
Our ref:  KIPCO/DGCEO 149/22 dated December 21, 2022 

Boursa Kuwait Company 

KUWAIT 

Subject: Disclosure from KIPCO regarding credit rating 

With reference to the above subject, and the requirements 

of the fourth chapter from module ten of the executive 

bylaws of Law No. 7 of 2010, amended by Law No. 22 of 

2015 on the establishment of the Capital Market Authority 

and the regulation of securities activity and its 

amendments, regarding disclosure of material information. 

Please find enclosed KIPCO’s disclosure form of credit 

rating report issued by Fitch Ratings. 

Sincerely, 

املحترمين  شركة بورصة الكويت    /السادة 

 دولة الكويت 

افصاح كيبكو بخصوص التصنيف االئتماني    املوضوع:

الكتاب  من  الرابع  الفصل  متطلبات  والى  اعاله،  املوضوع  الى  باإلشارة 

رقم   للقانون  التنفيذية  الالئحة  من  املعدل    2010لسنة    7العاشر 

رقم   القانون  املال    2015لسنة    22بموجب  اسواق  هيئة  انشاء  بشأن 

وتنظيم نشاط االوراق املالية وتعديالته، بشأن االفصاح عن املعلومات  

الجوهرية. 

لكيبكو االئتماني  التصنيف  عن  اإلفصاح  نموذج  طية  مرفق   تجدون 

.فيتش للتصنيف االئتماني  وكالة الصادر عن  

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،



 
 

تماني لتصنيف االئذج اإلفصاح عن انمو   

Disclosure Form of Credit Rating 

21/12/2022 21/12/2022 
   التاريخ

Date 

 

 

Kuwait Projects Company (Holding) “KIPCO”  كيبكو"   (القابضة)شركة مشاريع الكويت " 

الشركة   اسم

 املدرجة

Name of the 

Listed Company 
 

 

Fitch Ratings  فيتش للتصنيف االثتمانيوكالة 

الجهة املصدرة  

 للتصنيف 

Entity who Issues 

the Rating 

 

Long term issue credit rating: BB 

 

 BB: األجل تصنيف ائتماني طويل 

 

 فئة التصنيف 

Rating Category 

 “BB “  Rating : 

 

BB rating indicate an elevated vulnerability to default 

risk, particularly in the event of adverse changes in 

business or economic conditions over time; however, 

business or financial flexibility exists that supports the 

servicing of financial commitments. 

 ”BB “التصنيف االئتماني:     
 

إلى ارتفاع التعرض ملخاطر التخلف   BB  من درجة  فتصنيالشير  ي
الظروف   في  تغييرات سلبية  في حالة حدوث  ، ال سيما  السداد  عن 

  ؛ ومع ذلك ، توجد مرونة تجارية أو مالية تدعم او املالية  االقتصادية  
 املالية.االلتزامات القدرة على اإليفاء ب

 مدلوالت التصنيف 

Rating 

Implications 

 

No expected material impact on KIPCO ‘s financial 

position  

 

 كيبكوليس من املتوقع وجود تأثير مادي على املركز املالي لشركة 

انعكاس التصنيف  

 على أوضاع الشركة 

Rating effect on 

the status of the  

Company 

Stable 

 

 النظرة املستقبلية  مستقرة 

Outlook 



Fitch ratings has assigned KIPCO a Long-Term Issuer 
Default Rating (IDR) of “BB” with Stable Outlook 

Rating Action Overview  

Key rating drivers included the improved asset value 

diversification and a substantial increase in gross asset value 

that came as a result of the successful completion of the 

merger with Qurain Petrochemical Industries Company, and 

an uplift from maintaining a medium level of overall 

dividend diversification driven by strong sector 

diversification 

The Company’s near-term refinancing  is manageable due 

to the Company’s  track record, performing operating 

assets and established relationship with capital and 

banking markets  

Please note that the full report is available on KIPCO’s 

website: www.kipco.com 

االئتماني    منحت  للتصنيف  فيتش  األجلكيبكو  وكالة  طويل  ائتمانياً  تصنيفاً 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.  BBبدرجة 

: التصنيفعن ملحة عامة 

شركة   أصول  في  التنّوع  تعزيز  االعتبار  بعين  أخذ  التصنيف  هذا 

املشاريع وارتفاع قيمتها بفضل االستكمال الناجح لصفقة االندماج مع  

باإلضافة   البترولية،  الكيماويات  لصناعة  القرين  التحسن   الىشركة 

توزيعات  تنويع  املستوى من  املحافظة على معدل متوسط  الناتج عن 

 بالتنوع القوي في القطاعات.األرباح بشكل ع
ً
ام مدفوعا

إعادة تمويل الديون املستحقة   امكانيةكما أشارت الوكالة العاملية إلى  

العاملة  وأصولها  املشاريع  شركة  سجل  بفضل  القصير  املدى  على 

وعالقاتها القوية مع أسواق املال والبنوك.

أن التقرير الكامل متاح على موقع شركة مشاريع الكويت: العلم  يرجى  
 www.kipco.com

ترجمة التصريح  

الصحفي أو  

امللخص التنفيذي 

Translation of 

the press release 

or executive 

summary 

Samer Khanachet  
Deputy Group Chief Executive Officer 

سامر خنشت     
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة               

http://www.kipco.com/
http://www.kipco.com/
sandeep
Stamp


