وجود المزيد من األسئلة اآلن  نظراً  مدير الجلسة 

 . ختامية

 

ً   ، أحمد. شكراً شكراً  إيمان العوضي دث معكم بعد إعداد  النضمامكم لنا في هذا المؤتمر. نتطلع للتح  لكم جميعا

ً تمنى في نهاية السنة. ننا نتائج  لكم.  ، وشكراً سعيداً  لكم يوما
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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"," 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.

Exchange rates of USD/KD of 0.30985 and of USD/JOD of 0.709 have been 
used in the presentation for financial numbers
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• Reported net profit of US$19mn for 9M 2022

• Progress on the merger:

• Received all regulatory approvals

• Approved by shareholders at respective EGMs

• Set the date of share swap as 23 November 2022

• Liquidity position remains strong:

• Cash balance of US$353mn and US$375mn committed
facility

• Published first Sustainability Report

Highlights
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CONSOLIDATED 
FINANCIAL 

PERFORMANCE
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88

19

9M 2021 9M 2022

Net Profit US$ mn

CONSOLIDATED FINANCIAL PERFORMANCE 

EPS (Cents) 0.324.20
1,760

1,637

9M 2021 9M 2022

Revenue US$ mn
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PORTFOLIO FINANCIAL 
PERFORMANCE
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13.4 
12.1 

2021 9M 2022

Deposits US$ bn

349 308 

188 228 

538 536

9M 2021 9M 2022

Operating Income US$ mn

Kuwait Regional total

42.1% 45.5%

9M 2021 9M 2022

Cost to Income %

13.8 13.2 

2021 9M 2022

Loans US$ bn

BURGAN BANK GROUP

NIM 2.3%2.1%

130 133

9M 2021 9M 2022

Net Income US$ mn

1.7%
2.6%

2021 9M 2022

Non Performing Loans %

CoC1 0.4%1.4%

1. Cost of credit, calculated as Loan Loss Provisions / Gross Loans; annualized; 
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1.3

0.0

2.0

3.3

1.3

0.0

1.9

3.2

AGB TIB BBT Total

Loans US$ bn

2021 9M 2022

1.7

0.2

1.8

3.7

1.7 

0.2 

1.7 

3.6 

AGB TIB BBT Total

Deposits US$ bn

2021 9M 2022

24 

3 

(5)

23 22 

4 

29 

55 

AGB TIB BBT Total

Net Income US$ bn

9M 2021 9M 2022

7.0%

2.2% 2.6%
4.2%

5.9%

2.3%
3.9% 4.5%

AGB TIB BBT Average*

Net Interest margin %

9M 2021 9M 2022

45% 48%
56%

51%47%
42%

35%
40%

AGB TIB BBT Average*

Cost to Income %

9M 2021 9M 2022

2.4%

0.3%

5.2%
4.0%

AGB TIB BBT Average*

Non-performing Loans %

9M 2022

BURGAN BANK REGIONAL OPERATIONS

BoB is classified as Asset held for Sale
* Represents weighted average figures using the denominator of respective ratio as weights
NPL ratio is as per CBK computation
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1,193 

2,068 

9M 2021 9M 2022

Gross Premium 
Written US$ mn

42 

71 

9M 2021 9M 2022

Net Investment Income US$ mn

550 

1,270 

9M 2021 9M 2022

Net Premium 
Written US$ mn

68.1% 66.0%

25.1% 25.6%

9M 2021 9M 2022

Combined Ratio %

Loss Ratio Expense Ratio

219 *

75 

9M 2021 9M 2022

Net Profit US$ mn & ROE %

55% 14%

GULF INSURANCE GROUP

93% 92%

GIG completed acquisition of AXA Gulf on 06 September 2021, post which its results are consolidated in its financials
*Includes one-time gains related to acquisition of AXA’s gulf operations totaling US$163 mn

Combined Ratio ROE (%)
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132 
124 

9M 2021 9M 2022

Revenue US$ mn

52 52 

9M 2021 9M 2022

Fee & Commission US$ mn

(7)

(14)

9M 2021 9M 2022

Net Loss US$ mn

UNITED GULF HOLDING

14.4 14.2 

2021 9M 2022

AuM US$ bn
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208 197 

9M 2021 9M 2022

Revenue US$ mn

33 

43 

9M 2021 9M 2022

Operating Profit US$ mn

1.9 2.0 

2021 9M 2022

Total Assets US$ bn

UNITED REAL ESTATE

8 

26 

9M 2021 9M 2022

Net Profit US$ mn
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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:

• 67 channels (including 43 HD channels and 18 owned and operated
channels) in linear TV

• 18,000 hours of content on OSN+

• Exclusive contracts with 4 major Hollywood studios; 1st pay window on Pay-
tv and SVOD; Tailored Arabic language content

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

• Employs ~590 people, 27 retail locations and network of 69 partners

Business update:

• Focused on enhancing user experience on its digital platforms along with
cost optimization

OSN: OVERVIEW AND UPDATE
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357

469

6M'21/22 6M'22/23

Revenue US$ mn

11

51

6M'21/22 6M'22/23

Net Profit US$ mn

QURAIN PETROCHEMICAL INDUSTRIES

As QPIC’s year end is 31st March, above numbers are for 6 months ended 
30th September 2022
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2.4 
2.6 2.7 

3.2 

2021 9M 2022

Loans & Deposits US$ bn

Loans Deposits

110 

145 

6 
16 

9M 2021 9M 2022

Operating Income 
& Net Profit US$ mn

Operating Income Net Profit

JORDAN KUWAIT BANK



THANK YOU


