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 المتحدثون 

 

 السيد/ طالل جاسم البحر 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 السيد / ماهر سمير خلف 

 اإلدارة المالية  -مساعد نائب الرئيس 

 السيد / سعد ناصر المنيفي 

 إدارة األصول وعالقات المستثمرين -نائب الرئيس 
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 الميفي ناصرسعد 

لشبببركة عقبببارات الكويبببت   2022أرحبببب  كبببؤ مبببل مبببؤتمر المحللبببين والمسبببتثمرين الثالببب  ل ببباؤ 

 .2022ل رض ومناقشة أداءالشركة خالل الر ع الثال  من عاؤ 

 

  داية أود أن اقدؤ لكؤ المتحدثين مل هذا المؤتمر: 

 السيد / طالل جاسم البحر

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 السيد / ماهر سمير خلف

 المالية  اإلدارة -رئيس المساعد نائب 

 سعد ناصر المنيفي / وأنا

 األصول وعالقات المستثمرين إدارة -رئيس النائب 

 

ق ببببل أن ن ببببدأ  أود أن ألفببببت عنببببايتكؤ إلببببو أن عر ببببنا التقببببديمل وحوارنببببا النقاشببببل اليببببوؤ قببببد 

قائمبببة علبببو توق بببات الشبببركة وتقبببديرات ا  وتخ بببع ومسبببتق لية  يحتويبببان علبببو م لومبببات ت ل يبببة

هنببببا لمخببببا ر وشببببكوؤ م ينببببة قببببد تببببؤدي إلببببو هببببذت التوق ببببات والنقببببديرات والتن ببببؤات الببببواردة 

أود أن أحببببيلكؤ إلببببو اإلمصببببات الكامببببل المت ببببمن مببببل ال ببببرض   ذاــببببـل اخببببتالن النتببببائة الف ليببببة.

 التقديمل لمؤتمر اليوؤ. 

 

مببدمو  نمببوا مسببتمرا مببل ايببرادات شببركة عقببارات الكويببت   2022شبب د الر ببع الثالبب  مببن عبباؤ 

مشببببرو  و Th8 مببببل المحفلببببة المببببدرة للببببدخل واإليببببرادات التشبببب يلية لفنببببد  المسببببتقر  االشبببب ال

Domus تحببببديات تواجبببب  الشببببركة مبببب ن  ذا  ـببببـه و قببببولل. السببببكنل لمببببولفيل ق ببببا  ال ببببيامة

ال مبببل   وتأثيراتببب  الالحقبببة علبببو  يئبببة م بببدالت الفائبببدةمبببل  مر ببب ا التصببباعد المسبببتمرو ببب و  ا  

 .خاص  وج تكالين التمويل مل زيادة ال شكل عاؤ  و
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ماليبببين دينبببار كبببويتل خبببالل الر بببع  6.2إجمببباال  حققبببت شبببركة عقبببارات ايبببرادات تبببأجير ت لببب  

ماليببببين دينببببار كببببويتل مببببل الر ببببع الثالبببب  مببببن عبببباؤ  5.4  مقارنببببة  ببببـ 2022الثالبببب  مببببن عبببباؤ 

%  28%. وزادت ايببببرادات هببببذا ال بببباؤ حتببببو تاريخبببب   نسبببب ة 15  تمثببببل زيببببادة  نسبببب ة 2021

مليببببون دينببببار كببببويتل. و لبببب  صببببامل الببببر   المحقبببب  مببببل الر ببببع الثالبببب   20.1حيبببب   ل ببببت 

. 2021مليبببون دينبببار كبببويتل لبببنفس الفتبببرة مبببن عببباؤ  2.2دينبببار كبببويتل  مقارنبببة  بببـ  923,000

مليببون دينببار كببويتل.  5.6وشبب د صببامل الببر   ل ببذا ال بباؤ حتببو تاريخبب  زيببادة  فيفببة حيبب   لبب  

وسبببون نتناول بببا  مزيبببد مبببن التفاصبببيل  الكويبببت شبببركة عقبببارات ألداءلمحبببة  مجبببرد وكانبببت هبببذت

 ميما   د اثناء المؤتمر ال اتفل.

 

 المحفظة المدرة للدخل

٪  15زيببببادة  نسبببب ة  الثا ببببتخببببالل الر ببببع الثالبببب   سببببجلت إيببببرادات المحفلببببة المببببدرة للببببدخل 

هببببذت  وال بببباؤ حتببببو تاريخبببب . وت ببببزل ببببذا ٪ علببببو 28و  2021مقارنببببة  ببببالفترة ذات ببببا مببببن عبببباؤ 

السبببببكنل  Domusومشبببببرو    Th8الزيبببببادة  شبببببكل رئيسبببببل إلبببببو اإليبببببرادات التشببببب يلية لفنبببببد  

 ال يامة مل د ل. ق ا  مولفل ل

وليسبببت ل  ي بببة الموسبببمية لتشببب يل . نتيجبببة ل مبببل الر بببع الثالبب  Th8هبببذا  تبببأثر أداء منبببد  و قببولل 

 .لإلعالن عن ا  شأن المحفلة ت ورات أخرى هناؤ 

 

 مشاريع قيد التطوير 

جبببدول الزمنبببل لل اومقبببيبببتؤ تنفيبببذها المشببباريع مببب ن كامبببة لمشببباريع قيبببد الت بببوير   وميمبببا يت لببب   ا

 وليست هناؤ احدا  رئيسية او تحديثات لالعالن عن ا ل ذت الفترة.المحدد 

 

 مة على اآلداء الماليالعانظرة وباالنتقال إلى ال

مليبببون دينبببار كبببويتل مبببل الر بببع  6.2حققبببت شبببركة عقبببارات الكويبببت ايبببرادات تأجيريبببة  ل بببت 

الر ببببع األرقبببباؤ المسببببجلة مببببل مقارنببببة  ٪ 15  وهببببو مببببا يمثببببل زيببببادة  نسبببب ة 2022الثالبببب  مببببن 

%  28و النسببب ة ل بببذا ال ببباؤ حتبببو تاريخببب   زاد دخبببل االيجبببار  نسببب ة . 2021عببباؤ الثالببب  مبببن 
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هببببذت الزيببببادة  شببببكل أساسببببل الببببو مسببببتويات كببببويتل. وت ببببزو  مليببببون دينببببار 20.1 حيبببب   لبببب 

ومشبببببببرو    Th8االشببببببب ال المسبببببببتقرة ل قبببببببارات المحفلبببببببة وااليبببببببرادات التشببببببب يلية لفنبببببببد  

Domus  .السكنل لمولفل ق ا  ال يامة 

لل بباؤ حتبببو  مليببون 5.6و دينبببار كببويتل 923,000المحقببب  مببل الر ببع الثالبب   لبب  صببامل الببر   

ببببايمثببببل ممببببا   تاريخبببب   الببببر   الصببببامل تببببأثر و. ت اعببببا٪ 1٪ وزيببببادة  نسبببب ة 59 نسبببب ة  انخفا  

 ارتفببا  مببل تكببالين التمويببل المرت  ببة لإلرتفببا  المسببتمر مببل أسبب ار   شببكل أساسببل لر ببع السببنة

 .Th8الفائدة من ق ل  نؤ الكويت المركزي وال  ي ة الموسمية ل مليات مند  

 

مليببببون دينببببار كببببويتل ميمببببا  لبببب  إجمببببالل  223.5 لبببب  إجمببببالل الم لو ببببات مببببل ن ايببببة الفتببببرة و

 .1.59نس ة األصول إلو الم لو ات  ينما  ل ت   مليون دينار كويتل 354.5األصول 

ال ائبببد علبببو حقبببو  الملكيبببة وال ائبببد علبببو األصبببول مبببل الر بببع الثالببب  مبببن عببباؤ ت نسببب ة  ل بببو

 .ت اعا٪ 1.59٪ و 4.45نس ة  2022

 

 ذات ببا لفتببرةلملببس  2.45ملببس مقا ببل  1 مببن ال بباؤ الر ببع الثالبب  ل ببت ر حيببة السبب ؤ مببل هببذا وقببد 

 سببب ؤللر حيبببة الكويبببت  عقبببارات شبببركة  حققبببتو النسببب ة لل ببباؤ حتبببو تاريخببب    .2021مبببن عببباؤ 

 .2021 ل اؤملس  6.21 مقارنة  ـ 2022ملس مل  6.16 ت ل  

 

التبببل تواجببب  االقتصببباد و يئبببة األعمبببال وعمليبببات الشبببركات   مببب ن الرغؤ مبببن التحبببديات  ببب  ختاماااا

سببب داء  ببباألداء المسبببتقر البببذي تحقببب   الكويبببتمجلبببس اإلدارة واإلدارة التنفيذيبببة لشبببركة عقبببارات 

خببببالل هببببذت األوقببببات الصبببب  ة ويؤكببببدان التزام مببببا  مواصببببلة النمببببو وت زيببببز القيمببببة لمسبببباهمينا 

 ومستثمرينا.

 

ألي التصال ا سون نقوؤ  فت نود أن ننت ز هذت الفرصة لنشكركؤ جمي  ا علو ح ور هذت الجلسة وو

 .لديكؤأسئلة 


