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ع )مقفلة( تأسست شركة مشاريع الكويت االستثمارية ش.م.ك
ُ
 شركة مشاريع الكويت )القابضة(  رف)كما كانت ت

 
 ألحكام املادة  1975أغسطس  2بتاريخ مقفلة كشركة مساهمة ( سابقا

 
 94وفقا

 29. وبتاريخ 1979نوفمبر  15بتاريخ  23118في السجل التجاري تحت رقم شركة مشاريع الكويت االستثمارية وتعديالته. وتم قيد  1960لسنة  15من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 

، قامت الشركة بتعديل نظامها 2014 سبتمبر 11قابضة، كما تم تغيير اسم الشركة إلى شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك )مقفلة(. في ، تم تغيير الكيان القانوني إلى شركة 1999سبتمبر 

" الشركة)")وتعديالته(، وتعرف اآلن باسم شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.  2016لسنة  1 والذي أصبح القانون رقم 2012لسنة  25 األساس ي لاللتزام بقانون الشركات الجديد رقم

صدرةالشركة " أو "كيبكوأو "
ُ
صدر" أو "امل

ُ
. تبلغ قيمة  (بسوق الكويت لألوراق املالية )املعروفة سابقا" ("ورصةالب") لألوراق املالية في بورصة الكويت ةمدرج الشركةوالجدير بالذكر، أن . "(امل

صدرة الشركةرأس مال 
ُ
األسهم )"فلس كويتي للسهم الواحد  100 قدرها سهما بقيمة اسمية 1,547,251,338 د.ك مكون من 154,725,133.800 "(النشرة)" في تاريخ نشرة االكتتاب هذه امل

صدرة
ُ
 "(امل

 
 .، املدفوع قيمتها كاملة

سهما  452,748,662من ، طرح لألسهم لغير املساهميندون  )كما هو معرف أدناه( الشركةملساهمي  حق األولوية والذي تتضمن أحكامه ،"(الطرح)"يتكون إصدار أسهم رأس املال الجديدة 

 
 
صدرة من و  "(سعر الطرح)"فلس كويتي لكل سهم  210بسعر طرح مقداره  "(أسهم الطرح)"عاديا

ُ
سهم ما  2,000,000,000سهم إلى  1,547,251,338تمثل زيادة في العدد اإلجمالي لألسهم امل

 في رأس مال  29.3يعادل زيادة بنسبة %
 
صَدر الحالي الشركةتقريبا

ُ
  .امل

 ،معرفة أدناه( )كما هي السابق لتاريخ بداية فترة االكتتابفي اليوم  البورصةالتداول لدى في ختام ( " حسبما يتطلب السياقاملكتتبينأو " "املساهمون املؤهلون )"يكون للمساهمين املسجلين 

تاريخ ") 2019يونيو  26تاريخ في  البورصةختام التداول لدى في  "(املقاصة واإليداع وكيل")لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك  لشركةاأي املساهمين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي 

يتم لم والتي  االستحقاقتاريخ قبل  الشركةوللتوضيح، فإن أي تداول على أسهم  . "(حق األولوية)" بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم الطرح أسهمحق األولوية في االكتتاب في  ("االستحقاق

، فلن تؤخذ الشركة، وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي ("تاريخ تداول السهم من دون استحقاقأو " "حق األولوية تاريخ وقف)" االستحقاقتاريخ في  البورصةاكتمال عملية تسويتها لدى 

مقابل  أسهم الطرحسهم جديد من  293االكتتاب في  مساهم مؤهلويجوز لكل .  االستحقاقبتاريخ  الشركةفي اإلعتبار من أجل تحديد املساهمين املؤهلين املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي 

صدرة  1,000كل 
ُ
 .الطرحعلى أي عوائد مالية من  املساهم املؤهل. لن يحصل االستحقاقتاريخ في  املساهم املؤهلاملسجلة بإسم سهم من األسهم امل

صدرة في  الطرح أسهمالذين تقدموا لالكتتاب بعدد من  يناملساهمين املؤهل بين الطرح أسهميتم تخصيص 
ُ
 أسهميتم تخصيص  .االستحقاقتاريخ بنسبة ما يملكه كل منهم من األسهم امل

أحكام وشروط وتعليمات "راجع قسم )لهم  يفوق العدد املخصص الطرح أسهمالذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من  يناملتبقية غير املكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى املساهمين املؤهل الطرح

صدرة للشركةسيتم تدوير عدد األسهم التي يتم تخصيصها إلى أقرب عدد صحيح ويكون . "(الطرح
ُ
دون إمكانية إصدار كسور األسهم.  ،جدتإن وُ  ،للتصرف في كسور األسهم الحق املطلق امل

َصَدر الامل، ستبلغ قيمة رأس الطرحبعد إتمام 
ُ
  95,077,219.020  للطرحسهم. تبلغ القيمة اإلجمالية  2,000,000,000مصدرة يبلغ  د.ك بعدد أسهم 200,000,000 لشركة امل

 
عوائد )"د.ك نقدا

 (." استخدام عوائد الطرح"راجع قسم )العامة  الشركةألغراض  الطرح عوائد. سيتم استخدام "(الطرح

صدرة الشركةصدر عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية ملساهمي 
ُ
صرح بمبلغ  الشركةقرارا يحدد رأس مال  2014مارس  31بتاريخ  امل

ُ
قرر مجلس إدارة وقد  د.ك. 200,000,000وقدره امل

صدر واملدفوع  2019يناير  31بتاريخ  1بموجب إجتماعه رقم  الشركة
ُ
 452,748,662إصدار وتخصيص  اللمن خد.ك  200,000,000إلى د.ك  154,725,133.800من  للشركةزيادة رأس املال امل

  .()بما يشمل عالوة اإلصدارفلس كويتي لكل سهم  210 بمقدار الطرح سعر تحديد  2019يونيو  12بتاريخ  5بموجب قراره رقم  الشركةقرر مجلس إدارة  .الطرحبسعر  أسهم الطرحسهما من 

   .أسهم الطرحدعوة إلى االكتتاب في الرأس املال و  استدعاء زيادة 2019 يونيو 12 بتاريخ 5بموجب قراره رقم  الشركةقرر مجلس إدارة 

أسهم تسويق وطرح و  نشرة اإلكتتاب وافقت هيئة أسواق املال على 2019يونيو  9 وفي. الطرح أسهمعلى إصدار  2019 مارس 17 في "(هيئة أسواق املال)" في الكويت وافقت هيئة أسواق املال

 .في الكويت الطرح

 يجوز أن يتقدمو  ."(فترة اإلكتتاب"( 2019 يوليو 17يوم االربعاء املوافق يوم وحتى وشاملة  21ملدة  2019يونيو  27يوم الخميس املوافق  في أسهم الطرحاالكتتاب في  حق األولوية في تبدأ فترة

تقديره املطلق  وفق كتتابأفترة أي . يجوز ملجلس اإلدارة تمديد "(أحكام وشروط وتعليمات الطرح"راجع القسم )  النشرةحسب طرق االكتتاب املذكورة في هذه بطلبات االكتتاب  املكتتبين

 .ن واللوائح املطبقةيوبالتوافق مع أحكام القوان

صدرة الحالية في رأس مال  أسهم الطرحتكون 
ُ
صدرة شركةالفي نفس الفئة الواحدة مع األسهم امل

ُ
الحق في الحضور والتصويت ( "املساهم)". ويكون لكل سهم صوت واحد، ويكون لكل مساهم امل

الحصول على أنصبتهم من توزيعات األرباح  أسهم الطرح . ال يتمتع أي من املساهمين بحقوق تصويت إضافية تميزه عن غيره من املساهمين. يحق لحاملي"(العامة الجمعية)"في الجمعية العامة 

صدرة الشركةعنها من  النفي املستقبل متى تم اإلع
ُ
 .امل

األسهم أي قيد على غرار  لتداولها دون  البورصةفي  أسهم الطرحاستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة، سيتم إدراج و  ألسهم الطرحوإتمام التخصيص النهائي  فترة االكتتاببعد انتهاء 

صدرة
ُ
 .أسهم الطرحيجب مراجعة املالحظات الهامة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في  .امل

 

 تنبيه للمستثمرين املحتملين

 لقانون هيئة أسواق املال رقم 
ً
 له ومؤهل طبقا

ً
 ُمرخصا

ً
 ( في تقديم املشورة حول محتويات هذهما)وتعديالتهوالئحته التنفيذية  2010لسنة  7ننصح بأن تستشير شخصا

 من عدمه. األسهماالكتتاب في   اتخاذ قرار  قبل  النشرة 

 

 ألحكام قانون هيئة أسواق املال رقم 
ً
افقة هيئة أسواق املال على هذه النشرة. تم إعداد هذه النشرة وفقا . ويتحمل وتعديالتهماوالئحته التنفيذية  2010لسنة  7تم الحصول على مو

ملسؤولية الكاملة عن دقة وصحة كافة املعلومات الواردة في هذه النشرة فيما أعضاء مجلس اإلدارة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان )اإلدارة(، مجتمعين ومنفردين، ا

 بالشركة يتعلق 
ُ
ا على دقة ، كما يؤكدون على أنه، على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات املعقولة، ليس هنالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالهاألسهمصدرة و امل

 .ادة وردت في هذه النشرةأو صحة أي بيان أو إف

صدرة  شركةوالوكيل االكتتاب كما يقر 
ُ
تحملهم املسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة اإلكتتاب، وبأن نشرة اإلكتتاب على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة امل

 
ً
اقعاالستفسارات املعقولة، لم تغفل اي معلومات جوهرية، وقد تم إعدادها وفقا  .للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الو

صدرة الشركةبأنه تمت مراجعة نشرة اإلكتتاب واملستندات ذات الصلة بها والتي زودتهم بها ووكيل االكتتاب صدر ويقر املستشارون القانونيون للمُ 
ُ
، وأنه على حد علمهم وبعد قيامهم امل

صدرةة شركاإلكتتاب تستوفي املتطلبات القانونية ذات الصلة وبأن البكافة االستفسارات املعقولة، فإن نشرة 
ُ
افقات الالزمة التي تجعل التزام ال امل صدرةة شركقد استوفت املو

ُ
 امل

 
ً
 ونافذا

ً
  .صحيحا

كل واضح وصريح من أي مسؤولية أًيا كان نوعها بسبب أي كما ال تتحمل هيئة أسواق املال أي مسؤولية تتعلق بمحتويات هذه النشرة، وال تضمن دقتها أو تمامها، كما تخلي نفسها بش

 خسارة يمكن أن تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من هذه النشرة.
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 إقـــــرار المسـؤولية
 

 األشخاص املسؤولين عن نشرة االكتتاب

   تم إعداد هذه النشرة من قبل:

 االسم:

 بيناك باني مايترا

 املسمى الوظيفي:

 املاليين للمجموعةرئيس املدراء 

 العنوان:

 شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.

 

 إقــــــــــــــــــــــــرار
 

صدرة الشركةيتحمل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة 
ُ
وعلى حد علم واعتقاد أعضاء مجلس  .النشرةمسؤولية املعلومات الواردة في هذه  النشرةالذين وردت أسماؤهم في هذه  امل

 (أ): النشرةناٍف للجهالة للتحقق من صحة املعلومات، فإن املعلومات الواردة في هذه  اإلدارة الذين بذلوا العناية الواجبة في الحدود املعقولة وقاموا بإجراء فحص كامل وتفصيلي

صدرة شركةالوملالية للمستثمرين عن كافة املعلومات املتعلقة باألوراق ا قد تم اإلفصاح (ب)هي كاملة ودقيقة وصحيحة، و
ُ
أسهم الطرح من أجل اتخاذ قرار بشأن االكتتاب في  امل

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7قانون رقم عليها في ملنصوص او  املتعلقة باألوراق املالية قد تم االمتثال لكافة األحكام ذات الصلة (ج)وأنه  من عدمه،

 واألنظمة وقانون الشركات والئحته التنفيذية، والكتاب الحادي عشر من هذه الالئحة التنفيذية 2015لسنة  72رقم  القراراملعدل بموجب والئحته التنفيذية )املعدل( األوراق املالية 

 . هيئة أسواق املالوالتعليمات الصادرة عن 

صدرةعن مجلس إدارة 
ُ
 الشركة امل

  

 التوقيع: املسمى الوظيفي: االسم:

  نائب رئيس مجلس اإلدارة )التنفيذي( فيصل حمد العيار
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 مالحظات هامة 
 

صرح تلم  وأحكامه. وضوابطه أسهم الطرح والطرحو  شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.بتتضمن نشرة االكتتاب هذه معلومات تتعلق 

باستثناء تلك  وضوابطه وأحكامه أسهم الطرح والطرحأو  بالشركةألي من الغير بتقديم أي بيان أو معلومات أو تعهدات فيما يتعلق  الشركة

و التعهدات لهذا الغرض. ويتعين عدم االعتماد على مثل تلك البيانات أو املعلومات أ الشركةأو ما تم اعتماده من قبل  النشرةالتي وردت في هذه 

 ."(مستشار اإلصدار)" النشرةاسمه على غالف هذه  املبين مستشار اإلصدارأو  الشركةالصادرة عن الغير بافتراض أنها تم التصريح بها من قبل 

بإجراء كافة االستفسارات في الحدود املعقولة فيما يتعلق بدقة املعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه كما هي  تقد قام لشركةاوفي حين أن 

وعلى ، فإن بعض املعلومات الخاصة بالسوق وقطاعات األعمال التي تضمنتها نشرة االكتتاب أخذت من مصادر خارجية. النشرةفي تاريخ هذه 

، وكذلك مستشاريهم أي سبب يدفعهم لإلعتقاد بعدم دقة تلك املعلومات، إال أنه اإلصدار مستشار أو  الشركةالرغم من أنه ليس لدى أي من 

ال تتضمن أي تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال  النشرةاإلشارة إلى أنه لم يتم التحقق من تلك املعلومات بشكل مستقل، وبالتالي فإن هذه  تستلزم

 أي من تلك املعلومات.

للتعديل. وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع املالي الفعلي  تخضع النشرةإن املعلومات املبينة في نشرة االكتتاب هذه وكما هي واردة في تاريخ هذه 

 بفعل التطورات املستقبلية  للشركة
 
ناحية عامل التضخم أو تكاليف التمويل أو الضرائب أو أية عوامل من وكذلك قيمة األسهم قد تتأثر سلبيا

. ال يجوز بأي شكل من األشكال تفسير أو االعتماد على أن تسليم نشرة الشركةاقتصادية أو سياسية أخرى أو أية عوامل أخرى خارجة عن إرادة 

، هو وعد أو تعهد بشأن أية أرباح أو نتائج وضوابطه وأحكامه رحأسهم الطرح والطباالكتتاب هذه أو أي تصريح شفهي أو خطي أو مطبوع يتعلق 

 أو أحداث مستقبلية.

أو أي من مستشاريهم أو التابعين لهم لالشتراك في  اإلصدار مستشار أو  الشركةال يجوز النظر لنشرة االكتتاب هذه على أنها توصية من جانب 

. إن املعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه هي ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون أن يؤخذ في االعتبار أي أهداف استراتيجية طرحالعملية 

أو موقف مالي أو احتياجات استثمارية معينة ألي مستثمر محتمل. يتحمل كل من توجه إليه نشرة االكتتاب هذه مسؤولية الحصول، قبل اتخاذ 

، وكذلك أو ضوابط الطرح وأحكامه بأسهم الطرحأو  بالشركةفيما يتعلق ستثماري، على استشارة مهنية مستقلة بطريقته الخاصة أي قرار ا

وللمعلومات واالفتراضات الواردة في نشرة االكتتاب هذه  أسهم الطرحولالستثمار في  للشركةمسؤولية القيام بتقييمه الخاص املستقل 

سير واالستعانة بتلك االستشارة والتحليل والتوقعات عندما يرتئي ضرورة لذلك التخاذ أي قرار استثماري. وال يجوز للمستثمرين املحتملين تف

 على أنها تمثل استشارة ضريبية أو استثمارية أو قانونية. النشرةمحتويات هذه 

 للقانون ، يتعين على كل مستثمر محتمل الرجوع إلى مستشار مالي مرخص أسهم طرحاالكتتاب في أو شراء أية وقبل  
 
من هيئة أسواق املال  وفقا

 ملشورته، باإلضافة إلى مستشاريه القانونيين والضريبيين ومستشاري األعمال لتحديد مالئمة وتبعات االستثمار في 
 
 الطرحأسهم في الكويت طلبا

تقديم معلومات أساسية عن  النشرةبالنسبة لذلك املستثمر والتوصل إلى تقييم مستقل لذلك االستثمار. ويتمثل الغرض الوحيد من هذه 

 .الطرح أسهموأي استثمار في  طرحالفي إجراء تقييم مستقل لعملية  النشرةملساعدة كل من توجه إليهم هذه  الشركة

على محظور في بعض األنظمة القانونية خارج دولة الكويت. ويتعين على األشخاص الحائزين  أسهم الطرحوعرض أو بيع  النشرةإن توزيع هذه 

 .الشركةو  اإلصدار  مستشار التعرف على تلك القيود ومراعاتها وذلك تلبية لشروط  النشرةهذه 

عتبر هذه 
ُ
عتبر هذه  النشرةال ت

ُ
 ألي عرض لشراء أوراق مالية وال ت

 
 للبيع أو استقطابا

 
 لشراء النشرةالتمهيدية عرضا

 
 أو مسوغا

 
األوراق  أساسا

غير شرعي. لن يتم  املالية في الواليات املتحدة األميركية أو في أي بلد آخر قد يعتبر عرض البيع أو استقطاب عرض البيع أو البيع غير قانوني أو

عتبر تلك األوراق مسجلة أو مرخصة بموجب قانون األوراق املالية األميركي لعامتسجيل 
ُ
صدرة وال ت

ُ
أو حتى مرخصة أو  1933 األوراق املالية امل

يل يجوز طرح، بيع، رهن أو تحو  معتمدة أو مقبولة من ولدى أي جهة رقابية على األوراق املالية في أي والية من الواليات املتحدة األميركية. ال

 ن.ين أميركيياألوراق املالية بأي شكل في الواليات املتحدة األميركية أو لحساب أو ملصلحة مواطن

أو ضوابطه وأحكامه غير األشخاص  بأسهم الطرحأو  بالطرحلم يتم تخويل أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات فيما يتعلق 

 ك املعلومات أو التعهدات، فإنه يجب عدم االعتماد عليها واعتبارها على أنها معتمدة من قبل، وفي حالة تقديم تلالنشرةاملذكورين في هذه 

أو أي عملية بيع تتم بموجبها بأي حال من األحوال إلى  النشرة. وال يجوز أن يؤدي أي توزيع لهذه الشركةأو  كيل االكتتابوو  اإلصدار  مستشار 

 .النشرةمنذ تاريخ هذه  الشركةتكوين انطباع ضمني بأنه لم يحدث هناك أي تغير في أوضاع 
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 املعلومات املالية اإلحصائية

الرسمية لدولة الكويت، وكذلك جميع االشارات جميع االشارات الى "د.ك" و "دينار كويتي" في نشرة االكتتاب هذه تعني الدينار الكويتي، العملة 

 الى "دوالر" او "دوالر أمريكي" تعني الدوالر االمريكي، العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.

تختلف بشكل  . لذلك، فإن األرقام الظاهرة املتعلقة بنفس الفئة ولكن في جداول أخرى قدالنشرةتم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه 

 طفيف، كما إن األرقام الظاهرة باإلجمالي قد ال تكون هي نفسها اإلجمالي الحسابي لألرقام التي تسبقها.

صدرة الشركة، تعتقد النشرةعند االستعانة باملعلومات اإلحصائية املنشورة في هذه 
ُ
بأن هذه املعلومات تمثل أحدث املعلومات املتوافرة من  امل

 مات.مصدر تلك املعلو 

 . املحاسبي لم تخضع للتدقيق 2018ديسمبر  31إن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة ألية فترة تنتهي بعد تاريخ 

 التوقعات والبيانات املستقبلية

هذه قد تشير إلى نظرة مستقبلية تطلعية. وتتضمن البيانات املستقبلية بيانات تتعلق بخطط  نشرة االكتتابإن بعض البيانات التي وردت في 

صدرة الشركة
ُ
وأهدافها وأغراضها واستراتيجايتها وعملياتها املستقبلية وأداؤها املستقبلي، وكذلك االفتراضات التي تنطوي عليها تلك البيانات  امل

: "يتوقع" و"يقدر" و"يرى" و"ينوي" و"يخطط" و"يعتقد" و"يهدف" و"يسعى" و"قد" و"سوف" النشرةاملستقبلية. تشير الكلمات التالية في هذه 

صدرة الشركةلك أية تعابير مشابهة، إلى البيانات املستقبلية. وقد بنت و"يجب" وكذ
ُ
هذه البيانات املستقبلية على الرؤية الحالية إلدارتها فيما  امل

صدرة الشركةيتعلق باألحداث املستقبلية واألداء املالي املستقبلي. وعلى الرغم من أن 
ُ
نات ترى أن التوقعات والتنبؤات التي تعكسها البيا امل

صدرة شركةللاملستقبلية 
ُ
في حال تحقق واحد أو أكثر من املخاطر أو ثبوت عدم جدية أما هذه،  نشرة االكتتابتعتبر معقولة كما هي في تاريخ  امل

هذه، أو في حالة ثبوت عدم اكتمال  نشرة االكتتابالتوقعات املشار إليها، بما في ذلك تلك املخاطر وحاالت ثبوت عدم جدية التوقعات الواردة في 

صدرة للشركةأو صحة أي من االفتراضات األساسية 
ُ
صدرة الشركة، فإن النتائج الفعلية لعمليات امل

ُ
قد تختلف عما هو متوقع أو متنبأ به.  امل

ل بأية متطلبات أو شروط منصوص هذه. مع عدم اإلخال نشرة االكتتابإن دالالت تلك البيانات املستقبلية تنحصر بتاريخ والجدير بالذكر، 

صدرة الشركةعليها بموجب القوانين واللوائح واجبة التطبيق، فإن 
ُ
تخلي مسؤوليتها بشكل صريح إزاء أي التزام أو تعهد بتوزيع أي تحديثات  امل

ليعكس أي تغير في التوقعات الخاصة بتلك البيانات،  النشرةهذه بعد تاريخ هذه  نشرة االكتتابأو مراجعة ألي من البيانات املستقبلية الواردة في 

 .أو أي تغير في األحداث أو الظروف أو األوضاع التي بنيت عليها تلك البيانات املستقبلية املتوقعة
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 الطرحعن  موجز 

 
كافة األحوال ويخضع هذا املوجز في ، النشرةيجب قراءة املوجز التالي كمقدمة للمعلومات التفصيلية اإلضافية التي تظهر في أي جزء آخر في هذه 

الستثمار في املعلومات التفصيلية. ال يشمل هذا املوجز على جميع املعلومات التي يتعين على املستثمرين املحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار ا لتلك

ال يمكن التأكيد بأن هذه املعلومات هي مكتملة. وبناء على ذلك، ينبغي أن يستند أي قرار ألي مستثمر محتمل لالستثمار أنه ، كما أسهم الطرح

 بالكامل. النشرةعلى دراسة هذه  بالطرحفيما يتعلق 

صدرة الشركة
ُ
  1975أغسطس  2بتاريخ  في دولة الكويت تأسست وقد   شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع. امل

صدرة شركةالعنوان 
ُ
 دولة الكويت  – الشرق  –خالد بن الوليد  شارع – كيبكوبرج  امل

 دولة الكويت ، 13100، الصفاة 23982صندوق بريد 

  فقط للمساهمين املؤهلين أسهم الطرحفي  العام لالكتتاب طرح نوع الطرح

 القيمة اإلسمية وعالوة اإلصدار( الطرح لسهمفلس كويتي  210 الطرحسعر 
 
 الواحد )شامال

  لسهم الطرحفلس كويتي  100 القيمة اإلسمية

 الواحد  لسهم الطرحفلس كويتي  110 عالوة اإلصدار

صـــــــــــدرةاأل إجمالي عدد 
ُ
واملدفوعة  ســـــــــــهم امل

  شركةلل
ُ
 الطرح مباشرة قبلصدرة امل

 .للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكاملفلس  100بقيمة اسمية سهم  1,547,251,338 

  الاملرأس 
ُ
صدرة  لشركة املدفوعصدر و امل

ُ
امل

 مباشرة قبل الطرح

 د.ك  154,725,133.800

صدرة                     
ُ
 2018 ديسمبر 31 في كما .كد 200,000,000 رأس املال املصرح به للشركة امل

 2018 ديسمبر 31كما في  سهم 146,921,701 أسهم الخزينة

  452,748,662 أسهم الطرحعدد ونوع 
 
َصَدر من رأس املال الحالي  29.3%سهم عادي يمثل تقريبا

ُ
صدرة شركةلل واملدفوع امل

ُ
 .امل

تعهد االكتتاب فيها
ُ
 ال يوجد عدد أسهم الطرح امل

 ال يوجد قيمة الطرح املتعهد به

صـــــــدرة بعد الشـــــــركةإجمالي عدد أســـــــهم 
ُ
 امل

 الطرح مباشرة

 سهم  2,000,000,000

ر  دَ صـــــــــَ
ُ
صـــــــــدرة بعد  شـــــــــركةللرأس املال امل

ُ
امل

 مباشرة الطرح

 د.ك 200,000,000

َصَدر
ُ
صــــــدر سيييييييييتم زيادة رأس مال  واملدفوع نسبة زيادة رأس املال امل

ُ
  45,274,866.200بقيمة  واملدفوع امل

 
 على 29.3%د.ك والتي تمثل زيادة تقريبا

ر رأس املال الحالي ال َصدَ
ُ
صدرة للشركة واملدفوع امل

ُ
 .مباشرة الطرحقبل  امل

 د.ك 95,077,219.020 القيمة اإلجمالية للطرح

صـــــدرة الشـــــركةوسيييييييتتولى  .د.ك 100,000 هي القيمة التقديرية ملصيييييييروفات الطرح مصاريف الطرح
ُ
سيييييييداد تلك  يةمسيييييييئول امل

 املصروفات التي تشمل تكاليف إدارة االكتتاب واملطبوعات الالزمة واالعالنات القانونية.

 2019يونيو  26يوم األربعاء املوافق  تاريخ االستحقاق
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)راجع قسييييييييييييييم  يجوز للمكتتبين تقيييديم طلبيييات االكتتييياب عن طريق املوقع االلكتروني لالكتتييياب في األسييييييييييييييهم اإلكتتاب طريقة 

وكيل املقاصـــــة أو عن طريق التوجه ملقر  ( سييييييهمأربعة عشيييييير ألف) 14,000 لغاية عدد ("تفاصـــــيل الطرح"

فترة فقط خالل ( "نموذج طلـب االكتتـابعلى النموذج الخيياص بييذلييك ")وتقييديم طلييب االكتتيياب  وااليـداع

 عنييد تقييديم .بعييد تقييديم الطلييب االكتتــابطلــب  نموذجل سييييييييييييييحييبت أو ال . لن يتم قبول أي تعييدياالكتتــاب

  طلـــب االكتتـــاب نموذج، يكون من قبيييل املكتتيييب الطليييب
 
 املـــذكور  املكتتـــب بينبمثيييابييية اتفييياق ملزم قيييانونيييا

صدرة شركةوال
ُ
 .امل

 2019يوليو  17يوم االربعاء املوافق إلى  2019 يونيو 27يوم الخميس املوافق من   كتتاباإل فترة

 2019 يوليو 24 االربعاء املوافقيوم  التخصيص تاريخ

 أصـحاب حق االولوية املسـاهمون املؤهلون 

 الطرح لالكتتاب في أسهم

لدى الشييركة الكويتية للمقاصيية ش.م.ك في ختام  الشــركةاملسيياهمين املقيدة أسييماؤهم في سييجل مسيياهمي  

تاريخ قبل  الشـــــــركة.  وللتوضييييييييييح، فإن أي تداول على أسيييييييييهم االســـــــتحقاقتاريخ في  البورصـــــــة لدى التداول 

 حق وقف تاريخ)" االســـــــــــتحقاقتاريخ في  البورصـــــــــــةوالتي ال يتم اكتمال عملية تسييييييييييييييويتها لدى  االســـــــــــتحقاق

املســاهمين من أجل تحديد  اإلعتبارتؤخذ في  فلن ،الشــركة"(. وبالتالي لم تسييجل في سييجل مسيياهمي األولوية

 .  االستحقاقبتاريخ  الشركةاملقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي  املؤهلين

 واحد (1)سهم  الحد األدنى لإلكتتاب

اقب عدم اكتتاب املساهمين املؤهلين لتخفيض في نسييييييبة ملكيتهم  أســـــهم الطرحالذين يختارون عدم االكتتاب في  املســـــاهمون املؤهلون يتعرض  عو

صدرة الشركةفي رأس مال 
ُ
 من   هقد يواجهونإلى ما باإلضافة  امل

 
 في قيمة أسهمهم الحالية. تغييرا

يكون كما . أســـــهم حق األولويةباإلضيييييييافة إلى  فائض أســـــهم الطرحاالكتتاب في  نيللمســـــاهمين املؤهليحق  االكتتاب في فائض أسهم الطرح

طرح ســــــهم فلس كويتي عن كل  210 ("أســــــهم الطرح اإل ــــــافية)"في أسييييييييهم الطرح اإلضييييييييافية  ســــــعر الطرح

  .إ افي

قبل انتهاء وكيل املقاصة واإليداع إلى  أسهم الطرحفي  بطلب االكتتابالذي يتقدم  للمساهم املؤهليحق  تخصيص أسهم الطرح

سييييييييييهم من األسييييييييييهم  1,000مقابل كل  ســــــــهم طرح 293، االسييييييييييتثمار من خالل االكتتاب بعدد فترة االكتتاب

صييدرة التي يملكها 
ُ
، يتم تخصيييص أسـهم الطرح. في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع املسـاهم املؤهلامل

يفوق  أســـــــــــهم الطرحالييذين اكتتبوا في عييدد من  نياملؤهلاملســــــــــــاهمين غير املكتتييب فيهييا إلى  أســـــــــــهم الطرح

املتبقية غير املكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى  أســـــــــــهم الطرحالنسييييييييييييييبة املخصييييييييييييييصيييييييييييييية لكل منهم. يتم تخصيييييييييييييييص 

يفوق العدد املخصييييييييييص لهم  أســــــــهم الطرحالذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضييييييييييافي من  نياملؤهلاملســــــــاهمين 

املســــاهمون وذلك على أسييييياس نسيييييبة عدد األسيييييهم اإلضيييييافية املتبقية إلى عدد األسيييييهم اإلضيييييافية التي طلب 

 ودون أي مسييييييييييييييؤولييية على  املؤهلون 
 
االكتتيياب فيهييا وبيالتنيياسيييييييييييييييب فيمييا بينهم. ويكون قرار التخصيييييييييييييييص نهييائيييا

صدرة ركةالش
ُ
 ."(أحكام وشروط وتعليمات الطرح)راجع قسم " امل

 يتم تدوير عدد  كسور األسهم
 
التي يسييييييييييييتحقها  أســـــــــهم الطرحال يجوز االكتتاب بكسييييييييييييور األسييييييييييييهم، وحيثما يكون ضييييييييييييروريا

صـــدرة الشـــركةإلى أقرب عدد صيييحيح. وتنفرد  املســـاهم املؤهل
ُ
وحدها بحق التصيييرف في كسيييور األسيييهم.  امل

 ."(أحكام وشروط وتعليمات الطرح)راجع قسم "بأي شكل من األشكال  أسهم الطرحلن يتم إصدار كسور 

صدرة الشركةألغراض  عوائد الطرحسيتم استخدام  استخدام عوائد الطرح
ُ
 .العامة امل

 أســهم الطرحالذين اكتتبوا في  املكتتبينسيييوف يتم إعادة فائض مبالغ االكتتاب )إن ُوجدت( دون فوائد إلى  فائض مبالغ االكتتاب

أحكام وشـــــــــروط وتعليمات )راجع قسييييييييييييم " الشـــــــــركةدون احتسيييييييييييياب عموالت أو اسييييييييييييتقطاعات أو  جز من 

 ."(الطرح

صــــــدرة  الشــــــركةوتحتفظ  .املؤهلين املســــــاهميناالكتتاب في أسييييييييهم الطرح على  فياألولوية  حق يقتصيييييييير أحكام الطرح
ُ
امل

 في حال عدم اسيييييييييتيفاء الطلب  – طلب اكتتاببحقهما في رفض أي  واإليداع املقاصـــــــة وكيلو 
 
 أو جزئيا

 
كليا

بعد تقديم الطلب. عند  لطلب االكتتابألي حكم من أحكام الطرح. لن يتم قبول أي تعديالت أو سييييييييييييييحب 
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صــدرة الشــركةالتقديم وقبول الطلب من 
ُ
، يكون طلب االكتتاب بمثابة اتفاق وكيل املقاصــة واإليداع و  امل

 م
 
صدرة شركةوال املكتتبين بينلزم قانونا

ُ
 ."(أحكام وشروط وتعليمات الطرحراجع قسم ") امل

ن عنها من ال استالم نصيبه من توزيعات األرباح في املستقبل متى تم اإلع سهم الطرحيحق للمساهم صاحب  توزيعات األرباح

صدرة الشركة
ُ
َصَدرة(. امل

ُ
 )كاألسهم امل

صــــــدرة الشــــــركةتكون أسييييييييهم رأس مال  حقوق التصويت
ُ
مسيييييييياهم الحق في  من فئة واحدة. لكل سييييييييهم صييييييييوت واحد، ولكل امل

 .بحقوق امتياز في التصويت الحضور والتصويت في الجمعية العامة. ال يتمتع أي من املساهمين

 .2019ديسمبر  31فلس للسنة املنتهية في  15معدل ربحية السهم  من املتوقع أن يبلغ معدل ربحية السهم على املدى القصير

فلس وذليك بنياء على  198قبيل زييادة رأس امليال تكون القيمية اليدفتريية للسييييييييييييييهم  الشـــــــــــركةفي حيالية تصييييييييييييييفيية  الشركةقيمة السهم عند تصفية 

 .2018 ديسمبر 31املنتهية في  للسنةالبيانات املالية 

يسيييييييتطيع املسييييييياهمون الحاليون والجدد اسيييييييترداد قيمة األسيييييييهم )سيييييييواء بالربح أو الخسيييييييارة( من خالل البيع  قيمة األسهم استرداد

 املباشر في بورصة الكويت وال يوجد اختالفات في أي من حقوق األسهم الجديدة املصدرة والحالية.

  الحقوق املتعلقـــة بـــأســـــــــــهم الطرح في حـــالـــة

صدرة الشركةتصفية 
ُ
 امل

 الشــركةمن عوائد تصييفية أصييول  -بنسييبة ما يمتلكونه من أسييهم  -يحق للمسيياهمين الحصييول على نصيييب 

صدرة
ُ
 .والتكاليف األخرى  عند التصفية وذلك بعد سداد مديونياتها امل

 التدابير واإلجراءات في حالة عدم اســـتكمال

 الطرح

ان يقرر  الشـركة، يجوز ملجلس إدارة االكتتابفترة  اللفي حال لم يتم اسييتكمال زيادة رأس املال بالكامل خ

في نهاية فترة االكتتاب الجديدة، يجوز  أســـــــــــهم الطرح. وفي حال عدم اسييييييييييييييتنفاذ كامل فترة االكتتابتمديد 

املكتتييب فيييه عنييد  الطرحن االكتفيياء بمقييدار ال إع (2)أو  الطرحالتراجع عن ( 1)إمييا  الشـــــــــــركــةملجلس إدارة 

 للقانون. أسهم الطرح املكتتب بهاوال يجوز للمكتتبين الرجوع عن  .نهاية فترة االكتتاب
 
 إال وفقا

التنظيمية الالزمة،  واسيييتكمال كافة اإلجراءات ألســهم الطرحوالتخصييييص النهائي  فترة االكتتاببعد انتهاء  إدراج أسهم الطرح

األســـهم على غرار دون أي قيد إصييييدار إيصييييال رصيييييد أسييييهم ليتم إدراجها وتداولها في بورصيييية الكويت يتم سيييي

صدرة
ُ
 .امل

صــــــــدرة الشــــــــركةيمكن أن يتم فرض ضييييييييييريبة على الدفعات التي تقوم  الضرائب
ُ
 أســــــــهم الطرحبسييييييييييدادها بموجب  امل

 ."(الضرائبقسم ")راجع 

. يمكن تصيينيف تلك املخاطر بشييكل عام في فئات الطرح أســهمهناك بعض املخاطر املتعلقة باإلسييتثمار في  عوامل املخاطر

صـــــــــدرة بالشـــــــــركةتضيييييييييييم: )أ( مخاطر متعلقة 
ُ
املخاطر املتعلقة بالقطاعات املختلفة التي تعمل فيها ، )ب( امل

صــــدرة للشــــركةالشيييييركات التابعة 
ُ
 بأســــهممتعلقة ( مخاطر ج)، ، والبيئة القانونية والتنظيمية في الكويتامل

)راجع  الطرح أســـهم. ولذلك يجب دراسييية هذه املخاطر بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشيييأن األسيييتثمار في الطرح

 (."املخاطر عوامل"قسم 

 هيئة أسواق املال  الجهات الرقابية

 إرنست ويونغ )العيبان والعصيمي وشركاهم( املستقل الحسابات مدقق

RSM البزيع وشركاهم  

 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة( االكتتابوكيل و  مستشار اإلصدار 

 الشركة الكويتية للمقاصة، ش.م.ك. وكيل املقاصة واإليداع

 الرويح وشركاه - ASAR املستشار القانوني
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 قوانين دولة الكويت القانون 

 املحاكم

 

 محاكم دولة الكويت

صدرة الشركةأعضاء مجلس إدارة 
ُ
الصباحالشيخ/ حمد صباح األحمد  امل  

 السيد/ فيصل حمد العيار

 السيد/ عبد هللا يعقوب بشارة

 الشيخ/ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح

 الشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح
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 تفاصيل الطرح 
 أسهم الطرح املعرو ة

صدرة الشركةستقوم 
ُ
َصَدر 29.3عادي يمثل %سهم  452,748,662بطرح عدد  امل

ُ
صدرة للشركةواملدفوع  من رأس املال الحالي امل

ُ
 .امل

 وتقييمه سعر الطرح لكل سهم طرح

 اإلصدار عالوةفلس للقيمة اإلسمية للسهم الواحد باإلضافة إلى قيمة  100فلس لسهم الطرح الواحد يمثل  210 يييبسعر الطرح تحدد 

 .الواحد لسهم الطرحفلس  110املحددة ب 

صدرة الشركة تقام
ُ
صدرة الشركة إلسهم لتقييم القيمة العادلة هيئة أسواق املالمقوم أصول مستقل معتمد من قبل  بتعيين امل

ُ
 امل

 .وذلك لغرض زيادة رأس املال

لهيئة أسواق  التقييم تقرير تقديم وقد تم  "(التقييم تاريخ)" 2018سبتمبر  30"( كما في التقييم تقرير املستقل )" تقييمال تقرير إعداد تم

 املال. 

 
 
صدرة  الشركة تقييم نطاق فإن ،التقييم لتقرير  وفقا

ُ
 . فلس للسهم الواحد 230 إلى دالواح للسهمفلس  210من  يتراوحامل

  خصم األرباح املوزعة نموذجوالتي تشمل  أعاله املذكور  التقييم نطاق إلى للوصول  منهجياتقد تم استخدام عدة  بإنهبالذكر،  والجدير

وذلك باالعتماد على البيانات  التداول  بحجمالسعر املرجح  متوسطو  الدفترية للسهم مضاعف: السعر / القيمة -املقارنة السوقية  روأسعا

صدرة لشركةاملالية املدققة 
ُ
 .تاحة للعموم من مصادر أطراف ثالثة موثقةاملعلومات املو  امل

 وتتلخص تلك الطرق في التالي:

 خصم األرباح املوزعة نموذج .1

 مضاعف: السعر / القيمة الدفترية للسهم  -املقارنة السوقية  رأسعا .2

  تداول ال بحجم املرجح السعر متوسط .3

 املساهم املؤهل

صدرة الحالية املسجلين في ختام  الطرحفي  االولوية حق
ُ
أسماؤهم في  ، أي املساهمين املقيدةاالستحقاقيوم متاح ألصحاب األسهم امل

 :التالي املتعلق باالكتتاب بالدخول على الرابط الراغب باالكتتابيقوم . االستحقاقتاريخ في  الشركةسجل مساهمي 

 https://www.ipo.com.kw "(موقع اإلكتتاب )"بالنسبة لألفراد ورقم السجل التجاري  الخاص به املدني الرقم الراغب باالكتتاب ويدخل

االكتتاب في  مساهم مؤهليحق لكل و . عدمه من االكتتاب في الراغب باالكتتاب ةأحقي بتحديد النظام يقومس حيث ،بالنسبة للشركات

صدرة سهم من 1,000مقابل كل أسهم الطرح سهم جديد من  293
ُ
. لن يحصل املساهم على االستحقاقتاريخ التي يملكها في  األسهم امل

 .الطرحأي عوائد مالية من 

 أسهمالذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من  نياملؤهلاملساهمين املتبقية غير املكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى  أسهم الطرحيتم تخصيص 

 املساهمون يفوق العدد املخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد األسهم اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب الطرح 

 ."(املكتتبينبييي " الطرح أسهمالذين اكتتبوا في  املؤهلين املساهمين ى)ويشار إل. االكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم املؤهلون 

 الطرححقوق املتصلة بأسهم ال

صدرة الشركةأسهم رأس مال 
ُ
 .لكل سهم صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامةو من فئة واحدة.  امل

 استالم نصيبه من سهم الطرحيحق للمساهم صاحب  أسهم الطرحال يتمتع أي من املساهمين بحقوق امتياز في التصويت. عند إصدار 

صدرة الشركةن عنها من ال تم اإلعتوزيعات األرباح متى 
ُ
َصَدرة كاألسهم) امل

ُ
 . ويحق للمساهمين الحصول على نصيب من عوائد تصفية(امل

صدرة الشركةأصول 
ُ
  .عند التصفية وذلك بعد سداد مديونياتها امل

https://www.ipo.com.kw/
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 يقرر تمديد فترة االكتتاب. وفي حالأن  الشركة، يجوز ملجلس إدارة فترة االكتتاب خاللفي حال لم يتم استكمال زيادة رأس املال بالكامل 

 النإع (2)أو  الطرحالتراجع عن  (1)إما  الشركةفي نهاية فترة االكتتاب الجديدة، يجوز ملجلس إدارة  أسهم الطرحعدم استنفاذ كامل 

 للقانون. الطرح أسهمالرجوع عن  للمكتتبينوال يجوز  .فترة االكتتاباملكتتب فيه عند نهاية  الطرحاالكتفاء بمقدار 
 
 املكتتب بها إال وفقا

 خيارات املساهمين املؤهلين بالنسبة ألسهم الطرح

 :ألسهم الطرحاللجوء إلى الخيارات التالية بالنسبة  للمساهمين املؤهلينيكون 

  أسهم الطرحممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في  -

  اإلضافيةأسهم الطرح واالكتتاب في  أسهم الطرحممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في  -

منها  أو في جزء( أو في االكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية حسب األحوال) أسهم الطرحالتنازل عن حقهم في أولوية االكتتاب في  -

 أي من تلك  وتتم) فترة الطرح اللملعتمدة لذلك وذلك خا وفقا اآللية
 
قواعد ذات الصلة واملطبقة من قبل لل التنازالت وفقا

 ، أو(البورصة

 .أسهم الطرحاإلمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقه سواء عن طريق بيع أو ممارسة حق أولوية االكتتاب في  -

 الحد األقص ى لالكتتاب

 من أسهمن الذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي ياملؤهلاملساهمين املتبقية غير املكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى  أسهم الطرحيتم تخصيص 

 املساهمون يفوق العدد املخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد األسهم اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب  الطرح

  .االكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم املؤهلون 

 فترة االكتتاب

في دولة الكويت خالل ساعات  واإليداعاملقاصة  وكيل مقرفي  2019يونيو  27يوم الخميس املوافق  في أسهم الطرحفي  االكتتابفترة تبدأ 

 تبتوقيعند الساعة الواحدة من بعد الظهر   2019 يوليو 17يوم االربعاء املوافق  الخميس وتنتهي في أيام األحد إلى خاللالرسمية العمل 

 الكويت. 
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 أحكام وشروط وتعليمات الطرح
 االكتتاب اتفاقية

  الشركة مع ووكيل االكتتاب مستشار اإلصدار  اتفق
ُ
 ذات الصلة، الشروط بعض استيفاء وشرط االكتتاب، اتفاقية بموجب صدرةامل

 ملتزم غير ووكيل االكتتاب مستشار اإلصدار  .الطرح بسعر  أسهم الطرح في لالكتتاب املكتتبن على العرض أجل من الالزمة العناية ببذل

 .املحتملين واملستثمرين املؤهلين املساهمين قبل من بها االكتتاب يتم لم التي األسهم من بأي باالكتتاب

 إجراءات االكتتاب

 : 
ً
ألفان وتسعمائة ) 2,940( سهم بما يعادل أربعة عشر ألف) 14,000 عددب فقط لألفرادموقع اإلكتتاب اإلكتتاب عن طريق أوال

أقلأكويتي  ر ( ديناوأربعون   :و

كويتي ر دينا( ألفان وتسعمائة وأربعون ) 2,940سهم بما يعادل ( أربعة عشر ألف) 14,000االكتتاب في زيادة رأس املال لعدد املوقع املذكور يتيح 

 . K-NET يتم السداد من خالل خدمة لألفراد فقط. أقل وأ

 بالتالي: ؤهلامل املساهميقوم 

  https://www.ipo.com.kwعن طريق الرابط:  اإلكتتابموقع  إلىالدخول  .1

 في االكتتاب من عدمه  ؤهلامل املساهم ةبتسجيل الرقم املدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقي ؤهلامل املساهميقوم  .2

 .فيهابتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب  ؤهلامل املساهميقوم  .3

الخاص  ه بالسداد من حساب ؤهلامل املساهمحيث يقوم  ،K-NETإلى صفحة السداد عن طريق خدمة  ؤهلامل املساهميتم تحويل  .4

 املستندات تراجعإ ال في الحاالت املنصوص عليها قانونا "  ؤهلامل املساهم)وال يجوز أن يقوم شخص أخر بالسداد نيابة عن 

 التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك(." ويتحمل املكتتب كافة االكتتاب طلب تقديم عند املطلوبة

 

  :سهم (أربعة عشر ألف) 14,000  يتجاوز  أسهم عدد في لالكتتاب للشركات أو  وااليداع املقاصة وكيل مراجعة طريق عن االكتتاب: ثانيا

 لطباعة وثيقة ببيانات االكتتاب موض https://www.ipo.com.kwبالدخول على الرابط:  ؤهلامل املساهميقوم  .1
 
بها على سبيل  حا

، وعدد األسهم املرغوب للشركات بالنسبةبالنسبة لألفراد أو رقم السجل التجاري  املثال ال الحصر أسم املكتتب، الرقم املدني

 االكتتاب بها وقيمتها.

صورة من وثيقة بيانات االكتتاب املطبوعة من الرابط أعاله ويقوم بتحويل  يقدمإلى البنك الخاص به و  ؤهلامل املساهميتوجه  .2

 إلىاالكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي )كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك املحول والبنك املحول له(  مبالغ

  :أدناهاملذكور و ( للفائدة منتجالحساب املصرفي )الغير 

 بنك برقان : اسم البنك

 6015378046 : رقم الحساب

 IBAN : KW53 BRGN 0000 0000 0000 6015 3780 46 رقم

 BRGNKWKW : سويفت

 شركة كيبكو -زيادة رأس مال  : املستفيد

 + هوية املشارك )رقم هوية املكتتب( + بيانات االتصال الخاصة باملكتتب شركة كيبكوزيادة رأس مال  : املرجع / الوصف

 وكيل املقاصة وااليداعبالحصول على قسيمة ايداع اصلية باملبلغ املحول من البنك الخاص به والتوجه إلى  املكتتبيقوم  .3

 الستكمال إجراءات االكتتاب املتبقية.

https://www.ipo.com.kw/
https://www.ipo.com.kw/
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الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم املستندات  وكيل املقاصة وااليداعإلى مقر  املكتتبيتوجه  .4

وذلك خالل ساعات العمل الرسمية خالل أيام  النشرةفي بند "املستندات املطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب" في هذه املدرجة 

 .االكتتاب طلبنموذج األحد إلى الخميس وتعبئة 

 إيصال إيداع مقابل االكتتاب. املكتتببتسليم  وكيل املقاصة وااليداعيقوم  .5

 تقديم طلب االكتتاب مكتمحالة إخفاق أي من املكتتبين في في 
ً
بشكل كامل وسليم )مرفقا به كافة املستندات املساندة املطلوبة( في  ال

مقر وكيل املقاصة وااليداع بعد سداد مبلغ االكتتاب املستحق كما هو مذكور بهذه النشرة، فإن طلب االكتتاب املقدم من ذلك 

 
ً
 وكأن لم يكن، علما بأنه ال يتم  املكتتب سيعتبر ملغيا

ً
 .قبول مبالغ االكتتاب نقدا

 

 نموذج طلب االكتتاب

في حق األولوية  ن في ممارسةيالراغب نيللمساهمين املؤهلفقط. يجوز  نيالطرح باملساهمين املؤهلفي في االكتتاب  حق األولويةينحصر 

. وكيل املقاصة واإليداع في مقر أو موقع اإلكتتابعن طريق  ذات الصلة فترة االكتتابل الخ طلبات االكتتاب نموذج االكتتاب تقديم 

 الشركة. تحتفظ طلب االكتتاب نموذجبتقديم كافة بيانات  ويقوم النشرةعلى األحكام والشروط الواردة في هذه  مكتتبيوافق كل 

صدرة 
ُ
  – طلب اكتتاب نموذج بحقهما في رفض أي  وكيل املقاصة واإليداعو امل

 
 أو جزئيا

 
الطلب ألي حكم من في حال عدم استيفاء  كليا

أحكام القانون بالتزام املكتتب ال الحصر، عدم  أحكام الطرح أو عدم االتباع الحرفي والدقيق لتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل املثال

عدم  أو طلب االكتتاب نموذجدقة أو عدم كفاية املعلومات في  لكامل قيمة مبلغ االكتتاب، عدم املكتتبواللوائح املطبقة، عدم سداد 

طلب نموذج لت أو سحب ال لن يتم قبول أي تعدي نفسه. طلب االكتتاب نموذجأي من أحكام وشروط هذه النشرة أو التزام املكتتب ب

 ب بمثابة اتفاق طلب االكتتاببعد تقديم الطلب. عند تقديم الطلب، يكون  االكتتاب
 
صدرة شركةوال املكتتبن يملزم قانونا

ُ
  .امل

  االكتتابطلب  نموذجيكون 
 
حال إليهم واملتنازل  للمكتتبينوكافة أحكامه وشروطه والتعهدات املنصوص عليها فيه ملزما

ُ
إليهم  وعلى امل

 أسهم الطرح أن يقبل بعدد املكتتبيجب على كما . النشرةف ذلك في هذه ال ومديري أصولهم واملستفيدين إال في حال النص على خ

 .الخاص به االكتتابطلب  نموذجشريطة أال يزيد العدد املكتتب به واملوضح في  املخصص له

 ن دولة الكويت ويجب تفسيرهايواالتفاقيات الناشئة عنها خاضعة لقوان نماذج طلبات االكتتابتكون كافة األحكام والشروط واستالم 

 ن دولة الكويت. يوتطبيقها بالتوافق مع أحكام قوان

بمثابة عقد ملزم  نموذج طلب االكتتابسُيعتبر توقيع  .نموذج طلب االكتتابقراءة تعليمات االكتتاب بعناية قبل تسليم  املكتتبعلى 

 .وموافقة على كافة أحكام االكتتاب

 تقديم نموذج طلب االكتتاب

مبالغ التي يرغب في االكتتاب فيها وأن يقوم بتحويل كامل  أسهم الطرحعدد  طلب االكتتاب نموذجأن يحدد في  املساهم املؤهلعلى 

سهم ُمصدر مملوك له كما في  1000طرح مقابل كل سهم  293في  بطلب االكتتابالتقدم  مساهم مؤهلاملستحقة ويحق لكل  الكتتابا

املتبقية غير املكتتب فيها، إن ُوجدت،  أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح. في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع االستحقاقتاريخ 

 يفوق العدد املخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد أسهم الطرحالذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من  نياملساهمين املؤهل إلى

  ما بينهم.االكتتاب فيها وبالتناسب في املساهمون املؤهلون األسهم اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب 

 عدم اكتتاب املساهمين املؤهلين في أسهم الطرح

صدرة الشركةفي رأس مال  لكيتهممالنخفاض نسبة  أسهم الطرحالذين ال يشاركون في االكتتاب في  املساهمون املؤهلون سيتعرض 
ُ
 امل

 .قد يواجهون تغييرا في قيمة أسهمهم الحاليةباإلضافة 
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 االكتتاب أولوية

صدرة الحالية املسجلين في ختام أمقصور على الطرح  فى األولوية حق
ُ
، أي املساهمين املقيدة أسماؤهم االستحقاقيوم صحاب األسهم امل

والتي ال يتم اكتمال  االستحقاق تاريخقبل  الشركةوللتوضيح، فإن أي تداول على أسهم  .االستحقاقتاريخ في  الشركةفي سجل مساهمي 

فلن تؤخذ في  ،الشركةفي سجل مساهمي وبالتالي لم تسجل  .(األولوية حق وقف تاريخ) االستحقاق تاريخفي  البورصةعملية تسويتها لدى 

  .االستحقاق بتاريخ الشركة املقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي املؤهليناملساهمين اإلعتبار من أجل تحديد 

 االكتتاب الكلي أو الجزئي في أسهم الطرح

 نموذج طلب االكتتاب بتقديماملخصصة له  أسهم الطرحالذي يرغب في استخدام حقه الكامل في االكتتاب في  املساهم املؤهليقوم 

 باملستندات املطلوبة وسداد كامل مبالغ االكتتاب في أ
 
 . فترة االكتتابالتي يرغب باالكتتاب فيها أثناء  سهم الطرحمرفقا

  تدويرها إلى أقرب عدد صحيح. االكتتاب في كسور األسهم، التي سوف يتم وال يجوز 

 املتبقية غير املكتتب سهم الطرح، يتم تخصيص أينللمساهمين املؤهلاملخصصة  أسهم الطرحفي حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع 

أساس  يفوق العدد املخصص لهم وذلك على أسهم الطرحقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من تالذين  يناملساهمين املؤهلفيها، إن ُوجدت، إلى 

بينهم. سوف  االكتتاب فيها وبالتناسب فيما املساهمون املؤهلون نسبة عدد األسهم اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب 

فوائد لهم أو عموالت أو  أية دون احتساب أسهم الطرحالذين اكتتبوا في  املكتتبينإلى  (إن ُوجدت)يتم إعادة فائض مبالغ االكتتاب 

 استقطاعات أو  جز. 

 فليس عليه اتخاذ أي اجراء. أسهم الطرحفي  في اللجوء إلى استخدام حق االكتتاب املساهم املؤهلإذا لم يرغب 

 ،اكتتابطلب  نموذج، عليه تقديم أسهم الطرحفي االكتتاب في بعض وليس في كافة ما هو مخصص له من  املساهم املؤهلإذا رغب 

  ،حسب طرق االكتتاب املذكورة أعاله
 
التي يرغب باالكتتاب  أسهم الطرحفي  مبالغ االكتتابباملستندات املطلوبة األخرى وسداد كامل  مرفقا

  اإلضافية أكثر من مرة واحدة. للمساهم املؤهل وأسهم الطرحاملخصصة  أسهم الطرحاالكتتاب في  . وال يجوز فترة االكتتابفيها أثناء 

 املستندات املطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب

 بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم  طلب االكتتاب نموذجيتم تقديم 
 
وكيل املقاصة املوظفون املتواجدون في مقر مرفقا

  :املساهم املؤهلاألصل وإعادة األصل إلى  بمطابقة الصورة مع واإليداع

 متطلبات عامة من املكتتبين

 شركةال وعدد األسهم اململوكة منه فيوهوية املشارك ن اسم املساهم ييب وكيل املقاصة واإليداعصورة من اإليصال الصادر عن  •

 .ستحقاقاال تاريخ في 

 .باملكتتبالخاص  IBAN مبالغ اإلكتتاب باإلضافة إلى رقماشعار تحويل  •
 

 املكتتبون من األشخاص الطبيعيين

 للمكتتبأصل وصورة من البطاقة املدنية  •

 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمكتتبينأصل وصورة من جواز السفر   •

 (بالوكالة للمكتتبين)أصل وصورة من الوكاله القانونية الخاصة باالكتتاب في األسهم   •

 (لأليتام)أصل وصورة من شهادة الوالية  •

 ، و(صرللق)أصل وصورة من شهادة الوصاية   •

 .أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة •
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 املكتتبون من األشخاص االعتباريين

 أصل وصورة من شهادة السجل التجاري   •

 أصل وصورة من شهادة املفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال •

 أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع •

 اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أو مصّدقة من غرفة التجارةأصل وصورة من  •

 والصناعة في الكويت، و

 .كتاب صادر عن املفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري باملوافقة على االكتتاب •
 

 املكتتبون من غير الكويتيين   

أن يقدموا املستندات املماثلة حسبما يكون الحال(  –من غير الكويتيين )سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتبارية  املكتتبون يجب على 

 للمستندات املذكورة أعالة تكون صادرة عن الجهات املماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم ملستندات صادرة لهم في دولة الكويت في

 هذا الشأن.

  االكتتاب مبالغ قبول  يتم ال
 
 وذلك ،وكيل املقاصة واإليداع لدى االكتتاب طلبنموذج  تقديم عند بالكامل االكتتاب مبلغ دفع يتم. نقدا

صدرة الشركة حساب في بالكامل االكتتاب مبالغإيداع  يتم كما. املذكورة أعاله واإليداع املقاصة وكيلفي مقر  ،اإلكتتابطريقة حسب 
ُ
 امل

فذ قد الحساب من الخصم أو املصرفي التحويل أن من يتحقق بأن املكتتب يلتزم. الشركة من لذلك املخصص للفائدة املنتج غير املصرفي
ُ
 ن

 .وكيل املقاصة واإليداع لدى االكتتاب طلبنموذج  تقديم عند بالطرحالخاص  بحساب االكتتاب وقيّد – بالفعل –

وتقيّد  املطلوبة القيمة بالفعل تسّدد لم إذا االكتتاب طلب رفض وكيل املقاصة واإليداعو للشركة يحق األخرى، الرفض أسباب مراعاة مع

 
 
 .اإلكتتاب وكيل لدى االكتتاب وقت في االكتتاب بحساب كاملة

 املكتتبين إقرارات

 :بالتالي االكتتاب طلبنموذج  تقديم خالل من املكتتبين يتعهد

 يجوز  ال نهائي االكتتاب طلبنموذج  وأن ،االكتتاب طلبنموذج  في املحدد األسهم بعدد الطرح أسهم في االكتتاب على املوافقة •

 .فيه الرجوع

 .مضمونها وفهم بعناية ودرسها محتوياتها كافة وعلى النشرة هذه على اطلع بأنهاإلقرار  •

صدرة الشركة تأسيس وعقد األساس ي النظام على املوافقة  •
ُ
 .النشرة هذه في الواردة االكتتاب وأحكام الشروط كافة وعلى امل

صدرة الشركة حق على املوافقة  •
ُ
 هذه في املحددة الحاالت من أي في اكتتاب طلبنموذج  أي رفض في وكيل املقاصة واإليداعو امل

 .النشرة

 ويقر بقبوله بكافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة (بعدد األسهم التي طلبها كحد أقص ى)املخصصة له  أسهم الطرحب القبول  •

 .النشرةوفي هذه  طلب االكتتابنموذج في 

 .املقاصة واإليداع وكيللبعد تقديمه  طلب االكتتابنموذج بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل  التعهد •

 بأنه قد تم استيفاء كافة االجراءات والحصول على جميع –وعلى مسئوليته التامة  –من األشخاص االعتبارية  املكتب إقرار •

 وتنفيذ طلب االكتتابنموذج املوافقات الالزمة بموجب عقد تأسيسه ونظامه األساس ي أو بموجب القانون لتمكينه من تقديم 

العامة  في االكتتاب وبما في ذلك موافقة مجلس االدارة والجمعية حق األولويةالتزاماته املقررة في نشرة االكتتاب أو التنازل عن 

 بالنسبة للشركات املساهمة. –بحسب األحوال  –

 التخصيص ورد فائض االكتتاب

صدرة التي يملكها  1,000سهم طرح مقابل كل  293االكتتاب بعدد  للمساهم املؤهليحق 
ُ
 . في حال عدماملساهم املؤهلسهم من األسهم امل

ساهمين املغير املكتتب فيها إلى  أسهم الطرح، يتم تخصيص نيللمساهمين املؤهلاملخصصة  أسهم الطرحاكتمال االكتتاب في جميع 

صدرة الحاليةيفوق النسبة  أسهم الطرحالذين اكتتبوا في عدد من  نياملؤهل
ُ
 اململوكة من املخصصة لهم باالستناد إلى عدد األسهم امل
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 إلضافية املتوفرة،ا أسهم الطرحاإلضافية غير املكتتب فيها يفوق عدد  أسهم الطرح. في حال كان عدد طلبات االكتتاب في املساهم املؤهل

وسيتم تدوير عدد األسهم املخصصة إلى أقرب  .النشرةن بهذه يعلى الوجه املب نياملساهمين املؤهلاإلضافية إلى  أسهم الطرحيتم تخصيص 

  الشركةرقم صحيح وتحتفظ 
ُ
 لسلطتها التقديرية. صدرةامل

 
  بالحق في التصرف في كسور األسهم وفقا

صدرة الشركةتعلن 
ُ
 الذي يكون يوم عمل غير) فترة االكتتابأيام عمل من تاريخ غلق  5 خالل ألسهم الطرحعن التخصيص النهائي  امل

 وستقوم بسداد فائض مبالغ االكتتاب دون  (يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية والتي تكون فيه البنوك في الكويت مفتوحة للعمل

صدرة الشركةاستقطاع أي رسوم أو مصاريف في التاريخ املحدد من  من دون  نياملكتتبفوائد إلى 
ُ
 . امل

 ملزيد من املعلومات.  االكتتاب وكيلباإلتصال ن يكتتبملعلى امبالغ اإلكتتاب دون فوائد، رسوم أو استقطاعات. و سوف يتم إعادة فائض 

 .ويجدر التنويه بأنه ليست هناك أية تأكيدات أو ضمانات بوجود أو توفر أسهم إضافية اهذ

 رفض طلب االكتتاب

صدرة شركةالكل من حتفظ ت
ُ
 ودون أدنى  أسهم الطرحفي  طلب االكتتابنموذج بحق رفض  وكيل املقاصة واإليداع و  امل

 
 أو جزئيا

 
كليا

االكتتاب ونشرة االكتتاب أو في حال عدم االلتزام وأحكام ن مخالفته ألحكام القانون واللوائح املطبقة أو لشروط يتب إذاعليهما  مسئولية

 لكامل قيمة مبلغ االكتتاب دفعة واحدة في وقت املكتتبوالدقيق بتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل املثال ال الحصر، عدم سداد  التام

حالة سداد مقابل االكتتاب عن طريق التحويل البنكي، فسيتم الغاء الطلب إذا لم يتم التحويل خالل ثالثة أيام عمل من  ، فياالكتتاب

أو إذا كانت بياناته غير دقيقة، غير كاملة أو غير واضحة أو غير مقروءة أو متضمنة معلومات غير  ،طلب االكتتاب جنموذ تاريخ تقديم

 ونموذج طلب نشرة االكتتاباملبينة في كل من  يستوفي الشروط والواجباتمكررا أو إذا لم  االكتتاب طلبنموذج صحيحة أو إذا كان 

 .االكتتاب

 املكتتبينرد املبالغ إلى 

 خالل املكتتبينإلى  أو مصاريف أو خصومات دون فوائد ،إن وجدت،ومبالغ فائض اإلكتتابيتم رد مبالغ االكتتاب عن الطلبات املرفوضة 

 .طلب االكتتابنموذج بوذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب املحدد  إعالن نتائج التخصيص تاريخ أيام عمل من 5

 ،
 
 أو جزئيا

 
 حتى تاريخ إعادة املبالغ ابإيداع مبالغ االكتتاب في حساب مصرفي غير منتج للفائدة لديه الشركةقوم تفي حال إلغاء الطرح كليا

 .على ذلك موافقة وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد، نياملكتتبإلى 

 قابلية تحويل أسهم الطرح

 إلى نوع آخر من األوراق املالية. أسهم الطرحال يجوز تحويل 

 تداول أسهم الطرح

إصدار إيصال رصيد أسهم  يتمس الالزمة، التنظيمية اإلجراءات كافة واستكمال الطرح ألسهم النهائي والتخصيص االكتتاب فترة انتهاء دبع

صدرة األسهم غرار على قيد أي دون  في بورصة الكويت تداولهاليتم إدراجها و 
ُ
 .امل
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  املتوقع الزمني الجدول 
 التاريخ الحدث

  2019يونيو  26يوم األربعاء املوافق  تاريخ االستحقاق

 لدورة التسوية بنظام االستحقاق تاريخ  يومي تداول قبل تاريخ وقف حقوق األولوية
 
 T+3وفقا

 2019 يونيو 27يوم الخميس املوافق  فترة االكتتاب تاريخ بداية 

 2019يوليو  17يوم االربعاء املوافق  فترة االكتتاب تاريخ نهاية 

 2019يوليو  24يوم االربعاء املوافق  تخصيص أسهم الطرح

 إعالن نتائج التخصيصتاريخ أيام عمل من  5 خالل رد مبالغ اإلكتتاب إلى املكتتبين

الكويت بعد استكمال كافة إجراءات التنظيمية  سيتم إدراجها في بورصة الكويت تداول أسهم الطرح في بورصة

 الالزمة
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 استخدام العوائد
  

صدرة الشركةد.ك، وسوف يتم استخدامها من قبل   95,077,219.020 الطرحسوف يبلغ إجمالي العائدات املحققة من 
ُ
ألغراض ل امل

صدرة والجدير بالذكر بأن . للشركةالعامة 
ُ
 . بالطرحاملتعلقة واملصاريف كافة التكاليف سداد مسؤولية  ستتحملالشركة امل
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 صدرةالمُ  الشركةوصف 

 مقدمة

 التأسيس

 ألحكام املادة  1975أغسيطس  2كشيركة مسياهمة كويتية بتاريخ  قفلة(م)تأسيسيت شيركة مشياريع الكويت االسيتثمارية ش.م.ك.
 
من  94وفقا

صـــدرة الشـــركة وتم قيد  وتعديالته. 1960لسييينة  15قانون الشيييركات التجارية الكويتي رقم 
ُ
بتاريخ  23118في السيييجل التجاري تحت رقم امل

إلى شييييركة مشيييياريع  الشــــركة، تم تغيير الكيان القانوني إلى شييييركة قابضيييية، كما تم تغيير اسييييم 1999سييييبتمبر  29. وبتاريخ 1979نوفمبر  15

رقم  نون الشييركات الجديدبتعديل نظامها األسيياسيي ي لاللتزام بقا الشــركة، قامت 2014سييبتمبر  11الكويت )القابضيية( ش.م.ك )مقفلة(. في 

)وتعديالته(، وتعرف اآلن باسييييم شييييركة مشيييياريع الكويت )القابضيييية( ش.م.ك.ع.  2016لسيييينة  1رقم  والذي أصييييبح القانون  2012لسيييينة  25

صدرةالشركة أو " "الشركة"أو  "شركة كيبكوبعبارة " النشرة)ويشار إليها في هذه 
ُ
 "(.امل

 املقر الرئيس ي

صــــــدرةلشــــــركة ل الرئيسيييييي ي املسييييييجلاملقر 
ُ
الصييييييفاة  23982، ص. ب 56-51، الدور وليدالبن ، شييييييارع خالد هو: برج كيبكو، منطقة شييييييرق  امل

 .885 1805 965+دولة الكويت، هاتف:  13100

صدرةأغراض الشركة 
ُ
 لنظامها األساس ي امل

ً
 وفقا

املحدودة الكويتية أو األجنبية  تملك األسييييييييييهم في الشييييييييييركات الكويتية أو األجنبية والحصييييييييييص في الشييييييييييركات ذات املسييييييييييؤولية غير •

 واملشاركة في تأسيس هذه الشركات وإقراضها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.

%  20القابضة نسبة  الشركة األمإقراض األموال إلى الشركات التي تمتلك الشركة فيها األسهم وكفالتها لدى الغير حیث تمتلك  •

 أو أكثر من رأسمال الشركة املقترضة.

حقوق امللكية الصيييييييييناعية من براءت اختراع أو عالمات تجارية صيييييييييناعية أو رسيييييييييوم امتياز أو أي حقوق أخرى ذات صيييييييييلة تملك  •

 .وتأجيرها لشركات أخرى أو استغاللها داخل أو خارج دولة الكويت

 تملك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة عملیاتها في إطار الحدود التي ینص عليها القانون.  •

عن طريق اسيييتثمارها في محافظ اسيييتثمارية وعقارية تدار من قبل شيييركات  الشـــركة األماسيييتغالل الفوائض املالیة املتاحة لدى  •

 .متخصصة

 اإلدراج

صدرةالشركة أسهم 
ُ
 مدرجة في بورصة الكويت. امل

صـــــــــدرةالشـــــــــركة وقد بلغ سيييييييييعر سيييييييييهم 
ُ
؛ وهو ما يعني أن القيمة 2019 سمار  31بتاريخ  بورصـــــــــة الكويتدينار كويتي عند إقفال  0.220 امل

صــــدرةللشــــركة السييييوقية 
ُ
صــــدرةالشــــركة مليون دينار كويتي. ويتم تداول أسييييهم  333.1تبلغ  امل

ُ
، حيث بورصــــة الكويتبصييييورة فعالة في  امل

صـــــدرة الشـــــركةتمثل أسيييييهم 
ُ
وفقا" ملا  2019 مارس 31لالثنا عشييييير شيييييهرا املنتهية في  بورصـــــة الكويت% من إجمالي  جم التداول في 0.7 امل

 .بورصة الكويت أفادته

 واملساهمين املال رأس هيكل

 رأس املال املصرح به واملدفوع

صــدرةللشــركة بلغ رأس املال املصييرح به 
ُ
 بقيمة  2,000,000,000مليون دينار كويتي ويتألف من  200.0 امل

 
دينار كويتي للسييهم  0.100سييهما

 .2018ديسمبر 31وذلك كما في 

صــدرةللشــركة وبلغ رأس املال املصييدر واملدفوع 
ُ
 بقيمة  1,547,251,338مليون دينار كويتي ويتألف من  154.7 امل

 
كويتي  دينار 0.100سييهما

 .2018 ديسمبر 31للسهم وذلك كما في 

 حدود االقتراض
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 أي حدود اقتراض مفروضة في وثائقها التأسيسية.  الشركةليس لدى 

 هيكل امللكية

"(، شركة قابضة مملوكة ألفراد من األسرة الحاكمة في دولة الكويت، وذلك بنسبة الفتوحالفتوح القابضة ش.م.ك )مقفلة( )" تعتبر شركة

. أما بقية األسهم فتمتلكها بصفة رئيسية مؤسسات مالية وصناديق استثمارية 2018 ديسمبر 31% وذلك بتاريخ 44.7ملكية مباشرة تبلغ 

 وأفراد ذوي مالءة مالية عالية ومستثمرين أفراد.

صدرةللشركة % من رأس املال املدفوع 5.0فيما يلي نسب ملكية املساهمين الرئيسيين الذين يملكون نسبة تفوق 
ُ
 ديسمبر 31كما في  امل

2018: 

 عدد األسهم )باملليون( نسبة امللكية % ناملساهمي

 691.2 44.7 شركة الفتوح القابضة ش.م.ك. )مقفلة( 

 320.2 20.7 الشركة األمريكية املتحدة القابضة و مجموعاتها ش.م.ك.م 

 

 تاريخ الشركة

صـــــــــدرةالشـــــــــركة اسيييييييييتحوذت 
ُ
بنك ، خضيييييييييع 2017. في 1988( في عام "بنك الخليج املتحد"على أسيييييييييهم في بنك الخليج املتحد، ش.م.ب ) امل

الشــــــــــــركة ، حيث تم فصييييييييييييل أنشييييييييييييطته املصييييييييييييرفية املنظمة عن تلك غير املنظمة. ولهذا الغرض، قامت هيكلةلعملية إعادة  الخليج املتحد

صـــــــــدرة
ُ
شـــــــــركة الخليج املتحد ")بتأسييييييييييس شيييييييييركة مسييييييييياهمة عامة في مملكة البحرين باسيييييييييم شيييييييييركة الخليج املتحد القابضييييييييية ش.م.ب.  امل

، بلغت 2018 مبرديسييييييي 31. في لبنك الخليج املتحد% في األعمال املصيييييييرفية املنظمة 100.0والتي قامت بحيازة حصييييييية بنسيييييييبة  ("القابضـــــــة

صدرةالشركة حصة امللكية املؤثرة التي تملكها 
ُ
 %. 93.0 شركة الخليج املتحد القابضة"( في املجموعةوشركاتها التابعة )" امل

 الشركة وقد استحوذت 
ُ
، 2018 ديسمبر 31)وفي  1995( في عام "بنك برقان"على حصة ملكية مؤثرة في بنك برقان، ش.م.ك.ع. ) صدرةامل

صــدرةالشــركة %(؛ كما قامت 63.2 بنك برقانفي  للمجموعةبلغت حصيية امللكية املؤثرة 
ُ
بشييراء حصيية ملكية مؤثرة في مجموعة الخليج  امل

شــــــــــــركة في  للمجموعة، بلغت حصيييييييييييية امللكية املؤثرة 2018 ديسييييييييييييمبر 31)وفي  1996( في عام "مجموعة الخليج للتأمين"للتأمين ش.م.ك )

 %(.45.4 الخليج للتأمين

 في الخدمات، قامت 
 
صـــــــدرةالشـــــــركة وكجزء من اسيييييييتراتيجية االسيييييييتثمار في القطاعات الواعدة التي تعاني اجزا

ُ
بإنشييييييياء مشيييييييغل قنوات  امل

( Gulf DTH (Showtime)( )"شو تايم دي تي ايتش جلف" أو "شوتايم"يتش إل دي س ي )فضائية مدفوعة تحت اسم شركة جلف دي تي ا

 من  شــركة كيبكو. كما دخلت 1995مع شييركة فياكوم إنك في عام 
 
وذلك عن طريق دمج عملياتها  2009يوليو  31في شييركة محاصيية اعتبارا

شيييييييييركة قابضييييييييية جديدة باسيييييييييم مجموعة بانثر اإلعالمية  مع عمليات قنوات أوربت املدفوعة وذلك تحت مظلة شـــــــــوتايمالخاصييييييييية بشيييييييييركة 

". وقيد بلغيت OSNتحييت العالمية التجيياريية " مجموعـة بـانرر اإلعالميــةوتعمييل  (."مجموعـة بـانرر اإلعالميــة"أو  "بـانرر اإلعالميــة"املحييدودة )

الشــــــــــــركة . إضييييييييييييافة إلى ذلك، قامت 2018 ديسييييييييييييمبر 31% وذلك في  60.5 مجموعة بانرر اإلعالميةفي  للمجموعةحصيييييييييييية امللكية املدمجة 

صدرة
ُ
صدرةالشركة بإنشاء محفظة مكونة من شركات تشغيلية في القطاعات العقارية والصناعية والخدمية. تملك  امل

ُ
حصة ملكية في  امل

ادت هذه الحصييية عن من خالل شيييركاتها التابعة والزميلة، وز  1994( منذ "شـــركة العقارات املتحدة"شيييركة العقارات املتحدة ش.م.ك.ع. )

صــــــــدرةللشــــــــركة )بلغت الحصيييييييية املؤثرة اململوكة  2010طريق االسييييييييتثمار املباشيييييييير من خالل االكتتاب في حقوق اإلصييييييييدار في 
ُ
شــــــــركة في  امل

 (.2018 ديسمبر 31% كما في 72.5 العقارات املتحدة

 البيئة التشغيلية/ العملية

وسيييييييييط وشيييييييييمال أفريقيا، وهي منطقة تتسيييييييييم بالنمو السيييييييييكاني املسيييييييييتمر، وتفاوت وشيييييييييركاتها الزميلة في منطقة الشيييييييييرق األ  املجموعةتعمل 

 تمثل فرص أعمال واستثمار هامة.
 
 مستويات دخل الفرد وأسواق جديدة نسبيا

وشيييركاتها الزميلة في اقتصيييادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي حصيييلت على تصييينيف اسيييتثماري الذي  املجموعةوتقع أغلبية أصيييول 

من قبل موديز  +Bو B2 على تصيييييينيفمملكة البحرين  حصييييييلت  عمان.سييييييلطنة و  قتصييييييادات املسييييييتقرة، باسييييييتثناء مملكة البحرينيمنح لال

من قبل   +Bو B1 تصييييينيفسيييييلطنة عمان على  حصيييييلت ، كما انلخدمات املسيييييتثمرين وسيييييتاندرد آند بورز لخدمات التصييييينيف على التوالي

 للبضائع والخدمات املتميزة بورز لخدمات التصنيف على التواليموديز لخدمات املستثمرين وستاندرد آند 
 
. وتوفر هذه االقتصادات سوقا
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في ظل ارتفاع مستوى دخل الفرد واالتجاهات السكانية املالئمة. كما يصنف عدد من تلك الدول ضمن أبرز الدول املنتجة للغاز أو النفط 

 أو كليهما.

 االجتماعية واالقتصادية الرئيسية القتصادات دول مجلس التعاون الخليجي:ويوضح الجدول التالي املؤشرات 

 البلد

 السكان

 )باملليون نسمة(

معدل النمو 

 السكاني

)الــنســـــــــــــــبـــــــة املــئــويـــــــة 

 السنوية(

مــعـــــــدل نــمــو الــنـــــــاتــج 

ــلــــــي اإلجــــــمـــــــالــــــي  املــــــحــــ

)الــنســـــــــــــــبـــــــة املــئــويـــــــة 

 السنوية(**

الناتج املحلي اإلجمالي 

 لدخل الفرد

)تعـــــــادل القوة الشــــــــــــــرائيـــــــة 

 بالدوالر األمريكي(

احتياطي النفط 

 املؤكد

 # )باملليار برميل(

 0.1 44,427 2.8 2.8 1.5 مملكة البحرين

 101.5 59,362 0.8 3.1 4.7 دولة الكويت

 5.4 40,591 2.4 3.4 4.4 سلطنة عمان

 25.2 117,575 2.4 4.4 2.8 *دولة قطر

اململكة العربية 

 السعودية
33.9 1.9 1.8 49,622 266.5 

اإلمارات العربية  دولة

 املتحدة
10.7 2.9 2.7 61,550 97.8 

 )تقديرات( 2018# كما في يناير 

 احتياطيات ضخمة من الغاز، ** الناتج املحلي اإلجمالي على أساس أسعار ثابتة 
 
 * لديها أيضا

 

. كميا تم 2019 إبريل( التي نشييييييييييييرها صيييييييييييينيدوق النقيد الدولي في World Economic Outlookوقد تم اسييييييييييييتخالص األرقام املبينية أعاله من )

 2014احتسيياب معدل النمو السييكاني ومعدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي على أسيياس أنهما يمثالن معدالت النمو السيينوي املركب للفترة من 

الذي نشرته وكالة االستخبارات  2018لسنة  World Fact Book. كما تم استخراج أرقام االحتياطيات النفطية املؤكدة من كتيب 2019إلى 

صـدرةالشـركة "(. وقد تم اسيتخالص تلك املعلومات املذكورة أعاله بدقة، وعلى حد علم CIAاملركزية )"
ُ
وفي حدود قدرتها على التأكد من  امل

ياليية االسييييييييييييتخبييارات املركزييية، لم يتم إغفييال أييية حقييائق على نحو قييد يجعييل تلييك  املعلومييات املنشييييييييييييورة من قبييل صيييييييييييينييدوق النقييد الييدولي ووكي

 املعلومات غير دقيقة أو مضللة.

وشيييييييركاتها الزميلة اسيييييييتثمارات في اقتصيييييييادات أخرى في الشيييييييرق  املجموعةباإلضيييييييافة إلى اقتصيييييييادات دول مجلس التعاون الخليجي، تمتلك 

 واسيييعة  األوسيييط )غير
 
دول مجلس التعاون الخليجي( وشيييمال أفريقيا. وتتميز تلك االقتصيييادات بارتفاع عدد سيييكانها، كما أنها توفر أسيييواقا

 ولكن بنسبة إستثمار منخفضة.

الرئيسييييية لالقتصييييادات الشييييرق أوسييييطية األخرى )بخالف دول مجلس التعاون ويوضييييح الجدول التالي املؤشييييرات االجتماعية واالقتصييييادية 

 الخليجي( واقتصادات دول شمال أفريقيا:

 ** الناتج املحلي اإلجمالي على أساس أسعار ثابتة

 

 

 البلد

 السكان

 )باملليون نسمة(

 معدل النمو السكاني

)النسبة املئوية 

 السنوية(

معدل نمو الناتج املحلي 

اإلجمالي )النسبة املئوية 

 السنوية(**

الناتج املحلي اإلجمالي 

لدخل الفرد )تعادل 

القوة الشرائية بالدوالر 

 األمريكي(

 13,769   2.5 2.1 43.4 الجزائر

 12,252   4.7 2.7 99.2 مصر

 8,429   2.1 2.7 10.1 األردن

 13,282   0.8 1.6 6.1 لبنان

  6,507                 0.0 0.0 21.4 سوريا

 11,180   1.9 1.1 11.8 تونس

 23,922   3.3 1.3 83.0 تركيا
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. كميا تم 2019 إبريل( التي نشييييييييييييرها صيييييييييييينيدوق النقيد الدولي في World Economic Outlookوقد تم اسييييييييييييتخالص األرقام املبينية أعاله من )

 2014احتسيياب معدل النمو السييكاني ومعدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي على أسيياس أنهما يمثالن معدالت النمو السيينوي املركب للفترة من 

. وقد تم اسييييييييتخالص تلك املعلومات املذكورة أعاله بدقة، وعلى حد 2010، باسييييييييتثناء سييييييييوريا التي تم عرض املعلومات عنها للفترة 2019إلى 

صـــــدرة الشـــــركةلم ع
ُ
وفي حدود قدرتها على التأكد من املعلومات املنشيييييورة من قبل صيييييندوق النقد الدولي، لم يتم إغفال أية حقائق على  امل

 نحو قد يجعل تلك املعلومات غير دقيقة أو مضللة.

يت تتبع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وفيما يتعلق باملعايير املحاسييييييييبية ومعايير إعداد التقارير املالية، فإن الشييييييييركات في دولة الكو 

لة التي أصيييييييييدرت من قبل مجلس معايير املحاسيييييييييبة الدولية، في حين تتبع البنوك املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املطبقة من قبل دو 

صــــدرةالشــــركة ، حققت أعمال 2018ديسييييمبر  31الكويت. للسيييينة املالية املنتهية في 
ُ
باملائة من إجمالي  48.9دولة الكويت عوائد تمثل  في امل

صدرةللشركة للبيانات املالية املجمعة  28إيراداتها )يرجى مراجعة اإليضاح رقم 
ُ
 (.2018ديسمبر  31عن السنة املالية املنتهية في  امل

 املجموعةهيكل 

صـــــدرةالشـــــركة إن 
ُ
شيييييركة تابعة وزميلة )الشيييييركات التي تمتلك فيها  60هي املالكة الرئيسيييييية )بصيييييورة مباشيييييرة أو غير مباشيييييرة( ألكثر من  امل

بصفة رئيسية  املجموعةباملائة من أسهمها( وكذلك شركات املحاصة العاملة في مختلف القطاعات. وتتألف أصول  20أكثر من  املجموعة

صدرةالشركة عتمد . كما تاملجموعةمن أسهم في شركات 
ُ
 .املجموعةعلى اإليرادات املحققة من الشركات األخرى األعضاء في  امل

صدرةللشركة تعمل الشركات التابعة والزميلة الرئيسية 
ُ
صدرةالشركة في قطاعات الخدمات املالية والتأمين والعقارات، كما تمتلك  امل

ُ
 امل

 بعبارة 
 
وشييركاتها  املجموعة(. وتعمل بقية شييركات "الشــركات الرئيســية"شييركة محاصيية في قطاع اإلعالم )ويشييار إلى تلك الشييركات مجتمعة

 .الشركات الرئيسيةالزميلة في القطاعات الخدمية والصناعية، وتخضع لسيطرة 

صللشركة التابعة  الشركات الرئيسيةويوضح الرسم البياني التالي 
ُ
مجموعة ، شركة الخليج املتحد القابضة، بنك برقان) درةامل

 :2018 ديسمبر 31( كما في شركة العقارات املتحدة، مجموعة بانرر اإلعالمية املحدودة، الخليج للتأمين
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صدرةللشركة كما يوضح الجدول التالي حصة امللكية املدمجة 
ُ
 :2018 ديسمبر 31وذلك كما في  شركاتها الرئيسيةفي  امل

 سنة بدء االستثمار و ع الشركة بلد التأسيس الشركة

 الـــــحصـــــــــــــــــــة املـــــــدمـــــجـــــــة

للمجموعة* )بالنســـــــبة 

 املئوية(

الــــتــــمــــثــــيـــــــل فــــي مــــجــــلـــس 

 اإلدارة**

 9من  6 63.2 1995 شركة تابعة دولة الكويت بنك برقان ش.م.ك.ع.

مييجييمييوعييييييية الييخييليييييج لييلييتيييييييأميييييين 

 ش.م.ك.ع.
 ^^ 10من  4 45.4 1996 ميلةزشركة  دولة الكويت

شركة الخليج املتحد القابضة 

 ش.م.ب.
 7من  4 93.0 1998# شركة تابعة مملكة البحرين

ميييجيييميييوعييييييية بيييييييانيييثييير اإلعيييالمييييييييييية 

 املحدودة ***
 7من  2 60.5 ****1995 شركة محاصة مركز دبي املالي العاملي

شييييييييييييييركييييييية الييعييقيييييييارات املييتييحيييييييدة 

 ش.م.ك.ع.
 7من  4 72.5 ^^^1994 شركة تابعة دولة الكويت

  ركزدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ولكنها ت 25العمل في  OSNيرخص لشبكة  ^
 
 .  أسواق أساسية 7على حاليا

صدرةللشركة * تحتسب حصة امللكية املؤثرة بإضافة امللكية املباشرة 
ُ
صدرةللشركة والحصة الغير مباشرة  امل

ُ
 واملحتفظ بها من خالل الشركات التابعة والزميلة.  امل

 .الشركات الرئيسيةفي مجلس إدارة  املجموعة** عدد أعضاء مجلس اإلدارة املعينين من قبل 

صدرةالشركة توزيعهم كالتالي: اثنان منهم من بانرر اإلعالمية أعضاء في مجلس إدارة مجموعة  7*** هناك 
ُ
 باإلضافة إلى ثالثة أعضاء مستقلين. مجموعة مواردواثنان من  امل

 والتي تم دمجها مع شركة شو تايم **** تمثل سنة بدء االستثمار في شركة 
 
 مجموعة بانرر اإلعالمية املحدودة.إلنشاء  2009في عام  أوربتسابقا

صــــدرة الشــــركةن أعضيييييياء توزيعهم كالتالي: أربعة أعضيييييياء م 10 الخليج للتأمين مجموعةيبلغ عدد أعضيييييياء مجلس إدارة  ^^
ُ
، باإلضييييييافة إلى ثالثة ( Fairfax Financial Holdingsشــــركة )، وثالثة أعضيييييياء من امل

 أعضاء مستقلين.

 .2010على حصة مؤثرة في  الشركة املصدر، ولكن استحوذت 1994على حصة مبدئية في  املجموعةحصلت  ^^^

 .2017بعد إعادة الهيكلة التي تمت في  شركة الخليج املتحد القابضةوالتي تمثلها  بنك الخليج املتحد# تمثل سنة االستثمار املبدئي في 

 

 نبذة عن األنشطة واالستراتيجية

 األنشطة الرئيسية

هي شييركة قابضيية تعمل في عدة قطاعات، ويقع مقرها الرئيسيي ي في دولة الكويت، وتنتشيير الشييركات التابعة لها في دول مجلس  كيبكوشييركة 

في االسييييييتحواذ على كيانات األعمال أو إنشييييييا ها  كيبكوويتمثل نشيييييياط شييييييركة  الخليجي ومنطقة الشييييييرق األوسييييييط وشييييييمال أفريقيا.التعاون 

 كيبكووتتميز  وتطويرها وتنميتها بهدف بيعها بطريقة انتقائية وذلك في ضييييييييييييوء رؤية ترمي إلى تحقيق زيادة قصييييييييييييوى في حقوق املسيييييييييييياهمين.

برة ويستفيد من عالقات مهمة في املنطقة من خالل كبار املساهمين الذين يضمون أفراد من األسرة الحاكمة بوجود فريق إدارة يتمتع بالخ

 .بورصة الكويتمدرجة ومتداولة في  كيبكوكما أن أسهم شركة  في دولة الكويت.

صدرةالشركة وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركات التي تمتلك 
ُ
 ن فيما يلي:استثمارات فيها في الوقت الراه امل

،ت - العمليات املصــرفية التجارية •
 
حيث  ،في املجاالت املالية املصييرفية بالكويت بنك برقانحضييور قوي من خالل  كيبكولشييركة  اريخيا

صــــــــــــدرةالشــــــــــــركة تقدم 
ُ
ثاني أكبر البنوك  بنك برقانيعتبر باقة كاملة من الخدمات املصييييييييييييرفية التجارية لقطاع الشييييييييييييركات واألفراد.  امل

 املجموعة. وكنتيجية إلعيادة الهيكلية االسييييييييييييتراتيجيية التي قياميت بهيا 2018 ديسييييييييييييمبر 31كميا في  املوجوداتالتقلييديية الكويتيية من حييث 

ثة بتنظيم أعمال خدماتها املالية في ثال كيبكو، قامت 2008( في منتصيييييييييف "إعادة الهيكلة"لكيانات األعمال التي تقدم خدماتها املالية )

إلى  بنك برقانقطاعات رئيسييييييييية هي: العمليات املصييييييييرفية التجارية، إدارة األصييييييييول والعمليات املصييييييييرفية االسييييييييتثمارية، التأمين. تحول 

مجموعيية مصييييييييييييرفييية تجييارييية إقليمييية تقييدم بيياقيية متنوعيية من الخييدمييات واملنتجييات املصييييييييييييرفييية في منطقيية دول مجلس التعيياون الخليجي 

لحصص ملكية في البنك األردني الكويتي، بنك بغداد،  بنك الخليج املتحدط وشمال أفريقيا نتيجة لشراء وكذلك منطقة الشرق األوس

مليون  7,312.1املجمعة املوجودات ، وبلغ إجمالي بورصييية الكويتمدرجة في  بنك برقانأسيييهم  بنك الخليج الجزائر، بنك تونس الدولي. 

أحييد البنوك الكويتييية التي تقييدم خييدمييات متكييامليية حيييث يقييدم البنييك الخييدمييات  برقــانبنــك . ويعتبر 2018 ديسييييييييييييمبر 31د.ك. كمييا في 

املصييييييييرفية االسييييييييتهالكية وكذلك العمليات املصييييييييرفية للشييييييييركات والعمليات املصييييييييرفية الخاصيييييييية والدولية وخدمات الخزينة والخدمات 

 املصرفية االلكترونية.

حيازة حصة  بنك برقانمن الجهات الرقابية في دولة الكويت وتركيا، استكمل  ، وبعد الحصول على املوافقات الالزمة2012في ديسمبر 

شيييركة تابعة وتم تجميع  Eurobank Tekfen، أصيييبح 2012ديسيييمبر  21. في Eurobank EFGمن  Eurobank Tekfen% من 99.3بنسيييبة 

. تركيا بنك برقانتحت اسييييييييييييم  Eurobank Tekfenمل منذ ذلك التاريخ. وبعد عملية الحيازة، يع لبنك برقاننتائجه مع البيانات املالية 
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 .2018 ديسمبر 31كما في حيث القروض من % 0.7تركيا  لبنك برقانبلغت الحصة السوقية 

في  بنك برقان، يسييييييتمر كيبكو% في البنك األردني الكويتي إلى شييييييركة 51.2حصييييييته واملقدرة بنسييييييبة  بنك برقان، باع 2015وفي ديسييييييمبر 

البنك األردني الكويتي هي شييييركة مسيييياهمة عامة تأسييييسييييت في  .املجموعةالعمل وبشييييكل وثيق مع البنك األردني الكويتي من خالل شييييبكة 

ان وقيد وصييييييييييييليت  100برأس ميال ميدفوع قيدره  1976أكتوبر  25 مليون دينيار أردني. وقيد تم إدراج البنيك األردني الكويتي في بورصييييييييييييية عميّ

. والجييدير بييالييذكر، أن البنييك األردني الكويتي 2018 ديسييييييييييييمبر 31كمييا في  أردنيمليون دينييار  2,721.4عيية حوالي البنييك املجمموجودات 

 مراقب من قبل البنك املركزي األردني.

 

في سيييييوق إدارة األصيييييول والعمليات املصيييييرفية االسيييييتثمارية في  كيبكوتعمل شيييييركة  -إدارة األصـــــول والعمليات املصـــــرفية االســـــتثمارية  •

"(. ويمتلك كامكو)" ع.وشيييييركة كامكو لالسيييييتثمار ش.م.ك. بنك الخليج املتحدمنطقة الشيييييرق األوسيييييط وشيييييمال أفريقيا وذلك من خالل 

بنك نوك تجارية تم نقل ملكيتها إلى سييييييييييييجل أداء حافل في مجال تبني كيانات األعمال وتنميتها، بما في ذلك أربعة ب بنك الخليج املتحد

صــــــــــــدرةالشــــــــــــركة ، فإن إعادة الهيكلة. وبعد انتهاء عملية إعادة الهيكلةوذلك كجزء من عملية  برقان
ُ
تخطط لتطوير خدماتها في  امل

وشيييييييييركة  بنك الخليج املتحدكل من من خالل مجال إدارة األصيييييييييول وتقديم الخدمات املصيييييييييرفية االسيييييييييتثمارية على املسيييييييييتوى اإلقليمي 

لعملية إعادة تنظيم، حيث تم فصيييييييل أنشيييييييطته املصيييييييرفية املنظمة عن تلك غير املنظمة.  بنك الخليج املتحد، خضيييييييع 2017. في كامكو

صـــدرةالشـــركة ولهذا الغرض، قامت 
ُ
والتي  بتأسييييس شيييركة مسييياهمة عامة في مملكة البحرين باسيييم شيييركة الخليج املتحد القابضييية  امل

شــــــــــــركة الخليج املتحد وجدير بالذكر أن  .لبنك الخليج املتحد% في األعمال املصييييييييييييرفية املنظمة 100قامت بحيازة حصيييييييييييية بنسييييييييييييبة 

 .2018 ديسمبر 31مليون دوالر أمريكي وذلك كما في  3,398.6 هاموجوداتمدرجة في سوق البحرين لألوراق املالية، ويبلغ  جم  القابضة

في "( فيم بنك)" .FIMBank p.l.cاإلسييييييتحواذ على  بنك الخليج املتحدو برقانبنك ، أنهى 2014و 2013في  الصييييييفقاتبعد سييييييلسييييييلة من 

 ممالطا، ويملك كل منه
 
فيم في  لمجموعةل املجمعة % على التوالي، وبلغت حصييييييية ملكية78.7% و8.5حصييييييية بنسيييييييبة  فيم بنكفي  ا حاليا

. ويعتبر ) 2018 ديسييييمبر 31في املائة في كما  1.8تبلغ حصيييية ملكية البنك التونسيييي ي الدولي نسييييبة ( 2018 ديسييييمبر 31% كما في89.0 بنك

أحد البنوك الدولية املتخصيييصييية في عمليات التمويل التجاري وتقديم حلول التمويل التجاري للشيييركات والبنوك واألفراد على  فيم بنك

 مستوى العالم. 

كمدير اسييييييتثماري يتيح لعمالئه الوصييييييول إلى أسييييييواق املال املحلية والدولية مع التركيز على إدارة األصييييييول وتقديم  كامكووتعمل شييييييركة 

هي أكبر شيركة مدرجة تعمل في  كامكواالسيتشيارات االسيتثمارية، عالوة على إجراء األبحاث االسيتثمارية وتقديم الخدمات املالية. شيركة 

 إلى األصيييول املدارة كما في إدارة األصيييول في دولة الكويت وذ
 
، حيث بلغت األصيييول املدارة من خالل شيييركة 2018 ديسيييمبر 31لك اسيييتنادا

 كامكوباملائة منها في أصييييييييييييول تقوم  53.3)وتتمثل  مليار دينار من بيت االسييييييييييييتثمار العاملي 0.9بما في ذلك مليار دينار كويتي  3.9 كامكو

 بحفظها(. 

 سييييييهم 396,426,434شييييييراء عدد  كامكو ، اسييييييتكملت2018في سييييييبتمبر 
 
"(، جلوبلفي شييييييركة بيت االسييييييتثمار العاملي ش.م.ك. )مقفلة( )" ا

من عملية االسييتحواذ   سييتمكنو ، وهي شييركة في البحرين. NCH Ventures S.P.C. (“NCH”)، من شييركة %71.18حصيية بنسييبة  ويعادل

، وإدارة العقارات، وإدارة األصييييييول، جلوبلعلى املنتجات والخدمات االسييييييتثمارية الحالية لشييييييركة  كامكوشييييييركة توسيييييييع نطاق سيييييييطرة 

الدولية في اإلمارات العربية املتحدة،  جلوبلوالبنية التحتية في الكويت، باإلضييييافة إلى مكاتب  جلوبلالتابعة لشييييركة وشييييركة الوسيييياطة 

  وتركيا. اململكة العربية السعودية، البحرين، مصر، األردن

، رائدة في سييييييييييييوق منتجات التأمين في دولة الكويت، حيث تقدر حصيييييييييييية الشييييييييييييركة املذكورة في مجموعة الخليج للتأمينتعتبر  -التأمين  •

 مجموعة الخليج للتأمين. قامت 2017باملائة على أسيييييييياس األقسيييييييياط التأمينية املباشييييييييرة كما في نهاية عام  42السييييييييوق الكويتي بنسييييييييبة 

اململكة و بتوسييييييييع نطاق حضيييييييورها في منطقة دول الشيييييييرق األوسيييييييط وشيييييييمال أفريقيا، كما أن للشيييييييركة حضيييييييور في كل من دولة الكويت 

، وذلك من خالل ومملكة البحرين والجزائر وتركيا العربية املتحدة العربية السييييعودية ولبنان ومصيييير وسييييوريا واألردن والعراق واإلمارات

التيييأمين البحري والطيران واملمتلكيييات والحوادث  مجموعـــة الخليج للتـــأمين. تتضييييييييييييمن محفظييية منتجيييات ةالشييييييييييييركيييات التيييابعييية والزميلييي

موجوداتها ويبلغ  جم  بورصــــــة الكويتمدرجة في  مجموعة الخليج للتأمينوالسيييييييارات والتأمين على الحياة والتأمين الصيييييي ي. كما أن 

 .2018 ديسمبر 31مليون دينار كويتي وذلك كما في  529.3

 بقاشبكتي قنوات فضائية كان بينهما تنافس س مجموعة بانرر اإلعالمية وتديرتمتلك  -الدعاية واإلعالم 
 
وشبكة  شوتايم، وهما شبكة ا

من خاللهما خدمات القنوات الفضائية املدفوعة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  مجموعة بانرر اإلعالمية ، وتقدمأوربت
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القمر الصناعي إلى املنازل مباشرة باالستعانة بكيبل من شركة أخرى، باإلضافة إلى خدمات البث التلفزيوني من خالل شبكة من خالل توزيع 

( Gulf DTHوتدار املجموعة املندمجة ككيان خاضع لسيطرة مشتركة بين كل من جلف دي تي ايتش ) االنترنت ونظم االستشعار املشتركة

 للعمالء متميزة قناة 152" ويقدم باقة مكونة من OSNارد. ويعمل الكيان املندمج تحت اإلسم التجاري "( ومجموعة شركات مو شو تايم)

تعرض البرامج الدرامية والترفيهية  ،قناة فلبينية 15قناة من جنوب آسيا و 38و ،قناة مملوكة ومدارة 31و ،قناة عالية الدقة 72والتي تضم 

 تركزدولة إال أنها  25لتوزيع املحتوى في  لها املميزة باللغة اإلنجليزية واللغة العربية وبعض اللغات اآلسيوية. كما أن الشركة املذكورة مرخص

 
 
لدى  األردن.  و البحرين مملكة  ت، قطر، مصر،الكوي اإلمارات العربية املتحدة، اململكة العربية السعودية، يأسواق أساسية وه 7على حاليا

OSN  الطلب عندالفيديو  املتمثلة في صول األ عدد كبير من ((VOD باإلضافة إلى متجر الكترونية اشتراك منصة، و ،OSN "(OSN 

store)" املعامالت الخاصة به.  ى جميع محتو لدعم يقدم ال،الذيOSN Play ة هي منصOSN  الرقمية املربوطة، وتتألف من مزيج منVOD 

  (over the top)  قائمة بذاتها بأسعار منخفضة WAVOوأجهزة التلفزيون الذكية. تعد  Androidو  iOSوالخدمات الخطية لنظام التشغيل 

(“OTT”)  ا من خالل واجهة مستخدم فائقة وقدرات يس ، بلغت عدد املشتركين 2018 ديسمبر 31. وفي عملية رائعةتم إعادة إطالقها قريب 

 مليون  OSN 1.1في شبكة قنوات 
 
  مشتركا

 
 . تقريبا

ا للتغيرات التي تحيدث في قطياع القنوات التلفزيونيية امليدفوعية على مسييييييييييييتوى العيالم والضييييييييييييغط على اإليرادات والتكلفية النياتجية عن  ونظر 

صــــــدرة املنافسيييييية والقرصيييييينة، تقوم 
ُ
، وذلك تماشيييييييا مع OSNن الخيارات االسييييييتراتيجية فيما يتعلق بيييييييييييييييييي باسييييييتكشيييييياف العديد مالشــــــركة امل

صـــدرة الشـــركة قامتوقد  . إسيييتراتيجيتها املتمثلة في املراجعة املسيييتمرة ألصيييولها
ُ
تتضيييمن ري دولي لهذا الغرض. اسيييتثما مصيييرف بإشيييراك امل

تغيير  جم األعمال وتحسييييييين املحتوى وعروض املنتجات إعادة تركيز النشيييييياط التجاري على الربحية من خالل )أ(  الخيارات االسييييييتراتيجية

غير  أصل " أنه على شركة محاصة إعالمية في االستثمار تصنيف تم .OSNفي  حصتهابيع ( جشركاء استراتيجيين ؛ و ) إدخال( بالرقمية )

البيع" غرض امحتفظ به ل متداول   املوقوفة والعمليات للبيع بها املحتفظ تداولةامل غير وجوداتامل - 5 املالية للتقارير الدولي راللمعي وفق 

 .2018 سمبرید 31في  ةیاملركز املالي املجمع للسنة املنتھ انیب في"( 5 املالية التقارير  إلعداد الدولي املعيار )"

باملائة  9.9بما يمثل  باملجموعةمع شييييييركاتها التابعة والزميلة القطاع العقاري  شــــــركة العقارات املتحدةتشييييييكل  -والعقارات  ةالضــــــياف •

. وتتكون امللكية العقارية املذكورة معظمها من فنادق تشييييييييييييغيلية ومباني سييييييييييييكنيية 2018 ديسييييييييييييمبر 31كما في  املجموعةموجودات من 

ولبنان ومصيييييييييييير واململكة املتحدة، باإلضييييييييييييافة إلى  واألردن  اإلمارات العربية املتحدةو وتجارية ومكاتب في دولة الكويت وسييييييييييييلطنة عمان 

خدمات عقارية من خالل شيييييييركاتها الزميلة بما في ذلك  شـــــــركة العقارات املتحدةكما تقدم  واملغرب. الكويتشييييييياريع تحت اإلنشييييييياء في م

صـــــدرةالشـــــركة وتمتلك  إدارة املشييييياريع واإلنشييييياءات واملقاوالت وإدارة املرافق.
ُ
شـــــركة % في 72.5حصييييية ملكية مؤثرة مجمعة بنسيييييبة  امل

 .2018 ديسمبر 31كما في  العقارات املتحدة

صـــدرةاسيييتثمرت 
ُ
 والشيييركات الزميلة في تطوير األراضييي ي في الكويت. ويتم تنفيذ هذه االنشييياطات من خالل الشيييركات التابعة الشـــركة امل

صــــــدرةلل
ُ
ا ما يكون ذلك في مشييييييروع محاصيييييية مع أطراف ثالثة  شــــــركة امل بعض األطراف ذات الصييييييلة بما في ذلك  والتي قد تضييييييم، وغالب 

  .شركة الفتوح القابضة

صـــــدرةالشـــــركة ، افتتحت 2017مايو  3في 
ُ
مركز املبيعات لضييييياحية حصييييية املبارك، وهو مشيييييروع التطوير مختلط االسيييييتخدام. يقع  امل

 71متر مربع، وتشمل  381،000حوالي لمشروع ل املبنية ساحةامل إجمالي يبلغو املشروع في مدينة الكويت ويطل على بحر الخليج العربي. 

 أول  كيبكومجموعة تعتبر قطعة أرض للمباني السييييييييييكنية، واألنشييييييييييطة التجارية، ومحالت تجارية للبيع بالتجزئة وأغذية ومشييييييييييروبات. 

أعمال  هذا الحجم. تم االنتهاء منمن تلتزم بوضييع البنية التحتية ملشييروع  يرئيسيي عقاري مخطط  تقوم بدور من القطاع الخاص شييركة 

من  في املائة 38البنية التحتية للمشييروع وتم تسييليم املرافق العامة إلى الجهات الحكومية ذات الصييلة. تخطط املجموعة لتطوير حوالي 

 العقـارات شــــــــــــركـة( التي تيديرهيا مينـا هومز) )مقفلية( شييييييييييييركية مينيا هومز العقياريية ش.م.ك ،املجموعـةاملشييييييييييييروع من خالل كييان  هيذا

تضييييييييم مباني  قسييييييييائم 8ببناء وبيع  مينا هومز. سييييييييتقوم مينا هومزباملائة في  88 املجموعة، تمتلك 2018ديسييييييييمبر  31 كما في. املتحدة

ومكاتب ومطاعم وعيادات ومسييياحات البيع  فندقيةشيييقق  تضيييم قسييييمة 14 تأجيرومسييياحات مكتبية. كما تعتزم بناء و  فاخرةسيييكنية 

 قسيييمة 57في املائة أو  62املتبقية والبالغ نسييبتها أما الحصيية للمشييروع السييكني قد بدأت.البيع عمليات  الجدير بالذكر، أنو بالتجزئة. 

 .كيبكو من قبل أطراف أخرى خارج مجموعة هاسيتم تطوير  من مشروع حصة املبارك

صدرة، أكملت  2018ديسمبر  4في 
ُ
متر  231,803بمساحة إجمالية قدرها  الفحيحيلشراء أرض خباري الواقعة في منطقة  الشركة امل

 .مربع

صـــــدرةللسييييياهمت هذه األنشيييييطة في تحقيق أرباح منتظمة 
ُ
ا في السييييينوات القليلة  شـــــركة امل مما سيييييمح لها الدخول في قطاع شيييييهد أرباح 

 ساعد ت اتاالستثمار هذه  ةهيكل والجدير بالذكر، بإناملاضية. 
 
صدرةإيضا

ُ
 في العقارات. هافي إدارة استثمارات  الشركة امل
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صــدرةالشــركة تمتلك  - الصــناعة •
ُ
 1.5 إجماليأسييهم أو اسييتثمارات أخرى في شييركات تعمل في مجموعة متنوعة من الصييناعات تمثل  امل

 من 
 
الرعاية مرافق و واملصييييييييييانع  أللباناو  . وتتضييييييييييمن تلك الصييييييييييناعات البتروكيماويات2018 ديسييييييييييمبر 31كما قي  هاموجوداتباملائة تقريبا

. وتمتلك 
 
صـــــــدرةالشـــــــركة الصيييييييحية، ويمتد تاريخ عمل بعض تلك الشيييييييركات إلى عدة سييييييينوات، في حين تم إنشييييييياء بعضيييييييها مؤخرا

ُ
تلك  امل

( والتي تبلغ نسييييبة امللكية املؤثرة "شــــركة الصــــناعات املتحدة"الشييييركات بصييييفة رئيسييييية من خالل شييييركة الصييييناعات املتحدة ش.م.ك )

صدرةللشركة 
ُ
 . 2018 ديسمبر 31 باملائة كما في 77.8فيها  امل

صــــــــدرةللشــــــــركة  - التعليم •
ُ
، قامت شييييييييركة 2017. في ديسييييييييمبر أوفرالندحضييييييييور في قطاع التعليم من خالل شييييييييركتها التابعة، شييييييييركة  امل

ارتفعت  ،ونتيجة لذلك ."(التعليم املتحدة% في شيركة التعليم املتحدة ش.م.ك. )مقفلة( )"20.3بحيازة حصية إضيافية بنسيبة  أوفرالند

صـــــدرةالشـــــركة حصييييية ملكية 
ُ
وتدير جامعات  2003التي تأسيييييسيييييت في  التعليم املتحدة%. وتملك شيييييركة 63.9% إلى 43.6املؤثرة من  امل

طياليب تحيت العالمية التجياريية امليدرسييييييييييييية األمريكيية املتحيدة، الرييان، والجيامعية األمريكيية في  17,000وميدارس خياصييييييييييييية. وليديهيا أكثر من 

في النمو في قطاع التعليم مع زيادة قاعدتها الطالبية  التعليم املتحدةيت محققة نمو ثابت في تسيييييييييييجيل الطالب. وتسيييييييييييتمر شيييييييييييركة الكو 

 والدرجات تحت هذه العالمات التجارية والتعاون مع املعاهد األجنبية املرموقة.

 1االستثمار •

صــدرةالشــركة باإلضييافة لألنشييطة التجارية الرئيسييية املذكورة أعاله، تمتلك 
ُ
اسييتثمارات في صييناديق إسييتثمار وحقوق ملكية خاصيية  امل

 .2018 ديسمبر  31مليون دينار كويتي كما في 3.1وأسهم مدرجة واستثمارات ذات دخل ثابت تبلغ قيمتها 

 الحضور اإلقليمي

 وشركاتها الزميلة بحضور في الدول التالية: املجموعةتتمتع 

 

                                                 
 للقطاعات املعنية، فإن 8سندا للمعيار رقم ) 1

 
 باإلفصاح عن األنشطة في خمسة قطاعات رئيسية هي: العمليات  كيبكو( من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والذي يتطلب اإلفصاح وفقا

 
تقوم حاليا

 رة األصول والعمليات املصرفية االستثمارية قطاع االستثمارات.املصرفية التجارية، إدارة األصول والعمليات املصرفية االستثمارية، التأمين، الصناعة، والعقارات وغيرها من القطاعات. ويضم قطاع إدا

 الشركةالدولة التي تتواجد بها  الشركة

)مكتب تمثيلي   وليبيا ، لبنان )فرع لبنك بغداد(اإلماراتتونس،  ،العراق ، الجزائر، تركياالكويت،  بنك برقان

 .لبنك تونس الدولي(

 البحرين، الكويت، تونس، اإلمارات، سوريا، املغرب، مالطا، العراق والواليات املتحدة األمريكية. شركة الخليج املتحد القابضة

الكويت، اململكة العربية السعودية، لبنان، مصر، سوريا، األردن، البحرين، العرق، اإلمارات، تركيا،  الخليج للتأمينمجموعة 

 الجزائر.

  ركزدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ولكنها ت 25مرخص لها العمل في  (OSNمجموعة بانثر اإلعالمية املحدودة )
 
 7على حاليا

 .أسواق أساسية

 لبنان.و الكويت، األردن، مصر، سلطنة عمان، سوريا، اإلمارات، اململكة املتحدة، املغرب  شركة العقارات املتحدة

 فلسطينو األردن، قبرص،  البنك األردني الكويتي

 الكويت شركة الصناعات املتحدة

 الكويت شركة التعليم املتحدة
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 استراتيجية األعمال

 بما يلي: املجموعةتتمثل العناصر الرئيسية الستراتيجية 

 

وســـمعتها في دول مجلس التعاون الخليوي ودول منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا القتناص  املجموعةاالســـتفادة من مكانة  •

والسييييييييمعة الطيبة التي  برسييييييييوا مكانتها من خالل شييييييييبكة عالقات األعمال كيبكوتؤمن شييييييييركة فرص النمو املســــــــتقبلية في تلك الدول: 

الختراق أسواق جديدة  كيبكوتتمتع بها؛ األمر الذي يتيح لها الكشف عن فرص النمو وتحقيق عوائد مجزية من أعمالها. وتسعى شركة 

 من خالل كيانات األعمال القائمة التي تمتلكها، والسيييييعي في نفس الوقت القتناص الفرص الجديدة التي سيييييتحقق عوائد مرتفعة. وتهتم

في املقام األول بالسيييييعي لتطوير أعمالها في الدول التي تتشيييييابه فيها فرص التنمية وديناميكيات السيييييوق مع تلك التي سيييييبق  كيبكوشيييييركة 

 لتحقيق عوائد  كيبكوأن واجهتها من قبل. إن معرفة شييييييييييركة  كيبكولشييييييييييركة 
 
باملنطقة وقدرتها على إدارة املخاطر املحلية تخلق فرصييييييييييا

في االسيييتفادة من حضيييورها اإلقليمي املتزايد  كيبكوت التشيييغيلية. وينعكس مثال ذلك على املبادرة التي اتخذتها شيييركة مرتفعة من البيئا

لجذب شييييركاء يتمتعون بحضييييور عاملي بهدف اإلسييييراع من وتيرة نمو األعمال  كيبكوفي مجال تقديم الخدمات املالية. كما تسييييعى شييييركة 

 ستفادة من الخبرة التي تمتلكها هذه الشركات العاملية الناجحة في مختلف القطاعات.فيها، وكذلك لال  الشركةالتي تستثمر 

 

االســـــــــــتحواذ على كيانات األعمال وانشـــــــــــايها وبنايها وبيعها بطريقة انتقائية في القطاعات التي تســـــــــــ ى لالســـــــــــتفادة من نمو الفرص  •

في الوقت الراهن بصيييييفة أسييييياسيييييية على قطاع العمليات املصيييييرفية التجارية، وإدارة األصيييييول والعمليات  كيبكوتركز شيييييركة اإلقليمية: 

سييييوف تسييييعى لكشييييف النقاب عن األسييييواق الناشييييئة التي تثبت  الشــــركةاملصييييرفية االسييييتثمارية، والتامين، والعقارات، واإلعالم، إال أن 

 كيبكوكما أن سيييييييتسيييييييعى شيييييييركة  ى شيييييييركات جديدة تلبي احتياجاتها من الخدمات.إمكانية نموها على املسيييييييتوى اإلقليمي والتي تحتاج إل

لزيادة رقعة حضييييييييييييورها اإلقليمي املتزايد في قطاع العمليات املصييييييييييييرفية التجارية والعمليات املصييييييييييييرفية لألفراد، باإلضييييييييييييافة إلى منتجات 

صييييييية باإلدخار ومعاشيييييييات التقاعد. وسيييييييوف تسيييييييتمر وخدمات التأمين، وذلك من خالل خطط ترمي إلى تطوير املنتجات والخدمات الخا

 بنجاح في  كيبكوشركة 
 
 للنموذج املنفذ سابقا

 
في السعي نحو الشراكات مع شركاء عامليين ومحليين لالستثمار في املشاريع الجديدة وفقا

 مناطق أو دول أخرى.

 

لالسيييييييييتحواذ على حصيييييييييص ملكية مؤثرة أو تمنحها السييييييييييطرة على أعمال  كيبكوتسيييييييييعى شيييييييييركة الســـــــــيطرة على إدارة كيانات األعمال:  •

لحصييص  كيبكوالشييركات التي تسييتحوذ عليها، وكذلك الحصييول على أغلبية تمثيل في مجالس االدارة هذه الشييركات. إن امتالك شييركة 

طتها وأعمالها. كما أن هذا األمر يتيح ملكية تمنحها السييييييطرة، تتيح لها تقديم التوجيه االسيييييتراتيجي ووضيييييع أهداف مالية واضيييييحة ألنشييييي

ألعمال املجموعة جذب رواد اإلدارة ومراقبة األداء التشيييييييييييغيلي ووضيييييييييييع أفضيييييييييييل املمارسيييييييييييات لحوكمات تلك الشيييييييييييركات، وبصيييييييييييفة عامة 

السيطرة  وكيبكعلى املستوى اإلقليمي في مختلف القطاعات. وتمارس شركة  كيبكواالستفادة من املعرفة الفنية التي تتمتع بها شركة 

 كيبكو( من خالل تملك أغلبية االسهم في كل من تلك الشركات، األمر الذي يخلق لشركة الشركات الرئيسية"على أنشطتها الرئيسية )"

 على تشكيل مجالس إدارة تلك الشركات وكيفية إداراتها وتحديد استراتيجياتها وسياساتها املالية.
 
 قويا

 
 تأثيرا

 

الشيييييركات عن طريق تنفيذ  لزيادة قيمة كيبكوتسيييييعى شيييييركة ي تملكها ذات األفق متوســـــط إلى طويل األجل: زيادة قيمة الشـــــركات الت •

اسيييييييييتراتيجية ترمي نحو زيادة دخلها التشيييييييييغيلي وتوسييييييييييع نطاق مبيعاتها على املسيييييييييتويين املحلي واإلقليمي، باإلضيييييييييافة إلى تنفيذ عمليات 

ة حيث تنظر في خيارات زيادة قيمتها، بما في ذلك التخارج من كافة كيانات األعمال ممتلكاتها بصيفة مسيتمر  الشـركةوتراجع  االسيتحواذ.

بعمليات تخارج من وقت آلخر لالسيييتفادة من الظروف السيييوقية املؤاتية. وقد تضيييمنت تلك  الشـــركةالتي تمتلكها أو جزء منها. كما تقوم 

 وشـــركة الخليج للتأمينل مع الشيييركة الوطنية لإلتصييياالت العمليات بيع حصيييص ملكية مؤثرة أو حصيييص ملكية اسيييتراتيجية كما حصييي

وشييييييركة هميبل للدهانات والشييييييركة السييييييعودية النيوزالندية للمنتجات الصييييييحية؛ وكذلك من خالل عمليات اإلدراج في أسييييييواق األوراق 

وشييييركة بروج )"ســــدافكو"( األغذية والشييييركة السييييعودية ملنتجات األلبان و  كامكواملالية املحلية أو اإلقليمية، كما تم بالنسييييبه لشييييركة 

 .للتأمين التكافلي

 

 الشركةمدة 

 .محدودةغير  الشركةمدة 
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 الشركةإدارة 

 . الجمعية العامة بالتصويت السري  هم تنتخب أعضاء خمسةمجلس إدارة مؤلف من  الشركةيتولى إدارة 

 طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة 
 
بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويكون  الشركةويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا

 ودائنيها ومساهميها. الشركةلهؤالء املمثلين ما لألعضاء املنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون املساهم مسئوال عن أعمال ممثليه تجاه 

قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في امليعاد املحدد استمر املجلس القائم في  ية مجلس اإلدارة ثالث سنواتمدة عضو 

 إلى حين زوال األسباب وانتخاب مجلس جديد.  الشركةإدارة 

 في من يرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية: يجب أن تتوافر 

 بأهلية التصرف  (1
 
 أن يكون متمتعا

أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفالس أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة  (2

 أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته ألحكام قانون الشركات لم يكن قد رد اليه اعتباره. 

 لعدد فيما عدا أعضاء مجلس اإل 
 
 بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا

 
دارة املستقلين إن وجدوا، يجب أن يكون مالكا

 .الشركةمن أسهم 

 

 الجمعية العامة

 طريقة الدعوة

متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان إنعقاد االجتماع عن  العامة أيا كانت صفتها توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية

طريق اإلعالن مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية واملوقع االلكتروني للشركة على أن يتم اإلعالن في 

 جتماع بسبعة أيام على األقل.املرة الثانية بعد مض ي مدة ال تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد اال 

 ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول األعمال وبميعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على األقل. 

 اختصاصات الجمعية العامة العادية

 للشركة انون أو النظام األساس ى تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به الق

 للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية.

 :إختصاصات الجمعية العامة غير العادية

 مع مراعاة االختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير العادية باملسائل التالية: 

 تعديل عقد التأسيس والنظام األساس ى. -1

 املشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.بيع كل  -2

 حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. -3

 أو تخفيضه. الشركةزيادة رأس مال  -4

 إال بعدقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية  كل 
 
هر. ويجب الحصول على  ال يكون نافذا

َ
موافقة  اتخاذ اجراءات الش

 باسم وزارة ال
 
فيما عدا زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم مقابل أو أغراضها أو رأس مالها  الشركةإذا كان القرار متعلقا

 .الجائز استعمالها الى رأس املال اأو نتيجة إضافة احتياطياته الشركةها تأرباح حقق
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 الشركةحسابات 

وتقدر أتعابه  - هيئة أسواق املالبعد موافقة  -مراقب حسابات أو أكثر من املحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العامة  للشركةيكون 

 لها.وعليه مراقبة حسابات السنة املالية التي عين 

 للقانون. للشركةوإذا كان 
 
 أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد وفقا

 توزيع األرباح

 توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي: 

% تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا اإلقتطاع إذا زاد االحتياطي اإلجباري على نصف 10يقتطع  -1

 .الشركةرأس مال 

% أخرى تخصص لحساب االحتياطي اإلختياري، ويوقف هذا اإلقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح 10يقتطع  -2

 مجلس اإلدارة. 

 بموجب قوانين الشركةالجمعية العامة ملواجهة االلتزامات املترتبة على  بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وتقررهيقتطع جزء من األرباح  -3

 . وال يجوز توزيع هذه األموال على املساهمين العمل

 % للمساهمين من قيمة أسهمهم.5األرباح قدرها  منيقتطع املبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى  -4

 % من الباقي ملكافآت مجلس اإلدارة.10يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العمومية ال تزيد على  -5

األرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة الى السنة املقبلة، أو  منح بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية يوزع الباقي من األربا -6

 يخصص إلنشاء مال لالحتياطي أو مال لالستهالك غير عاديين.

 ا ومسؤوليتها عن شركاتها التابعةتصفيته، الشركةإنقضاء  

عن ديون شركاتها  -على سبيل التضامن  –مسؤولة الشركةوتكون  .التجارية بأحد األمور املنصوص عليها في قانون الشركات  الشركةنقض ي ت

 التابعة في حالة توافر الشروط التالية :

 كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات.  عدم (1

نسبة من رأسمالها تمكنها من التحكم في تعيين غالبية أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين،  في الشركة التابعة الشركةأن تملك  (2

 أو في القرارات التي تصدر عن اإلدارة . 

 الشركة بمصلحة وتضر عليها واملسيطرة املالكة الشركة مصلحة تستهدف بتصرفات تقوم أو قرارات التابعة الشركة تتخذ أن (3

  يس يالرئ السبب  هي وتكون  دائنيها، او التابعة

 في عدم قدرة الشركة التابعة على الوفاء بما عليها من التزامات .  (4
 

 .اخر سبب الي استنادا التابعة الشركة ديون  عن مسئولة القابضة الشركة تكن لم ما كله وذلك

 لألحكام قانون الشركات اعند انقضا ه الشركةتجري تصفية أموال 
 
وتعديالته والئحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص  وفقا

  .في عقد التأسيس أو في هذا النظام 

 الشركةالتي تمارس الرقابة على  اتالجه

 ألحكام  الشركةتخضع 
 
، والئحته التنفيذية 2016 لسنة 1قانون الشركات الكويتي رقم لرقابة وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت طبقا

 ألحكام القانون رقم  الشركةتخضع  كما
 
بشأن إنشاء  2010لسنة  7لرقابة هيئة أسواق املال، وبورصة الكويت بوصفها شركة مدرجة طبقا

 .هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية، وتعديالتهما
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 اإلدارة
 

صدرةمجلس إدارة الشركة 
ُ
 امل

 

 للنظام 
 
صـــدرةلشـــركة األسييياسييي ي، يتألف مجلس إدارة اطبقا

ُ
صـــدرةللشـــركة من خمسييية أعضييياء. وينص النظام األسييياسييي ي  امل

ُ
على انتخاب  امل

كل عضيييييو من أعضييييياء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمسييييياهمين وذلك ملدة ثالث سييييينوات، مع جواز إعادة انتخابه 

صــــــــــدرةالشــــــــــركة إدارة عند انتهاء تلك املدة. ويتمتع مجلس 
ُ
بصييييييييييالحية تعيين وعزل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في أي وقت،  امل

 شريطة أال يقل النصاب القانوني ملجلس اإلدارة في أي وقت عن ثالثة أعضاء.

 

صــدرةالشــركة لقد تم إعادة انتخاب كل عضييو من أعضيياء مجلس إدارة الشــركة. وفيما يلي أدناه بيان بأسييماء أعضيياء مجلس إدارة 
ُ
ملدة  امل

. وعنوان كل عضيييييو من أعضييييياء مجلس اإلدارة 2018أبريل  4ثالث سييييينوات في االجتماع السييييينوي للجمعية العمومية العادية املنعقد بتاريخ 

 ، دولة الكويت.13100، الصفاة 23982هو ص.ب 

 

( 70الصباح )رئيس مجلس اإلدارة، العمر الشيخ/ حمد صباح األحمد 
ً
 عاما

 دولة الكويت رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، •

 ، اململكة العربية السعوديةالشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذيةرئيس مجلس إدارة  •

 ربيةرئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، جمهورية مصر الع •

 دولة الكويت ، رئيس مجلس إدارة مبرة مشاريع الخير •

 

( 64السيد/ فيصل حمد العيار )نائب رئيس مجلس اإلدارة )تنفيذي(، العمر 
ً
 عاما

 ، دولة اإلمارات العربية املتحدة(OSNمجموعة بانرر اإلعالمية )رئيس مجلس إدارة  •

 الكويت الرئيس الفخري للجمعية الكويتية الختالفات التعلم، دولة •

 نائب رئيس مجلس إدارة )التنفيذي( شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.، دولة الكويت •

 ، مملكة البحرينبنك الخليج املتحدنائب رئيس مجلس إدارة  •

 ، مملكة البحرين.شركة الخليج املتحد القابضةنائب رئيس مجلس إدارة  •

 ة الكويت ، دولمجموعة الخليج للتأميننائب رئيس مجلس إدارة  •

 ، اململكة األردنية الهاشميةالبنك األردني الكويتينائب رئيس مجلس إدارة  •

 ، دولة الكويتمبرة مشاريع الخيرنائب رئيس مجلس إدارة  •

 ، اململكة العربية السعوديةالشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذيةنائب رئيس مجلس إدارة  •

 جمهورية مصر العربيةشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة،  عضو مجلس إدارة •

 ، دولة الكويتالجامعة األمريكية بالكويتعضو مجلس أمناء  •

 

( 83السيد/ عبد هللا يعقوب بشارة )عضو مجلس إدارة، العمر 
ً
 عاما

 عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، دولة الكويت •

 االستشارية العليا لدول مجلس التعاون الخليجيعضو في الهيئة  •

 رئيس املركز الدبلوماس ي للدراسات االستراتيجية، دولة الكويت •

 ، اململكة العربية السعوديةالشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية عضو مجلس إدارة •
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(عام 42الشيخ/ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح )عضو مجلس اإلدارة، العمر 
ً
 ا

 رئيس مجلس إدارة شركة كامكو لإلستثمار ش.م.ك. )عامة(، دولة الكويت •

 دولة الكويت ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدعية العقارية املتحدة •

 عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، دولة الكويت •

 ، مملكة البحرينبنك الخليج املتحدعضو مجلس إدارة  •

 

( 28ناصر صباح األحمد الصباح )عضو مجلس اإلدارة، العمر  الشيخة/ فتوح
ً
 عاما

 عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع.، دولة الكويت •

 

صـــــــــدرةالشـــــــــركة وال يوجد أي تعارض مصيييييييييالح محتمل بين مهام وواجبات املذكورين أعاله تجاه 
ُ
، ومصيييييييييالحهم الخاصييييييييية أو واجباتهم أو امل

 مهامهم األخرى.

 

 وفيما يلي توضيح حول العالقات األسرية بين أعضاء مجلس اإلدارة:

الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح )رئيس مجلس اإلدارة( هو عم )شقيق األب( الشيخ/ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح )عضو  •

 مجلس اإلدارة( والشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح )عضوة مجلس اإلدارة(.

بد هللا ناصييير صيييباح األحمد الصيييباح )عضيييو مجلس إدارة( هو شيييقيق الشييييخة/ فتوح ناصييير صيييباح األحمد الصيييباح )عضيييو الشييييخ/ ع •

 مجلس اإلدارة(.

صــدرةالشــركة وفيما يلي بيان بعدد ونسييبة األسييهم اململوكة لكل عضييو من أعضيياء مجلس إدارة 
ُ
صــدرةالشــركة كنسييبة من رأس مال  امل

ُ
 امل

 :2018 ديسمبر 31وذلك كما في 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 ملكية مباشرة
ملكية غير مباشـــــرة عن طريق محاف  

 أستثمارية

ـــصـــــة لخيار تملك  أســـــهم مخصــ

املـــــوظـــــفـــــيـــــن لـــــبـــــعـــــض أســـــــــــــــــهـــــم 

صدرةالشركة 
ُ
 امل

 األسهم النسبة املئوية األسهم النسبة املئوية األسهم األسهم

 - 0.52 7,968,379 - - الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح

 14,116,143 0.49 7,516,303 - - فيصل حمد العيارالسيد/ 

 - - - - - السيد/عبد هللا يعقوب بشارة

 - 0.00 5,250 - - الشيخ/ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح

 - - - 0.00 1,050 الشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

صدرةالشركة فيما يلي بيان مكافآت أعضاء مجلس إدارة 
ُ
املكافآت املتوقعة ألعضاء مجلس و  2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  امل

 :2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في إدارة 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

صدرة 
ُ
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة امل

 2019في  واملقرر دفعها  2018عن السنة املالية 

 )املبالغ بالدينار الكويتي(

عضاء مجلس إدارة أل  املتوقعة كافآتامل

صدرة عن السنة املالية 
ُ
 2019الشركة امل

)املبالغ بالدينار  2020واملقرر دفعها  في 

 الكويتي(

 100,000 100,000  الشيخ/ حمد صباح األحمد الصباح

 30,000 30,000  السيد/ فيصل حمد العيار

 30,000 30,000  السيد/ عبد هللا يعقوب بشارة

 30,000 30,000  الشيخ/ عبد هللا ناصر صباح األحمد الصباح

 30,000 30,000  الشيخة/ فتوح ناصر صباح األحمد الصباح

صـــــــدرةالشـــــــركة ووفقا ملا ذكرته 
ُ
، ليس هناك سيييييييبب في هذه املرحلة للتشيييييييكيك في أن مكافآت أعضييييييياء مجلس اإلدارة قد تختلف بنسيييييييبة امل
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صدرةالشركة مؤثرة في مجملها؛ إال أن النسبة املتعلقة باألداء قد تختلف وفق أداء 
ُ
 .امل

 مكافآت اإلدارة العليا

صـــــــــدرةللشـــــــــركة  العليا فيما يلي املزايا املدفوعة أو املسيييييييييتحقات املقدرة التي تتعلق باإلدارة
ُ
)بما في ذلك أعضييييييييياء مجلس  الشيييييييييركة األم() امل

 اإلدارة فيما يتعلق بخدماتهم املقدمة للجان الخاصة واملدير العام التنفيذي واملدراء التنفيذيين اآلخرين( 

 مكافآت اإلدارة العليا 

 )باأللف دينار(

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

2017 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 2018 

 3,431  3,372  رواتب ومزايا قصيرة األجل 

  365  362  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 453  607  دفعات على أساس األسهم 

 4,249  4,341  املجموع

صدرةالعقود املبرمة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 
ُ
 وأي من شركاتها التابعة امل

فيما يلي تفاصيييييييييييل املعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة، أي املسيييييييييياهمين الرئيسيييييييييييين والشييييييييييركات الزميلة وأعضيييييييييياء مجلس اإلدارة 

. إن األرصيييييييييدة  للمجموعةوموظفي اإلدارة العليا 
 
 ملموسيييييييييا

 
والشيييييييييركات التي يسييييييييييطرون عليها أو يمارسيييييييييون عليها سييييييييييطرة مشيييييييييتركة أو تأثيرا

 اف ذات عالقة تتكون مما يلي:واملعامالت مع أطر 

 ديســـــــــــــمبر  31كمــــــا في  أخرى  الشركات الزمیلة  املساهم الرئیس ي 

2018 

دیسيييييييييييييمبر  31كمييييييا في 

2017 

 ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 

      :بیان املركز املالي املجمع

 769 - - - - نقد في الصندوق ولدى البنوك

 488,175 367,414 346,357 21,057 - قروض وسلف*

 45,337 3,640 479 946 2,215 موجودات أخرى 

املستحق إلى البنوك واملؤسسات 

 املالية األخرى*
- 14,700 20,828 35,528 51,763 

 76,813 93,175 8,796 15,380 68,999 ودائع من عمالء*

 3,018 3,033 - 3,033 - أوراق دفع متوسطة األجل

 117,500 62,635 61,925 230 480 مطلوبات أخرى 

 2,415 2,415 906 1,509 - أوراق رأسمالیة مستدامة

      

      معامالت:

 19,161 14,925 9,659 1,021 4,245 إيرادات فوائد

 - 9,941 9,941 - - إيرادات  توزيعات أرباح

 4,563 9,412 2,076 2,247 5,089 إيرادات أتعاب وعموالت

ربح البيع الجزئي الستثمار في شركة 

 **محاصة إعالمية
- - - - 38,517 

 2,956 6,736 3,408 787 2,541 مصروف فوائد

      

      :التزامات ومطلوبات محتملة

 667 41 41 - - خطاب اعتماد

 77,457 86,931 50,542 36,364 25 ضمانات

 عالقة بعمليات شركة تابعة بالقطاع املصرفي.*تتعلق األرصدة لدى أطراف ذات 

ا بقيمة  60،710مقابل إجمالي  مجموعة بانرر اإلعالمية٪ في 8بالتخلص من حصيييييتها البالغة  املجموعة، قامت  2017في يونيو ** ألف دينار كويتي  38،517ألف دينار كويتي ملسييييياهميها الرئيسييييييين وحققت ربح 

 في بيان الدخل املوحد.

صدرةالعقود املبرمة مع الشركة 
ُ
 والتي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها امل

صــــــــدرةالشــــــــركة يمارس أعضيييييييياء مجلس إدارة 
ُ
 كيبكو وأقاربهم من الدرجة األولى أنشييييييييطة وأعمال تجارية مع الشييييييييركات التابعة لشييييييييركة امل

 لشيييييروط تجارية وعلى أسييييياس اسيييييتقالل
 
املصيييييالح وذلك في اإلطار الطبيعي ملمارسييييية كل شيييييركة تابعة ألعمالها وأنشيييييطتها.  كعمالء وذلك وفقا

 ويتضييييمن ذلك حسييييابات بنكية ومدخرات ومنتجات اسييييتثمارية وخدمات فندقية ومطاعم وغير ذلك من الخدمات األخرى. وتشييييجع شييييركة

صـــــــــدرةالشـــــــــركة كافة موظفيها وأعضييييييييياء مجلس إدارتها على االسيييييييييتفادة من تلك الخدمات، كما تمنح  كيبكو
ُ
خصيييييييييومات لكافة موظفي  امل
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 لتشجيعهم على استخدام تلك الخدمات. وال تبلغ قيمة أي من تلك املعامالت مبالغ مؤثرة. املجموعة

صدرةللشركة اإلدارة التنفيذية 
ُ
امل  

 

صــدرةللشــركة يوضييح الجدول التالي بعض املعلومات فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية 
ُ
. إن عنوان العمل لكل عضييو 2019 مايو 15 في كما امل

 ، دولة الكويت.13100، الصفاة 23982من اإلدارة التنفيذية هو على ص.ب 

 املجموعةسنوات العمل مع  الوظيفة العمر االسم

 29 نائب رئيس مجلس اإلدارة )تنفيذي( 64 فيصل حمد العيار

 29 الرئيس التنفيذي لعمليات املجموعة 68 سامر صب ي خنشت

 25 قطاع االستثمار –الرئيس التنفيذي  53 طارق محمد عبد السالم

 30 رئيس املدراء املاليين للمجموعة 60 بيناك باني مايترا

للموارد البشرية والشؤون اإلدارية الرئيس التنفيذي  54 خالد عبد الجبار الشّراد

 للمجموعة، أمين سر مجلس اإلدارة

22 

 13 رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة 50 محسن علي حسين

 18 املالية والعمليات –نائب رئيس أول للمجموعة  44 مازن عصام حوا

 أشهر 8 رئيس املبادرات االستراتيجية للمجموعة 40 جو كوكباني

 23 رئيس الخزانة 58 الوقيانعادل جاسم 

 6 قطاع البنوك  –نائب رئيس أول  60 أسامة طلعت الغصين 

 2 ضاحية حصة املبارك -املدير التنفيذي  57 توفيق أحمد الجراح

 8 املدير التنفيذي التصاالت املجموعة 40 إيمان محمد العوض ي 

 13 مستشار 62 روبير دروليه

 

صـــــــــدرةالشـــــــــركة وليس هناك أي تعارض مصيييييييييالح محتمل بين مهام وواجبات املذكورين أعاله تجاه 
ُ
، ومصيييييييييالحهم الخاصييييييييية أو واجباتهم امل

 ومهامهم األخرى.

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة )تنفيذي(  – فيصل حمد العيار

فييييي عام  الشركةشركة مشاريع الكويت )القابضة(، وقد انضم إلى ل )تنفيذي( دارةاإل يتولى السيد فيصل العيار منصب نائب رئيس مجلس 

 بقيمة  1990
 
تحت  الشــــــــركةمليون دوالر أمريكي. وقد تحولت  220عندما كانت شييييييييركة املشيييييييياريع شييييييييركة اسييييييييتثمارية إقليمية تدير أصييييييييوال

الرئيسييية فييييييييييييييي قطاعات  الشــركةز أنشييطة قيادته إلى إحدى الشييركات القابضيية الرائدة فييييييييييييييي منطقة الشييرق األوسييط وشييمال أفريقيا. تترك

. أمريكي مليار دوالر 32دولة ولديها أصول مجّمعة بقيمة أكثر من  24وتنشط فيي  والتعليم، والصناعة، الخدمات املالية، واإلعالم، والعقار

ة املدفوعة فييييييييييييي املنطقة، وفييييييييييييي وهي أكبر شركة فييييييييييييي مجال خدمات التلفزة الفضائي OSN وكان للسيد العيار دور بارز فييييييييييييي إنشاء وتطوير

( التي تعتبر إحدى شيييركات إنتاج األلبان الرائدة فيييييييييييييييي السيييعودية، وتوسيييعة ســـدافكوتطوير الشيييركة السيييعودية ملنتجات األلبان واألغذية )

فيصيييل العيييييييار رئاسيييييية  وبيع شركة الوطنية لالتصاالت التي تعتبر من شركات تشغيل الهاتف املحمول الرئيسية فيييي املنطقة. يتولييييييى السيييييييد

مجموعة الخليج نائب رئيس مجلس إدارة كل من (، وهو OSN) دبي، اإلمارات العربية املتحييييييييييييييدة - مجموعة بانرر اإلعالميةمجلييييييييييييييس إدارة 

 ،األردن - والبنــك األردني الكويتي ،البحرين – وشــــــــــــركــة الخليج املتحــد القــابضــــــــــــــة البحرين، - وبنــك الخليج املتحــدالكويييت،  - للتــأمين

الكويت. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة  -ومبييييرة مشاريييييييييع الخييييير  ،السعودية –والشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 

 عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية فييييييي الكويت والرئيس الفخري للجمعية الكويتية  -الخليج مصر للسياحة والفنادق 
 
مصر. وهو أيضا

الكويتية، وحصييل على جائزة اإلنجاز من جمعية املصييرفيين الختالفات التعلم. بدأ السيييد العيار حياته املهنية كطيار فيييييييييييييييي القوات الجوية 

، كما فاز بجائزة املنتدى االقتصيادي العربي فييييييييييييييي تونس، وجائزة املنتدى االقتصيادي العربي فيييييييييييييي 2005العرب ألمريكا الشيمالية فييييييييييييييي عام 

  2009باإلضافة إلى جائزة امللتقى املالي فييييييييييييي الكويت عام  2007بيروت عام 
 
لدوره فييييييييييييي قطاع االستثمار ونجاحاته فييييييييييييي السوق  وذلك تقديرا

 .املالي العاملي
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 الرئيس التنفيذي لعمليات املجموعة  –سامر صبحي خنشت 

ثم انتقل إلى الواليات املتحدة األمريكية فيييييييييي  1990فيييييييييي منصب مدير عام فيييييييييي عام  كيبكوالتحق السيد سامر خنشت بالعمل لدى شركة 

فييييييي الواليات املتحدة التي تعمل على استكشاف وتحديد  كيبكوإلدارة شركة إدارة الخليج املتحدة، وهي الشركة التابعة لشركة  1991عام 

فيييييييييييييي قطاعات الخدمات املالية واإلعالم وغيرها من القطاعات فيييييييييييييي مختلف أنحاء منطقة  كيبكواملوارد االستراتيجية لدعم أنشطة شركة 

. وهو رئيس 2008فييييييييييي عام  كيبكوالشرق األوسط وشمال أفريقيا. ثم تم تعيينه فييييييييييي منصب الرئيس التنفيييييييييييذي لعمليات مجموعة شركة 

، وعضو فيي وبنك الخليج املتحد وشركة العقارات املتحدة قانبنك بر مجلس إدارة شركة تقاعد لالدخار والتقاعد، وعضو مجلس إدارة 

مجالس إدارة ولجان الجامعة األمريكية فيييييييييييييييي الكويت ومعهد ماسيياتشييوسييتس للتكنولوجيا. ويحمل السيييد خنشييت شييهادتي بكالوريوس من 

 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وشهادة املاجستير فيي إدارة األعمال من جامعة هارفارد.

 

 الرئيس التنفيذي، قطاع االستثمار    –عبد السالم محمد ق طار 

، وكان قد انضيم إلى 2011فييييييييييييييي منصيب الرئيس التنفيييييييييييييييذي لقطاع االسيتثمار فييييييييييييييي يناير  كيبكوانضيم السييد طارق عبد السيالم إلى شيركة 

 عن إدارة االستثمار فييييييي  1992للمرة األولى فييييييي  الشركة
 
، كامكومنصب مدير عام  1999. تولى فييييييي 1996فييييييي عام  الشركةوأصبح مسؤوال

أصبح رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيييييييذي  2010فييييييي منصب الرئيس التنفيييييييذي وفييييييي  شركة العقارات املتحدةانضم إلى  2006وفييييييي 

 ملجلس إدارة 
 
 فييييييييييييييييييييي مجلس إدارة  2010و 2007بين عامي  بنك برقانكما كان رئيسييييييييا

 
والشييييييييركة  قابضــــــــةشــــــــركة الخليج املتحد الوعضييييييييوا

 منصيييييييب رئيس مجلس إدارة وشـــــــركة الخليج للتأمينالبحرينية الكويتية للتأمين 
 
ونائب رئيس  شـــــــركة العقارات املتحـــــــــــــــــــدة. ويشيييييييغل حاليا

، والبنك األردني الكويتي وشييييييييييييركة القرين لصييييييييييييناعة الكيماويات كامكومجلس إدارة الشييييييييييييركة الكويتية للمقاصيييييييييييية، وعضييييييييييييو مجلس إدارة 

 يحمل السيد طارق عبد السالم بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت.البترولية. و 

 

 رئيس املدراء املاليين للمجموعة – مايترا باني بيناك

 للمدراء املاليين فييييييي 1991. وتم تعيينه مراقب مالي فيييييييي عام 1988فيييييييي عام  كيبكوالتحق السيد بيناك مايترا بالعمل لدى شركة 
 
، ثم رئيسا

. كما يتولى مسيييييييؤولية التخطيط وتحليل األداء املجموعة. وهو عضيييييييو فيييييييييييييييييييي فريق إدارة مخاطر وتطوير إسيييييييتراتيجية 1996عام  املجموعة

، عمل السييييد مايترا املجموعة. وقبل التحاقه بالعمل لدى PKC Advisoryو OSNبنك برقان و. وهو عضيييو فييييييييييييييييي مجلس إدارة للمجموعة

فاز بأول جائزة رئيس املدراء املاليين فييييي القطاع الخاص  2008آرثر يونغ إنترناشيونال. وفييييي عام  لدى مكاتب مدققي الحسابات الخارجيين

فاز بجائزة أفضل مدير مالي فيييييي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا املمنوحة  2011ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفيييييي عام 

ضييييييييييييمن قائمة مجلة فوربز الشييييييييييييرق األوسييييييييييييط ألهم  2018و 2016في العامين   جاءو يلز، من معهد املحاسييييييييييييبين املعتمدين فييييييييييييييييييييييييي انجلترا وو 

 الهند. -الرائدة في العالم العربي وهو خريج جامعة أوسمانيا  التنفيذية الشخصيات الهندية

 

 اإلدارةالرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجموعة، أمين سر مجلس  –خالد عبد الجبار الشَراد 

، ويتولى أدوار إستراتيجية متعددة في املجموعة بصفته أمين سر مجلس اإلدارة، 1995فيييييييييي  كيبكو مجموعةانضم السيد خالد الشّراد إلى 

والجمعية الكويتية الختالفات  (كوفوما) الكويتية لصييناعة وتجارة األثاث ورئاسيية مجلس إدارة شييركتي إيكاروس وعضييو مجلس إدارة شييركة

وبخبرة تصل  يتمتع السيد الشّراد بمهارات قيادية رفيعة .كما أنه عضو فيييييييييييييي العديد من مجالس اإلدارة واللجان التنفيذية، )كالد( التعلم

 فييييييييييي مجال االستشارات التنظيمية والتنمية تشمل  30إلى ما يقرب من 
 
 والهيكل التنظيمي ،الشركاتوالحوكمة  التخطيط اإلستراتيجيعاما

. يحمل السيد الشّراد شهادة البكالوريوس فيييييييييييييي اإلدارة من جامعة سانت إدواردز فيييييييييييييي وتطوير املوارد البشرية والشؤون اإلدارية للشركات

 أوستن بوالية تكساس، وشهادة معتمدة فيي إدارة شؤون املوظفيين.

 رئيس التدقيق التنفيذي للمجموعة –محسن علي حسين 

، وهو يتمتيييييييييع بخبيييييييييرة كبيييييييييييييييييييرة فيييييييييي التدقيق الخارجي والتدقيق 2006فيييييييييي عام  كيبكولدى شركة التحق السيد محسن علي حسين بالعمل 

الداخلي. وسييييييييبق له أن شييييييييغل مناصييييييييب لدى مكتب مدققي الحسييييييييابات الخارجيين كي بي إم جي، واملجموعة العربية إلعادة التأمين )أريج(، 

. وباإلضافة إلى ما سبق، فإن السيد/ حسين محاسب قانوني املتحد القابضة وشركة الخليجوبنك البحرين الوطني، والبنك األهلي املتحد 

 (، وحاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة.CIA) جازومدقق داخلي م (CISA) مجاز، ومدقق نظم معلومات (CPA) مجاز

 

 نائب رئيس أول للمجموعة، املالية والعمليات -مازن عصام حوا 
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، والتخطيط كيبكووالعمليات في شييييييركة  ويتولى مسييييييؤولية التمويل، 2001فيييييييييييييييييييي عام  كيبكوالتحق السيييييييد مازن حوا بالعمل لدى شييييييركة 

والحوكمة وإدارة املخاطر، كما يقوم بدور املسيييييييييتشيييييييييار لعدد من الشيييييييييركات العاملة  وتحسيييييييييين العمليات اإلسيييييييييتراتيجي والتنظيم التشيييييييييغيلي

شيركة التقاعد وشيركة يونايتد و  مينا هومز العقاريةشيركة ويتولى السييد مازن حوا منصيب نائب رئيس مجلس إدارة. كيبكوالتابعة لشيركة 

وشييركة  وشــركة الخليج املتحد القابضــة( "جلوبل"وبيت االسييتثمار العاملي ) شــركة العقارات املتحدةنتووركس. وهو عضييو مجلس إدارة 

، عمل املجموعةوشييييييركة فجر الخليج للتأمين. وقبل التحاقه بالعمل لدى  نترناشيييييييونالإشييييييمال أفريقيا القابضيييييية ومجموعة أس أس أتش 

السييييييد حوا لدى أندرسيييييون أند كو. يحمل السييييييد حوا شيييييهادة ماجسيييييتير إدارة األعمال من جامعة الدراسيييييات العليا لإلدارة باريس، فرنسيييييا. 

 CPAن املؤهالت املهنيية من مؤسييييييييييييسيييييييييييييات بيارزة في الوالييات املتحيدة مثيل وهو حيائز على العيدييد م. وهو خّريج الجيامعية األمريكيية اللبنيانيية

 .من معاهد فيي الواليات املتحدة مجاز، ومحاسب إداري (محاسب إداري دولي معتمد) CGMA ،(مجاز)ومحاسب قانوني 

 

 رئيس املبادرات االستراتيجية للمجموعة - كوكباني جو 

  20. ومع وجود حوالي 2018في عييام  كيبكوانضييييييييييييم السيييييييييييييييد كوكبيياني إلى شييييييييييييركيية 
 
من الخبرة في مجييال تحييديييد وهيكليية وتطوير وإدارة  عييامييا

كوكباني املبادرات اإلستراتيجية واملشروعات الخاصة وبرامج التحول عبر  السيد جو ، يقوداألسواق الحدوديةاالستثمارات واملشروعات في 

، وقبل ذلك كان أحد الشيييركاء CPC Africaمنصيييب الرئيس التنفيذي لشيييركة ، أسيييس وشيييغل كيبكو. قبل التحاقه بشيييركة كيبكومجموعة 

وقد شييغل العديد من املناصييب في العديد من املؤسييسييات اإلقليمية والدولية الرائدة بما  .Willow Impact Investmentاملؤسييسييين لشييركة 

تمبلتون، الشييريك املؤسييس والعضييو املنتدب في شييركة في فرانكلين  الشييرق األوسييط وشييمال أفريقيا أسييهم -االسييتثمار في ذلك رئيس قسييم 

الجبرا كابيتال، ورئيس إدارة األصيييول في شيييركة شيييعاع كابيتال. حاصيييل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة القديس يوسيييف 

 في بيروت.

 

 رئيس الخزانة  -عادل جاسم الوقيان 

. وكان يعمل قبل ذلك كرئيس قسيييم تبادل العمالت األجنبية فييييييييييييييييي دائرة 1995فييييييييييييييييي عام  كيبكوالتحق السييييد الوقيان بالعمل لدى شيييركة 

 2006، ورئيس مجلس إدارة تشيرمانز كلوب. كما تولى فيييييييييييي عام شركة العقارات املتحدةالخزينة فيييييييييييي بنك برقان. وهو عضو مجلس إدارة 

ان شيييهادة املاجسيييتير فيييييييييييييييي إدارة األعمال من جامعة يو أس آي فيييييييييييييييي رئاسييية مجلس إدارة جمعية أسيييواق املال الكويتية. يحمل السييييد الوقي

 الواليات املتحدة.

 

 ، قطاع البنوكنائب رئيس أول  –أسامة طلعت الغصين 

. ويعمل السيد الغصين، الذي 2013قطاع البنوك فيييييييييييييي عام  -فيييييييييييييي منصب نائب رئيس أول  كيبكوانضم السيد أسامة الغصين إلى شركة 

شرف على عمليات البنوك اإلقليمية التابعة لشركة  35يتمتع بخبرة تزيد عن 
ُ
 فيييييييييي مجال القطاع املصرفيييييييييي، ضمن الفريق املسؤول امل

 
عاما

تولى السيد الغصين منصب العضو املنتدب اإلقليمي لألسواق العاملية في ، كيبكوووضع االستراتيجيات لها. قبل انضمامه لشركة  كيبكو

سيييييييتي بنك، وقبل ذلك العضييييييو املنتدئب والرئيس التنفيذي اإلقليمي ملكتب بنك سييييييتاندرز تشييييييارترد الخاص فييييييييييييييييييي دبي. كما تولى مناصييييييب 

يحمل السييييد الغصيييين شيييهادة البكالوريوس فيييييييييييييييي إدارة ، بنك الكويت الوطني، البنك التجاري الكويتي. و Pictetقيادية لدى كريدي سيييويس، 

 األعمال والعلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن األمريكية.

 

 ضاحية حصة املبارك -املدير التنفيذي  – توفيق أحمد الجراح

أول مشروع عقاري متعدد  ،، ويتولى مسؤولية إدارة ضاحية حصة املبارك2016فيييييييييييييي عام  كيبكوالتحق السيد الجراح بالعمل لدى شركة 

 في مجال القطاع العقاري واملالي وقد تولى قبل التحاقه بالعمل لدى  30االستخدامات في الكويت. يتمتع السيد الجراح بخبرة تزيد عن 
 
عاما

ئرة التمويل ، منصييييييييييب رئيس مجلس اإلدارة والعضييييييييييو املنتدب في شييييييييييركة مجّمعات األسييييييييييواق التجارية الكويتية كما كان مدير دااملجموعة

التجاري في بنك الكويت الصناعي. يحمل السيد الجراح شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بغداد وهو محاسب عام مجاز من 

 الواليات املتحدة، وعضو املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين املجازين. –مجلس امتحانات اليينوس 

 

 لتنفيذي التصاالت املجموعةاملدير ا –إيمان محمد العوض ي 

، املجموعةوتتولى املسييييؤولية عن تنسيييييق إسييييتراتيجية اتصيييياالت في  2010فيييييييييييييييييي عام  كيبكوالتحقت اآلنسيييية العوضيييي ي بالعمل لدى شييييركة 

 ، كانت اآلنسيييية العوضيييي ي عضييييو فييييييييييييييييياملجموعة. وقبل التحاقها بالعمل لدى كيبكووالتسييييويق في شييييركة  واالتصيييياالت والعالقات اإلعالمية

نيوزويك العربية، كما عملت فييييييييييييي وكالة األنباء الكويتية كمراسلة للشؤون الخارجية. وهي تحمل شهادة البكالوريوس فييييييييييييي األدب اإلنجليزي 
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 من جامعة البحرين.

 

  مستشار -روبير دروليه 

التكنولوجيا واإلعالم. وقد تولى مسؤولية  –في منصب نائب رئيس أول  2006فييي عام  كيبكوالتحق السيد روبير دروليه بالعمل لدى شركة 

فييييييييييييييييي قطاع االتصيييياالت واإلعالم. وقام بدور املسييييتشييييار القانوني الداخلي لشييييركة  كيبكواإلشييييراف وتطوير وتنمية محفظة مجموعة شييييركة 

 2016في األول من شيييييهر يونيو من العام  الشـــــركةشيييييار أول في لعمليات التمويل وصيييييفقات االندماج واالسيييييتحواذ. وقد أصيييييبح مسيييييت كيبكو

. OSNحيث يقدم الخدمات االستشارية في قطاع التكنولوجيا واإلعالم والشؤون القانونية، كما أنه ما يزال عضو في اللجنة التنفيييييييييييذية في 

يوروب والرئيس التنفيييييييييييييييييييييييييذي لدى يو إس  ، تولى منصييييييييييييب الرئيس التنفيييييييييييييييييييييييييذي لدى كونتيننتالكيبكووقبل التحاقه بالعمل لدى شييييييييييييركة 

كوميونيكيشييييوز سييييوليوشييييوز. وقد تولى قيادة وتقديم االسييييتشييييارات لعمليات التحول النوعي، وصييييفقات االندماج واالسييييتحواذ، والتحالفات 

يا فيييييييييييييييييي صييييناعة االسييييتراتيجية بصييييفته رئيس املدراء التجاريين على مسييييتوى العالم لدى كيبل أند وايرلس، وسييييبق له أن شييييغل مناصييييب عل

 إيليوت للمحاماة. -الكابالت باململكة املتحدة. وكان محامي شركة بيل كندا إنترناشيونال، وكانام ماناك. كما عمل فيي شركة ستيكمان 

 

 املوظفون 

صدرةالشركة بلغ عدد موظفي 
ُ
 وذلك كما في  60 امل

 
  .2018 ديسمبر 31موظفا

 

 الحوكمة

صدرةالشركة قد قامت 
ُ
 بتشكيل لجان مختلفة لتنفيذ ممارسات حوكمة الشركات على النحو التالي: امل

 

 لجنة التدقيق

 لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق املال 
 
الكويت. تتمثل املسؤوليات  -قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق طبقا

 الرئيسية للجنة فيما يلي:

 

 كد من صحتها ونزاهتهامراجعة البيانات املالية للتأ• 

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين ومتابعة أدا هم• 

 دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها• 

 تقييم نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن• 

 الداخلي في الشركة والتوصية بتعيين وعزل مدير إدارة التدقيق الداخلياإلشراف على إدارة التدقيق • 

 التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية• 

 

 أعضاء اللجنة:

 رئيس -السيد عبدهللا يعقوب بشارة 

 عضو -د الصباح الشيخ عبدهللا ناصر صباح األحم

 عضو –الشيخة فتوح ناصر صباح األحمد الصباح 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت

 يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت ويتم تفويضها باملسؤوليات والصالحيات والواجبات املتعلقة بما يلي:

 

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن الترشيحات وإعادة • 

 تحديد سياسة واضحة فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية• 

 إعداد وصف وظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين واملستقلين• 

 ضمان استقاللية األعضاء املستقلين• 

 التي تتضمن املكافآت الشاملة التي يتم منحها إلى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالتفصيل إعداد التقارير السنوية• 
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 أعضاء اللجنة:

 رئيس -السيد عبدهللا يعقوب بشارة 

 عضو –السيد فيصل حمد العيار 

 عضو –الشيخ عبدهللا ناصر صباح األحمد الصباح 

 

 لجنة إدارة املخاطر

. ويناط بهذه اللجنة املسؤوليات والسلطات والواجبات التي تهدف بشكل رئيس ي الشركةتم تشكيل لجنة إدارة املخاطر من قبل مجلس إدارة 

على صياغة استراتيجيات وأهداف مالئمة إلدارة املخاطر وتقديم توصيات بشأن ذلك بما يتماش ى مع  الشركةإلى مساعدة مجلس إدارة 

 ، ومراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر واقتراح السياسات واإلجراءات الخاصة بها.الشركة طبيعة و جم أنشطة

 

 أعضاء اللجنة:

 رئيس -السيد عبدهللا يعقوب بشارة 

 عضو –السيد فيصل حمد العيار 

  عضو -الشيخ عبدهللا ناصر صباح األحمد الصباح 
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 رئيسيةال اتالشرك
 

 بنك برقان

بورصة ، وقد أدرجت أسمهه في 1975ديسمبر  27تأسس بنك برقان كشركة مساهمة عامة في دولة الكويت بموجب املرسوم األميري املؤرا 

صدرةللشركة لتنظيم بنك الكويت املركزي. وقد بلغت حصة امللكية الفعلية املباشرة  برقان بنك. ويخضع الكويت
ُ
نسبة  بنك برقانفي  امل

 باملائة. 63.2. كما بلغت حصة امللكية الفعلية املجمعة 2018 ديسمبر 31باملائة وذلك كما في  41.3

 دولة الكويت. 12170الصفاة  5389هو ص. ب  برقان لبنك املسجل وعنوان املقر الرئيس ي

، مما يعني 2018 مارس 31دينار كويتي للسهم الواحد وذلك كما في نهاية يوم التداول بتاريخ  0.38 بنك برقانوقد بلغ سعر اإلقفال ألسهم 

 مليون دينار كويتي. 935.2( بلغت Capitalisationأن القيمة السوقية للبنك )

والعراق وتونس لجزائر وافي دولية الكوييت وتركيييا  بياقية كيامليية من الخييدميات املصييييييييييييرفييية للعمالء من األفراد والشييييييييييييركيات بنــك برقـانويقييدم 

 (بغداد ولبنان )فرع بنك اإلماراتو 
 
 ليبيا. في  بنك تونس العامليل يمكتب تمثيل . ويوجد أيضا

قطاعات تشيييييمل العمليات املصيييييرفية للشيييييركات، واملؤسيييييسيييييات املالية، والعمليات املصيييييرفية لألفراد،  ةمن خالل خمسييييي بنك برقانويعمل 

 والعمليات املصرفية الخاصة، والعمليات املصرفية االستثمارية والخزينة.

من خالل مجموعة العمليات املصييييييرفية للشييييييركات بالبنك تسييييييهيالت السييييييحب على املكشييييييوف ومنح القروض للشييييييركات  بنك برقانويقدم 

وتمويل رأس املال التشغيلي ومنح القروض التجارية وخطابات اإلعتماد املستندية وخطابات الضمان. وتضم مجموعة العمليات املصرفية 

 وحدات رئيسية كالتالي:سبع للشركات 

 والطاقة؛ اتالخدمخدمات والطاقة إلنشاء العالقات املصرفية واالئتمانية مع العمالء في قطاعي وحدة ال •

وحدة االسييييتثمار والعقار التي تقدم التمويل قصييييير ومتوسييييط األجل )على أسيييياس تقديم الضييييمانات الالزمة بصييييفة أسيييياسييييية( لشييييركات  •

 االستثمار وشركات العقارات الرئيسية؛

 ات؛وحدة التجارة والسيار  •

 وحدة التجارة والصناعة؛ •

 الدولية التي تقدم باقة كاملة من الخدمات املصرفية للشركات متعددة الجنسيات؛  قراضاإلوحدة  •

 ؛وحدة املقاوالت التي تقدم تمويل رأس املال التشغيلي لكبرى شركات املقاوالت •

 واسييعة "SME"توفر وحدة املؤسييسييات الصييغيرة واملتوسييطة ) •
 
الحتياجات أعمالهم لضييمان االسييتفادة من فرص التطوير ( للعمالء حلوال

 .والدعم خالل مراحل النمو التطورية

قطاع املؤسيييييسيييييات املالية مسيييييؤول عن كل العالقات مع املؤسيييييسيييييات املالية والبنوك، ويقوم بدور محوري في للعالقات املصيييييرفية املراسيييييلة 

تنفيذ معامالته الخارجية الخاصة. ويشمل ذلك املعامالت التجارية   قانبر  لبنكبحيث يمكن دعم متطلبات العمالء بشكل فعال، ويمكن 

للواردات والصيييييييييييييادرات وترتييب الكفياالت من البنوك ليدعم الشييييييييييييركيات العيامليية التي تعميل أو تقيدم خيدميات في الكوييت وكيذليك للشييييييييييييركيات 

 مسييييؤولية تطوير 
 
عالقات طويلة األمد وتلبية كافة متطلبات املعامالت الكويتية التي تعمل في الخارج. ويتولى قطاع املؤسييييسييييات املالية أيضييييا

 املصرفية للمؤسسات املالية املحلية غير املصرفية.

باقة من املنتجات والخدمات املصييييييييييييرفية لألفراد والتي تتضييييييييييييمن مجموعة متنوعة من حسييييييييييييابات وقروض وتحويالت  برقان بنككما يقدم 

 ديسييييمبر 31ية وصييييناديق إيداع األمانات والبطاقات االئتمانية وبطاقات الخصييييم. كما في العمالء، عالوة على العمليات املصييييرفية االلكترون

 ونحو  167شبكة مكونة من  برقان بنكيمتلك كان ، 2018
 
 .انبرق بنكماكينة صرف آلي لخدمة عمالء  336فرعا

من خالل مجموعة الخدمات املصييييييييرفية الخاصيييييييية خدمات إدارة الثروات وأدوات االسييييييييتثمار التي تسييييييييتهدف األفراد ذوي  بنك برقانويقدم 

 املالءة املالية العالية.
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مسيييؤولة عن كافة صيييفقات األعمال التي تتم في السيييوق املالي،  بنك برقانكما تعتبر مجموعة العمليات املصيييرفية االسيييتثمارية والخزينة في 

 عن إدارة أوضيييييياع الصييييييرف األجنبي وإدارة األصييييييول والخصييييييوم واإلدارة وذلك ع
 
لى املسييييييتويين املحلي والعاملي. ويعتبر قطاع الخزينة مسييييييؤوال

وأسعار الفائدة وأوضاع السيولة. ويدير قسم الخدمات املصرفية االستثمارية محفظة االستثمارات  لبنك برقانالشاملة للميزانية العامة 

 في األسهم املحلية تحت إدارة  قانببنك بر الخاصة 
 
 مشتركا

 
 . بنك برقانوالتي تتكون من فئات أصول متنوعة. ويدير القسم صندوقا

على تنظيم وتركيز أعماله بهدف تحسيييييييييين الربحية وجودة األصيييييييييول، كما أنه يعّول على اسيييييييييتراتيجيته للنمو من خالل  بنك برقانوقد دأب 

 األسواق.استمرار تنوع املنتجات واألنشطة و 

عملية االسيتحواذ  بنك برقان، وبعد الحصيول على املوافقات النهائية من الهيئات الرقابية في دولة الكويت وتركيا، أنجز 2012وفي ديسيمبر 

باملائة في مصييييييييييرف يوروبنك تكفن وذلك من يوروبنك اي.أف.جي. وبعد عملية االسييييييييييتحواذ، فإن مصييييييييييرف  99.3على حصيييييييييية ملكية بنسييييييييييبة 

 .  تركيا بنك برقانفن يزاول أنشطته في الوقت الحالي تحت مسمى يوروبنك تك

إلى إجمالي التسيييييييهيالت االئتمانية  األصيييييييول غير العاملة للبنك، بلغ معدل 2018 ديسيييييييمبر 31جودة أصيييييييول سيييييييليمة، وفي  بنك برقانيمتلك 

العامة  املخصييييييييصييييييييات )مجموعمخصييييييييص في املائة وبلغت نسييييييييبة إجمالي  2.3)التسييييييييهيالت النقدية باإلضييييييييافة إلى التسييييييييهيالت غير النقدية( 

)إجمالي املخصييييييييييييصييييييييييييات باإلضييييييييييييافة إلى قيمة الضييييييييييييمانات املتعلقة  في املائة 240.9)إجمالي الضييييييييييييمان(  منتظمةغير الملوجودات ا( واملحددة

ا بتنفيذ مخصصات عامة  بنك برقانمقسومة على األصول املتعثرة(. باإلضافة إلى املخصصات املحددة، قام  باملوجودات غير العاملة أيض 

 .2018 ديسمبر 31( إلنخفاض القيمة كما في املخصصات املحددةزائد  املخصصات العامةفي املائة من إجمالي املخصصات ) 92.5بلغت 

 102.6مليون دوالر أمريكي وقام بإصيييييييييدار حقوق بقيمة  500سيييييييييندات دائمة بقيمة  رقانبنك بلتحسيييييييييين معدل كفاية رأس املال، أصيييييييييدر 

 3ملمارسيييييييييييية لشييييييييييييراء أذوناته الغير موافقة لبازل  بنك برقان، دعى 2015. في نوفمبر 2014مليون دوالر أمريكي( في  350مليون دينار كويتي )

 .2015قوقه بنجاح السترداد هذه األذونات في ومارس ح 2020مليون دوالر أمريكي والتي تستحق في  400بقيمة 

كان جزء من ا االسيييتحواذ ، هذللمجموعة البنك األردني الكويتي% في 51.2حصيييته واملقدرة بنسيييبة  بنك برقان، باع 2015ديسيييمبر  30في  

لبيع هذه عن انخفاض في أصول أسفرت عملية ا .3لتلبية نسب رأس املال املطلوية بموجب تعليمات بازل  بنك برقانعدة عمليات قام بها 

 مليون دينار كويتي. 500املرجحة بأوزان املخاطر بما يزيد عن  بنك برقان

 . 2026مليون دينار كويتي من ضمن الشريحة الثانية لرأس املال تستحق في  100سندات بقيمة  بنك برقان، أصدر 2016في مارس 

 1.5برنامج سيييييييييندات اليورو املتوسيييييييييطة األجل بقيمة  بنك برقان، أنشيييييييييأ 2016في يوليو  بتنويع قاعدة التمويل باسيييييييييتمرار. بنك برقانيقوم 

مليون دوالر أمريكي بموجب برنامج سندات اليورو املتوسطة  500سندات بقيمة  بنك برقان، أصدر 2016مليار دوالر أمريكي. في سبتمبر 

 األجل.

مليون دينار كويتي( مع  105.0مليون دوالر )يسيييييييييييياوي  350نوات بقيمة ملدة ثالث سيييييييييييي مشييييييييييييتركقرض  بنك برقان، نفذ  2018مارس  22في 

، للبنك ألغراض التمويل العامشيييترك ملدة ثالث سييينوات املقرض الهذا  اسيييتخدام سييييتمو مجموعة من البنوك الدولية واإلقليمية الرائدة. 

ا فوق نقطة أسيييييياس  95قدره ويحمل التسييييييهيل اإلئتماني سييييييالف الذكر معدل فائدة يبلغ  على دفعة سييييييداد وسيييييييتم ال  USD LIBOR سيييييينوي 

قرض الباملقارنة مع  القرضمن الحصييييييييييول على شييييييييييروط تنافسييييييييييية مع تمديد فترة  بنك برقانتمكن وقد سيييييييييينوات. الثالث الفي نهاية  واحدة

 .2015السابق الذي تم تنفيذه في ديسمبر  املشترك

مليون سهم عادي والتي وافق عليها مجلس  240.58مليون دينار كويتي عن طريق إصدار  62.5بجمع  برقان بنكقام ،  2018أكتوبر  10في 

دينار كويتي  0.260قدره  طرح بلغعلى املساهمين بسعر  أسهم الزيادةتم طرح  والهيئات التنظيمية األخرى ذات الصلة. بنك برقانإدارة 

. الواحد دينار كويتي للسهم 0.160 اقدرهبلغ  عالوة إصدارو  الواحد تي للسهمدينار كوي 0.100 تبلغقيمة اسمية  والتي تشملللسهم الواحد، 

 .مليون دينار كويتي 62.6 بمبلغ وقدره برقان بنك بالكامل، مما أدى إلى زيادة رأس مالاملال  تغطية االكتتاب في زيادة رأس  تم

مليون دينار كويتي من السندات غير  100 بقيمة سندات  إلصدار خاصمن االكتتاب ال ءاإلنتها بنك برقان، أعلن 2018ديسمبر  26في 

عوائد  ستمثل٪. 4.125 اقدره ةثالث سنوات من تاريخ اإلصدار وتحمل فائدة ثابت بعدالسندات تستحق املضمونة في السوق املحلية. 
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ا  إصدار  إضافي 
 
 .بشكل إضافي الرقابيةبعض النسب  تحسينستؤدي إلى ، و  برقان لبنكالسندات تمويال

  إجمالي معدل كفاية رأس املال بلغ و ٪ 11.9 بنك برقان كفاية رأس مالملعدل ساهمين املحقوق  ةنسب وصلت، 2018ديسمبر  31كما في 

 .3بازل بشأن  املركزي بنك الكويت  لتعليمات وفقا 17.4٪

 ملخص مالي:

 31و 2017ديسييييمبر  31املنتهية في  واتللسيييين لبنك برقانتم اسييييتخالص املعلومات املالية املبينة أدناه من البيانات املالية املدققة املجمعة 

 للمعايير الدولية للتقارير املالية املطبقة في دولة الكويت.  لبنك برقان. يتم إعداد البيانات املالية 2018ديسمبر 
 
 وفقا

 نار كويتيباملليون دي

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2017ديسمبر

 31املنتهية في  سنةكما في ولل

 2018ديسمبر

 7,312.1  7,415.2   7,268.9  وجوداتاملإجمالي 

 4,262.7  4,407.6   4,224.1  قروض ودفعات مقدمة للعمالء

 184.0  170.9   155.7  صافي إيرادات الفوائد 

 265.3  239.4   234.7  الدخل التشغيلي

 برقان بنكصافي الربح الخاص بمساهمي 

 للسنة 

 68.2   65.2  82.6 

خففة الخاص األساس ي وامل ربحية السهم

 )بالفلس( برقان بنكبمساهمي 

 27.0   24.2  31.0 

 بنسبة  بنك برقانموجودات حققت قاعدة  •
 
دينار كويتي  مليار 7.4لتبلغ  2016ديسمبر  31باملائة على مدار السنة املنتهية في  2.0نموا

، ويرجع ذلك بصييييييفة رئيسييييييية إلى الزيادة في القروض والدفعات املقدمة في تركيا والجزائر. بلغ إجمالي 2017ديسييييييمبر  31وذلك كما في 

، 2017ديسيمبر  31باملائة عن السينة املنتهية في  1.4مليار دينار كويتي. بانخفاض قدره  7.3مبلغ  2018 ديسيمبر 31املوجودات كما في 

 .العمليات التركية بسبب انخفاض قيمة العملة الليرة التركيةويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض 

ديسييييييمبر  31ة مقارنة في السيييييينة املنتهية في باملائ 9.7، ارتفع صييييييافي إيرادات الفوائد بنسييييييبة 2017ديسييييييمبر  31للسيييييينة املالية املنتهية في  •

باملائة لتبلغ  7.7بنسيييييبة  2018 ديسيييييمبر 31املنتهية في لسييييينةمليون دينار كويتي. كما ارتفع صيييييافي إيرادات الفوائد ل 170.9 ليبلغ 2016

ونتجت بصيييييفة أسييييياسيييييية من ، 2017 ديسيييييمبر 31املنتهية في  سييييينةمليون دينار كويتي لل 170.9مليون دينار كويتي وذلك مقابل  184.0

 زيادة صافي الفائدة في الهوامش املسجلة في العمليات الرئيسية.

مليون دينار  65.2ليصيييييييييل إلى  2016مليون دينار كويتي في عام  68.2من بنك برقان مسييييييييياهمي ب الخاصانخفض صيييييييييافي الدخل للسييييييييينة  •

 باملائة. 4.3، وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 2017كويتي في عام 

مليون دينار  82.6باملائة ليبلغ  26.6بنسبة  2018 ديسمبر 31املنتهية في  سنةللبنك برقان ساهمي مب الخاص لسنةصافي الدخل لارتفع  •

، ويعزو ذلك إلى زيادة إيرادات الفوائد 2017 ديسيييييييمبر 31املنتهية في  سييييييينةالبنك للالخاص بمسييييييياهمي كويتي وذلك مقابل صيييييييافي الدخل 

 عن طريق زيادة رسوم املخصصات.
 
 وإيرادات بدون فوائد، وهو ما تم تعويضه جزئيا

 

 مجموعة الخليج للتأمين

"( كشيييييييركة مسييييييياهمة كويتيييييييية فيييييييي دولييييييية الكوييييييييت بموجيييييييب مجموعـــــــة الخلـــــــيج للتـــــــأمينتأسسيييييييت مجموعييييييية الخلييييييييج للتيييييييأمين ش.م.ك.ع. )"

 .بورصة الكويت، وقد أدرجت أسهم الشركة في 1962أبريل  9املؤرا  25يري رقم املرسوم األم

 وتخضع شركات التأمين الكويتية للتنظيم من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ص.ب  شارع خالد بن الوليد، منطقة شرق، مدينة الكويت،، 42برج كيبكو، الدور في  ملجموعة الخليج التأمينويقع عنوان املقر الرئيس ي 

 ، دولة الكويت.13011، الصفاة 1040

  .الشركةباملائة من رأس مال هذه  82بعد بيع دولة الكويت لحصتها البالغة  1996في عام  مجموعة الخليج للتأمين خصخصةوقد تم 
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بإعادة هيكلة كيانها لتصبح شركة قابضة وذلك من أجل اإلشراف على كافة شركات املجموعة. مجموعة الخليج للتأمين ، قامت 2013في 

 وسييييييولة مجموعة الخليج للتأمين ومازالت 
 
تحتفظ بترخيصيييييها كشيييييركة تأمين منظمة تمارس أنشيييييطتها في السيييييوق الكويتي، وتمتلك أصيييييوال

موعة بنقل أنشطة التأمين املحلية الخاصة بها إلى شركة الخليج للتأمين قامت املج كافية للمساهمة في خطة التوسع وبرنامج الديون. وقد

 أكبر شركات املجموعة من حيث إجمالي عوائد األقساط. وكانت "( واعادة التأمين شركة الخليج للتأمين)" وإعادة التأمين
 
عد حاليا

ُ
، وهي ت

عد 
ُ
 إليرادات مجموعة الخليج للتأمينباملائة من قبل  99.8، اململوكة بنسييييييييييبة شــــــــــركة الخليج للتأمين واعادة التأمينت

 
 رئيسيييييييييييا

 
، مصييييييييييدرا

 وأرباح املجموعة. 

 ديسييييييييمبر 31باملائة وذلك كما في  40.5نسييييييييبة  مجموعة الخليج للتأمينفي للشــــــــركة املصــــــــدرة  املباشييييييييرةلكية الفعلية املوقد بلغت حصيييييييية 

 باملائة. 45.4ملجمعة . كما بلغت حصة امللكية الفعلية ا2018

مجموعة شييييييييركة التأمين الرائدة في دولة الكويت من حيث الدخل املحقق من أقسيييييييياط التأمين. وتصييييييييدر  مجموعة الخليج للتأمينوتعتبر 

والحوادث والتأمين على الحياة   الهندسيييية ،وثائق تأمين مختلفة الفئات تشيييمل وثائق التأمين البحري والطيران واملمتلكات الخليج للتأمين

 والتأمين الص ي.

االسيييييتحواذ أو االسيييييتثمارات املختارة في املناطق املسيييييتهدفة صيييييفقات إسيييييتراتيجيتها للتوسيييييع اإلقليمي عن طريق  شـــــركة الخليج للتأمينتتبع 

 شــركة الخليج للتأميندة. قامت عبر طلبات الحصييول على تراخيص جدي غير معتادضيياعفات القيمة الدفترية ، وبشييكل مل متحفظةوبقيم 

ا   في الجزائر ودخلت السوق التركية بهذه الطريقة. مركزها بتجميعمؤخر 

 في دولة الكويت، قامت بتوسيع رقعتها في منطقة دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا  شركة الخليج للتأمينوبعد أن حققت 
 
 مميزا

 
حضورا

 عن طريق:

. وعقب حدوث تغيير 2000شركة لؤلؤة السعودية للتأمين في اململكة العربية السعودية في عام  في  باملائة 100حصة االستحواذ على  •

مع مسييتثمرين آخرين بإنشيياء شييركة البروج للتأمين التكافلي والتي تم إدراجها في السييوق  مجموعة الخليج للتأمينفي القوانين، قامت 

. وقد تم نقل 2010، والتي حصييييييييييييلت على ترخيصييييييييييييها التجاري في فبراير 2009"( في أكتوبر تداول السييييييييييييعودي لتداول األوراق املالية )"

 فور االنتهاء من اإلجراءات الرسيييييييمية 
 
أنشيييييييطة التأمين التي تزاولها شيييييييركة لؤلؤة السيييييييعودية للتأمين إلى الشيييييييركة التي تأسيييييييسيييييييت حديثا

 (؛2018ديسمبر  31لبروج للتأمين التكافلي وذلك كما في باملائة في شركة ا 27.0حصة بنسبة  مجموعة الخليج للتأمين)تمتلك 

إنشيييييييييييياء شييييييييييييركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. في لبنان عن طريق دمج شييييييييييييركة تراسييييييييييييت العاملية للتأمين، وهي شييييييييييييركة  •

 2003لتأمين ش.م.ل. في عام مسييياهمة لبنانية، مع شيييركة الفجر للتأمين وإعادة التأمين، إلنشييياء شيييركة فجر الخليج للتأمين وإعادة ا

 (؛2018ديسمبر  31الخليج وذلك كما في  باملائة في شركة فجر 92.7حصة بنسبة  مجموعة الخليج للتأمين)تمتلك 

 مجموعة الخليج للتأمين)تمتلك  2005شييركة املجموعة العربية املصييرية للتأمين ش.م.م. في فبراير  في أغلبيةاالسييتحواذ على حصيية  •

 (؛2018ديسمبر  31العربية املصرية للتأمين وذلك كما في  باملائة في املجموعة 94.9حصة بنسبة 

 –الخليج للتأمين مجموعة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. )" باملائة في الشيييييييييييركة 21.4االسيييييييييييتحواذ على حصييييييييييية ملكية بنسيييييييييييبة  •

 31باملائة كما في  56.1، ثم إلى نسيييييييبة 2008باملائة في عام  51.2، وقد ارتفعت تلك النسيييييييبة بعد ذلك إلى 2005"( في ديسيييييييمبر البحرين

 31البحرينية الكويتية للتأمين وذلك كما في  باملائة في الشيييييركة 56.1حصييييية بنسيييييبة  مجموعة الخليج للتأمين)تمتلك  2010ديسيييييمبر 

 (؛2018ديسمبر 

"(، وهي التكافلحصييييييييييييتها في رأس مال شييييييييييييركة تكافل الدولية ش.م.ب. )" البحرين –الخليج للتأمين مجموعة ، زادت 2017في أبريل  •

 التكافلفي املائة(. ونتيجة لذلك، أصييييييييبحت شييييييييركة  40.9: 2016ديسييييييييمبر  31في املائة ) 63.6شييييييييركة مدرجة في بورصيييييييية البحرين ، إلى 

من ملكيتهييا  البحرين –الخليج للتــأمين مجموعــة ، زادت 2017تيياريخ. في يونيو شييييييييييييركيية تييابعيية للمجموعيية وتم توحيييدهييا من ذلييك ال

 البحرين –الخليج للتأمين مجموعة ، ارتفعت ملكية 2018في ديسييييييييمبر  في املائة في التكافل. 67.3في املائة إلى  63.6للمسيييييييياهمين من 

 ؛%81.9إلى  التكافلفي 
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بحصييية ملكية مباشيييرة أولية تبلغ  2006"( في ديسيييمبر ســـورية –الخليج للتأمين مجموعة إنشييياء الشيييركة السيييورية الكويتية للتأمين )" •

باملائة في  54.4حصيييييييييييية بنسييييييييييييبة  مجموعة الخليج للتأمين)تمتلك  2007باملائة. وقد بدأت الشييييييييييييركة املذكورة عملياتها في عام  44.4

 (؛2018ديسمبر  31الشركة السورية الكويتية للتأمين وذلك كما في 

"( في دوليية الكويييت، وتمتلييك الكويــت -الخليج للتــأمينمجموعــة ء شييييييييييييركيية الخليج للتييأمين وإعييادة التييأمين ش.م.ك. )مغلقيية( )"إنشيييييييييييييا •

. وقد بدأت 2018ديسيييييمبر  31باملائة وذلك كما في  99.8حصييييية ملكية فعلية في تلك الشيييييركة بلغت نسيييييبتها  مجموعة الخليج للتأمين

 بعد الحصول على الترخيص الالزم من الجهات الرسمية الكويتية؛ 2008يناير  1مستقل بتاريخ الشركة عملياتها ككيان قانوني 

"( األردن –شــركة الخليج للتأمين )" ردنيةاأل  .ش.م.أباملائة في شييركة الشييرق العربي للتأمين  42.0االسييتحواذ على حصيية ملكية بنسييبة  •

البنك األردني من  2009باملائة في شهر يونيو  13كية إضافية بلغت نسبتها ، باإلضافة إلى االستحواذ على حصة مل2009في شهر مايو 

. 2010باملائة وذلك كما في ديسييييمبر  88.7 امللكية إلى (؛ والتي زادت بعد ذلك إلى نسييييبةاملجموعة)صييييفقة داخلية بين شييييركات  الكويتي

مجموعة لحصييييييييية السيييييييييوقية والعوائد املحققة )تمتلك وتعتبر شيييييييييركة الشيييييييييرق العربي للتأمين أكبر شيييييييييركة تأمين في األدرن من حيث ا

 ؛(2018ديسمبر  31باملائة في شركة الشرق العربي للتأمين وذلك كما في  90.4حصة بنسبة  الخليج للتأمين

املصييييرية شييييركة املجموعة العربية تعرف مع  باملائة في الشييييركة املصييييرية للتأمين التكافلي ) 59.5االسييييتحواذ على حصيييية ملكية بنسييييبة  •

باملائة في الشييييركة  61.3حصيييية بنسييييبة  مجموعة الخليج للتأمين)تمتلك  2010في  "(مصــــر –شــــركة الخليج للتأمين "للتأمين ش.م.م.

 ؛(2018ديسمبر  31املصرية للتأمين وذلك كما في 

مجموعة الخليج )تمتلك  2011باملائة في شيييييييييييركة دار السيييييييييييالم للتأمين، العراق في عام  51.0االسيييييييييييتحواذ على حصييييييييييية ملكية بنسيييييييييييبة  •

 ؛(2018ديسمبر  31باملائة في شركة دار السالم لليتأمين وذلك كما في  71.8حصة بنسبة  للتأمين

 2012باملائة في شييييييركة الالينس للتأمين ش.م.ا. في دولة اإلمارات العربية املتحدة في عام  20.0االسييييييتحواذ على حصيييييية ملكية بنسييييييبة  •

 ؛(2018ديسمبر  31باملائة في شركة الالينس للتأمين وذلك كما في  20.0حصة بنسبة  مجموعة الخليج للتأمين)تمتلك 

مجموعة باملائة في شيييييييييركة األرجان العاملية العقارية ش.م.ك.ع. في دولة الكويت )تمتلك  20.0االسيييييييييتحواذ على حصييييييييية ملكية بنسيييييييييبة  •

 (؛ 2018ديسمبر  31باملائة في شركة األرجان العاملية العقارية وذلك كما في  20.0حصة بنسبة  الخليج للتأمين

باملائة في الشركة املصرية للتأمين التكافلي على املمتلكات واملسؤوليات ش.م.م. في جمهورية  25.0االستحواذ على حصة ملكية بنسبة  •

باملائة في الشيييييييييييركة املصيييييييييييرية للتأمين التكافلي على املمتلكات  25.0نسيييييييييييبة حصييييييييييية ب مجموعة الخليج للتأمينمصييييييييييير العربية )تمتلك 

 ؛(2018ديسمبر  31واملسؤوليات وذلك كما في 

التوسع في الجزائر عن طريق الشراكة مع شركات محلية، شركة هيدروكربون للتأمين والبنك الوطني الجزائري لتأسيس شركة تأمين  •

مجموعة الخليج مليون دوالر أمريكي. تمتلك  9.0الخليجية للتأمين على الحياة برأس مال يبلغ على الحياة، وهي الشييييييييييييركة الجزائرية 

 ؛ 2018ديسمبر  31% في الشركة الجديدة وذلك كما في 42.5حصة ملكية بنسبة  للتأمين

ئرية، وهي "الشيييييييركة باملائة في شيييييييركة تأمين جزا 51.0على حصييييييية ملكية بنسيييييييبة  مجموعة الخليج للتأمين، اسيييييييتحوذت 2015في عام  •

 31باملائة في الشييييييييركة الجزائرية للتأمينات وذلك كما في  51.0حصيييييييية بنسييييييييبة  مجموعة الخليج للتأمينالجزائرية للتأمينات" )تمتلك 

 (؛2018ديسمبر 

 و؛2016في يونيو  Anonim Şirketi Turins Sigorta  باملائة في شركة تأمين تركية 90حصة ملكية بنسبة  يازةح •

. واندمجت 2017وهي شركة تركية لللتأمين على غير الحياة في عام  ،AIG Sigorta Anonim Şirketiباملائة في  100حيازة حصة بنسبة  •

 (.2018ديسمبر  31باملائمة كما في  99.2)حصة بنسبة  Gulf Sigortaتحت اسم  Turins Sigortaو AIG Sigortaكل من 

في أن تصييبح رائدة في السييوق اإلقليمي عن طريق زيادة تركيزها على العمالء، وأن  وعة الخليج للتأمينملجموتتمثل االسييتراتيجية األسيياسييية 

تركز على اقتصييييييييييييادات  مجموعة الخليج للتأمينهي الجهة الوحيدة التي تلبي كافة احتياجات التأمين لعمال ها. كما أن  املجموعةتصييييييييييييبح 

الجزائر، وتونس، واملغرب، الخ(، بغرض توسيييييييع رقعة نشيييييياطها؛ و  التعاون الخليجيدول مجلس )وشييييييمال إفريقيا  منطقة الشييييييرق األوسييييييط

بوضع خطة  مجموعة الخليج للتأمينأنشطتها. وباإلضافة إلى ذلك، فقد قامت  املجموعةإضافة إلى االقتصادات الحالية التي تمارس فيها 

 ي معرفة السلوك الشرائي للعمالء.متعددة املراحل لبرنامج إدارة العالقة مع عمال ها؛ بغية التعمق ف
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على منتجات التأمين التكافلي )منتجات التأمين املتوافقة مع أحكام الشييييييريعة اإلسييييييالمية(، كما سييييييوف  الخليج للتأمين مجموعةكما تركز 

 الخليج للتأمينمجموعة ، أنشييييييييييييأت 2008وفي عام  .من البنوك جدد اءعن قنوات توزيع جديدة وشييييييييييييرك  الخليج للتأمين مجموعةتبحث 

 وحدة للتأمين التكافلي التي تقدم منتجات التأمين على الحياة وغيرها من منتجات التأمين بأسيييلوب يتوافق مع أحكام الشيييريعة اإلسيييالمية.

 البحرين ومصر.مملكة ، وحاليا عمليات التكافل في الكويت و التكافلإستراتيجية لتطوير أعمال  الخليج للتأمين مجموعةلدى 

 

صــــدرة الشــــركة، أعلنت 2010وفي سييييبتمبر 
ُ
وهي شييييركة عاملية ، فيرفاكس فاينانشييييال هولدينغزشييييركة  أنها أبرمت عالقة اسييييتراتيجية مع امل

رائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين ويقع مقرها الرئيسييي ي في كنيييييييييييييييدا. وكجزء من الصيييفقة، قامت شيييركة شيييقيقة لشيييركة فيرفاكس بشيييراء 

 مجموعة الخليج للتأمين. باملائة في  41.3حصة ملكية بنسبة 

 

 مارس 31دينار كويتي للسيييهم الواحد وذلك كما في نهاية يوم التداول بتاريخ  0.665 مجموعة الخليج للتأمينوقد بلغ سيييعر اإلقفال ألسيييهم 

 مليون دينار كويتي. 119.0بلغت الخليج للتأمين ملجموعة ، مما يعني أن القيمة السوقية 2019

 

 مالي:ملخص 

 31للسيييييييييييينة املالية املنتهية في  ملجموعة الخليج للتأمينتم اسييييييييييييتخالص املعلومات املالية املبينة أدناه من البيانات املالية املجمعة املدققة 

 .2018ديسمبر  31و 2017ديسمبر 

 

 باملليون دينار كويتي

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 
 

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2017ديسمبر

 *إدراجها معاد

 31املنتهية في  سنةكما في ولل

 2018ديسمبر

  529.3  492.8   374.8  )معاد ادراجها(* املوجوداتإجمالي 

  335.7  304.8   213.2  أقساط التامين املكتتبة 

  12.0  8.3   13.4  صافي الدخل من وثائق التأمين

  14.7  10.8   14.4  الربح للسنة 

  11.9  10.1   12.0  الشركة األم مساهميالخاص بالربح للسنة 

  66.5  56.2   67.0  ربحية السهم )بالفلس( )األساسية(

  66.5  56.2   67.0  ربحية السهم )بالفلس( )املخففة(

السييييييييييياسيييييييييات  8، وفقا ملعيار املحاسييييييييييبة الدولي 2018 ديسييييييييييمبر 31املنتهية في  سيييييييييينةلل املدققة املالية املجمعة  البيانات املدرجة في  2017ديسييييييييييمبر  31كما في املقارنة املجمعة املوجودات *تم إعادة إدراج إجمالي 

 املحاسبية.

 2017مليون دينار كويتي في عام  304.8ليصييييييييييييل إلى  2016مليون دينار كويتي في عام  213.2أقسيييييييييييياط التأمين املكتتبة من  إجمالي إرتفع •

 بنسبة 
 
باملائة، ويرجع ذلك إلى النمو في عمليات التأمين الطبي في الكويت وحيازة شركة تركية للتأمين على غير الحياة.  42.9مسجال نموا

مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ  335.7باملائة ليصيل إلى  10.2بنسيبة  2018 ديسيمبر 31املنتهية في سينةاملكتتبة ل أقسياط التأمين رتفعوا

ا من قبل  التأمين املكتتبةط اقسييييييييأكان النمو في إجمالي  .2017 ديسييييييييمبر 31املنتهية في سيييييييينة مليون دينار كويتي ل 304.8 شــــــــركة مدفوع 

 .من العمالء الحاليين وإضافة عمالء جددالتأمين ط اقسأمع زيادة  تركيا –ة الخليج للتأمين شرك و البحرين –الخليج للتأمين 

، وذلك 2017مليون دينار كويتي في عام  8.3ليصييييييييييييل إلى  2016مليون دينار كويتي في عام  13.4انخفض صييييييييييييافي دخل وثائق التأمين من  •

. وارتفع صيييييييييييييافي دخييل وثييائق التييأمين  السيييييييييييييييارات قطيياعفي  التعويضيييييييييييييات ارتفيياع إلىبيياملييائيية؛ ويرجع تلييك  38.6بلغييت نسييييييييييييبتييه خفيياض نبييا

 ديسييييييييييييمبر 31املنتهية في  لسيييييييييييينةمليون دينار كويتي ل 8.3مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ  12.0إلى  2018 ديسييييييييييييمبر 31املنتهية في لسيييييييييييينةل

 األردن –الخليج للتـأمين  مجموعـةبسييييييييييييبيب التحسيييييييييييين في مجيال األعميال الطبيية في  2018ارتفع صيييييييييييييافي دخيل االكتتياب في عيام  .2017

 الكويت. –الخليج للتأمين  مجموعةو

مليون دينار كويتي في  10.1ليصيييييييل إلى  2016مليون دينار كويتي في عام  12.0الشيييييييركة األم من مسييييييياهمي ب الخاصانخفض صيييييييافي الربح  •

بصييورة رئيسييية  الربح الخاص بمسيياهمي الشييركة األمباملائة. ويرجع االنخفاض في صييافي  16.1، وذلك بانخفاض بلغت نسييبته 2017عام 

مليون  11.9الشيييييركة األم بقيمة مسييييياهمي ب الخاصصيييييافي ربح  مجموعة الخليج للتأمين. وقد سيييييجلت االكتتابإيرادات إلى االنخفاض 

كانت ، 2017 ديسيييييمبر 31املنتهية في  سييييينةللمليون دينار كويتي  10.1 بييييييييييييييييييوذلك مقارنة  2018 ديسيييييمبر 31املنتهية في  سييييينةدينار كويتي لل

 .االستثمار إيراداتإلى جانب زيادة  االكتتاب إيراداتالزيادة مدفوعة بتحسن 
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 شركة الخليج املتحد القابضة

إلعادة الهيكلة، حيث تم فصييييييل األنشييييييطة املصييييييرفية املنظمة عن الخدمات غير املنظمة.  2017خالل  .ش.م.بالخليج املتحد  بنكخضييييييع 

صــدرةالشــركة ولهذا الغرض، قامت 
ُ
ش.م.ب.  شــركة الخليج املتحد القابضــةبتأسيييس شييركة مسيياهمة عامة في مملكة البحرين باسييم  امل

 .لبنك الخليج املتحدصرفية املنظمة باملائة من األعمال امل 100والتي استحوذت على حصة بنسبة 

شــــــركة الخليج إلى  بنك الخليج املتحدكجزء من عملية إعادة هيكلة الشييييييركة، تم تحويل محفظة االسييييييتثمارات الرئيسييييييية املدارة من قبل 

ين املركزي. أما بنك تقليدي لتقديم الخدمات املصرفية يخضع لرقابة وإشراف مصرف البحر  بنك الخليج املتحد. ويظل املتحد القابضة

بها بالنسبة لألنشطة املصرفية املنظمة )ومنها اإلقراض وقبول الودائع( وإدارة األصول وأنشطة االستثمارات املصرفية وااللتزمات املتعلقة 

 .بنك الخليج املتحدعلى مستوى  واظل

اسييييييين ومميزين، وتهدف إلى تحسييييييين األداء وقد اشييييييتملت عملية إعادة الهيكلة اإلسييييييتراتيجية على وضييييييع أهداف واضييييييحة لخطي أعمال أسيييييي

إعادة قبل  لبنك الخليج املتحداملركز املالي لشــــــــــــركة الخليج املتحد القابضــــــــــــة وزيادة فاعلية األعمال. وتعكس البيانات املالية املجمعة 

 .املتحد القابضةشركة الخليج ليصبح على مستوى  لبنك الخليج املتحد، وقد تم تحويل هيكل املساهمة الحالي الهيكلة

، وبعييد الحصييييييييييييول على موافقيية الجهييات الرقييابييية، تمييت 2017سييييييييييييبتمبر  25وفي اجتميياع الجمعييية العمومييية غير العييادييية املنعقييدة بتيياريخ 

بنك الخليج بسيييهمين في  شـــركة الخليج املتحد القابضـــةاملوافقة على خطة إعادة هيكلة الشيييركة والتي تشيييمل مبادلة كل سيييهم من أسيييهم 

، مع 2017سييبتمبر  28في بورصيية البحرين بتاريخ  شــركة الخليج املتحد القابضــة. وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، تم إدراج أسييهم املتحد

 .بنك الخليج املتحدإلغاء إدراج أسهم 

 2017يونيو  28بتاريخ  والسييياحة هي شييركة بحرينية مسيياهمة عامة مسييجلة لدى وزارة الصييناعة والتجارة شــركة الخليج املتحد القابضــة

، 4. األنشييطة الرئيسييية للشييركة هي أنشييطة شييركة قابضيية بموجب التصيينيف الصييناعي الدولي املوحد، تعديل 114160بسييجل تجاري رقم 

في البحرين. للشييركة، من خالل شييركاتها التابعة والزميلة، مصييالح في الخدمات  ملجموعةا النشييطة ، وتعمل كشييركة قابضيية642الرمز رقم 

واالسييييتثمارية وخدمات إدارة األصييييول والعقار. كما تدير الشييييركة القابضيييية، من خالل شييييركاتها التابعة والزميلة، محفظة متنوعة التجارية 

من االسييتثمارات في صييناديق امللكيات الخاصيية واألسييهم الخاصيية واملنتجات املنظمة ومحافظ التداول. العنوان املسييجل للشييركة القابضيية 

 ، املنامة، مملكة البحرين. 5565، املنطقة الديبلوماسية، ص.ب. حدبنك الخليج املتهو برج 

   بنك الخليج املتحدو بنك برقان، أنهى 2014و 2013في  الصييييفقاتبعد سييييلسييييلة من 
 
( اإلسييييتحواذ شــــركة الخليج املتحد القابضــــة)حاليا

 مفي مالطا، ويملك كل منه"( فيم بنك)" .FIMBank p.l.cعلى 
 
% على التوالي، وبلغت حصيييييييية 78.7% و8.5حصيييييييية بنسييييييييبة  فيم بنكفي  ا حاليا

في  1.8 تهانسيييييبتبلغ  حصييييية ملكيةالبنك التونسييييي ي الدولي ويملك  ( 2018 ديسيييييمبر 31% كما في 89.0 فيم بنكفي  لمجموعةل املجمعة ملكية

أحد البنوك الدولية املتخصيييييييييصييييييييية في عمليات التمويل التجاري وتقديم حلول التمويل  فيم بنك . ويعتبر) 2018 ديسيييييييييمبر 31في  كمااملائة 

 التجاري للشركات والبنوك واألفراد على مستوى العالم. 

صــــــدرةللشــــــركة املباشييييييرة  الفعلية، بلغت حصيييييية امللكية 2018 ديسييييييمبر 31في 
ُ
باملائة، وبلغت  48.3 شــــــركة الخليج املتحد القابضــــــةفي  امل

 باملائة. 93.0املجمعة  الفعليةحصتها 

دوالر أمريكي( للسييهم،  3.29دينار كويتي ) 0.999 شــركة الخليج املتحد القابضــة، بلغ سييعر إقفال سييهم 2019 مارس 31وبنهاية التداول في 

 مليون دوالر أمريكي(. 1,359.9مليون دينار كويتي ) 412.5 مبلغ وقدرهلتبلغ القيمة السوقية

وشــركة العقارات  FIMBankو بنك الخليج املتحدجمع في املعلى مسييتوى  لشــركة الخليج املتحد القابضــةوتتمثل االسييتثمارات الرئيسييية 

 .املتحدة وبنك برقان

 

 بنك الخليج املتحد

. وتتمثل 10550وذلك بموجب سييييييجل تجاري رقم  1980بنك الخليج املتحد ش.م.ب شييييييركة مسيييييياهمة تأسييييييسييييييت في مملكة البحرين في عام 
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وشييييركاته التابعة في إدارة األصييييول والعمليات املصييييرفية االسييييتثمارية وعمليات الخزينة وغير ذلك  لبنك الخليج املتحداألنشييييطة الرئيسييييية 

 من األنشطة املتعلقة باالستثمار.

 ، املنامة، مملكة البحرين.5964 ، املنطقة الدبلوماسية، ص.ببنك الخليج املتحدهو برج  لبنك الخليج املتحدعنوان املقر الرئيس ي 

 باسيييم مؤسيييسييية  بنك الخليج املتحدتم تسيييجيل 
 
بموجب ترخيص بنك اسيييتثماري صيييادر من بنك البحرين املركزي )الذي كان يعرف سيييابقا

ي مملكة ، قام مصييييييييييييرف البحرين املركزي بتنفيذ إطار رقابي وتشييييييييييييريعي جديد ملنح تراخيص البنوك ف2006يوليو  1وبتاريخ  نقد البحرين(.

 كبنك أعمال تقليدي. بنك الخليج املتحدالبحرين. وبموجب اإلطار الجديد، تم ترخيص 

 لعمالئه باقة كاملة من العمليات املصيييييرفية االسيييييتثمارية )بما في ذلك تمويل الشيييييركات والخدمات االسيييييتشيييييارية(، بنك الخليج املتحديقدم 

والوسيييييياطة، ويقدم البنك تلك الخدمات سييييييواء بشييييييكل مباشيييييير أو غير مباشيييييير من  وخدمات إدارة األصييييييول  ،التجاريةالعمليات املصييييييرفية و 

يمتلك محفظة متنوعة  بنك الخليج املتحدخالل شيييييييركاته التابعة والشيييييييركات الزميلة في قطاع الخدمات املالية. وباإلضيييييييافة إلى ذلك، فإن 

 وأوراق مالية وغيرها من األدوات املالية األخرى.جة، من االستثمارات الخاصة تشمل صناديق استثمار ملكية خاصة مدرجة وغير مدر 

 ملخص مالي:

 بالدوالر األمريكي(املعروضيييييييييييية ) لبنك الخليج املتحدتم اسييييييييييييتخالص املعلومات املالية املبينة أدناه من )أ( البيانات املالية املجمعة املدققة 

املالية املنتهية  واتللسيينلشــركة الخليج املتحد القابضــة   . )ب( البيانات املالية املجمعة املدققة2016ديسييمبر  31للسيينة املالية املنتهية في 

 .2018ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31في 

 باملليون دوالر أمريكيجميع املبالغ 

 31كما في وللســــنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 

 31وللســــنة املنتهية في كما في 

 2017 ديسمبر

 31املنتهية في  سنةكما في ولل

 2018 ديسمبر

 3,398.6 3,017.0 3,005.7 موجوداتإجمالي 

 208.0 156.6 138.0 مجموع الدخل

 24.0 17.6 1.0 صافي ربح للسنة من العمليات املستمرة

 18.63 12.7 6.3 للسنة األمالشركة مساهمي ب الخاصصافي الربح 

الشركة مساهمي ب الخاصربحية السهم من العمليات املستمرة 

 )بالسنت( )األساسية( األم

0.8 2.6 2.2 

الشركة مساهمي ب الخاصربحية السهم من العمليات املستمرة 

 )بالسنت( )املخففة( األم

0.8 2.6 2.2 

 بنك الخليج املتحديشتمل على نتائج أول تسعة أشهر لنتائج  2017لعام  لشركة الخليج املتحد القابضة، فإن بيان الدخل 2017قد بدأت عملياتها في أكتوبر شركة الخليج املتحد القابضة مالحظة: بما أن 

 لشركة الخليج املتحد القابضة.والربع الرابع 

، أي بزيادة 2017ديسيييييمبر  31أمريكي وذلك كما في مليون دوالر  3,017.0 شـــــركة الخليج املتحد القابضـــــة موجوداتبلغ إجمالي قاعدة  •

  2016ديسمبر  31باملائة مقارنة بالسنة املالية املنتهية في  0.4قدرها 

مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها  3,398.6 شــــــــــــركة الخليج املتحد القابضــــــــــــة موجودات، بلغ إجمالي قاعدة 2018ديسييييييييييييمبر  31في كما  •

إلى  ذمم املدينة، انخفضييييييييت القروض وال2018ديسييييييييمبر  31في كما  . 2017ديسييييييييمبر  31مقارنة بالسيييييييينة املالية املنتهية في  في املائة 12.6

بعض إلى إعادة تصنيف  بشكل أساس يويرجع ذلك  2017ديسمبر  31في كما  مليون دوالر أمريكي 972.3مليون دوالر أمريكي من  664.5

. بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لتصييييينف كاسيييييتثمارات مدرجة ذمم املدينةلقروض والا املدرجة ضيييييمن شيييييركتها التابعةأصيييييول 

في املائة كما  25.1مقارنة بييييييييييي  2018ديسمبر  31في املائة من إجمالي املوجودات كما في  22.1شكلت االستثمارات في الشركات الزميلة كما 

في املائة من  26.3 املتداولةواالستثمارات غير  قائمة الدخلمة العادلة من خالل . بلغت االستثمارات املدرجة بالقي2017ديسمبر  31في 

 2017ديسمبر  31في املائة كما في  13.4مقارنة بي  2018ديسمبر  31في  املوجودات كماإجمالي 

مليون دوالر  138.0أمريكي من  مليون دوالر 156.6باملائة إلى  13.5بنسييييييبة  2017ديسييييييمبر  31ارتفع مجموع الدخل في السيييييينة املنتهية في  •

، ويرجع ارتفاع مجموع الدخل بصييييفة أسيييياسييييية إلى ارتفاع في إيرادات الفوائد ودخل 2016ديسييييمبر  31أمريكي بالسيييينة املالية املنتهية في 

 االستثمار التي يقابلها جزئيا انخفاض حصة النتائج في الشركات الزميلة
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مليون دوالر  156.6مليون دوالر أمريكي من  208.0في املائة إلى  32.8بنسيييييييييبة  2018ديسيييييييييمبر  31ارتفع إجمالي الدخل للسييييييييينة املنتهية في  •

، يةاالسييييييييييييتشييييييييييييار وخدمات اإلدارة  خدمات  ، ويرجع ذلك في املقام األول إلى ارتفاع رسييييييييييييوم2017ديسييييييييييييمبر  31أمريكي للسيييييييييييينة املنتهية في 

بيت شيييركة  على  كامكو الشيييراء بسيييعر مغري واملتعلقة بصيييفقة اسيييتحواذ شيييركة ناتجة منمليون دوالر أمريكي  24بلغ  باإلضيييافة إلى ربح

شييركة  االسييتحواذ على كامكو شييركة أكملتوقد بيت االسييتثمار العاملي. شييركة نتائج  تجميع، باإلضييافة إلى "(جلوبل)" االسييتثمار العاملي

( في البيانات 2018ربعة أشيييييييهر )من سيييييييبتمبر إلى ديسيييييييمبر ملدة أ جلوبلشيييييييركة  نتائج وتجميع ، وبالتالي تم دمج2018في سيييييييبتمبر  جلوبل

 بنك الخليج املتحد وتجميع بيانات من خالل دمج 2018لعام  الخليج املتحد القابضة لشركة املجمعةاملالية 

مليون دوالر  6.3من  2017ديسييمبر  31لسيينة املنتهية في لمليون دوالر أمريكي  12.7إلى  الشييركة األممسيياهمي ب الخاصارتفع صييافي الربح  •

ويرجع ارتفاع األرباح بصييييييييفة أسيييييييياسييييييييية إلى االرتفاع في مجموع الدخل. ارتفع صييييييييافي الربح  .2016ديسييييييييمبر  31لسيييييييينة املنتهية في ل أمريكي

األول  الزيادة في الربح في املقامترجع و . مليون دوالر أمريكي 18.6إلى  2018 ديسيييمبر 31املنتهية في  للسييينة الشيييركة األمالخاص بمسييياهمي 

 إلى زيادة في إجمالي الدخل

 

 مجموعة بانرر اإلعالمية

وذلك لدمج عمليات  وشييييييركة موارد كيبكوكشييييييركة محاصيييييية بين كل من شييييييركة  2009تأسييييييسييييييت مجموعة بانثر اإلعالمية املحدودة في عام 

تعتبر ، 2018ديسيييييييمبر  31كما في وأوربت.  شيييييييوتايماثنين من أكبر مشيييييييغلي القنوات التلفزيونية املدفوعة في منطقة الشيييييييرق األوسيييييييط وهما 

صـــــــــدرةالشـــــــــركة 
ُ
باملائة من هذه املجموعة، 60.5 جراء تملك حصييييييييية ملكية فعلية بنسيييييييييبة  مجموعة بانرر اإلعالميةاملسييييييييياهم األكبر في  امل

 العاملي، ويقع مقرها الرئيس ي في دبي.وتمتلك شركة موارد النسبة املتبقية منها. كما أن مجموعة بانثر اإلعالمية مسجلة في مركز دبي املالي 

، دبي، اإلمارات 502211ص. ب  ، مدينة دبي لإلعالم، شارع البروج، OSN  1مبنى  هو عنوان املقر الرئيس ي ألعمال مجموعة بانثر اإلعالمية

 العربية املتحدة.

دولة، ولكن مع  25املجموعة تراخيص تشيييييييييييغيل في كما تمتلك هذه ". OSNتحت اسيييييييييييم العالمة التجارية " مجموعة بانرر اإلعالميةوتعمل 

أسيييواق أسييياسيييية، وهي اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السيييعودية والكويت وقطر ومصييير والبحرين واألردن.  7على  الحالي التركيز

 وذلك كما في  مليون  1.1 مجموعة بانرر اإلعالميةوقد بلغ عدد املشيييييتركين في 
 
. كما تلبي هذه املجموعة الطلب على 2018 ديسيييييمبر 31عميال

 152والفلبينية في منطقة الشيييرق األوسيييط وشيييمال أفريقيا من خالل قنواتها املميزة التي يبلغ عددها  اآسييييالبرامج العربية والغربية وجنوب 

تعرض البرامج  قناة فلبينية 15قناة جنوب آسيييييييييييييوية و 38قناة تملكها وتشييييييييييييغلها و 31 تشييييييييييييمل ،HDقناة فائقة الجودة  72قناة بما في ذلك

وتقدم هذه املجموعة أحدث أفالم ومسيييلسيييالت  الدراما والبرامج الترفيهية املميزة باللغة العربية واإلنجليزية وكذلك بعض اللغات اآلسييييوية.

العالم مثل ديزني،  هوليوود في الشيييرق األوسيييط. وباإلضيييافة إلى ذلك، تحتوي هذه املجموعة بعض أشيييهر القنوات التلفزيونية على مسيييتوى 

تتمتع باإلضافة،  .Shasha، وMBC+ ،Al Yawm، باإلضافة إلى القنوات العربية مثل MTV( وكذلك قنوات املوسيقى E! Entertainmentو)

تقدم محتوى بلغات متعددة تشيييييمل  ويةآسييييييجنوب  باإلضيييييافة إلى قنواتالعاملي،  ICCبحقوق البث الحصيييييري للبطوالت العاملية مثل كأس 

 للغة الهندية واألوردو والبنغالية والتاميلية واملاالياالم. ا

، وجهاز اسييييييييييييتقبال عن طريق HDمن الطابع التكنولوجي املتطور، وكانت أول من أطلق منصييييييييييييية التلفزيون عبر اإلنترنت،  OSNتسييييييييييييتفيد 

 في املنطقة. VODاألقمار الصناعية واالنترنت ومسجل ذو مساحة عالية، كما له القدرة على الطلب وخدمات 

، مما يدعم جميع OSN، وبرمجة االشيييييييتراكات، باإلضيييييييافة إلى متجر  VODعددا كبيرا من أصيييييييول الفيديو حسيييييييب الطلب OSNكما تمتلك 

  iOSوالخدمات الخطية املتوافقة مع  VODهي منصييية الرقمية املربوطة، وتتألف من مزيج من  OSN Playومحتوياتها املتعلقة باملعامالت. 

ا من  (OTT) (Over the Top)قائمة بذاتها بأسيييعار منخفضييية  WAVOتعد وأجهزة التلفزيون الذكية.  Androidو سييييتم إعادة إطالقها قريب 

ا إلى جنب  WAVOخالل واجهة مسيييييتخدم فائقة وقدرات وظيفية. بعد إعادة التشيييييغيل ، من املتوقع أن توفر  تجربة سيييييلسييييية لعمال ها، جنب 

، التجاريةمسييييتوى العالم. من املتوقع أن تكون هذه املنصيييية واحدة من املحركات الرئيسييييية للنمو في األعمال  مع أفضييييل املحتوى املتاح على

 وهي موجهة نحو الجمهور الرقمي في املنطقة.

املخاطر لنموذج العمل من خالل التنويع في  باإلضييييييييييافة إلى تقليلالعديد من املبادرات لتحسييييييييييين تجربة العمالء  OSNخالل العام، طرحت 
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ا أسعار جديد طورت. وقد OTTالحزم ذات األسعار املنخفضة و  العمالء  حيث سيستفيد، في أسواقها األساسية"( الفرق )" ةالشركة مؤخر 

 عامليين ظهور العبينخفض األسييييييييييييعار. عالوة على ذلك ، ومع اسييييييييييييتمرار تطور الصييييييييييييناعة من خالل  بسييييييييييييببمن قنوات البيع عبر اإلنترنت 

التشيييغيلية الكفاءات بشيييكل مسيييتمر في كل من التحول الرقمي واإلنتاجية  OSN تقودمنخفضييي ي التكلفة وظروف اقتصيييادية كبرى صيييعبة، 

 لتطوير نموذج أعمال أكثر مرونة.

 ملخص مالي:

صدرة شركةالكانت 
ُ
 شركةال، وافق مجلس إدارة 2018أغسطس  8باستخدام طريقة حقوق امللكية. في  OSN شركةفي  تبين مساهمتها امل

صدرة
ُ
صدرة شركةالقامت .  OSNبالكامل في اعلى الشروع في خطة لتصفية حصته امل

ُ
 استثماري دولي لهذا الغرض. مصرف بتعيين امل

من خالل تغيير  جم األعمال وتحسين املحتوى وعروض تتضمن الخيارات االستراتيجية )أ( إعادة تركيز النشاط التجاري على الربحية 

صدرة شركةالة املنتجات الرقمية )ب( إدخال شركاء استراتيجيين ؛ و )ج( بيع حص
ُ
تم تصنيف االستثمار في ، ونتيجة لذلك. OSNفي  امل

ا للمعيار الدولي  املوجودات غير املتداولة  - 5للتقارير املالية شركة محاصة إعالمية على أنه " أصل غير متداول محتفظ به لغرض البيع" وفق 

 سمبرید 31في  ةیاملركز املالي املجمع للسنة املنتھ انی"( في ب5املحتفظ بها للبيع والعمليات املوقوفة )"املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

صدرة شركةلاملالي املجمع بيان املركز في  OSN، بلغت القيمة الدفترية لي 2018ديسمبر  31في  كما .2018
ُ
محتفظ  موجوداتك سجلةاملو  امل

صدرة شركةال تعمل مليون دينار كويتي. 187.3لبيع غرض ابها ل
ُ
 بيع، وفي حالة OSNتحسين أعمال  عمليات من شأنهالتنفيذ  بجهد امل

 .OSN، تعتزم تحقيق سعر شراء يتجاوز القيمة الدفترية لي OSNحصتها في 

ا للمعايير الدولية للمجموعةاإلعالم وسائل مجمل قطاع  OSNيمثل نشاط  في ستثمار اإل ، يتم تصنيف 5التقارير املالية رقم عداد إل . وفق 

OSN الخاص بالقطاعاتإيضاح في اإلعالم  وسائل على أنه عملية متوقفة وبالتالي، لن يتم عرض قطاع. 

صدرةللشركة البيانات املالية املجمعة املدققة  من 29تم استخالص املعلومات املالية املبينة أدناه من إيضاح رقم 
ُ
 31للسنة املنتهية في  امل

صدرةللشركة املعلومات املالية املجمعة املدققة  من 31وكذلك إيضاح رقم  2017ديسمبر 
ُ
 .  2018 ديسمبر 31 املنتهية في سنةلل امل

 

 ليون دينار كويتيبامل

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2017ديسمبر

 31املنتهية في  سنةكما في ولل

 2018 ديسمبر

 *NA (30.2) (6.5) اإلعالموسائل قطاع  إيرادات

  *NA (30.2) (6.5) نتائج قطاع اإلعالم

من العمليات  سييييييييييينةإجمالي الخسيييييييييييارة الشييييييييييياملة لل

 املتوقفة

NA (53.0) (38.1**) 

حصييييييييييية املجموعة من إجمالي الخسيييييييييييارة الشييييييييييياملة 

 من العمليات املتوقفة سنةلل

NA (30.1) (23.0**) 

ا للمعايير الدولية للتقارير املالية  أصييلال ينطبق كما تم تصيينيفها على أنها " *
املحتفظ بها للبيع والعمليات املوقوفة )"املعيار الدولي إلعداد التقارير  ةتداولاملاألصييول غير  - 5غير متداول محتفظ به للبيع" وفق 

 "(5املالية 

 .متوقفة وعمليات للبيع به محتفظ متداول  غير كأصل التصنيف قبل ،2018 أغسطس 8 حتى النشاط يمثل **

 

 شركة العقارات املتحدة 

(، وتم 19140بموجب مرسييييوم أميري كشييييركة مسيييياهمة كويتية )مسييييجلة برقم  1973تأسييييسييييت شييييركة العقارات املتحدة ش.م.ك.ع في عام 

في برج الشييييييهيد، شييييييارع خالد بن الوليد، منطقة  لشــــــركة العقارات املتحدة. ويقع املقر الرئيسيييييي ي 1984في عام  بورصــــــة الكويتإدارجها في 

 الكويت. 13023، الصفاة، 2232شرق، ص.ب 

إدارة املنشيييييآت وأعمال املقاوالت وإدارة مختلفة والتي تشيييييمل شيييييركة عقارية متكاملة تقدم خدمات عقارية  شـــــركة العقارات املتحدةتعتبر 

منطقة الشييرق األوسييط وشييمال أفريقيا. ويتم و الشييركة ممتلكات عقارية وذلك في دولة الكويت تدير وتطور و . تسييتثمر واملرافق املشييروعات

بصيييورة مباشيييرة أو غير مباشيييرة من خالل الشيييركات التابعة أو األذرع االسيييتثمارية. وتتضيييمن  شـــركة العقارات املتحدةمتالك العقارات في ا

 من العقارات التجارية واإلدارية وعقارات قطاع الضيافة والعقارات السكنية. لشركة العقارات املتحدةاملحفظة العقارية 
 
 مزيجا

 ،2018 ديسيييييمبر 31وذلك كما في  املوجودات حيث من بورصـــــة الكويتثاني أكبر شيييييركة عقارية مدرجة في  ات املتحدةشـــــركة العقار تعتبر 
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، كما أنها تعد سييييييادس أكبر شييييييركة عقارية 2018 ديسييييييمبر 31مليون دينار كويتي وذلك كما في  616.8بقيمة  موجوداتحيث تمتلك قاعدة 

 . 2018 ديسمبر 31( كما في Market Capitalisationمن حيث القيمة السوقية ) بورصة الكويتمدرجة في 

صدرةللشركة بلغت حصة امللكية الفعلية املباشرة 
ُ
. كما 2018 ديسمبر 31باملائة وذلك كما في  53.8نسبة  شركة العقارات املتحدةفي  امل

 باملائة. 72.5بلغت حصة ملكيتها الفعلية املجمعة نسبة 

تتركز بصييييفة رئيسييييية في دولة الكويت، وكان معظمها يتم وفقا  شــــركة العقارات املتحدةالعمليات العقارية التي تقوم بها  السييييابق، كانتفي 

بتغيير استراتيجيتها في العقد األخير بهدف تنويع أصولها في مختلف قامت  الشركة إال أن. (BOT)لنظام مشاريع البناء والتشغيل والتحويل 

مييان، اإلمييارات العربييية املتحييدة، )األردن، مصيييييييييييير، عُ وأكثر من ذلييك قطيياعييات األعمييال، وتوسيييييييييييييع نطيياق أعمييالهييا وتواجييدهييا في دول املنطقيية 

بترشيييد الكثير من أصييولها خاصيية تلك العقارات املتحدة  شــركةقامت ، لبنان، وسييوريا واململكة املتحدة(. وخالل السيينوات األخيرة، املغرب

 
ُ
وباإلضافة إلى ذلك، فقد غير االستراتيجية وطبقت برنامج مبيعات محدد لتلك األصول يتم تنفيذه على مراحل. والدرة للربح األصول غير امل

 صييييياللة جاردنز مول الشيييييركة  أبرز مشييييياريع . وتضيييييم(BOT)على تخفيض اعتمادها على مشييييياريع البناء والتشيييييغيل والتحويل  الشيييييركةركزت 

)عمييان(، ومييارينييا وورلييد وفنييدق مييارينييا ومييارينييا بالزا )الكويييت(، فنييدق هيلتون هليوبوليس ووالييدوف أسييييييييييييتوريييا  وصييييييييييييالليية جيياردنز رزيييدنسييييييييييييز

مشييروع روشيية للشييقق السييكنية الراقية )لبنان(. وعالوة ، )األردن( ومول العبدلي، )مصيير( رزيدنسييز ومنازل  أسييوار، هليوبوليس تاور )مصيير(

شركة العقارات املتحدة  أتمت، 2018في عام . املغربو  الكويت تمتلك مشروعات قيد التطوير في شركة العقارات املتحدةعلى ذلك، فإن 

 .األردن -شركة العقارات املتحدة شركتها التابعة االستحواذ على العبدلي مول في عمان من خالل 

صــــــدرةالشــــــركة ، اسييييييتثمرت 2010ديسييييييمبر  27في 
ُ
باملائة في  19.0مليون دينار كويتي واسييييييتحوذت على حصيييييية ملكية بنسييييييبة  40.5مبلغ  امل

شــــــــــــركة . ونتيجة لذلك، أصييييييييييييبحت يةاألولو  حق طريق عن شــــــــــــركة العقارات املتحدة مال رأس زيادة خالل منشــــــــــــركة العقارات املتحدة 

صــــــدرةللشــــــركة شييييييركة تابعة  العقارات املتحدة
ُ
باملائة )حصيييييية امللكية الفعلية املجمعة( ويتم تجميع نتائج أعمالها )وتلك  72.5بنسييييييبة  امل

صدرةبالشركة الخاصة بشركاتها التابعة( مع النتائج الخاصة 
ُ
 من  امل

 
 . 2010ديسمبر  27اعتبارا

 مارس 31دينار كويتي للسيييييييييييهم الواحد وذلك كما في نهاية يوم التداول بتاريخ  0.060 شـــــــــــركة العقارات املتحدةبلغ سيييييييييييعر اإلقفال ألسيييييييييييهم 

 مليون دينار كويتي. 66.1 املذكورة بلغت للشركة ، مما يعني أن القيمة السوقية2019

 

 ملخص مالي:

 31املالية املنتهية في  سييينواتلل املتحدةالعقارات  لشـــركةتم اسيييتخالص املعلومات املالية املبينة أدناه من البيانات املالية املجمعة املدققة 

 .2018ديسمبر  31و 2017ديسمبر 

 باملليون دينار كويتي

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2017ديسمبر

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2018 ديسمبر 

  616.8 602.4 571.7 املوجوداتإجمالي 

  103.5 87.1 70.7 اإليرادات

  (8.9) 1.5 10.4 صافي الربح / )الخسائر( للسنة / للفترة

  (9.0) 2.2 8.7 للسنة   الشركة األمالخاص بمساهمي صافي الربح 

  (8.4) 2.1 8.1 ربحية / )خسارة( السهم )بالفلس( )األساسية(

  (8.4) 2.1 8.1 ربحية / )خسارة( السهم )بافلس( )املخففة(

، وقد زادت تلك 2017ديسييييييييييييمبر  31مليون دينار كويتي وذلك كما في  602.4 شــــــــــــركة العقارات املتحدةبلغت إجمالي قاعدة موجودات  •

، ويرجع ذلك بشييييكل رئيسيييي ي إلى مكاسييييب 2016ديسييييمبر  31مليون دينار كويتي كما في  571.7باملائة مقارنة بمبلغ  5.4املوجودات بنسييييبة 

مليون دينار كويتي كما في  616.8في املائة إلى  2.4ات بنسييبة القيمة العادلة في بنوك األراضيي ي واألرصييدة املدينة. وارتفعت إجمالي املوجود

 بسبب الزيادة في املمتلكات واملعدات. 2017ديسمبر  31مقارنة مع  2018ديسمبر  31

 بذلك 2016مليون دينار كويتي في عام  70.7مليون دينار كويتي من  87.1ليصييييييييييييل إلى  2017ارتفعت إجمالي اإليرادات في عام  •
 
، مسييييييييييييجال

. شـــركة العقارات املتحدةباملائة. وترجع هذه الزيادة إلى نمو التعاقدات العقارية وخدمات إدارة املنشيييآت لدى  23.1دة بلغت نسيييبتها زيا

مليون دينار كويتي، بنسبة زيادة تقدر 103.5، بلغ إجمالي إيرادات شركة العقارات املتحدة  2018ديسمبر  31بالنسبة للسنة املنتهية في 
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، ويعود السييييييييبب الرئيسيييييييي ي في ذلك إلى زيادة إيرادات املقاوالت والخدمات   2017ديسييييييييمبر  31ملائة مقارنة مع السيييييييينة املنتهية في في ا 18.9

 وبيع عقارات في أسوار والروشة.

في عام  مليون دينار كويتي 8.7من  2017مليون دينار كويتي في عام  2.2انخفض صييييافي الربح الخاص بمسيييياهمي الشييييركة األم ليصييييل إلى  •

 بذلك انخفاض بنسيييبة 2016
 
باملائة. ويرجع تلك االنخفاض في األرباح بصيييفة رئيسيييية إلى ارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع  74.5، مسيييجال

 . 2017ديسمبر  31خسائر الشركات الزميلة للسنة املنتهية في 

مقارنة بأرباح قدرها  2018ديسيييمبر  31سييينة املنتهية في مليون دينار كويتي لل 9.0بلغت صيييافي الخسيييارة الخاصييية بمسييياهمي الشيييركة األم   •

إلى خسيييييييييييييائر التقييم لعيالم ميارينيا  2018. وترجع هيذه الخسيييييييييييييائر في عيام 2017ديسييييييييييييمبر  31مليون دينيار كويتي للسيييييييييييينية املنتهيية في  2.2

 ة مول.والفجيرة، باإلضافة إلى زيادة تكاليف التمويل واملخصصات اإلضافية الخاصة بالعبدلي مول وصالل
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 الشركات التابعة الرئيسية األخرى 
 شركة الصناعات املتحدة 

 كشركة مساهمة مقفلة مقرها في دولة الكويت. 1979"( في عام شركة الصناعات املتحدةتأسست شركة الصناعات املتحدة ش.م.ك. )"

دِرجت 
ُ
 من  2014، وفي ديسييييييييييييمبر 1997في عام  بورصــــــــــــة الكويتفي  الشييييييييييييركةوا

 
. وبلغ رأس مال بورصــــــــــــة الكويتتم إلغاء إدراجها طواعية

 .2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي كما في  49.5املصرح به واملدفوع  لشركةا

، الصييييييييفاة 25821منطقة الشييييييييرق، شييييييييارع خالد بن الوليد، برج الشييييييييهيد، ص.ب  هو لشــــــــركة الصــــــــناعات املتحدةعنوان املقر الرئيسيييييييي ي 

 ، دولة الكويت.13119

صـــــدرة املباشـــــرة للشـــــركةوقد بلغت حصييييية امللكية الفعلية 
ُ
 ديسيييييمبر 31باملائة وذلك كما في  53.4نسيييييبة  شـــــركة الصـــــناعات املتحدةفي  امل

 باملائة. 77.8. كما بلغت حصة امللكية الفعلية املجمعة نسبة 2018

 :شركة الصناعات املتحدةوتتمثل أهم استثمارات 

 شييييييركة في لشــــــركة الصــــــناعات املتحدة)تبلغ نسييييييبة الحصيييييية امللكية )"القرين"(  شييييييركة القرين لصييييييناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع.

(. كجزء من اسييييييييتراتيجية حكومة دولة الكويت في خصييييييييخصيييييييية الصييييييييناعات الهيدروكربونية، 2018 ديسييييييييمبر 31باملائة كما في  31.2القرين 

من قبل شييييييركة صييييييناعة الكيماويات البترولية التي تعتبر بمثابة ذراع صييييييناعة الكيماويات البترولية  2004في عام القرين  تأسييييييسييييييت شييييييركة

بورصـــــة باملائة من أسيييييهمها في  90باملائة من رأس مالها، وتم إدراج النسيييييبة املتبقية البالغة  10لحكومة دولة الكويت والتي سييييياهمت بنسيييييبة 

تملك شييييييركة شييييييركة قابضيييييية تسييييييتثمر في قطاع النفط والغاز والكيماويات البترولية. القرين ما أن شييييييركة . ك2007يوليو  9بتاريخ  الكويت

باملائة من شيييييييركة سيييييييدافكو، التي تنشيييييييط في قطاع األغذية. تتخذ شيييييييركة سيييييييدافكو اململكة العربية السيييييييعودية كمقر رئيسييييييي ي  40.1 القرين

 .ا أنها تستحوذ على حصة سوقية كبيرة في معجون الطماطم واآليس كريم والحليبلعملياتها التي تنتشر في جميع أنحاء الشرق األوسط كم

باملائة  19.3حصييية ملكية بنسيييبة  شـــركة الصـــناعات املتحدة"( تمتلك شـــركة التقدم التكنولو ي)" .شيييركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع

 في دولة الكويت.  زودي الخدمات، التي تعد أحد أكبر موردي املعدات الطبية ومشركة التقدم التكنولو يفي 

صــــــــــــدرةالشــــــــــــركة ، قامت 2010يونيو  29وبتاريخ 
ُ
عن طريق  شــــــــــــركة الصــــــــــــناعات املتحدةمليون دينار كويتي في  14.0باسييييييييييييتثمار مبلغ  امل

 من خالل حق األولويةاإلكتتاب بزيادة رأس مال 
 
شـــركة قامت بشيييراء حصييية ملكية إضيييافية في  2010، وفي سيييبتمبر الشيييركة املذكورة سيييلفا

  مليون دينار كويتي 10.9بمقابل مادي يبلغ  كامكومن  الصــــــــناعات املتحدة
 
باملائة في  23.0على حصيييييييية ملكية مباشييييييييرة بنسييييييييبة  مسييييييييتحوذة

 للشــــركة شييييركة تابعة  شــــركة الصــــناعات املتحدة. ونتيجة لذلك، أصييييبحت شــــركة الصــــناعات املتحدة
ُ
باملائة  69.5بنسييييبة تبلغ  صــــدرةامل

( وتم تجميع نتائج أعمالها )وتلك الخاصييية بشيييركاتها التابعة( مع تلك 2018 ديسيييمبر 31باملائة كما في  77.8هي  )حصييية ملكية فعلية مجمعة

صدرةبالشركة الخاصة 
ُ
 من  امل

 
 .  2010يونيو  29اعتبارا

 

 ملخص مالي:

ديسمبر  31املالية املنتهية في  واتللسن لشركة الصناعات املتحدةتم استخالص املعلومات املالية املبينة أدناه من البيانات املالية املدققة 

 .2018ديسمبر  31و 2017
 

 والعقارات االستثمارية  اإلستثمارات في الشركات الزميلةو  ،املوجودات املالية املتاحة للبيعشمل ت* 

 باملليون دينار كويتي

كما في وللسنة املنتهية 

 2016في 

كما في وللسنة املنتهية 

 2017في 

كما في وللسنة املنتهية 

 2018في 

 256.1 242.9 228.0 *موجودات غير متداولة

 258.1 245.2 229.8 وجودات املإجمالي 

 11.9 11.9 14.7 الدخل

 5.1 5.9 7.8 صافي الربح للسنة
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مليون دينار كويتي  258.1إلى صييييل تل 2018ديسييييمبر  31باملائة كما في  5.3بنسييييبة  شــــركة الصــــناعات املتحدةلاملوجودات ارتفع إجمالي  •

بالتكلفة االسييتثمارات  ،، ويرجع ذلك بصييفة أسيياسييية إلى زيادة اإلسييتثمارات في الشييركات الزميلة2017مليون دينار كويتي في  245.2من 

 انخفاض في املوجودات املالية واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر املطفأة
 
 .املتاحة للبيع يقابلها جزئيا

ا  11.9شـــــــركة الصـــــــناعات املتحدة ، بلغ دخل 2018ديسيييييييمبر  31بالنسيييييييبة للسييييييينة املنتهية في  • مليون دينار كويتي، وبقي دون تغيير تقريب 

 بالسنة ا
 
 .2017 ديسمبر 31ملنتهية في مقارنة

 البنك األردني الكويتي

عمليات  البنك األردني الكويتيكان لدى  ،2018 ديسييييمبر 31، وهو بنك تجاري متوسييييط الحجم في األردن. كما في 1976تأسييييس البنك عام 

. وكان هو أول بنك في األردن يطلق خدماته املصيييييرفية عبر فرعا داخل األردن وخمسييييية فروع أجنبية 65من خالل فروعه التي يبلغ مجموعها 

 ديسييمبر 31البنك املركزي األردني. وكما في لرقابة  البنك األردني الكويتي يخضييعاإلنترنت والعديد من قنوات التوصيييل اإللكترونية األخرى. 

 ٪.51.2في البنك  مجموعةلل، بلغت نسبة امللكية الفعلية 2018

العمل عن كثب مع  بنك برقان. ويواصييييييييل بنك برقانمن  البنك األردني الكويتي٪ في 51.2بشييييييييراء  املجموعة، قامت 2015ديسييييييييمبر  30في 

 .املجموعةمن خالل شبكة  البنك األردني الكويتي

، بلغ سعر السهم 2019مارس  31إن أسهم البنك مدرجة في سوق عّمان لألوراق املالية. وفي ختام التداول في سوق عّمان لألوراق املالية في 

 مليون دينار أردني(. 296.0مليون دينار كويتي ) 127.0دينار أردني( للسهم، لتبلغ القيمة السوقية  2.96دينار كويتي ) 1.270للبنك 

 وخدماتمنتجات 

خدمات التجزئة والخدمات املصيرفية للشيركات، والتي تشيمل عمليات االئتمان والخزينة والخدمات املصيرفية  البنك األردني الكويتييوفر 

الحسابات الجارية وحسابات الودائع وحسابات التوفير وحسابات  البنك األردني الكويتيالخاصة. وتشمل الحسابات املصرفية لألفراد في 

القروض االسيييييتهالكية وبطاقات االئتمان. وتشيييييمل  البنك األردني الكويتيير الذهبية وشيييييهادات اإليداع بالعمالت املختلفة. كما يقدم التوف

التسييييييييييهيالت االئتمانية والتمويل التجاري فضييييييييييال عن إدارة إصييييييييييدارات األسييييييييييهم وتوزيع األرباح  للشــــــــــركات، البنك األردني الكويتيمنتجات 

العامة. ويمنح القروض الشييييييخصييييييية لألفراد من القطاع الحكومي واملؤسييييييسييييييات العامة والشييييييركات الكبرى مقابل نقل  للشييييييركات املسيييييياهمة

. يقوم البنك بتقديم خدماته لعمالئه من األفراد والشييييييييييييركات من خالل الفرع التقليدي وشييييييييييييبكة أجهزة البنك األردني الكويتيرواتبهم إلى 

 واإلنترنت والهاتف املصرفي. SMSالصراف اآللي والخدمات املصرفية اإللكترونية بما في ذلك 

 االستراتيجية

 ويتمثل التركيز االستراتيجي للبنك في:

 لسطين وقبرص؛زيادة حصته السوقية في األردن وف •

 دعم األعمال املصرفية لألفراد والشركات الصغيرة واملتوسطة من خالل توسيع شبكة الفروع وأجهزة الصراف اآللي؛ •

 تعزيز الربحية مع الحفاظ على مؤشرات األداء الرئيسية الحالية؛ •

 زيادة االختراق في القطاع املصرفي الخاص وإدارة الثروات؛ •

 يق تقليل التركيز؛تنويع قاعدة عمال ها عن طر  •

 تحسين جودة األصول ومواصلة تخفيض القروض املتعثرة؛ و •

 على أساس انتقائي. إعتياديةغير الاستكشاف الخيارات  •
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 ملخص مالي

 ، بما يتوافق مع لوائح البنك املركزي األردني. 2018 ديسمبر 31في املائة كما في  17.1 البنك األردني الكويتيبلغت نسبة كفاية رأس املال 

 31و 2017ديسمبر  31املنتهية في  واتللسن لبنك األردني الكويتيلاملالية املدققة  البياناتتم استخالص املعلومات املالية املبينة أدناه من 

 كما تم اعتمادها من قبل مملكة األردن. IFRS. يتم إعداد القوائم املالية للبنك وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية 2018 ديسمبر

 باملليون دينار أردني

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 

 31كما في وللسنة املنتهية في 

 2017ديسمبر

 31املنتهية في  سنةكما في ولل

 2018 ديسمبر

 2,721.4  2,832.2   2,740.0  املوجودات إجمالي

 1,632.7  1,562.3   1,446.9  )بالصافي( التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

  124.7   123.4   118.8  إجمالي الدخل التشغيلي 

 الدخل للسنة من العمليات املستمرة

 

29.5 28.2   41.9 

 العمليات املستمرةصافي )خسارة( / ربح من 

 

0.5 (1.2) 0.3 

 42.1   27.0  30.0 البنك للسنة الخاص بمساهمي صافي الدخل 

  مليار دينار أردني 2.8في املائة ليصيييل إلى  3.4، ارتفع إجمالي املوجودات بنسيييبة 2017ديسيييمبر  31كما في  •
 
ديسيييمبر  31 بيييييييييييييييي مقارنة

 31في كما . البنك األردني الكويتيالزيادة في التسييييهيالت االئتمانية املباشييييرة التي يقدمها  إلىبشييييكل رئيسيييي ي ويعود اإلرتفاع  2016

ا  2017ديسيييمبر  31مليار دينار أردني مقارنة مع  2.7في املائة إلى  3.9بنسيييبة  املوجوداتإجمالي  انخفض، 2018ديسيييمبر  مدفوع 

 .املاليةبشكل أساس ي بانخفاض األرصدة لدى البنوك واملؤسسات 

  ;مليار دينار أردني 1.6، ما قيمته 2018ديسيييييمبر  31)بالصيييييافي( كما في  بلغ إجمالي التسيييييهيالت اإلئتمانية املباشيييييرة •
 
نموا مسيييييجلة

 .2017ديسمبر  31 كما في باملائة عن 4.5بنسبة 

في املائة  3.8أي ارتفاع قدره  ،يمليون دينار أردن 123.4، بلغت إيرادات التشيييييغيل 2017ديسيييييمبر  31بالنسيييييبة للسييييينة املنتهية في  •

إيرادات التشييييغيل بنسييييبة  رتفعت، ا2018 ديسييييمبر 31املنتهية في  للسيييينة. وبالنسييييبة 2016ديسييييمبر  31املنتهية في بالسيييينة مقارنة

 .2017 ديسمبر 31املنتهية في  بالسنةمقارنة  ،مليون دينار أردني 124.7باملائة إلى  1.0

باملائة إلى  9.4بنسبة  البنك األردني الكويتيالخاص بمساهمي ، انخفض صافي الربح 2017ديسمبر  31بالنسبة للسنة املنتهية في  •

. ويرجع ذلك أسييييياسيييييا إلى ارتفاع مصيييييروفات التشيييييغيل بنسيييييبة 2016في عام  مليون دينار أردني 29.7من  مليون دينار أردني 27.0

، نتيجة ارتفاع 2016مقارنة بعام  2017في عام  مليون دينار أردني 5.1املصييييييييييييروفات التشييييييييييييغيلية بمقدار في املائة. وارتفعت  6.7

 مصاريف املوظفين واملصاريف األخرى.

في  56.3بنسييييييبة  سيييييينةللك األردني الكويتيالبنالخاص بمسيييييياهمي  ، ارتفاع الربح2018 ديسييييييمبر 31املنتهية في  للسيييييينةوبالنسييييييبة  •

انخفاض مخصييييييييص انخفاض  بسييييييييبب 2017 ديسييييييييمبر 31املنتهية في  سيييييييينةمقارنة بال مليون دينار أردني 42.1املائة، ليصييييييييل إلى 

.عكس خسائر االئتمان املتوقعةو  لتسهيالت االئتمانيةلالقيمة 
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 والقروض المالرأس هيكل 
 

 31. تم استخراج املعلومات املالية كما في الطرحباإلضافة إلى أرقام صورية ملا بعد  ،لشركة كيبكو *وحقوق املساهمينيوضح الجدول التالي االلتزامات 

صدرة للشركة غير مدققةالو  غير مجمعةال )الفعلية( من حسابات اإلدارة 2018 ديسمبر
ُ
 :2018 ديسمبر 31وذلك كما في  امل

 

 باملليون دينار كويتي

 2018 ديسمبر 31 في كما

 )الفعلية(

  2018 ديسمبر 31 فيكما 

  -بعد زيادة رأس املال( )

 (أرقام صورية) 

 حقوق املساهمين

 200.0  154.7 أسهم رأس املال

 52.9  3.1 عالوة إصدار أسھم

 (15.8) (15.8) أسهم خزينة

  106.8  106.8 االحتياطي القانوني

  106.5  106.5 االحتياطي االختياري 

  (6.3)  (6.3) تراكمية في القيم العادلةتغيرات 

 (97.0) (97.0) تعديل تحويل العمالت األجنبية

 1.5 1.5 الشركةاحتياطي خطة شراء األسهم ملوظفي 

 (14.2) (14.2) احتياطيات أخرى 

  107.9  107.9 أرباح محتجزة

 442.3  347.3 إجمالي حقوق املساهمين

 االلتزمات

  521.4  521.4 األجلدفع متوسطة  أوراق

  198.2  198.2 سندات

 719.6 719.6 والسندات أوراق دفع متوسطة األجلإجمالي 

 1,505.5  1,410.4 *إجمالي االلتزامات وحقوق املساهمين

  االلتزامات وحقوق املساهمين* رأس املال هو مجموع إجمالي 
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 صدرةالمُ  بالشركةتوزيعات األرباح الخاصة 
 

صدرةالشركة فيما يلي بيان توزيع حصص األرباح لدى 
ُ
 في السنوات الخمس املاضية: امل

 توزيع األرباح
 31للسنة املنتهية في 

 2014ديسمبر 

 للسنة املنتهية في 

 2015ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 2019ابريل  10 2018ابريل  4 2017ابريل  5 2016مارس  30 2015مارس  25 تاريخ املوافقة

 12% %10 %25 %25 %25 التوزيعات النقدية

 - %5 - - - أسهم املنحة
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 لمجموعةا ملخص مالي عن
 نظرة عامة

 2016ديسمبر  31في  ةاملنتهي ةاملالي نةللسوكذلك بيان الدخل املجمع  2016ديسمبر  31ما لم يذكر خالف ذلك، تم استخالص بيانات املركز املالي املجمعة كما في 

و  2017ديسمبر  31 املركز املالي املجمع كما فيقد تم استخالص بيانات . 2017ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  للمجموعةمن البيانات املالية املجمعة املدققة 

من البيانات املالية املجمعة املدققة  2018ديسمبر  31و  2017ديسمبر  31وكذلك بيانات بيان الدخل املجمع للسنتين املاليتين املنتهيتين في  2018ديسمبر  31

 .2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  للمجموعة

 ديسيييييييييييييمبر 31كما في املقارن  املجمع املركز املالي انیبعض بنود بإدراج تم إعادة ، 2018 ديسيييييييييييييمبر 31املنتهية في  املالية لسييييييييييييينةل للمجموعةاملجمعة  املاليةالبيانات  في

 ملع 2017ديسيييمبر  31وبيان التغيرات في حقوق امللكية املقارن للسييينة املنتهية في  2018
 
"السيييياسيييات املحاسيييبية، التغييرات في التقديرات : 8املحاسيييبة الدولي  اریطبقا

 انیعلى ب ريإلعادة اإلدراج أي تأث كنی. لم لةیواالسييييييييتثمار في شييييييييركات زم ةیاالنخفاض في اسييييييييتثمار املجموعة في شييييييييركة محاصيييييييية إعالمليعكس   واألخطاء املحاسييييييييبية"

 .2017 سمبرید 31في  ةیاملجمع للسنة املنتھ ةیالتدفقات النقد انیالدخل املجمع وب

 2017 سيييييمبرید 31في  ةیاملجمع للسييييينة املنتھ ةیالتدفقات النقد بيانو   2018 ديسيييييمبر 31كما في  املجمع املركز املالي انیبعض بنود ب فیتصييييين دیضيييييافة إلى ذلك، أعإ

 ةیياملييال انيياتیييلبا على ي جوھر  ريتييأث فیالتصيييييييييييييينإلعييادة  سی. ول2018ديسييييييييييييييمبر  31للسيييييييييييييينيية املنتهييية في كمييا في و  البيييانييات املييالييية املجمعيية عرض طريقييةلغرض االلتزام ب

 املجمعة.

ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31 ،2016ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  للمجموعةقد تم إضافة البيانات املالية املجمعة املدققة ف ،اإلشارة واملقارنةبغرض و 

 األساسية.النشرة في هذه  2018

 بيـان الدخـل املجمـع 

بنسييييييبة  2016مليون دينار كويتي في عام  660.6مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ  685.8 املجموعة إيراداتبلغ إجمالي ، 2017ديسييييييمبر  31السيييييينة املالية املنتهية في  في

تم إعادة  .املجموعة إيراداتاسييييييتبعاد حصيييييية الخسييييييائر من نتائج شييييييركة محاصيييييية إعالمية من إجمالي  بشييييييكل رئيسيييييي ي من الزيادة ههذ تونتجفي املائة.  3.8زيادة تبلغ  

 رياملوجودات غ: 5 ةیاملال ریالدولي للتقار  اریوفقا للمع ةیلتعكس املعاملة املحاسيييييبية لالسيييييتثمار في شيييييركة محاصييييية إعالم 2017تصييييينيف وإدراج البيانات املالية لعام 

 كعملية متوقفة. ةی، وقد تم تصنيف االستثمار في شركة محاصة إعالم"(5 ةیاملال ریالدولي للتقار  اریعامل)" املوقوفة اتیوالعمل عیاملتداولة املحتفظ بھا لغرض الب

مليون دينار كويتي  6.5مقارنة بخسيييييييارة بمبلغ  2017ديسيييييييمبر  31مليون دينار كويتي في  30.2في نتائج شيييييييركة محاصييييييية إعالمية خسيييييييارة بمبلغ  املجموعةبلغت حصييييييية 

 بسبب الزيادة في املنافسة ودخول شركات جديدة وعوامل اقتصادية كلية. 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 31مليون دينار كويتي للسييينة املنتهية في  12.8إلى  2016ديسيييمبر  31مليون دينار كويتي للسييينة املنتهية في  35.9زميلة من  في نتائج شيييركات املجموعةانخفضيييت حصييية 

والخسييييييييائر من الشييييييييركات الزميلة في  2016في  يلةللشييييييييركات الزم االسييييييييتثمارية العقارات قيمة في بالتغيير مدفوعة االسييييييييتثمارفي إيرادات  زيادةبسييييييييبب  2017ديسييييييييمبر 

 .2017األردن واملغرب في 

بسييييبب  2017ديسييييمبر  31في  ةمليون دينار كويتي للسيييينة املنتهي 70.9إلى  2016ديسييييمبر  31مليون دينار كويتي للسيييينة املنتهية في  28.0ارتفعت إيرادات االسييييتثمار من 

بإعادة  املجموعة، قامت 2017. في أكتوبر 2017في يونيو  مجموعة بانرر اإلعالميةباملائة في  8بيع حصييييييييييييييية بنسييييييييييييييبة  عنالناتج مليون دينار كويتي  38.5 الربح البالغ

 مليون دينار كويتي. 60.4من املساهمين الرئيسيين مقابل إجمالي مبلغ  مجموعة بانرر اإلعالميةفي املائة من  8تبلغ نسبتها  شراء حصة ملكية

 2017ديسييييييييييييييمبر  31مليون دينار كويتي للسيييييييييييييينة املنتهية في  386.5إلى  2016ديسييييييييييييييمبر  31مليون دينار كويتي للسيييييييييييييينة املنتهية في  372.4وارتفعت إيرادات الفوائد من 

 . بنك برقانمدفوعة بنمو محفظة القروض في 

 مساهمي )الخاص بانخفض الربح للسنة 
ُ
مليون دينار كويتي للسنة  23.6ليبلغ  2016ديسمبر  31باملائة مقارنة للسنة املنتهية في  48.2بما نسبته  (صدرةالشركة امل

 مساهمي الخاص ب للسنة . يعود االنخفاض في الربح2017ديسمبر  31املنتهية في 
ُ
والعقارات  الضيافةإلى تراجع اإليرادات والزيادة في مصروفات  صدرةالشركة امل

 لعمومية واإلدارية ومصروفات الفوائد.واملصروفات ا

بنسبة زيادة  2017مليون دينار كويتي في عام  685.8مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ  774.4 املجموعة إيراداتبلغ إجمالي ، 2018ديسمبر  31املنتهية في  السنة في

نتائج الشركات الزميلة،  في حصةالالعقارات و و الضيافة  الفوائد من القطاع املصرفي وإيراداتارتفاع إيرادات  بشكل رئيس ي من الزيادة ههذ تونتج. في املائة 12.9 تبلغ 

، 2018ديسمبر  31لتعليم املتحدة للسنة املنتهية في االشركة  دمج أعمال( بسبب 2017ديسمبر  31)مقابل ال ش يء للسنة املنتهية في  تعليمية وإيرادات خدمات

مليون دينار كويتي )دخل  38.5 بمبلغ والتوزيع وربح إيرادات التصنيعتعويض الزيادة في الدخل عن طريق انخفاض  تمرادات األخرى. وعموالت، وإي أتعابوإيرادات 

 .2017استثمار( في عام 

مدفوعة  2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  445.2إلى  2017ديسمبر  31مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  386.5ارتفعت إيرادات الفوائد من 

 .ومينا هومز كيبكوعلى مستوى  والبنك األردني الكويتي بنك برقانالفوائد من  إيراداتبزيادة 
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 نظر  2017ديسمبر  31، مقارنة بالسنة املنتهية في 2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  5.7بمبلغ  ائج شركات زميلةحصة في نتالارتفعت 
 
لتحسن  ا

 .ذ.م.م ةیالعقار  ندشركة أوفرال   وحصة الدخل من شركة العقارات املتحدة الشركات الزميلة في في نتائجحصة 

ديسييييييييمبر  31، مقارنة بالسيييييييينة املنتهية في 2018ديسييييييييمبر  31للسيييييييينة املنتهية في مليون دينار كويتي  36.6مليون دينار كويتي إلى  34.3تراجعت إيرادات االسييييييييتثمار بنحو 

 املجموعةقامت ، 2017في شييهر أكتوبر . 2017من بيع جزئي السييتثمار في شييركة محاصيية إعالمية في يونيو ناتج مليون دينار كويتي  38.5بلغ  ربح بسييبب، وذلك 2017

 مليون دينار كويتي. 60.4من املساهمين الرئيسيين مقابل إجمالي مبلغ مجموعة بانرر اإلعالمية في املائة من  8تبلغ نسبتها  بإعادة شراء حصة ملكية

مليون دينار كويتي  108.3من  2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  117.2في املائة إلى  8.2من العمليات املستمرة بنسبة  قبل الضرائب ربحالارتفع 

بلتها زيادة في مخصص مليون دينار كويتي والتي قا 14.6الزيادة في األرباح إلى انخفاض مخصص خسائر االئتمان بمبلغ  وتعود. 2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 .مليون دينار كويتي 8.2خرى بمبلغ األ  انخفاض قيمة املوجودات املالية وغير املالية

أغسيييطس  8إلى  2018يناير  1للفترة من  ،OSN،ةیشيييركة محاصييية إعالم ئرخسيييافي حصييية  2018ديسيييمبر  31للسييينة املنتهية في  وقوفةامل اتیعملالمن  رةخسييياالتمثل 

 .2018أغسطس  9اعتبارا من  عیمتداول محتفظ به لغرض الب ريأصل غك حيث تم تصنيفها  2018

 مساهمي الخاص بالسنة ) ربحارتفع 
ُ
مليون دينار  23.6من  2018ديسمبر  31مليون دينار كويتي للسنة املنتهية في  28.3في املائة إلى  20.0( بنسبة صدرةالشركة امل

 .2017ديسمبر  31كويتي للسنة املنتهية في 

ديسيييييييمبر  31و 2017ديسيييييييمبر  31و 2016ديسيييييييمبر  31في ة املنتهي الثالث واتللسييييييين للمجموعةويوضيييييييح الجدول التالي بيانات مسيييييييتخرجة من بيانات الدخل املجمعة 

 املدققة املجمعة من البيانات املالية  2016ديسمبر  31بالسنة املالية املنتهية في  مات الخاصةو املعل تم استخراج .2018
ُ
 31للسنة املالية املنتهية في  صدرةللشركة امل

 املدققة املجمعة املستخرجة من املعلومات املالية  2018ديسمبر  31و  2017ديسمبر  31وللسنوات املالية املنتهية في  ،2017ديسمبر 
ُ
للسنة املالية  صدرةللشركة امل

 : 2018ديسمبر  31املنتهية في 

 باملليون دينار كويتي

 31للسنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 

 31للسنة املنتهية في 

 2017ديسمبر 

 31املنتهية في  سنةلل

 2018 ديسمبر

  774.4  685.8  660.6 إيرادات

 445.2 386.5 372.4 إيرادات الفوائد

 109.4 93.7 77.2 إيرادات ضيافة وعقارات

 36.6  70.9 28.0 االستثمارإيرادات 

 27.0 - - إيرادات خدمات تعليمية

 18.4  12.8 35.9 حصة من نتائج شركات زميلة

 *- *- (6.5)  شركة محاصة إعالمية حصة في نتائج

  639.8  553.7 527.1 املصروفات

  192.4  184.8 171.3 مصروفات عمومية وإدارية

  297.8  248.1 240.7 مصروفات الفوائد

 106.8 92.7 - من العملیات املستمرةالسنة ربح 

 (23.0) (30.2) - وقوفةاملعملیات الخسائر من 

  83.8  62.5 88.1 ربح السنة 

  28.3  23.6 45.5 الشركة األمالخاص بمساهمي ربح السنة 

  55.5  38.9 42.6 سيطرةغير املحصص الالخاص بالسنة ربح 

  15.0   11.5  28.6 )األساسية( الشركة األم )بالفلس(الخاصة بمساهمي ربحية السهم 

  15.0  11.5 28.6 )املخففة( الشركة األم )بالفلس(الخاصة بمساهمي ربحية السهم 

    ربحیة السھم للعملیات املستمرة

 31.4     32.9 - )األساسية( الشركة األم )بالفلس(الخاصة بمساهمي ربحية السهم 

 31.4     32.9 - )املخففة( الشركة األم )بالفلس(الخاصة بمساهمي ربحية السهم 

ا للمعايير الدولية للتقارير املالية * 
 2018ديسمبر  31و  2017ديسمبر  31للسنوات املنتهية في حصة في نتائج شركة محاصة إعالمية ، وبالتالي تم اإلفصاح عن موقوفةعلى أنه عملية  OSN، تم تصنيف االستثمار في  5رقم وفق 

صدرة للشركةاملجمعة من البيانات املالية  31 رقم اإليضاح. يرجى الرجوع إلى 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في املجمع " في بيان الدخل املوقوفة  اتیخسارة من العملعلى أنها "
ُ
للحصول  2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في  امل

 على مزيد من التفاصيل.

القيام بإنشيياء شييركات تعمل وترجع أرباح الشييركات العاملة في قطاع الخدمات املالية إلى االسييتراتيجية بالتوسييع اإلقليمي والتي تظهر من خالل عمليات االسييتحواذ أو 

كال األمرين. كما أن قاعدة اإليداع القوية وجودة األصييييييييييول واالسييييييييييتراتيجيات الحكيمة التي تتبعها تلك الشييييييييييركات في  أو (greenfield operations)في مجاالت جديدة، 

توى الحصري. تكوين املخصصات؛ كل ذلك يجعل تلك الشركات في وضع جيد لالستفادة من تلك الفرص. ففي قطاع اإلعالم، هناك طلب مرتفع على الخدمات واملح

 للنموذج
 
 في املالي املتبع، فإنه بمجرد تحقيق نقطة التعادل فإن نمو الدخل ال يصييييييياحبه زيادة مماثلة في التكاليف الثابتة؛ األمر الذي ينتج عنه نم ووفقا

 
و حاد نسيييييييبيا

 هوامش األرباح. 
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ا للمعييايير الييدولييية للتقييارير املييالييية لمجموعـةلمجمييل قطيياع التشييييييييييييييغيييل اإلعالمي  OSNيمثييل نشيييييييييييييييياط 
 عیاملتييداوليية املحتفظ بھييا لغرض الب ري)املوجودات غ 5 –. وفقيي 

في  اتاملتعلق بمعلومات القطاع 28رقم  ضيييييييييييييياحیتوقف عرض قطاع االعالم في اال  وبالتالي،موقوفة  كعملية OSN، يتم تصيييييييييييييينيف االسييييييييييييييتثمار في املوقوفة( اتیوالعمل

 ريعلى أنه "أصيييييييل غ OSN/ةیتم تصييييييينيف االسيييييييتثمار في شيييييييركة املحاصييييييية اإلعالم. 2018 ديسيييييييمبر 31املنتهية في  سييييييينةلل للمجموعةاملعلومات املالية املجمعة املدققة 

 .5 ةیاملال ریالدولي للتقار  اری" وفقا للمععیمتداول محتفظ به لغرض الب

 كما يلي: حسب القطاع هياإليرادات املجمعة 

 باملليون دينار كويتي

 31للسنة املنتهية في 

 2016ديسمبر 

 31في  للسنة املنتهية

 2017ديسمبر

 31املنتهية في  سنةلل

 2018ديسمبر

  561.4 495.3 485.1 العمليات املصرفية التجارية 

  44.3  73.5 42.5 إدارة األصول والعمليات املصرفية االستثمارية

  6.1  4.7 5.5 التأمين

 - - (6.5) اإلعالموسائل 

  33.0  36.9 43.2 الصناعة

  121.1  96.0 100.0 الضيافة والعقارات

  51.6  21.8 21.9 أعمال أخرى 

 (43.1)  (42.5) (31.2) عمليات استبعاد فيما بين القطاعات

  774.4  685.8 660.6 املجموع

 للقطاعات املختلفة  للمجموعةويوضح الجدول التالي األرباح والخسائر املجمعة 
 
)إيضاح رقم  2018ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31في  املنتهية واتللسنموزعة تبعا

صدرة للشركة من البيانات املالية املجمعة املدققة  28
ُ
 (:2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في امل

 2018 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  2017ديسمبر  31للسنة املنتهية في  باملليون دينار كويتي

  162.3   106.3  العمليات املصرفية التجارية 

 (56.0)  (11.0)  األصول والعمليات املصرفية االستثماريةإدارة 

  6.1   4.7  التأمين

 -   (30.2) اإلعالموسائل 

  3.7   6.5  الصناعة

 1.3   (6.7)  الضيافة والعقارات

  1.6  0.5 أعمال أخرى 

 (12.2)  (7.6) عمليات استبعاد فيما بين القطاعات

 (23.0) - موجودات محتفظ بها لغرض البيع

  83.8   62.5  املجموع

 

 املجمع  املالي ركز امل بيان

للشـــــــــركة ، واملسييييييييييييتخلص في كل حالة من البيانات املالية املجمعة املدققة 2016ديسييييييييييييمبر  31كما في  للمجموعةاملجمع  املالي املركز بيان( iويوضييييييييييييا الجدول التالي: )

 
ُ
، وفي كل حالة 2018 ديسيمبر 31و 2017ديسيمبر  31كما في  للمجموعةاملجمعة  املوجودات( إجمالي ii؛ )2017ديسيمبر  31للسينة املالية املنتهية في و  في كماصدرة امل

 مستخلصة من املعلومات املالية املجمعة املدققة 
ُ
 .2018 ديسمبر 31املنتهية في  لسنةل صدرةللشركة امل

 8، وفقا ملعيار املحاسبة الدولي 2018 ديسمبر 31املنتهية في  للسنةاملدرجة في املعلومات املالية املجمعة  2017ديسمبر  31في  كما املركز املالي املجمعتم إعادة إدراج 

 املحاسبية.لسياسات ل

املوجودات باملائة مقارنة بإجمالي  3.6، وذلك بزيادة بلغت نسيييييبتها 2017ديسيييييمبر  31مليار دينار كويتي وذلك كما في  10.3 للمجموعة املجمعة املوجوداتبلغ إجمالي 

املجمعة املوجودات باملائة من إجمالي  15.2مليار دينار كويتي. ويمثل النقد بالصندوق ولدى البنوك نسبة  10.0بلغت  2016ديسمبر  31كما في  للمجموعةاملجمعة 

. كما بلغت االسييييييييييييييتثمارات في الشييييييييييييييركات 2017ديسييييييييييييييمبر  31جمعة وذلك كما في املاملوجودات باملائة من إجمالي  50.7بينما بلغت القروض والدفعات املقدمة نسييييييييييييييبة 

املالية بالقيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع و املوجودات . في حين بلغت نسييييييييييبة 2017ديسييييييييييمبر  31املجمعة كما في املوجودات باملائة من إجمالي  3.6الزميلة نسييييييييييبة 

. أما 2017ديسييييييييييييييمبر  31املجمعة كما في وجودات املباملائة من إجمالي  5.3العادلة من خالل بيان الدخل )وتشييييييييييييييمل اسييييييييييييييتثمارات في أوراق مالية مدرجة وغير مدرجة( 

 .2017ديسمبر  31املجمعة كما في دات املوجو باملائة من إجمالي  3.2الشهرة واألصول غير امللموسة املتعلقة بالشركات التابعة فقد مثلت نسبة 

 31باملائة مقارنة بالسيييييينة املالية املنتهية في  0.2 ابلغت نسييييييبته بزيادة، أي 2018 ديسييييييمبر 31مليار دينار كويتي كما في  10.4 للمجموعةاملجمعة املوجودات بلغ إجمالي 

ل النقد بالصييييييييييندوق ولدى البنوك نسييييييييييبة 2017ديسييييييييييمبر 
َ
بينما بلغت القروض والدفعات املقدمة  للمجموعةاملجمعة املوجودات باملائة من إجمالي  20.4.  كما شييييييييييك
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باملائة من إجمالي  3.2. بلغت االسييييييييييييييتثمارات في الشييييييييييييييركات الزميلة نسييييييييييييييبة 2018 ديسييييييييييييييمبر 31كما في  للمجموعةاملجمعة املوجودات باملائة من إجمالي  44.7نسييييييييييييييبة 

)وتتكون من ومن خالل اإليرادات الشييييييييييييييييامليية األخرى  األربيياح أو الخسييييييييييييييييائربييالقيميية العييادليية من خالل  املييدرجيية املييالييية املوجوداتاملجمعيية وبلغييت نسييييييييييييييبيية املوجودات 

مثلت نسييبة غير امللموسيية املتعلقة بالشييركات التابعة فقد املوجودات املجمعة، أما املوجودات باملائة من إجمالي  5.0اسييتثمارات في أوراق مالية مدرجة وغير مدرجة( 

 .2018 ديسمبر 31املجمعة كما في املوجودات باملائة من إجمالي  3.2

 2016 ديسمبر  31كما في  باملليون دينار كويتي

 2017ديسمبر  31كما في 

 2018 ديسمبر  31كما في  )معاد ادراجها(

  10,370.3 10,345.1  9,982.1  املوجودات إجمالي

  2,118.8  1,569.6   1,458.0  النقد بالصندوق ولدى البنوك 

  4,635.3  5,240.8   5,285.3  القروض والدفعات املقدمة 

 -  514.1   438.5  املالية املتاحة للبيعاملوجودات 

أو  األرباحاملالية بالقيمة العادلة من خالل املوجودات 

  265.1  35.4   59.2   ئرالخسا

اإليرادات الية بالقيمة العادلة من خالل املوجودات امل

 253.7 - - الشاملة األخرى 

  329.5  375.3   442.5  االستثمارات في الشركات الزميلة

  328.5  329.5   309.2  الشهرة واألصول الغير ملموسة

 باملائة 0.6 باملائة 0.9 1املوجوداتالعائد على متوسط 
  باملائة 0.8

ا ملعيار املحاسبة الدولي  2017ديسمبر  31كما في  املجمعبيان املركز املالي  إدراج تم إعادة  .2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في  للمجموعةالبيانات املالية املجمعة املدققة في  8وفق 

 للقطاعات املختلفة كما في  للمجموعة املجمعةاملوجودات ويوضيييييييييح الجدول التالي إجمالي 
 
من البيانات املالية  29)انظر إيضييييييييياح رقم  2016مبر ديسييييييييي 31موزعة تبعا

 املجمعة املدققة 
ُ
من  28)انظر إيضاح رقم  2018ديسمبر  31 وكما في 2017ديسمبر  31 ( وكذلك كما في2017ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  صدرةللشركة امل

 املعلومات املالية املجمعة املدققة 
ُ
 (:2018 ديسمبر 31املنتهية في لسنة ل صدرةللشركة امل

 

 وحقوق امللكية املجمعة: املطلوبات

تألف إجمالي ت. و 2017ديسييييييمبر  31مليار دينار كويتي كما في  9.1إلى  2016ديسييييييمبر  31مليار دينار كويتي كما في  8.8من  للمجموعةاملجمعة املطلوبات ارتفع إجمالي 

 22.1( واملستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى )بنسبة املطلوباتباملائة من إجمالي  56.2من ودائع من عمالء )بنسبة  2017ديسمبر  31املجمعة كما في املطلوبات 

(، املطلوباتاملائة من إجمالي ب 5.5(، وقروض مسيييييييتحقة )بنسيييييييبة املطلوباتباملائة من إجمالي  7.2(، وأوراق دفع متوسيييييييطة األجل )بنسيييييييبة املطلوباتباملائة من إجمالي 

 (. املطلوباتباملائة من إجمالي  5.5أخرى )بنسبة مطلوبات (، باإلضافة إلى املطلوباتباملائة من إجمالي  3.5وسندات )بنسبة 

صــدرة الشــركة الخاصيية بمسيياهمي انخفضييت حقوق امللكية 
ُ
 31مليون دينار كويتي كما في  439.3، لتصييبح 2016ديسييمبر  31مليون دينار كويتي كما في  471.5من امل

                                                 
ا على متوسط  م احتساب العائد على متوسطيت 1 إجمالي املوجودات من خالل جمع قيمة املوجودات في إجمالي املوجودات للسنة املالية )التي يرتبط بها أرباح السنة( ويتم حساب متوسط املوجودات على أنه ربح السنة مقسوم 

 بداية ونهاية سنة محاسبية وتقسيم املبلغ على اثنين

 

 2016 ديسمبر  31كما في  باملليون دينار كويتي

 2017ديسمبر  31كما في 

 2018 ديسمبر  31كما في  (دلة)مع

  8,708.8 8,851.9 8,712.2 العمليات املصرفية التجارية 

  795.3 860.1 676.4 إدارة األصول والعمليات املصرفية االستثمارية

  73.2 73.4 72.9 التأمين

  - 177.9 149.6 اإلعالم

  279.0 267.2 249.4 الصناعة

  1,028.5 865.1 795.3 الضيافة والعقارات 

  291.0 284.3 162.8 األعمال األخرى 

 (992.6)  (1,034.8) (836.5) عمليات استبعاد فيما بين القطاعات

 187.3 - - عیمتداول محتفظ به لغرض الب ريأصل غ

 10,370.3 10,345.1 9,982.1 املجموع
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 واحتياطي تحويل العمالت األجنبية.  املرحلةويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى االنخفاض في األرباح  2017ديسمبر 

املطلوبييات املجمعيية جمييالي بييإمقييارنيية   2018ديسييييييييييييييمبر  31 كمييا فيمليييار دينييار كويتي  9.4بيياملييائيية ليصييييييييييييييييل إلى  2.5بواقع  للمجموعــةاملجمعيية املطلوبييات إجمييالي  رتفعا

 31املجمعيية كمييا في املطلوبييات تييألف إجمييالي ت. و األخرى  طلوبيياتنييدات واملوالسيييييييييييييي القروضفي  رتفيياعبييا، مييدفوعييا بييالييدرجيية األولى 2017 ديسييييييييييييييمبر 31كمييا في  للمجموعيية

(، املطلوباتباملائة من إجمالي  22.0( واملستحق للبنوك ومؤسسات مالية أخرى )بنسبة املطلوباتباملائة من إجمالي  52.2من ودائع من عمالء )بنسبة  2018 ديسمبر

باملائة من  5.1(، وسييندات )بنسييبة املطلوباتباملائة من إجمالي  7.4(، وقروض مسييتحقة )بنسييبة املطلوباتباملائة من إجمالي  7.1وأوراق دفع متوسييطة األجل )بنسييبة 

 (. املطلوباتباملائة من إجمالي  6.2أخرى )بنسبة مطلوبات (، باإلضافة إلى املطلوباتإجمالي 

صدرةالشركة الخاصة بمساهمي كما انخفضت حقوق امللكية 
ُ
مليون دينار كويتي كما في  439.3من  2018 ديسمبر 31مليون دينار كويتي وذلك كما في  277.1إلى  امل

مليون  120.7بمبلغ  ( لألدوات املالية9الدولي للتقارير املالية ) ياراملعلتطبيق  الناتجة من تعديل اإلنتقالإلى التسيييييييوية  بشيييييييكل رئيسييييييي ي ويرجع ذلك 2017ديسيييييييمبر  31

 . مليون دينار كويتي للتغيرات في ملكية الشركات التابعة 12.6و  مليون دينار كويتي 13.4بقيمة أرباح ودفع توزيعات  دينار كويتي

 2016 ديسمبر  31كما في  كويتيباملليون دينار 

 2017ديسمبر  31كما في 

 2018 ديسمبر  31كما في  )معدلة(

  9,359.7 9,133.1 8,765.7 املطلوباتإجمالي 

  1,010.6 1,212.1 1,216.4 إجمالي حقوق امللكية

صدرةالشركة الخاصة بمساهمي حقوق امللكية 
ُ
  277.1 439.3 471.5 امل

  587.1  626.4  598.5 غير مسيطرةالحصص ال

 للقطاعات املختلفة وذلك كما في  للمجموعةاملجمعة  املطلوباتويوضييييييييييييييح الجدول التالي 
 
من البيانات املالية  29)انظر إيضيييييييييييييياح رقم  2016ديسييييييييييييييمبر  31موزعة تبعا

صدرةللشركة املجمعة املدققة 
ُ
من  28)انظر إيضاح رقم  2018 ديسمبر 31 وكما في 2017ديسمبر  31 ( وكذلك كما في2017ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  امل

 املالية املجمعة املدققة البيانات 
ُ
 (:2018 ديسمبر 31املنتهية في  لسنةل صدرةللشركة امل

 2016 ديسمبر  31كما في  باملليون دينار كويتي

 2017ديسمبر  31كما في 

 2018 ديسمبر  31كما في  )معدلة(

  7,754.3 7,851.9 7,767.8 العمليات املصرفية التجارية 

  1,294.0 1,153.5 946.3 إدارة األصول والعمليات املصرفية االستثمارية

  138.1 115.6 121.6 الصناعة 

  675.4 560.8 407.7 الضيافة والعقارات 

  205.7 204.8 151.3 األعمال األخرى 

 (707.9) (753.5) (629.0) القطاعاتعمليات استبعاد فيما بين 

 9,359.7 9,133.1 8,765.7 املجموع

 شركة معلومات إ افية تتعلق بال
ُ
 صدرةامل

 إن 
ُ
لصيييييييية من ال تقوم بإصييييييييدار بيانات مالية منفردة مدققة ملتزمة باملعايير الدولية للتقارير املالية. إن املعلومات الواردة في هذا القسييييييييم )املسييييييييتخ صــــــدرةالشــــــركة امل

 حسيييييييابات اإلدارة غير املجمعة وغير املدققة الخاصييييييية 
ُ
ديسيييييييمبر  31و 2017مبر ديسييييييي 31و 2016ديسيييييييمبر  31في  ةاملنتهيالثالثة  ةاملالي وات( للسييييييينصـــــدرةبالشـــــركة امل

 2016ديسيييييييمبر  31في  ةاملنتهي ة الثالثةاملالي واتللسييييييين للمجموعةاملعلومات املتضيييييييمنة في األرقام التي تشيييييييكل جزء  من البيانات املالية املجمعة املدققة ، تمثل 2018

 وعلى النحو املبين أدناه.مبدأ التكلفة التاريخية  . يستند أساس إعداد املعلومات الواردة في هذا القسم إلى2018ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31و

 وقد أوردنا هذه املعلومات بغرض توضيييييييح وضييييييع البيانات املالية غير املجمعة 
ُ
شـــــركة املدرجة ) لشـــــركاتها الرئيســـــيةفيما يتعلق بالقيمة السييييييوقية  صـــــدرةللشـــــركة امل

 ونسبة تغطية فوائدها النقدية. هاموجودات (، ونسبة تغطيةالعقارات املتحدةبنك برقان، وشركة ، شركة الخليج للتأمين، الخليج املتحد القابضة

 

 الشركة القيمة السوقية مللكية 
ُ
 صدرة في الشركات الرئيسية املدرجة: امل

 شــــركة اليوضييييييح الجدول التالي القيمة السييييييوقية مللكية 
ُ
 ديسييييييمبر 31و 2017ديسييييييمبر  31و 2016ديسييييييمبر  31املدرجة كما في  شــــركاتها الرئيســــيةفي كل من  صــــدرةامل

  . وقد احتسيبت تلك القيمة عن طريق ضيرب عدد األسيهم اململوكة2018
 
 لشركة امن   مباشيرة

ُ
املسيتخلصية من حسيابات اإلدارة غير املجمعة وغير املدققة ) صدرةامل

صدرةالخاصة 
ُ
في التاريخ املحدد )أو في آخر يوم تداول قبل ذلك التاريخ املحدد إذا  املبين في البورصة املدرج فيها السهمفي سعر اإلقفال لكل سهم مدرج  (بالشركة امل

 لم يكن ذلك التاريخ يصادف يوم تداول(:
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 2018ديسمبر  31 كما في 2017ديسمبر  31 كما في 2016ديسمبر  31كما في  

 الشركة

عدد 

األسهم 

اململوكة 

 )باملليون(

سعر 

اإلقفال 

 )د.ك(

القيمة 

السوقية 

)باملليون 

 د.ك(

عدد 

األسهم 

اململوكة 

 )باملليون(

سعر 

اإلقفال 

 )د.ك(

القيمة 

السوقية 

)باملليون 

 د.ك(

عدد 

األسهم 

اململوكة 

 )باملليون(

سعر 

اإلقفال 

 )د.ك(

القيمة 

السوقية 

)باملليون 

 د.ك(

بنك الخليج املتحد*/شركة الخليج 

 املتحد القابضة**
454.7 0.284 129.1 232.3 0.904 210.1 199.4 0.999 199.2 

 47.5 0.655 72.5 59.8 0.824 72.5 48.6 0.670 72.5 شركة الخليج للتأمين

 286.5 0.278 1,030.8 272.4 0.307 887.3 257.7 0.305 845.1 بنك برقان 

 34.7 0.060 577.7 46.2 0.080 577.7 54.3 0.094 577.7 شركة العقارات املتحدة

 بلومبيرغمن سعر السهم على تم الحصول * 

 ديسييييييمبر 31و 2017ديسييييييمبر  31بنفس التاريخ. القيمة السييييييوقية وسييييييعر السييييييهم كما في  شــــركة الخليج املتحد القابضــــةإدراج تم وباملقابل ، 2017سييييييبتمبر  28من بورصيييييية البحرين بتاريخ  بنك الخليج املتحد** تم إلغاء إدراج 

 .لبنك الخليج املتحدكانت  2016ديسمبر  31وكما في  الخليج املتحد القابضةلشركة كانت  2018

 ال مللكيةقد بلغ إجمالي القيمة السوقية على النحو املستخلص من الجدول أعاله، ف
ُ
 مليون دينار كويتي 588.4بيييييييييييييييييييييييييييييييييي مقارنة  2018 ديسمبر 31مليون دينار كويتي وذلك كما في  567.9 املدرجة شركاتها الرئيسيةفي  صدرةشركة امل

 باملائة. 3.5وذلك بانخفاض بلغت نسبته  2017ديسمبر  31كما في 

 
ُ
 صدرةنسبة تغطية األصول املدرجة للشركة امل

 تم استخالص البيانات الواردة في هذا القسم من حسابات اإلدارة غير املجمعة وغير املدققة 
ُ
والتي تشكل جزء  من البيانات املالية املجمعة كما هو  صدرةللشركة امل

 موضييييييييح أعاله. وبلغ صييييييييافي الدين غير املجمع 
ُ
ا منها النقد في الصييييييييندوق  أوراق دفع)إجمالي الديون املكونة من صــــــدرة للشــــــركة امل متوسييييييييطة األجل والسييييييييندات مطروح 

للشــــــركات ويوضييييييييح الجدول أدناه نسييييييييبة تغطية األصييييييييول املدرجة )أي نسييييييييبة القيمة السييييييييوقية  .2018 ديسييييييييمبر 31مليون دينار كويتي وذلك كما في  363.7والبنوك( 

 31و 2016ديسييييييييييييمبر  31بعد خصييييييييييييم النقد والنقد املعادل( وذلك كما في  القائمةاملدرجة إلى إجمالي القروض وأوراق الدفع متوسييييييييييييطة األجل والسييييييييييييندات الرئيســـــــــية 

 الشــــــــركة . وتم اسييييييييييتبعاد اسييييييييييتثمار 2018 ديسييييييييييمبر 31و 2017ديسييييييييييمبر 
ُ
 عیمتداول محتفظ به لغرض الب ريأصييييييييييل غك حيث تم تصيييييييييينيقها  OSNفي شييييييييييركة  صــــــــدرةامل

 واالستثمارات األخرى غير املدرجة من نسبة تغطية األصول املدرجة. 

 2018 ديسمبر  31كما في  2017ديسمبر  31كما في  2016 ديسمبر  31كما في  باملليون دينار كويتي

    -  42.1 35.0 القروض املستحقة

  521.4 518.1 458.0 دفع متوسطة األجلأوراق 

  198.2 98.8 - سندات

  719.6  658.9   493.0  إجمالي الدين 

  356.0 385.6 250.1 ناقص: النقد والنقد املعادل

  363.7  273.3   242.9  صافي الدين )أ( 

 567.9 588.4  489.8  القيمة السوقية للشركات الرئيسية املدرجة )ب( 

 1.56 2.15   2.02  نسبة تغطية األصول املدرجة )ب( / )أ( 

صدرةنسبة تغطية الفائدة النقدية للشركة  
ُ
 امل

 تم استخالص البيانات الواردة في هذا القسم من حسابات اإلدارة غير املجمعة وغير املدققة 
ُ
والتي تشكل جزء  من البيانات املالية املجمعة كما هو  صدرةللشركة امل

 موضييييح أعاله. تتمثل املصييييادر الرئيسييييية للتدفقات النقدية 
ُ
، وأرباح بيع حصييييص الشـــركات الرئيســـيةفي الحصييييص املوزعة من األرباح املحققة من  صـــدرةللشـــركة امل

 واالستثمارات املتاحة للبيع والدخل من األتعاب. محتفظ بها بغرض التداول ستثمارات ملكيتها في الشركات التابعة والزميلة، وأرباح بيع ا

 الكما أن ملكية 
ُ
، وكذلك تأثيرها على مجلس اإلدارة واإلدارة يتيح لها تحديد السيييييييييياسيييييييييات شـــــــركاتها الرئيســـــــيةللنسيييييييييبة الغالبة أو املؤثرة من أسيييييييييهم  صـــــــدرةشـــــــركة امل

 الالتي اسيتثمرت فيها. ومع مراعاة املتطلبات القانونية والرقابية، فإن تأثير  الشركات الرئيسيةاألرباح أو التأثير عليها في  بتوزيعالخاصية 
ُ
كاف لضيمان  صدرةشركة امل

في اآلونة األخيرة في البنوك التي توزيع األرباح، على الرغم من أن األمر لم يكن كذلك التاريخي لاسييييييييييييتمرار سييييييييييييياسييييييييييييات توزيعات األرباح على مسييييييييييييتوى مماثل للمسييييييييييييتوى 

 التسيييييطر عليها 
ُ
صييييافي  مجموع املدرجة مقسييييومة على للشـــركات الرئيســـيةحصييييص األرباح املقترحة  مجموعاألرباح النقدية ) توزيع ة. وقد بلغت نسييييبصـــدرةشـــركة امل

 .2017باملائة في عام  25.1، كما بلغت 2016باملائة في عام  24.9املدرجة(  للشركات الرئيسيةالدخل 

صــــــدرة شــــــركة الهذا باإلضييييييييافة إلى أن 
ُ
تقوم بصييييييييفة دورية ببيع األوراق املالية التي تمتلكها )بما في ذلك األسييييييييهم التي تمتلكها في شييييييييركاتها التابعة والزميلة وشييييييييركات امل

عن ذلك تحقيق عوائد وتدفقات نقدية كبيرة في املاضيييي ي. كما أن الجمع بين توزيعات األرباح وغيرها من التوزيعات  املحاصيييية التي تسيييياهم فيها من وقت آلخر(. وقد نتج

 املحققة من عمليات بيع األوراق املالية قد ساهم في توفير سيولة كافية  العوائدو 
ُ
 لخدمة دينها وتمويل مصروفاتها التشغيلية. صدرةللشركة امل
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  شـــركةالرباح التي اسييييتلمهتا بلغت قيمة توزيعات األ  
ُ
. وقد بلغ صييييافي دفعات الفوائد 2018ديسييييمبر  31مليون دينار كويتي وذلك عن السيييينة املنتهية في  21.1 صـــدرةامل

مليون دينار كويتي من  1.8مليون دينار كويتي و 40.9، حيث تشيييييييييمل مصيييييييييروفات الفوائد البالغة 2018ديسيييييييييمبر  31مليون دينار كويتي وذلك للسييييييييينة املنتهية في  39.1

 إيرادات الفوائد. 

 :2018ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31في  ةاملنتهي وات الثالثللسنيوضح الجدول التالي نسبة تغطية الفائدة النقدية 

 باملليون دينار كويتي

ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

2016 

ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

2017 

  ديسمبر  31املنتهية في  سنةلل

2018 

  21.1  15.1 22.3 حصة توزيعات األرباح املستلمة*

  0.3  39.8 11.0 دخل تشغيلي نقدي اخر 

  21.4  54.8 33.3 إجمالي الدخل النقدي )أ(

  40.9  34.5 42.1 الفائدة املدفوعة 

 1.8 1.1 1.8 الفائدة املقبوضة        

 39.1 33.5 40.3 صافي دفعات الفوائد )ب(      

  0.55  1.6 0.8 نسبة تغطية الفوائد النقدية )ب( / )أ(      

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين. املحدد فيالسجل اململوكة في تاريخ * تتعلق حصص توزيعات األرباح املستلمة في السنة الحالية بحصص توزيعات األرباح املعلن عنها في السنة املاضية بناء  على عدد األسهم 
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 الُمصدرة الشركة األوراق المالية المصدرة عن 

صدرة الشركة األوراق املالية الصادرة في السنوات الخمس األخيرة من قبل 
ُ
 مذكورة أدناهامل

صدرة الشركةالتي قامت بها السندات يوضح الجدول التالي ملخص إصدار  (1
ُ
 في الخمس سنوات السابقة: امل

 تاريخ االستحقاق تاريخ اإلصدار
 القيمة االسمية

 )باملليون(
 سعر الفائدة الفائدة نوع

 دفع تواتر

 الفائدة

 نصف سنوية  %4.80 ثابتة  فائدة 1دوالر أمريكي 500 2019فبراير  5 2014فبراير  5*

 نصف سنوية %5.00 فائدة ثابتة دوالر أمريكي 500 2023مارس  15 2016مارس  15*

 نصف سنوية %4.50 فائدة ثابتة دوالر أمريكي 500 2027فبراير  23 2017فبراير  23*

متغيرة +  فائدة دينار كويتي 100 2024ديسمبر  28 2017ديسمبر  28*

 ثابتة

دينار كويتي مليون  64.0و%  5.25دينار كويتي بواقع مليون  36.0

% )ان 2.25الكويت املركزي + بواقع سعر الخصم املعلن من بنك 

  %6.25ال يتجاوز 
 
 (سنويا

 نصف سنوي 

متغيرة +  فائدة دينار كويتي 100 2023نوفمبر  8 2018 نوفمبر 8*

 ثابتة

دينار كويتي  مليون  86.0و%  5.50دينار كويتي بواقع  مليون  14.0

% )ان 2.25بواقع سعر الخصم املعلن من بنك الكويت املركزي + 

  %6.50ال يتجاوز 
 
 (سنويا

 نصف سنوي 

صدرة الشركةتكفل *
ُ
صدرةأوراق ال امل

ُ
 إلصدار EMTNفي السابق بتأسيس برنامج  دفع هذه، والتي تم إصدارها من قبل شركة تابعة مملوكة لها بالكامل. قامت الشركة امل

 EMTN Notes Kuwait Projects Co SPC Limited بموجب برنامج .EMTN  صدرة هذا، ضمنت
ُ
. ملزيد من املعلومات في هذا الصدد، Notes EMTNييييييي فيما يتعلق ب Kuwait Projects Co SPC Limitedالتزامات شركة الشركة امل

ا االطالع على  صدرةالخاصة  2018لعام  املجمعة املدققة في البيانات املالية 14 رقماإليضاح يرجى أيض 
ُ
 .بالشركة امل

 .القيمة االسمية للسنداتبسداد كامل قامت الشركة  1

صدرة الشركةيوضح الجدول التالي عدد وتفاصيل إصدارات أسهم رأس مال  (2
ُ
 في الخمس سنوات السابقة: امل

  نوع األسهم القيمة )د.ك( أجمالي عدد األسهم  نوع اإلصدار سنة اإلصدار

 أسهم عادية 6,682,869 66,828,694 أسهم منحة 2013

 أسهم عادية 7,017,013 70,170,130 أسهم منحة 2014

 أسهم عادية 7,367,864 73,678,635 أسهم منحة 2018
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 عوامل المخاطر

 
 ةوجميع املعلومات املشمولة فيها وكذلك عناصر املخاطر  النشرةدراسة هذه  املستثمرين املحتملين يتعين على، الطرح أسهمقبل االستثمار في أي من 

صدرة الشركةوبرأي التي تم توصيفها أدناه. 
ُ
، إال أن تلك املخاطر الطرح أن العوامل املبينة أدناه تمثل املخاطر الرئيسية التي تالزم االستثمار في أسهم امل

  شاملة ال تعتبر
 
صدرة الشركةعتبرها تأو  ،في الوقت الحالي املصدرة للشركةوثمة اعتبارات أخرى بعض منها قد ال يكون معروفا

ُ
غير مؤثرة في الوقت  امل

 .أسهم الطرحتؤثر على أي استثمار في  أن يمكنالحالي في حين 

 

ا قراءة املعلومات التفصيلية الواردة في أي مكان آخر في هذه  والوصول إلى وجهات نظرهم قبل اتخاذ أي  النشرةيجب على املستثمرين املحتملين أيض 

 .قرار استثماري 

صدرةشركة املخاطر املتعلقة بال
ُ
 امل

 .إن األسواق النامية عر ة ملخاطر أكبر مما تتعرض له األسواق املتقدمة بما في ذلك املخاطر السياسية واالجتماعية واالقتصادية املؤثرة

صـــدرة  الشـــركة راداتیإل  ةیالجغراف لیالجدول التالي التفاصييي وضيييحی
ُ
 یبناء عل 2018 سيييمبرید 31املتداولة كما في وللسييينة املنتهية في  ريغ املوجوداتو امل

 :ةیلنفس السنة املال للشركة املصدرةاملجمعة املدققة  ةیاملال اناتیالب

 اإليرادات 

 )باملائة %(

 غير املتداولة املوجودات

 )باملائة %(

 59.7 48.9 الكويت

 2.4  2.3 بقية دول مجلس التعاون الخليجي

 26.6 23.7 بقية دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 11.1 24.6 أوروبا*

 0.3 0.5 أمريكا الشمالية

 100.0 100.0 املجموع

 * يعزى ذلك بشكل أساس ي إلى تركيا ومالطة

صـــدرة الشـــركة إن النسيييبة األكبر من إيرادات 
ُ
من دولة الكويت. وال يمكن التأكيد بأن األحوال االقتصيييادية في دولة الكويت سيييتبقى جيدة أم أنها  تأتيامل

 للستتدهور بشكل قد يؤثر على األداء املالي 
ُ
املحصلة من صادرات النفط، وهو اإليرادات . إن اقتصاد دولة الكويت تحركه بصورة كبيرة صدرةشركة امل

سييياسييات الحكومة لتنويع االقتصيياد بعيدا عن اعتماده على النفط كمصييدر اإليرادات الرئيسيي ي الوحيد أدت النفط.  بالتالي عرضيية للتقلبات في أسييعار

 األداء االقتصادي بشكل عام إال أنه ليس هناك تأكيد بأن ذلك املستوي من األداء سوف يستمر على نفس املنوال. بشكل عام إلى تحسين 

 لل ومن املمكن أن يتأثر األداء املالي
ُ
ا بفعل التطورات السييياسييية واإلقتصييادية وما يرتبط بها من تطورات اجتماعية ليس من داخل  صـــدرةشــركة امل سييلب 

ا وبفعل هذه التطورات بدرجة أقل من داخل دول مجلس التعاون الخليجي )وتضييم كل من مملكة البحرين ودولة الكوي ت دولة الكويت فحسييب بل أيضيي 

عودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة( وعدم االسيييييييييتقرار السيييييييييياسييييييييي ي واالقتصيييييييييادي في بعض الدول وسيييييييييلطنة عمان ودولة قطر واململكة العربية السييييييييي

طر معينة املحيطة مثل تركيا وسيوريا والعراق وإيران ودول شيمال أفريقيا. إن دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول املحيطة معرضية ملخا

صـــــــــدرةالشـــــــــركة لتي تقوم بها قد يكون لها تبعات مؤثرة على األعمال ا
ُ
ونتائجها التشيييييييييغيلية ووضيييييييييعها املالي، وذلك على الرغم من عدم اقتصيييييييييار هذه  امل

 املخاطر على املنطقة فقط. 

 ومن بين تلك املخاطر املحددة االحتماالت التالية:

 عدم االستقرار السياس ي واالجتماعي؛ •

 االنكماش االقتصادي؛ •

 ب واملصادمات املدنية واألنشطة اإلرهابية؛األعمال الخارجية الناجمة عن الحر  •

 الكوارث الطبيعية؛ و •
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 التغييرات التي تطرأ على النظم والتغييرات الضريبية والتغييرات في القوانين. •

صدرة الشركة تمتلك 
ُ
. إن أية تطورات مادية غير متوقعة في األحوال السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية امل

 
 محدودة في الدول األكثر تضررا

 
أصوال

صـدرةالشـركة أو األحوال األخرى في البلدان التي تقوم 
ُ
 على أعما امل

 
 سيلبيا

 
 ماديا

 
الشـركة ل أو أي من شيركاتها الزميلة بأداء أعمال فيها قد يكون لها تأثيرا

صدرة 
ُ
 وأوضاعها االقتصادية ونتائجها التشغيلية وقد تؤثر على خططها في التوسع واالستثمار الدولي. امل

العراق وسييوريا وليبيا. تتأثر البلدان املعنية وال اليمن، و ة املاضييية ال يزال عدم اليقين السييياسيي ي والوزاعات املسييلحة قائمة في لوعلى مدار السيينوات القلي

ثل ن خالل حالة عدم االسييييتقرار السييييياسيييي ي واالجتماعي واألعمال الخارجية الناجمة عن الحرب واملصييييادمات املدنية. وتتلقى البلدان املجاورة مسيييييما م

نف العتركيا ولبنان أعدادا كبيرة من الالجئين الفارين من الوزاع، مما أدى إلى زيادة الضييييييييييييغط على خدماتهم العامة. إن حالة الغموض السييييييييييييياسيييييييييييي ي و 

 على أعمال 
 
 جوهريا

 
 سييييييلبيا

 
صــــــدرة الشــــــركة الطائفي في املنطقة قد يكون لها تأثيرا

ُ
وأوضيييييياعها املالية ونتائجها التشييييييغيلية وتطلعاتها املسييييييتقبلية. دولة امل

ال. وعلى الرغم من الكويييت وغييالبييية الييدول األخرى في منطقيية الخليج حتى وقتنييا هييذا محصيييييييييييينيية إلى حييد كبير ضيييييييييييييد أي اختالل نيياتج من مثييل هييذه األفعيي

أكيد بأن اإلجراءات املتخذة من قبل السيييلطات بما في ذلك االسيييتجابات السيييريعة وتكثيف األنشيييطة االسيييتخباراتية والوقائية، فإنه ال يوجد ضيييمان أو ت

 أنشطتها.  املجموعةاول فيها املشاكل التي شهدتها البلدان األخرى في املنطقة لن تؤثر على املناطق في الخليج أو تركيا وهي املناطق التي تز 

 وضار على أعمال 
 
 سلبيا

 
صدرة الشركة فإن الوزاع الدائر في اليمن قد يكون له تأثيرا

ُ
في اململكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، ازدادت التوترات امل

من قبل حكومات اململكة العربية السيييييييعودية  2017يونيو  5السيييييييياسيييييييية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطع العالقات الدبلوماسيييييييية مع قطر في 

الف الذي والبحرين واإلمارات العربية املتحدة ومصييييير. وانضيييييمت بعد ذلك دول أخرى مثل اليمن واألردن وليبيا وجزر القمر والسييييينغال وموريتانيا للتح

 عن دول أخرى مثل تشاد وجيبوتي وجزر املالد
 
يف والنيجر التي أعلنت عن تخفيف عالقاتها الديبلوماسية مع تقوده اململكة العربية السعودية، فضال

اململكة العربية السييييييييييييعودية واإلمارات  كل من ت وقد نصييييييييييييح .قطر. وقد بلغ األمر مبلغه عند اإلعالن عن سييييييييييييحب السييييييييييييفراء وفرض قيود على السييييييييييييفر

قطريين والبعثات الديبوملاسيييييييية القطرية من هذه الدول الثالث في نفس والبحرين مواطنيها املقيمين في قطر مغادرتها، كما تم طرد الزائرين واملقيمين ال

سيييييياعة فقط للديبلوماسيييييييين. وفرضييييييت اململكة العربية السييييييعودية واإلمارات  48الوقت مع منح الزائرين واملقيمين القطريين فترة أسييييييبوعين للمغادرة و

هذه الدول مما أدى إلى توقف الرحالت من وإلى قطر. وباملثل، منعت السفن التي والبحرين ومصر قيود على استخدام شركات الطيران القطرية ألجواء 

 .ء هذه الدول ىتحمل العلم القطري من الدخول إلى موان

جارة قد على الرغم من عدم وجود قيود مباشييييرة معروفة على الصييييادرات والواردات التجارية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى، إال أن الت

وسيييييلطنة تأثرت بسيييييبب إقفال األجواء واملوانيء أمام الخطوط الجوية والسيييييفن التجارية القطرية، ولكن تم فتح قنوات وطرق تجارية جديدية مع تركيا 

 .عمان وإيران والهند كبديل، ولكن ال يوجد تأكيد بأن استمرار القيود سيكون له أثر سلبي على االقتصاد القطري 

ت دولة الكويت بدور الوسييييييييييط بين قطر والدول التي فرضيييييييييت قيود عليها، وقامت بتسيييييييييليم شيييييييييروط دول التحالف الذي تقوده ، قام2017يونيو  23في 

 في سيادتها  2017يوليو  1اململكة العربية السعودية لرفع الحصار وإعادة العالقات الديبلوماسية، ولكن رفضت قطر الشروط في 
 
واعتبرتها أنها تدخال

وتركيا ودول أخرى في املنطقة لحل هذه األزمة بالطرق الديبلوماسييييييييييييية، اسييييييييييييتمرت  الواليات املتحدةعن ردها. ورغم دعوات كل من  رغم عدم اإلعالن

العالقات الدبلوماسييية خفضييت مسييجلة أو تعمل من البلدان التي  للشــركة املصــدرةالقيود والحصييار على دولة قطر. بعض الكيانات التجارية التابعة 

في قطر. وليس من  للشــــركة املصــــدرةاالنتقام التجاري من هذه الكيانات من قبل قطر أو املقيمين في قطر قد يؤثر على املصييييالح التجارية مع قطر، إن 

ى أن أعمال املمكن التنبؤ بوقوع أحداث أو ظروف مماثلة أو مشيييييييييييابهة لألحداث أو الظروف املبينة أعاله أو حدوث تبعات لها وليس باإلمكان التأكيد عل

صدرة
ُ
 ستتمكن من االستمرار في تحقيق مستويات الربح الحالية إن وقعت مثل هذه األحداث أو الظروف. الشركة امل

صدر الشركة ن إ 
ُ
معر ة للمخاطر املرتبطة بالتوسع في أسواق جديدة واألعمال حديثة النشأة واألعمال التي تمر بمراحلها األولية في التشغيل  ةامل

 واالستحواذ على شركات وأنشطة أعمال جديدة

 
 
صدرة الشركة ، كانت تاريخيا

ُ
ستراتيجيتها هي في التوسع في األسواق أو األعمال في منطقة نشيطة في السابق في السوق الكويتي بشكل أساس ي. إال أن اامل

رض مجلس التعاون الخليجي وبشييكل أوسييع داخل منطقة الشييرق األوسييط وشييمال أفريقيا، والتي قد تشييمل األسييواق التي لم تعمل فيها من قبل. وقد تف

صــــدرةالشــــركة نظم السييييياسييييية والتنظيمية التي ال تكون عليها هذه األسييييواق الجديدة تحديات من بينها اختالف في الظروف التنافسييييية وال
ُ
على دراية  امل

صدرة الشركة بها، وقد ال تتمكن 
ُ
 من االعتماد على سمعتها وعالقاتها كما يتسنى لها ذلك في األسواق التي لها سمعة طيبة فيها. امل

 بالوتنطوي سيييياسييية النمو الخاصييية 
ُ
صـــدرةالشـــركة يق االسيييتحواذ على شيييركات جديدة. فإن واجهت على التوسيييع في عملياتها عن طر  صـــدرةشـــركة امل

ُ
 امل
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ا أو لم تستطع االستحواذ عليها أو إن الشركات التي استحوذت عليها  صدرة الشركة صعوبات في االستحواذ على تلك الشركات بسعر معقول تجاري 
ُ
لم امل

 للتتمكن من تحقيق الهدف املرجو، فمن املمكن أن تكون اسيييييييييتراتيجية النمو 
ُ
غير ناجحة، وهو ما قد يؤثر بشيييييييييكل سيييييييييلبي على أعمال  صـــــــــدرةشـــــــــركة امل

 ال
ُ
 الووضييييعها املالي وعملياتها. كما تقوم  صــــدرةشــــركة امل

ُ
باالسييييتحواذ على أو إنشيييياء أعمال جديدة ذات خبرة تشييييغيلية محدودة أو بدون  صــــدرةشــــركة امل

املالية التي  خبرة تشييغيلية سييابقة. ومن املمكن أن تقدم هذه االسييتثمارات الفرصيية ملكاسييب رأسييمالية كبيرة، إال أنها تنطوي على درجة كبيرة من املخاطر

 قد ينشأ عنها خسائر فادحة. 

،، باالسيييتثمارللشـــركة املصـــدرة تقوم الشيييركات التابعة 
 
  وقد تسيييتثمر الحقا

 
 في تركيا

 
في دول مجاورة ملنطقة الشيييرق األوسيييط وشيييمال أفريقيا، وخصيييوصيييا

 ومالطا. وال توجد أية تأكيدات على عدم وقوع اضطرابات أخرى في هذه الدول مما يؤدي إلى خسائر. 

 ات األرباح من الشركات الرئيسية أو إيرادات بيع األصول تقتصر أغلب املقبو ات النقدية للشركة املصدرة على توزيع

صـــــدرةشـــــركة للليس 
ُ
. إن التدفقات النقدية لشـــــركاتها الرئيســـــيةبصيييييفتها شيييييركة قابضييييية قدرة على الوصيييييول بشيييييكل مباشييييير إلى التدفقات النقدية  امل

فائدة على اسيييييتثماراتها وأرباحها من األنشيييييطة التي تزاولها في من توزيعات األرباح التي تعلنها هذه الشيييييركات والدخل املحصيييييل من ال اتقتصييييير على حصيييييته

ا على مركز  الشركات الرئيسيةالتداول أو بيع أصولها. إن أي نقص في ربحية  صدرةالشركة سيؤثر سلب 
ُ
 فيما يتصل بالتدفقات النقدية.  امل

صــــــدرةالشــــــركة إلى الشــــــركات الرئيســــــية إن دفع توزيعات األرباح من قبل بعض 
ُ
و أمر يخضييييييع لقيود تفرضييييييها القوانين واللوائح املتصييييييلة بالتأمين ه امل

 بنكدفع ال. واملصييييييييييييارف واألوراق املالية والشييييييييييييركات، وهي القوانين واللوائح التي تتطلب من تلك الشييييييييييييركات الحفاظ على املالءة املالية ومعايير رأس امل

 عن توزيعات أرباح لعام وأعلن  (2017)عن عام  2018توزيعات أرباح نقدية في عام  برقان
 
بينما كانت آخر توزيعات  (2019)سييييييييييييتدفع في  2018أيضييييييييييييا

(، وليس هناك تأكيد على أن دفع توزيعات األرباح من قبل هذه البنوك والشييييركات 2009)عن عام  2010في عام  بنك الخليج املتحدأرباح نقدية دفعها 

 الرئيسية األخرى سوف يستمر على أساس منتظم. 

ا أل  صـــــدر  الشـــــركةن إسيييييتراتيجية نظر 
ُ
  الشـــــركةإسيييييتراتيجية من وقت آلخر، فهناك خطر من أن أصيييييول  التخارج أو بيعتتضيييييمن  ةامل

ُ
جد تقد ال  ةصـــــدر امل

  شـــركةالألن بيع األصيييول يتأثر بعوامل خارجة عن سييييطرة و ، باإلضيييافة إلى ذلكنوي بيعها. تعندما  امشيييتري مناسيييب ألصيييوله
ُ
، فقد يتأثر سيييعر صـــدرةامل

ا بسبب هذه العوامل.  البيع سلب 

صدرة  الشركةقد ال تكون 
ُ
 بيع االستثمارات بفعاليةاملبالغ الناتجة عن قادرة على إعادة استثمار امل

صـدرة  الشـركةبما أن اسيتراتيجية 
ُ
صـدرة الشـركةاالسيتثمارات من وقت آلخر، فمن املتوقع أن يكون لدى لبعض   إسيتراتيجيبيع تتضيمن امل

ُ
تدفقات  امل

صدرة  الشركةيمكن أن تتأثر هوامش مستثمرة، نقدية كبيرة في املستقبل. في حين أن املبالغ النقدية ال تزال غير 
ُ
على نحو سلبي. باإلضافة إلى ذلك، امل

صـــــــــدرة  شـــــــــركةالد هناك خطر أنه بمجرد إعادة اسيييييييييتثمار األموال، فإن مثل هذه االسيييييييييتثمارات لن تؤدي كما هو متوقع. ال يوجد ضيييييييييمان عندما تج
ُ
امل

بيع االستثمارات قد استثمار األموال الناتجة عن أو عندما تتحقق العوائد على هذه االستثمارات. إن الفشل في إعادة لهذه األموال استثمارات مناسبة 

صدرة  شركةاليكون له تأثير سلبي على عمليات 
ُ
 .ااملالية وربحيته اوظروفه اوأعمالهامل

صدرة  شركةاالستثمارات غير املسعرة لقرارات اإلدارة وقد ال تعكس القيمة التي سيكون بإمكان التخضع قيم 
ُ
 .بالفعل تحقيقهاامل

صـــــــدرة  شـــــــركةالبعض اسيييييييتثمارات 
ُ
موجودة في شيييييييركات غير مدرجة. يجب أن يدرك املسيييييييتثمرون املحتملون أن تقييمات االسيييييييتثمارات غير املدرجة امل

حكم. تشييييييييمل أنواع العوامل التي يمكن أخذها في االعتبار عند تطبيق أسييييييييعار القيمة العادلة لوتخضييييييييع ل إلى أسيييييييياليب تعتبرها اإلدارة مناسييييييييبة تسييييييييتند

املستثمر عمليات الشركة  نطاقالستثمار في شركة معينة البيانات املالية التاريخية واملتوقعة للشركة، والتقييمات املقدمة للشركات املقارنة، و جم و 

والظروف  املجموعةفيها، ونقاط القوة ونقاط الضييييييييييعف في الشييييييييييركة املسييييييييييتثمر فيها ومعلومات الصييييييييييناعة واالفتراضييييييييييات وأوجه التآزر املحتملة داخل 

 االقتصادية العامة والسوق وغيرها من العوامل ذات الصلة.

إن تحديد القيمة  .ذب خالل فترات زمنية قصيرة وقد تستند إلى تقديراتالتقييمات، وعلى وجه الخصوص تقييمات االستثمارات غير املسعرة قد تتذب

ا عن السعر الذي سيتم استالمه في حالة تم بيع االستثمارات.  العادلة الستثمارات غير مدرجة قد يختلف جوهري 

 من علىأتسيييجلها  لتيا ةلمسعرا غير راتالستثماا قيم كانت إذا سلبا  رةلمُصدا الشـــركة قبل من عنها غإلبالا يتم لتيا تلعملياا نتائج تتأثرأن  يمكن



 

67 

 

من  سعرةغير املاإلستثمارات إلى ذلك، قد تؤدي التغيرات في قيم هذه  باإلضافة.راتالستثمااب فلتصرا عند فلمطاا نهاية في تحقيقها يتم لتيا لقيما

صدرة  الشركةبلغ عنها تالربع إلى الربع إلى حدوث تقلبات في عمليات التقييم ونتائج العمليات التي 
ُ
 من فترة إلى أخرى.امل

 مخاطر التمويل

صــدرةالشــركة إضييافة إلى التدفقات النقدية الداخلة من خالل توزيعات األرباح والدخل املحصييل من الفوائد والدخل املحصييل من التداول، تعتمد 
ُ
 امل

صادرة عن الشركات وقروض مصرفية والتي سندات على عمليات االقتراض الخارجية لتمويل استثماراتها، وتأتي هذه القروض بشكل أساس ي في شكل 

 بصفة مستمرة. استثمارهاتتم إعادة 

 719.6ع متوسييييطة األجل وسيييينيييييييييييييييييدات( )قروض مسييييتحقة األداء، وأوراق دف للشــــركة املصــــدرة، بلغ إجمالي الدين غير املجمع 2018 ديسييييمبر 31كما في 

صــدرةالشــركة مليون دينار كويتي. إن قدرة 
ُ
 على االسييتحصييال على تمويل جديد وسييداد أو إعادة تمويل التزاماتها الحالية واملسييتقبلية لدي  امل

 
مسييتقبال

 للينة ليس استحقاقها سوف تعتمد على وضعها املالي ونتائج عملياتها في ذلك الوقت كما ستعتمد على عوامل مع
ُ
 سيطرة عليها، ومنها: ةصدر شركة امل

 في أسواق وقطاعات مشابهة؛ •
 
 رغبة املستثمر تجاه الشركات التي تباشر أعماال

 اآلراء والتقارير والتصينيفات التي يقوم بها املحللون وتقوم بها جهات التصينيف حول املقترضيين سيواء من الجهات السييادية أم من الشيركات •

 في املنطقة؛

 املالية السائدة في السوق بما في ذلك معدالت الفائدة وأسعار الصرف؛ وو األحوال الرأسمالية  •

 األحوال السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. •

صــدرةالشــركة ومن ثم، ليس في مقدور 
ُ
وقد يحد ذلك  التأكيد على أنها سييوف تسييتطيع الحصييول على التمويل من األسييواق املالية بشييروط مرضييية، امل

على  من قدرتها على الحصييييييول على قروض جديدة وسييييييداد أو إعادة تمويل التزاماتها الحالية واملسييييييتقبلية لدى اسييييييتحقاقها، وقد يكون لذلك أثر سييييييلبي

 أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها. 

صدرة الشركةمخاطر االئتمان املتعلقة باألطراف املتعاقدة مع 
ُ
 امل

ا من أنشيييييييييييطة إن جزء  كبي على منح القروض لعمالء وامتالك أصيييييييييييول مالية وعقارية نطوي ت وشيييييييييييركة الخليج القابضييييييييييية وشيييييييييييركاته التابعةبنك برقان ر 

ن كمسييتثمرين أو كضييمان للقروض. إن تركيز القروض واألصييول في دولة الكويت ومنطقة الشييرق األوسييط وشييمال أفريقيا االنتشييار املحتمل للمقترضييي

ا أو قد يتسيييبب في قيام النشيييطين في مجا الشـــركة الت مشيييابهة أو ذات صيييلة بين عمالء كل مقرض قد ينشيييأ عنه معدالت تقصيييير أعلى مما حدث سيييابق 

صــــــدرة
ُ
بتوفير مخصييييييصييييييات مؤثرة )أو يلزموا من قبل إحدى الجهات التنظيمية بإجراء مخصييييييصييييييات مؤثرة( مقابل خسييييييائر الشــــــركات الرئيســــــية أو  امل

ين لقروض محتملة. باإلضييييييييييافة إلى ذلك، قد يؤدي التقلب في أسييييييييييواق األوراق املالية والعقارات باملنطقة إلى انخفاض في قيمة الضييييييييييمانات املتاحة كتأم

 معينة. 

 عار األسهمسعر الفائدة ومخاطر أس

صـــدرةالشـــركة إن 
ُ
وااللتزامات الناشيييئة عن أنشيييطة إدارة  املجموعةمعرضييية ملخاطر تقلبات معدالت الفائدة وأسيييعار األسيييهم املتصيييلة باسيييتثمارات  امل

 . طلوباتواملاألصول 

شـــــــــــركة للقق بين األنشيييييييييييطة االسيييييييييييتثمارية ومن املمكن أن تؤثر التغيرات في مسيييييييييييتويات معدل الفائدة ومنحنيات العائد على هامش معدل الفائدة املح

 
ُ
صـــدرةالشـــركة وتكاليف اقتراضيييها. إن التغير في سيييعر األسيييهم قد يؤثر على قيمة محافظ اسيييتثمار  صـــدرةامل

ُ
والعوائد املحصيييلة عنها. ويتعذر التنبؤ  امل

ر التي قيييد تخلفهيييا هيييذه التغيرات على األداء امليييالي اليييدقيق بهيييذه التغيرات التي تطرأ على األحوال االقتصيييييييييييييياديييية وأحوال السييييييييييييوق كميييا يتعيييذر توقع اآلثيييا

 للوالعمليات التجارية 
ُ
 . صدرةشركة امل

 املخاطر املرتبطة بسعر صرف العمالت األجنبية

صـــــــــدرةإن النسيييييييييبة األكبر من مداخيل 
ُ
مقابل تثبيت الدينار الكويتي  2007مايو  20حتى  2003تتحقق بالدينار الكويتي. وقد تم منذ يناير  الشـــــــــركة امل

، تم اسييييييتبدال هذه السييييييياسيييييية بسييييييياسيييييية أخرى 2007مايو  20في املائة. وفي  3.5 -مع هامش يبلغ +/ 0.29963الدوالر األمريكي حول سييييييعر صييييييرف وهو 
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ا. وي ا ومالي  بدو أن قضييييييييي ى بها محافظ بنك الكويت املركزي تقوم على اعتماد سيييييييييلة عمالت مرجحة غير معلنة للدول الرئيسيييييييييية الشيييييييييريكة للكويت تجاري 

ا في تحديد سييييييييييييعر صييييييييييييرف الدينار الكويتي رغم عدم إمكانية الجزم بعالقة الدينار بعملة ما أو سيييييييييييي ا كبير  لة عمالت ما الدوالر األمريكي ال زال يلعب دور 

د.ك للدوالر  0.3033و 2008للدوالر األمريكي الواحد في مايو  .د.ك 0.26460، تراوح سيييييييييييعر صيييييييييييرف الدينار الكويتي بين 2007مايو  20بسيييييييييييهولة. ومنذ 

 بنسيييبة 2018 ديسيييمبراألمريكي الواحد في 
 
، تم تقييم الدينار الكويتي بقيمة 2019 مارس 31باملائة في سيييعر الصيييرف. وكما في  15.0، وهو ما يعادل تغيرا

للدينار الكويتي الواحد. وإذا ارتفع سييييييييييييعر صييييييييييييرف الدوالر األمريكي  3.28731للدوالر األمريكي الواحد وتم تقييم الدوالر األمريكي بقيمة  .د.ك 0.3042

صدرةمقابل الدينار الكويتي، فإن تكلفة خدمة ديون 
ُ
 ستكون أعلى. الشركة امل

ينتج بعمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي للشـــركة املصـــدرة باإلضيييافة إلى األرباح الناتجة بالدينار الكويتي، فهناك مبلغ كبير إلى حد ما من األرباح املجمعة 

 على 
 
مبلغ سييييييواء بشييييييكل مباشيييييير أو غير مباشيييييير. إن إزالة هذا االرتباط أو حدوث انخفاض جوهري في قيمة أي من تلك العمالت من شييييييأنه التأثير سييييييلبا

صــدرة الشــركة وعلى مبلغ التوزيعات التي تحصييل عليها  للشــركة املصــدرةاألرباح املسييجلة 
ُ
ركات العاملة ضييمن مجموعتها والتي بدورها تتأثر من الشييامل

 بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب إزالة مثل هذا االرتباط أو انخفاض قيمة هذه العمالت. 

بتسيييييييييجيل نتائج أعماله بالليرة التركية، وهي العملة املحلية لبلد التأسييييييييييس. وقد قوم يو بسيييييييييجالته املحاسيييييييييبية  لبنك برقانالتابع التركي  البنكحتفظ ي

وذلك ألغراض يؤدي أي تقلب في سييييييييييعر صييييييييييرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي إلى تغير في قيمة األصييييييييييول أو االلتزامات املقومة بالعمالت األجنبية 

 مارس 31و 2016يناير  1مقابل الدينار الكويتي في الفترة ما بين  في املائة 90.2ة الليرة التركية بنسييبة . انخفضييت قيملبنك برقانإعداد البيانات املالية 

ا على 2019 ا محدود  العملة  اتمقايضييي إسيييتخدام في الليرة التركية من خالل بنك برقانط اسيييتثمار يتحو  وذلك بســـبب جموعةامل. وقد كان لذلك تأثير 

 على 
 
 على دفع توزيعات األرباح. بنك برقان قدرةولكن أي انخفاض أخر في قيمة العملة قد يؤثر سلبيا

صـــــدرةالشـــــركة سيييييعر صيييييرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي قد يؤثر بصيييييورة سيييييلبية بالغة على قدرة أي إنخفاض لإن 
ُ
 اإلسيييييميعلى رد املبلغ  امل

صدرةالشركة ي تمت بعمالت غير الدينار الكويتي. كما أن والفائدة على القروض الت
ُ
معرضة للمخاطر التي قد تنجم عن أي تغيير يطرأ على سياسة  امل

صــدرةالشــركة سييعر الصييرف املفروضيية من جانب بنك الكويت املركزي. إضييافة إلى ذلك، تحاول 
ُ
التحوط ضييد تعرضييها لهذه املخاطر أو إدارة تكلفة  امل

اسييييييييييتخدام عقود املقايضيييييييييية واملشييييييييييتقات األخرى على العمالت مع أطراف يعتقد أنهم يتمتعون باملالءة املالية، إال أنه من املحتمل أن تمويلها من خالل 

صـــــدرة الشـــــركة يقصييييير أحد هذه األطراف املتعاقد معها في أداء التزاماته مما يجعل 
ُ
دون حماية مقابل مثل هذه التذبذبات. باإلضيييييافة إلى ذلك، من امل

صــــدرة الشــــركة حتمل أن تضييييطر امل
ُ
إلى اإلبالغ عن مكاسييييب أو خسييييائر في أسييييعار الصييييرف بموجب القواعد املحاسييييبية. فإن حدوث تذبذب في قيمة امل

 الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي على نحو يتسم بالتقلب، قد يؤثر بشكل كبير على األرباح املعلن عنها. 

صدرةالشركة قد تتأثر 
ُ
 بأي خلل في األسواق املالية امل

الصلة ال يزال اقتصاد الكويت معرض للصدمات الخارجية والداخلية، بما في ذلك التقلبات في أسعار النفط والتطورات السياسية واالقتصادية ذات 

املتحيدة( ومنطقية الشييييييييييييرق األوسييييييييييييط  الكوييت ودول مجلس التعياون الخليجي )البحرين، عميان، قطر، اململكية العربيية السييييييييييييعوديية واإلميارات العربييةبي

 الى ذلك التقلبات الناتجة من عدم االسيييييتقرار السيييييياسييييي ي واالقتصيييييادي في البلدان املجاورة مثل إيران والعراق. وت
 
شيييييمل هذه وشيييييمال أفريقيا، واضيييييافة

يعية، والتغيرات التنظيمية والضييريبية والبنية املخاطر، على سييبيل املثال، الحروب الخارجية، والصييدامات املدنية، والنشيياط اإلرهابي، والكوارث الطب

 القانونية.

والسعر السوقي ألسهم اإلصدار بالظروف االقتصادية والسوقية في الكويت، وأيضا  والشركات التابعة له املصدرة شركةللقد يتأثر نشاط والوضع املالي 

ملاض ي أثرت سلبا على بدرجة متفاوتة، األوضاع االقتصادية في األسواق العاملية بشكل عام. إن األزمات املالية العاملية والتقلبات في األسواق الناشئة في ا

ا، فإن ي العالم للشركات التي تعمل في االقتصادات النامية. أسعار السوق في أسواق األوراق املالية ف ا نسبي  حتى إذا ظل االقتصاد الكويتي مستقر 

ا قد يكون له تأثير سلبي ملموس على أعمال  صدرة  شركةالاالضطراب املالي في األسواق الناشئة وعاملي 
ُ
والشركات التابعة له، أو الحالة املالية، أو امل

 في السوق. الطرحأسهم التوقعات، وسعر  نتائج العمليات أو

صدرةالشركة قد ال يستمر نمو 
ُ
 ، ما قد يؤثر على أرباحها.على مستواه التاريخي امل

صــــــدرة شــــــركة بالإن األعمال والعمليات واألحوال املالية والتطلعات الخاصيييييية 
ُ
ا باألحوال االقتصييييييادية في منطقة الشييييييرق األوسييييييط امل ا وثيق 

 
ترتبط ارتباط

يا وشييييييمال أفريقيا. إن أي تدهور في األحوال االقتصييييييادية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي وعلى نطاق أوسييييييع في منطقة الشييييييرق األوسييييييط وشييييييمال أفريق
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و في مجال الخدمات املصرفية واملالية أو أية عوامل أخرى قد يكون له تأثير سلبي نتيجة للتدهور في صناعتي النفط والغاز أو الصناعات املرتبطة بهما أ

 للعلى األحوال املالية 
ُ
 ونتائج عملياتها.  صدرةشركة امل

 على األعمال األسيييييييياسييييييييية 
 
 سييييييييلبيا

 
 ماديا

 
فط من وقد هبطت أسييييييييعار النللشــــــــركة املصــــــــدرة. إن االنخفاضييييييييات الكبيرة في أسييييييييعار النفط قد يكون لها تأثيرا

 66.4، كانت أسيييييييعار النفط 2019 مارس 31كما في  .2014يونيو  20للبرميل في أمريكي دوالر  110.5مسيييييييتواها التاريخي الذي وصيييييييلت إليه عند مسيييييييتوى 

 على اقتصاد دولة الكويت، وهو األمر الذي من شأنه التأثير على أعمال دوالر أمريكي للبرميل. 
 
 جوهريا

 
 سلبيا

 
الشركة وقد يكون للتدهور في األسعار تأثيرا

صـــــــدرة 
ُ
 عن تطلعاتها املسيييييييتقبلية وذلك بسيييييييبب زيادة مخصيييييييصيييييييات خسيييييييائر االئتمان في عملياتها املصيييييييرفية امل

 
وأوضييييييياعها املالية ونتائج عملياتها فضيييييييال

 خفاض الطلب على القروض والخدمات املصرفية األخرى. وان

 على جوانب معينة من عمليات 
 
 سيييييييلبيا

 
صـــــــدرةالشـــــــركة باإلضيييييييافة إلى ذلك، قد يكون هناك أثرا

ُ
بفعل أية تغيرات سيييييييلبية في واحد أو أكثر من عوامل  امل

ومسيييتويات األجور والبطالة واالسيييتثمار األجنبي والتجارة الدولية. ومن االقتصييياد الكلي ومنها الخلل في أسيييواق املال العاملية وأسيييعار الفائدة والتضيييخم 

ا أو الحصييول عليه  على قدرتها على اإلسييتحصييال على التمويل املناسييب بشييروط مقبولة تجاري 
 
ا سييلبيا ا في األسيياس، املمكن أن يكون ملثل هذا التدهور أثر 

صدرةا الشركةوقد يؤثر ذلك على التوسع والنمو املنشودين من 
ُ
 على وضعها املالي ونتائج عملياتها.، مل

 
 األمر الذي قد يؤثر سلبيا

 املنافسة من جانب املنافسين العامليين

تقوم العديد من حكومات منطقة الشييييييييرق األوسييييييييط وشييييييييمال أفريقيا بتحرير اقتصييييييييادياتها والبدء في إجراء إصييييييييالحات اقتصييييييييادية. إن منطقة الشييييييييرق 

ة ات متعدداألوسط وشمال أفريقيا تظهر على أنها فرصة استثمارية تجتذب الشركات العاملية. ومن املمكن أن يكون لزيادة املنافسة الناتجة من الشرك 

ا سلبية على مستوى ربحية   الالجنسيات العاملة في املنطقة آثار 
ُ
 وشركاتها التابعة وشركاتها الزميلة.  صدرةشركة امل

 للوتعتمد الربحية على أداء الشيييييركات الرئيسيييييية 
ُ
بنك برقان، شـــــركة الخليج املتحد القابضـــــة، مجموعة الخليج للتأمين، مجموعة )صـــــدرة شـــــركة امل

 بييييييييييييي " – ركة العقارات املتحدةبانرر اإلعالمية، ش
 
صدرةالشركة "(. ويتم تحصيل معظم إيرادات الشركات الرئيسيةيشار إليها جميعا

ُ
الشركات من  امل

صــــــدرةالشــــــركة . وقد تتأثر الرئيســــــية
ُ
بقدرة هذه الشييييييركات على اسييييييتكمال الصييييييفقات االسييييييتراتيجية أو دمجها بنجاح وعلى إنشيييييياء وإدخال منتجات  امل

 في الوقت املالئم والتعامل بفاعلية مع التغيرات التقنية.وخدمات جديدة 

" التي تعمل بنظام الدفع مقابل املشيييييياهدة في بيئة تنافسييييييية للغاية وتواجه منافسيييييية من OSN" مجموعة بانرر اإلعالميةعلى سييييييبيل املثال، أحد أعمال 

أشيييييييييكال جديدة من املنافسييييييييية. وقد يؤدي الفشيييييييييل في تطوير منتجات  مجموعة واسيييييييييعة من املنظمات. كما أن للتطورات التكنولوجية القدرة على خلق

OSN  بما يتماشيييييي ى مع القوى املحركة للسييييييوق املتغيرة إلى تآكل وضييييييعها التنافسيييييي ي. وتواجه الشييييييركة منافسيييييية على العمالء من مشييييييغلي الخدمة الكاملة

إلنترنت )سييييييييييواء من بالطرق القانونية أو القراصيييييييييينة(، أو من مقدمي مقابل املشيييييييييياهدة لكل من مشييييييييييغلي عرض الفيديو املتنقلين، وتدفق الفيديو عبر ا

"( الذين يعملون على الصعيدين اإلقليمي والدولي. وستعتمد قدرة الشركة على التنافس بنجاح على قدرتها على الحصول على OTTخدمات املحتوى )"

لشييركة من اآلخرين تخضييع لعقود محددة املدة التي سييتنتهي أو قد تنتهي في . محتوى البرامج املرخصيية للعمال ها محتوى البرامج وعرضييه بطريقة جذابة

 غيرها. وقت مبكر. ال يمكن للشييييركة أن تكون على يقين من أن محتوى البرامج سيييييكون متاحا على اإلطالق أو أن يكون بشييييروط مقبولة، سييييواء  مالية أو

"، وقد تؤدي إلى تعديالت للقيمة العادلة، كما هو مبين بالتفصيل في قسم OSNاملالي ليييييييييييي "بعض من هذه العوامل تؤثر بالفعل وبشكل سلبي على األداء 

صـــــــدرة وصـــــــف الشـــــــركة "
ُ
يمارس مسيييييييتوى املنافسييييييية القانونية وأنشيييييييطة القرصييييييينة غير " أعاله. مجموعة بانرر اإلعالمية –الشـــــــركات الرئيســـــــية  –امل

 
 
صـــــدرة. نتيجة لذلك، اضيييييطرت OSNا على إيرادات القانونية التي تقوم بها كيانات ذات رأس مال كبير ضيييييغط

ُ
ومجموعة املسييييياهم اآلخر إلى  الشـــــركة امل

كل مسيييييييياهم، وبقدر ما سييييييييتتغير نسييييييييب لحتى اآلن، يتم املسيييييييياهمة في رأس املال بالتناسييييييييب مع حصيييييييية امللكية اململوكة  .OSNضييييييييخ رأس مال إضييييييييافي في 

 على تم بير؛ املبالغ التي املسييييياهمة سيييييتقل نسيييييب ملكية مجموعة املسييييياهم اآلخر بشيييييكل ك
 
. ال توجد ضيييييمانات بأن املجموعةضيييييخها لم تكن مؤثرة ماديا

واصل املساهمة تالضغط على اإليرادات سوف يقل أو أن تدابير خفض التكاليف ستكون كافية. كما أنه ليس من املؤكد أن مجموعة املساهم اآلخر س

صدرة الشركة " تتخذ خطوات نحو تخفيف الخسائر مع تقديم OSNإدارة "ورغم أن   .ملكيتهاة في ضخ رأس مال جديد حسب نسب
ُ
للدعم املناسب، امل

 OSN" سوف تعود للربحية على املدى القصير أو أن مستوى الدعم الذي التزم مساهمو "OSNإال إنه ال يوجد تأكيد على أن "
 
" بتقديمه سيكون كافيا

 في املستقبل. كما
 
 .املصدرةشركة لل" قد يكون لها أثر سلبي على األداء املالي OSNإن املستويات املستمرة من الدعم لي " أو أن األمر لن يتطلب دعما
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 قد ينشأ عن النظم القانونية والتنظيمية بيئة متقلبة بالنسبة لالستثمار وأنشطة األعمال

 الشــركات الرئيســية للإن 
ُ
  صــدرةشــركة امل

 
ا سييلبيا تعمل من خالل أنشييطة خاضييعة للتنظيم في دول متعددة. وقد تتغير اللوائح املحلية بشييكل يؤثر تأثير 

وقد يكون ذلك نتيجة الزدياد املنافسيييييية بفعل إصييييييدار املزيد من التراخيص للشييييييركات أو التغيير في  الشــــــركات الرئيســــــية.على أعمال واحدة أو أكثر من 

ا فرض قيود على امللكية أو على نطاق األنشيييييطة التي شيييييروط التراخيص بما يؤثر  على أنشيييييطة أو مسيييييتوي ربحية نشييييياط تجاري معين. ومن املمكن أيضييييي 

 التزاولها 
ُ
 الشــــــركات الرئيســــــية لل. إن أكبر صــــــدرةشــــــركة امل

ُ
تعمل في القطاع املالي. وفي ضييييييوء أزمة السيييييييولة الراهنة والصييييييعوبات التي  صــــــدرةشــــــركة امل

ا يواجهها النظام امل الي العاملي خالل السيييييييييينوات القليلة املاضييييييييييية، فإنه من املتوقع من الجهات التنظيمية أن تراقب عن كثب وتنظم بشييييييييييكل أكثر تقييد 

بنوك )أو اتفاقية بازل الثالثة( لل 3األنشييطة التي تزاولها املؤسييسييات املالية وأهمها البنوك وشييركات االسييتثمار. اعتمد بنك الكويت املركزي اتفاقية بازل 

هو إطار تنظيمي متطلب حول كفاية رأس املال البنكي واختبار االجهاد  3. إن بازل للشــــــــــــركة املصــــــــــــدرةالتابع  بنك برقانالتي ينظمها، والتي تشييييييييييييمل 

ألعمال املصييرفية أو اللوائح املسييتقبلية لن يزيد من متطلبات رأس املال ل 3ومخاطر السيييولة في السييوق. ال يوجد أي ضييمان بأن االلتزام بضييوابط بازل 

صـــــــدرة  الشـــــــركة)مما يتطلب من  للمجموعة
ُ
ديسيييييييمبر  31كما في  .ة املجموعة( أو يقلل من ربحياخفف من ملكيتهأن تضيييييييخ رأس مال إضيييييييافي أو تأن امل

٪ وفقا لتعليمات بنك 17.4٪ وبلغ إجمالي معدل كفاية رأس املال 11.9 بنك برقان، وصييييييييييييلت نسييييييييييييبة حقوق املسيييييييييييياهمين ملعدل كفاية رأس مال 2018

 الشــــــــركات الرئيســــــــية للال يمكن التأكيد على أن أية حكومة في أي دولة تعمل من خاللها .3الكويت املركزي بشييييييييأن بازل 
ُ
لن تعمل على  صــــــــدرةشــــــــركة امل

للوائح أو التفسيييييييرات القانونية الجديدة للوائح الحالية التي تؤثر على أو تتصييييييل تطبيق لوائح أو سييييييياسييييييات مالية أو نقدية بما في ذلك السييييييياسييييييات أو ا

جراءات باالسييتمالك أو التأميم أو الضييرائب أو أسييعار الفائدة أو الضييوابط الخاصيية بالصييرف أو متطلبات كفاية رأس املال أو اتخاذ هذه الحكومات إل 

صدرةاشركة القد تكون لها نتائج سلبية مؤثرة على أعمال 
ُ
 ووضعها املالي ونتائج عملياتها أو تطلعاتها. مل

 

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق  ومنطقة بالكويت املتعلقة املخاطر 

طور  قد تخلق األنظمة القانونية والتنظيمية بيئة غير مؤكدة ألنشيييييييييطة االسيييييييييتثمار واألعمال ، في حين أن منطقة الشيييييييييرق األوسيييييييييط وشيييييييييمال أفريقيا في

الحكم واألنظمة القانونية والتنظيمية،التي لم تثبت بعد كما هي في أوروبا الغربية والواليات املتحدة. وقد سييييييينت الكويت، إلى جانب تطوير مؤسيييييييسيييييييات 

هذه  بلدان أخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تدابير لتعزيز الكفاءة واليقين بشييييييييييييكل أكبر ضييييييييييييمن نظمها القانونية والتنظيمية. ومن بين

تجارة ابير ، اضطلعت الكويت والبلدان الواقعة في منطقة مجلس التعاون الخليجي بالتزامات بموجب االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والالتد

ك، قد . ومع ذلانباألج ملكية زيادة ( )كما تديرها منظمة التجارة العاملية( ، وقد سيييييييييييينت الكويت بالفعل تشييييييييييييريعات تشييييييييييييمل، في جملة أمور،"اتجال")

ملكية  زيادةتواجه الكويت تغيرات في اقتصيييييادها وسيييييياسييييياتها الحكومية )بما في ذلك على سيييييبيل املثال ال الحصييييير، السيييييياسيييييات املتعلقة باالسيييييتمرار في 

ا اللتزامات الكويت في اتفاقية انب األج  منظمة التجارة العاملية( والتي قد تؤثر على أعمال الشركة.و  جاتالوفق 

 والنظم القانونية األخرى في دول مجلس التعاون الخليوي في التطور وهذا قد يخلق بيئة غير مؤكدة لالستثمار ونشاط األعمال تستمر الكويت

اق األكثر الكويت والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى في مراحل مختلفة من تطوير مؤسيييييسييييياتها القانونية والتنظيمية التي تتميز بها األسيييييو 

 
 
ن من . نتيجة لذلك ، قد ال يتم تطبيق الضييييييييمانات اإلجرائية باإلضييييييييافة إلى اللوائح والقوانين الرسييييييييمية بشييييييييكل ثابت. في بعض الحاالت، قد ال يكو تطورا

عرضة للتطور  القانونية املقدمة بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة في الوقت املناسب. بما أن البيئة القانونية ال تزالالحلول املمكن الحصول على 

غير  املسييييييييييييتمر ، فقد يواجه املسييييييييييييتثمرون في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بأمن اسييييييييييييتثماراتهم. أي تغييرات

امت بها الشيييييييييركة أو قد متوقعة في النظم القانونية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي قد يكون لها تأثير سيييييييييلبي ملموس على االسيييييييييتثمارات التي ق

 تقوم بها في املستقبل، والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة املالية، نتائج العمليات واآلفاق.

 تخفيض التصنيفات االئتمانية للشركة املصدرة

ي، تحدد وتقيس احتماالت قدرتها على الوفاء ، من قبل كبرى وكاالت التصيييييييييييينيف االئتمانللشــــــــــــركة املصــــــــــــدرةمن املفترض أن التصيييييييييييينيفات االئتمانية 

 في تحديد تكلفة االقتراض 
 
 هاما

 
ومبلغ التمويل الذي بإمكانها توفيره.  للشــــــــــــركة املصــــــــــــدرةبالتزامات ديونها عند اسييييييييييييتحقاقها، وبالتالي فهي تعتبر عامال

صدرة الشركة تعتمد تكلفة تمويل قروض 
ُ
 بشكل جزئي على تصنيفاتها االئتمانية. امل

صدرةللشركة وفيما يلي التصنيفات االئتمانية 
ُ
 : امل
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(، مع توقعات مسييييييتقبلية P-3(، والتصيييييينيف االئتماني للديون قصيييييييرة األجل )Baa3وكالة موديز: التصيييييينيف االئتماني للديون طويلة األجل ) •

 باستقرار التصنيف. 

( بالنسييييييبة A-3، والتصيييييينيف االئتماني قصييييييير األجل )املصــــــدرة للشــــــركة( -BBBوكالة سييييييتاندرد آند بورز: التصيييييينيف االئتماني طويل األجل ) •

 لألطراف األخرى، مع نظرة مستقبلية سلبية. 

 للشـــركة املصـــدرةإن تخفيض التصييينيف االئتماني 
 
، أو وضيييعها على الئحة التصييينيفات السيييلبية، من شيييأنه زيادة تكلفة القروض مما قد ينتج عنه تأثيرا

 على أعمال 
 
 ماديا

 
صـــــــــدرةة الشـــــــــركسيييييييييلبيا

ُ
 عن عالقتها مع الدائنين.  إن أي تخفيض  امل

 
وبياناتها املالية ونتائج عملياتها أو التوقعات املسيييييييييتقبلية فضيييييييييال

 من قدرتها أو قدرة شيركاتها  للشـركة املصـدرةمسيتقبلي محتمل للتصينيفات االئتمانية 
 
)أو إعالن عن ضيمها لالئحة التصينيفات السيلبية( قد ُيِحد أيضيا

للتعديل أو اإللغاء في أي وقت من األوقات من التصييييييييينيفات ى رفع قيمة رأس املال "اقتراض األموال" في األسيييييييييواق املالية الدولية. قد تخضيييييييييع التابعة عل

قبل جهات التصيييييييينيف التي خصييييييييصييييييييت رموز التصيييييييينيف لهذه الورقة املالية، كما يجب أن يتم تقييم كل تصيييييييينيف على حدة وبشييييييييكل مسييييييييتقل عن أي 

 تصنيف آخر.  

صدرةالشركة إن 
ُ
 معر ة للمخاطر املرتبطة بفقدان موظفيها األساسيين امل

صــــــدرة الشــــــركة يعتمد نجاح 
ُ
إلى درجة كبيرة على جهود وقدرات موظفيها األسيييييياسيييييييين، بما في ذلك على وجه الخصييييييوص رئيس مجلس اإلدارة ونائب امل

صـــــــدرةالشـــــــركة رئيس مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا. ومن املمكن أن يكون لفقدان خدمات أحد هؤالء تأثير سيييييييلبي على أعمال 
ُ
ونتائج عملياتها  امل

 ها. ووضعها املالي وتطلعات

 املخاطر التشغيلية

عن التدليس أو أخطاء املوظفين أو عدم التوثيق السييليم للمعامالت أو عدم  الشــركات الرئيســيةمن املمكن أن تنشييأ املخاطر التشييغيلية والخسييائر في 

ة األنشيييييطة التجارية، كما يمكن أن الحصيييييول على التفويض الداخلي املالئم أو عدم االمتثال للمتطلبات التنظيمية أو عدم تنفيذ قواعد ونظم مباشييييير 

(، وهو ما قد  خارجيةتنشييييييييييييأ عن األعطال التي تحدث في األجهزة أو وقوع الكوارث الطبيعية أو تعطل النظم ال
 
)لألطراف املتعاقد معها أو املوردين مثال

صــدرةالشــركة يكون له تأثير على أداء 
ُ
صــدرةالشــركة . لدى امل

ُ
إطار عمل للمخاطر التشييغيلية يسييتخدم إلدارة مخاطر التشييغيل  وشــركاتها الرئيســية امل

املخيياطر واإلبالغ عنهييا. وعلى الرغم من تنفيييذ هييذا اإلطييار، فييإنييه من غير املمكن إزاليية كييل من هييذه املخيياطر ورصيييييييييييييد من خالل تحييديييد وقييياس ومراقبيية 

 التشغيلية بالكامل.

 مخاطر أمن اإلنترنت )األمن السيبراني(

صـدرة الشـركة تعتمد 
ُ
صـدرة الشـركة وتملك  وشيركاتها التابعة على نظمها املعلوماتية والتكنولوجية التي تتعرض ملخاطر سييبرانية محتملة.امل

ُ
حصية امل

ة الجهات الفاعلة السييييييبرانيفي أعمال تتعامل مع اإلنترنت مثل املصيييييارف والتأمين ومدفوعات االشيييييتراكات التفزيونية، وكلها معرضييييية ملخاطر سييييييبرانية. 

على قطع أو إتالف الخدمات أو تهديد تسييييييييييليمها. ويمكن أن تسييييييييييبب هذه  اتنقاط الضييييييييييعف لسييييييييييرقة معلومات وأموال وتطور القدر  املتطورة تسييييييييييتغل

صــــدرة الشــــركة أو شييييركاتها التابعة. ولدى  للشــــركة املصــــدرةالهجمات أضييييرار مالية وأضييييرار أخرى جسيييييمة تتعلق بالسييييمعة 
ُ
 والشــــركات الرئيســــيةامل

مع ذلك، أنظمة مطبقة إلدارة املخاطر السييييييبرانية بشيييييكل كاف واملراجعة والتحديث املسيييييتمرين لعملياتهم الحالية من أجل مواجهة املخاطر الجديد. و 

 للتعقديات املتزايدة ونطاق احتمال وقوع هجمات من خالل اإلنترنت، فإنه ليس من املمكن الحد من كل املخاطر ملخالفات جوهرية
 
لألمن مما  ونظرا

صــــــدرةالشــــــركة قد يؤدي إلى انقطاع األعمال ومن ثم إفشيييييياء معلومات سييييييرية وإحداث مخاطر مالية و/أو قانونية وأضييييييرار لسييييييمعة 
ُ
الشــــــركات و/أو  امل

 .الرئيسية

 الشركات التابعة للشركة املصدرة معر ة ملخاطر السمعة بالنسبة لعملياتها وقطاع أعمالها

ملخاطر  للشـــــــركة املصـــــــدرة املصيييييييرفية ية على ثقة عمال ها من أجل تحقيق النجاح في أعمالها. وتتعرض الشيييييييركات التابعةتعتمد كافة املؤسيييييييسيييييييات املال

ف تتمثل في أن أي مقاضاة أو سوء سلوك أو فشل في العمليات أو دعاية سلبية أو أخبار صحفية سلبية عن الشركة، سواء كانت صحيحة أو ال، سو 

 بسييييلوك األطراف األخرى الذين ليس لها سيييييطرة  للشــــركة املصــــدرةالشييييركات التابعة  تضيييير بسييييمعتها. كما إن سييييمعة
 
في القطاع املصييييرفي قد تتأثر سييييلبا

 بفضيييييحة مالي
 
 أو التي يسييييتثمرون فيها. على سييييبيل املثال، إذا أصييييبح أحد مقترضيييي ي البنك مدانا

 
ة أو سييييلوك عليهم، ومنهم الشييييركات التي تقرضييييها أمواال
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 الجمهور، فإن سمعة املقرض نفسه سوف تتأثر، وهو ما سوف يؤثر بدوره على الوضع املالي مشين انتشر بين 
ُ
 .صدرةللشركة امل

 
ُ
 صدرةاملخاطر الرقابية املتعلقة بالشركات التابعة املصرفية للشركة امل

هي كيانات تنظيمية خاضييعة للرقابة بشييكل كبير. لذلك، فإن التغيرات في القوانين أو التعليمات السييارية  للشــركة املصــدرةالشييركات التابعة املصييرفية 

ي على أعمال أو تفسييييييييييييير أو تنفيذ تلك القوانين أو التعليمات أو عدم االلتزام بها أو التغير في املعالجة الرأسييييييييييييمالية ألدوات البنك قد يخلف أثر سييييييييييييلب

صدرة الشركة ة. وفي هذه الحالة، فإن عائدات وتوزيعات أرباح الشركات التابعة املصرفي
ُ
.امل

 
 املستلمة من الشركات التابعة املصرفية قد تتأثر سلبا

 لدى لجنة بازل وضييييعت لجنة بازل للرقابة املصييييرفية واملمارسييييات اإلشييييرافية )"
 
"( معايير دولية لكفاية رأس مال البنوك. مسييييتوى كفاية رأس املال حاليا

عنية. ومع ذلك، إذا نمت محفظة القروض بشييييييييكل املرقابية ال ات جهكافةال قبل التابعة املصييييييييرفية يتجاوز الحد األدنى املقرر من املصييييييييرفية تالشييييييييركا

التابعة في تحقيق مسييييتوى كاف من  املصييييرفية كبير لدى الشييييركات التابعة املصييييرفية، أو إذا ارتفع مسييييتوى انخفاض قيمة القروض وفشييييلت الشييييركات

غير في باح تضيييييييمن به تحقيق نمو ثابت في حقوق امللكية من خالل األرباح املحتجزة، أو إذا خسيييييييرت أدوات البنوك معالجتها الرأسيييييييمالية نتيجة ألي تاألر 

جب على الشيييييركة بشيييييأن كفاية رأس املال، أو اإلجراءات املقابلة املنفذة من قبل الجهة الرقابية املعنية، فإنه ي لجنة بازل اإلرشيييييادات الصيييييادرة من قبل 

تتييأثر التييابعيية املعنييية زيييادة رأس املييال لتحقيق الحييد األدنى لكفيياييية راس املييال املقرر من قبييل الجهيية الرقييابييية املعنييية. وفي هييذه الحيياليية، قييد املصييييييييييييرفييية 

صـدرة الشـركة  عائدات
ُ
 راجع  واألرباح املوزعة الواردة من الشيركات التابعة املصيرفية بشيكل سيلبي.امل

 
قد ينشيأ عن النظم  -عوامل املخاطر "قسيم  أيضيا

 ".القانونية والتنظيمية بيئة متقلبة بالنسبة لالستثمار وأنشطة األعمال

 الشركات التابعة املصرفية للشركة املصدرة لديها مطلوبات طارئة والتزامات تتعلق باالئتمان قد تؤدي إلى خسائر محتملة

كفاالت وخطابات اعتماد وأوراق قبول يتم املحاسييييبة عنها  للشــــركة املصــــدرةكات التابعة املصييييرفية كجزء من أعمالها املصييييرفية العادية، تصييييدر الشيييير 

قديم تسييييييهيالت خارج بنود امليزانية العمومية حتى يتم سييييييدادها أو إلغا ها. إضييييييافة إلى ذلك، تتعهد كل من هذه الشييييييركات بالتزامات غير قابلة لإللغاء لت

ملخاطر االئتمان أو مخاطر  للشــركة املصــدرةالشييركات التابعة املصييرفية  ها تخضييع، إال إنمشييروطةن أن هذه االلتزانات ائتمانية لعمال ها. على الرغم م

 السيولة.

تتوقع أن فقط جزء من مطلوباتها املتعلقة بهذه االلتزامات سييييييوف يخصييييييص لذلك، إال أن هذه  للشــــــركة املصــــــدرةرغم أن الشييييييركة التابعة املصييييييرفية 

 الشييييييييييييركات التابعة قد تحتاج الدفع مقابل جزء أكبر من تلك االلتزامات، وعلى وجه الخصييييييييييييوص في الحاالت حيث يكون هناك تدهور كبير في أحوال

 على تمويل إضافيالسوق. قد يؤدي ذلك إلى حاجة البنك املعني للحصول 
 
على الوضع يكون له تأثير سلبي ، مما قد ، وقد يكون ذلك في فترة قصيرة نسبيا

 .للشركة املصدرة وبالتالي الحالة املاليةاملالي ونتائج العمليات 

 املصدرة للمخاطر املختلفة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف شركةتتعرض الشركات البنكية التابعة لل

 عن مخاطر أسييييعار السييييندات واألسييييهم. قد  املصــــدرة شــــركةللتتعرض الشييييركات البنكية التابعة 
 
لتقلبات في أسييييعار الفائدة والعمالت األجنبية، فضييييال

 شــركةالتؤثر التغيرات في مسييتويات أسييعار الفائدة ومنحنيات العائد والفروق على هامش سييعر الفائدة املحقق بين أنشييطة اإلقراض واالسييتثمار لدى 

صــــــــدرة 
ُ
ا إلى امل وتكاليف االقتراض الخاصيييييييية به، وقيم األصييييييييول الحسيييييييياسيييييييية لحركة السييييييييعر ومعدالت الفرق. قد تؤدي الزيادة في أسييييييييعار الفائدة عموم 

ا على أعمال  ا جوهري  صــــــــــــدرة  شــــــــــــركةالانخفاض قيمة القروض ذات الفائدة الثابتة وزيادة تكلفة التمويل والتي يمكن أن تؤثر سييييييييييييلب 
ُ
 اونتائج عملياتهامل

 .ااملالية وآفاقه اوحالته

صِدر بالشركة يمكن أن تتأثر نتائج عمليات التأمين الخاصة 
ُ
 سلًبا بالفشل في الوصول إلى مخاطر االكتتاب بدقة وفي األحداث الكارثية ةامل

صــــــــــدرة شــــــــــركةالتعمل 
ُ
في سييييييييييوق التأمين، وهي  القطاعات األخرى الحياة و الييييييييييييييييييييييتأمين على ، في كل من قطاعات للتأمين الخليج مجموعة، من خالل امل

. العامل الرئيس ي الذي يؤثر على نجاح أعمال التأمين لدى جوي وال  لبحري قطاع اليتأمين اوالحياة والصحة واملحركات و  صابات الجسديةاملمتلكات واإل 

فقت املجموعة في تقييم املخاطر بدقة، فقد تفشييييييييييييل في تحديد معدالت املجموعة هو قدرتها على تقييم املخاطر املرتبطة بالتأمين املقدم بدقة. إذا أخ

 أقساط كافية لتغطية خسائرها.

لك الكوارث إن مشييييييييييياركة املجموعة في مجاالت التأمين الخاصييييييييييية التي تتنافس فيها تعني أن أعمالها معرضييييييييييية ألحداث كارثية ال يمكن التنبؤ بها، بما في ذ
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سييييتخدم إسييييقاطات الخسييييائر املحتملة الناجمة عن أحداث كارثية  الطبيعية املتعلقة بالطقس وغيرها
ُ
من الكوارث الطبيعية، وكذلك أعمال اإلرهاب. ت

ستخدم توقعات الخسارة هذه لتقدير الخسائر الكارثية املحتملة في ب
ُ
عض املناطق في املستقبل ذات أنواع ومقاييس مختلفة كأداة اكتتاب استراتيجي. ت

في اتخاذ القرارات بشييأن شييراء إعادة التأمين أو إجراءات أخرى للحد من مدى الخسييائر املحتملة في منطقة جغرافية معينة. إن الجغرافية وللمسيياعدة 

يؤدي إلى  توقعات الخسييييييييارة هذه تقريبية، تعتمد على مزيج من العمليات الكمية والنوعية، والخسييييييييائر الفعلية قد تتجاوز التوقعات بمبالغ مادية، مما

 لبي جوهري على أعمال التأمين للمجموعة، ونتائج العمليات، والحالة املالية والتوقعات.تأثير س

صــــــدرة  شــــــركةوالوســــــطاء وشــــــركات إعادة التأمين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه ال حاملي بوليصــــــة التأمينيمكن أن يؤدي فشــــــل 
ُ
إلى خفض صــــــافي امل

 دخلها

 ل
 
صــدرة  شــركةال، فإن أعمال التأمين لدى املتبعة في هذا املجالممارسييات لوفقا

ُ
 الوكالءو  حاملي بوليصيية التأمينلديها مسييتحقات غير مضييمونة من امل

صــــدرة  الشــــركة تمكنتوالوسييييطاء و / أو تعتمد على الوكالء والوسييييطاء ملعالجة مدفوعاتها. قد ال 
ُ
حاملي بوليصيييية من تحصيييييل املبالغ املسييييتحقة من امل

 الوسطاء، مما يؤدي إلى تخفيض صافي الدخل.الوكالء أو  أو التأمين

 لتأمينا تقاسم تترتيبا، ولتأمينا دةعاإ تبترتيبا يتعلق فيما لمقابلةا افألطرا لها ضتتعر لتيا نالئتماا لمخاطر يضا أ رةلمصدا الشــــــركةتخضع 

صـــــــــــدرة  الشـــــــــــركةيعفي  ال لمقابلا فلطرا لىإ لمخاطرا نقل نأل، انلطيروا لنفطا تأمين طخطو في
ُ
حاملي بوليصييييييييييية ل بالنسبة هاليتومسؤ عنامل

على القيام بذلك. سيييؤثر فشييل واحد أو  اعلى الرغم من قدرته املصــدرة شــركةللاألطراف املقابلة في دفع املبلغ ترغب  ال. باإلضييافة إلى ذلك، قد التأمين

وخفض صييييافي دخلها وقد  ةصــــدر امل شــــركةللى التدفق النقدي على الوفاء بالتزاماتها في الوقت املناسييييب عل املصــــدرة شــــركةللأكثر من األطراف املقابلة 

صدرة  لشركةايتسبب في تكبد 
ُ
 والوضع املالي ونتائج العمليات واآلفاق. ،اتأثير سلبي ملموس على أعماله لهاخسارة كبيرة قد يكون امل

في حال لم تتمكن من اكتســــاب أو االحتفاح بمحتوى جذاب لخدمات القنوات  املصــــدرة شــــركةللالقنوات الفضــــائية املدفوعة  خدمات قد تعاني

 الفضائية املدفوعة التي تقدمها

صـــــــــــــدرة  شــــــــــــركـةالويعتميد نجياح 
ُ
على تيأمين، أو االحتفياظ، أو تجيدييد، أو االسييييييييييييتمرار في  OSN، إلى حيد كبير على قيدرة OSNفي تنميية قياعيدة عمالء امل

ا. بشكل عام، تكون اتفاقيات محتوى برمجة االستوديو في  قابلة  OSNالحصول على أفالم جذابة، والرياضة، وغيرها من البرامج بشروط معقولة تجاري 

صدرة الشركةستطيع تللتجديد من حين آلخر. ال 
ُ
  اقوم بتجديد أو تمديد عالقتهتس OSNالتنبؤ بما إذا كان مورد  امل

 
بشروط معقولة أو مقبولة تجاريا

سيييييييييتجعل من الصيييييييييعب عليها الحصيييييييييول على  OSNأو على اإلطالق. كما أن زيادة املنافسيييييييييين في أسيييييييييواق القنوات الفضيييييييييائية املدفوعة التي تتنافس فيها 

، فسييييوف ُيطلب OSNصييييول املنافسييييين على حقوق املحتوى الذي تسييييعى إليه محتوى مرغوب فيه. في حالة عدم تجديد أو إلغاء ترتيبات البرمجة، أو ح

ا في الوقت املناسب وبش روط منهم البحث عن محتوى بديل من مصادر أخرى. ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن هذا املحتوى البديل سيكون متاح 

ا أو قد يجذب عمالء   .OSNمعقولة تجاري 

ا قدرة  الحصييول على محتوى جذاب لخدمات القنوات الفضييائية املدفوعة بشييكل سييلبي من التغييرات في أذواق عرض العمالء على  OSNقد تتأثر أيضيي 

ا. قد يكون لهذه التغييرات في املح
 
توى الذي أو التغييرات في الضيييييييييييوابط التنظيمية على املحتوى الذي ينتج عنه الحاجة إلى مصيييييييييييدر محتوى أكثر تحفظ

ا تييأثي ا على يعتبر محتوى جييذابيي  ا سييييييييييييلبييي  ا على التكيف مع  OSNر  ا على محتواه الغربي املميز كقوة أسييييييييييييياسييييييييييييييية وقييد ال يكون قييادر  ا ألنييه يعتمييد حييالييي  نظر 

ا. قد يؤدي عدم تأمين املحت ا على توفير مصيييييييييييدر جديد املحتوى( بسيييييييييييرعة أو بشيييييييييييروط معقولة تجاري  وى إسيييييييييييتراتيجية محتوى جديدة )أو أن يكون قادر 

فاظ به أو تجديده أو زيادة التكاليف املرتبطة بذلك إلى فقدان الحصييية السيييوقية وقد يكون له تأثير سيييلبي ملموس على أعماله وحالته الجذاب أو االحت

 املالية ونتائج عملياته وآفاقه.

ملخاطر األقمار االصطناعية وتخضع ناعية التي ال تملكها أو تعمل لتوصيل املحتوى إلى املشتركين. طصعلى األقمار اال  OSNباإلضافة إلى ذلك ، تعتمد 

 رألعماا ءنتهاا بعد برمجها لساإر على OSN رةقد تعتمدكبيرة ، مثل العطل واألضييييييييييرار والتدمير التي قد تمنع أو تعوق العمليات التجارية املناسييييييييييبة. 

 تلترتيباا قحقو على للحصوا على تهارقد على لمستقبلا في ضافيةإ اتقنو لبثو حاليا  تستخدمها لتيا أقمار اإلصطناعية لل لمتوقعةا إلنتاجيةا

إلى ترتيبات بديلة للقدرة على اإلرسيييييييييال ، والتي قد ال  OSN، سيييييييييتحتاج  القمر االصيييييييييطناعي في حالة حدوث عطل في. لمستقبلةا ئمالقوا لسعة مةزلالا

 أو على اإلطالق. ىتكون قادرة عل
 
 القيام بها بشروط معقولة تجاريا

إلى حد كبير على قدرته على االحتفاظ بالعمالء الحاليين واكتسييييييياب مشيييييييتركين جدد.  شيييييييركةالقنوات الفضيييييييائية املدفوعة في السييييييييعتمد نجاح عمليات 
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إعطاء تأكيد بأن  املصـــــــدرة شـــــــركةللوتشيييييييمل العوامل التي قد تعوق نمو قاعدة العمالء االنتشيييييييار الحالي للقرصييييييينة والبيئة شيييييييديدة التنافس. ال يمكن 

OSN ا للحد من عمليات تنشيييييييط العمالء واكتسيييييياب مشييييييتركين  سييييييتكون قادرة على الحصييييييول على محتوى جذاب أو أن املحتوى الجذاب سيييييييكون كافي 

ا على قدرته على تنمية قاعدة عمالئه وتحسين الربحية.  جدد. نتيجة لذلك ، قد يؤثر معدل التعطيل سلب 

  الشركةقد تتأثر 
ُ
 بشروط مر ية  Pay-Tvبـ  االستراتيجية فيما يتعلقصدرة سلًبا إذا لم تتحقق خياراتها امل

صدرة تقوم 
ُ
، وذلك تماشيا مع إستراتيجيتها املتمثلة في املراجعة املستمرة OSNباستكشاف العديد من الخيارات االستراتيجية فيما يتعلق بي الشركة امل

صــدرة الشــركة قامتوقد  . ألصييولها
ُ
إعادة تركيز النشيياط التجاري )أ(  الخيارات االسييتراتيجيةتتضييمن ري دولي لهذا الغرض. اسييتثما مصييرف بإشييراك امل

 .OSNفي  بيع حصييييتها( جشييييركاء اسييييتراتيجيين ؛ و ) إدخال( بعلى الربحية من خالل تغيير  جم األعمال وتحسييييين املحتوى وعروض املنتجات الرقمية )

البيع" غرض امحتفظ به ل أصييييييييييييل غير متداول  " هأن على شييييييييييييركة محاصيييييييييييية إعالمية في االسييييييييييييتثمار تصيييييييييييينيف تم  - 5 املالية للتقارير الدولي راللمعي وفق 

 للشــــــــــــركـــة املركز امليييالي املجمع انیيييب في"( 5 املـــاليـــة التقـــارير  إلعـــداد الـــدولي املعيـــار )" املوقوفييية والعملييييات للبيع بهيييا املحتفظ املتيييداولييية غير املوجودات

صـــــــدرة
ُ
خطة تغيير  جم العمل )بما في ذلك عن طريق تحسيييييييين املحتوى( بشيييييييروط  وتحقيق نجاحليس هناك ما يضيييييييمن  .2018 سيييييييمبرید 31في  كما امل

مع  مثل الشييييييراكة صييييييفقاتذلك، ليس هناك ما يضييييييمن أن  باإلضييييييافة إلىسييييييتنعح في عروض منتجاتها الرقمية.  OSNمرضييييييية. ال يوجد أي ضييييييمان بأن 

 من الناتجةكيبكو  شييركة فوائدأو تتحقق بشييروط مرضييية أو أنها سييتؤدي إلى أي تحسييين  سييتنعح OSNفي الحصيية اململوكة بيع أو  شييركاء اسييتراتيجيين

 .OSN امتالك

صدرة  شركةقد تتأثر ال
ُ
 باملخاطر الكامنة في تطوير بيع العقاراتامل

صــــــــدرة  شــــــــركةالإن 
ُ
، وبشييييييييكل غير مباشيييييييير، من خالل أعمالها املصييييييييرفية، عرضيييييييية للمخاطر املرتبطة بأسييييييييواق أعمالها العقاريةمباشييييييييرة، من خالل امل

على  للمجموعةبتنفيذ أعمال عقارية التي تقوم  املجموعةشيييييييييييركات تسيييييييييييتحوذ العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشيييييييييييرق األوسيييييييييييط. 

في قطاع  التي تعمل شيييييييييييركات املجموعةبهدف تطوير وبيع العقارات في املسيييييييييييتقبل. تخضيييييييييييع  غير املطورةفي األراضييييييييييي ي غير املطورة أو العقارات  حصيييييييييييص

للمخاطر املرتبطة عادة بهذه األصييييييييييول واألنشييييييييييطة التنموية، بما في ذلك املخاطر املتعلقة بعدم التيقن من العائد على االسييييييييييتثمار، وأسييييييييييعار العقارات 

في الوقت املناسييييييييب واملوافقات التنظيمية أو البي ية   خرائط التنظيم املدنيتوفر  واسييييييييتالم  العقارات املتضييييييييخمة نتيجة ألنشييييييييطة السييييييييوق املضيييييييياربة،

، مثل في قطاع العقاراتالتي تعمل  املجموعةخارجة عن سيييييييييييييطرة شييييييييييييركات التكلفة البناء وإنجازه في الوقت املناسييييييييييييب )بما في ذلك املخاطر ،األخرى 

فرص من خالل تواجد  د( وتوافر كل من البناء والتمويل الدائم بشييييييييييروط مواتية نتيجة لزيادة املنافسييييييييييةاألحوال الجوية أو ظروف العمل أو نقص املوا

 .أخرى  عقارية جذابة

صـــدرة  شـــركةالتعرض تكما 
ُ
من  الشيييرق األوسيييط وشيييمال أفريقياو  بشيييكل غير مباشييير للتصيييحيح في سيييوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجيامل

لدى شيييركات املجموعة في قطاع العقارات، ومن خالل األنشيييطة املصيييرفية، بما في ذلك توفير التمويل للمشيييتريات العقارية ومشييياريع  اخالل اسيييتثماراته

كها التطوير. إن أي انخفياض في أسييييييييييييواق العقيارات قيد يؤثر على قيدرة العمالء على الوفياء بيالتزامياتهم الخياصييييييييييييية بيالقروض، أو قيمية أي ضييييييييييييميانيات تمل

ا على أعمال املجموعة ونتائج العمليااملجموعة،  ا جوهري  ت أو تقليل  جم األنشطة التمويلية في املستقبل. إذا حدث أي مما سبق ذكره، فقد يؤثر سلب 

 والحالة املالية والتوقعات.

 الطرح بأسهم الصلة ذات املخاطر 

 األسهم سعر  وتغير  السيولة

، بيعها من يتمكنون  ال وقد أعلى، بقيمة أو الطرح بسعر ،(الطرح أسهم فيها بما) أسهمهم، بيع من املكتتبين يتمكن ال قد
 
 أسهم أسعار أن إذ مطلقا

صدرة الشركة سيطرة تحت تكون  عوامل بعدة تتأثر قد االكتتاب بعد الطرح
ُ
 تطرأ التي التغيرات -حصر دون  - ذلك ويشمل سيطرتها، خارج وأخرى  امل

صدرة، الشركة عمليات نتائج على
ُ
 . الحكومية األنظمة على تطرأ التي التغيرات أو السوق، وظروف امل

 الطرح ألسهم السوق  سعر يكون  أن ويمكن. ترتفع وقد تنخفض قد ،(الطرح أسهم ذلك في بما) األسهم، في االستثمار قيمة أن يدركوا أن املكتتبين على

 
 
 كبيرة تقلبات آلخر، وقت من األسهم، أسواق شهدت وقد. للمستثمرين الطرح أسهم سوق  جاذبية في التغير بسبب كبيرة لتقلبات يخضع وقد متذبذبا

صدرة الشركة بأداء عالقة ذات تكون  ال قد والتي املالية، األوراق أسعار على أثر مما التداول، وأ جام األسعار في
ُ
 قد ذلك، على وةال ع. توقعاتها أو امل
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صدرة الشركة عمليات نتائج تكون 
ُ
 إلى األحداث هذه من أي تؤدي أن ويمكن. عموما والسوق  نياملحلل توقعات من أقل آلخر وقت من وتوقعاتها امل

 .لألسهم السوق  سعر في انخفاض

 توزيع األرباح

صدرة الشركة من املعلنة املستقبلية األرباح توزيعات على الحصول  الطرح أسهم لحاملي يحق
ُ
صدرة  الشركة وتسعى. )امل

ُ
 سياسة على الحفاظ إلىامل

صدرة  الشركة رؤية تعكس والتي األرباح توزيع معدالت في مستقرة
ُ
صدرة  الشركة تسعى املتكررة. ال األرباح استمرار في املستقبليةامل

ُ
 إحتياطات إنشاء إلىامل

صدرة الشركة ستقوم .واألنظمة نيالقوان تفرضها التي تلك عدا ما املستثمرين على للتوزيع قابلة غير
ُ
 ذلك اإلدارة مجلس وجد متى األرباح بتوزيع امل

)
 
 .آلخر وقت من تتغير قد األرباح توزيع سياسة فإن ذلك، على وةال وع. مناسبا

 إنخفاض نسبة امللكية الحالية

 هو كما فيها االكتتاب املطلوب األسهم قيمة كامل ودفع الطلبات الستالم موعد آخر قبل باالكتتاب حقهم بممارسة املؤهلون  املساهمون  يقم لم إذا

صدرة الشركة في التصويت على وقدرتهم ملكيتهم نسبة فستنخفض النشرة، هذه في موضح
ُ
 حصتهم تمثل التي املئوية النسبة ستنخفض وبالتالي ،امل

صدرة الشركة مال رأس في الحالية
ُ
 حقوقهم مارسوا الذين االستحقاق تاريخ في كما نياملؤهل املساهمين فإن ذلك، إلى باإلضافة. االكتتاب انتهاء بعد امل

 املساهمين هؤالء سيكون  ذلك، ومع. الطرح ألسهم صحيح عدد أقرب إلى أسهمهم عدد تدوير سيتم حيث ملكيتهم نسبة النخفاض يتعرضون  قد الكاملة

صدرة الشركة في ملكيتهم نسبة زيادة أو على املحافظة من يمكنهم قد الذي األمر وهو إضافية، إن وجدت، أسهم في االكتتاب على قادرين
ُ
  .امل

 الطرح أسهم دفعات على  رائب

 التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الطرح أسهم حاملي على الدخل ضريبة فرض املمكن ومن مؤكد، غير الدخل ضريبة قانون  أحكام تطبيق إن

 ل
 
  .نظام ضريبة الدخل الكويتي في بعض الظروف املحدودةالخليجي وفقا

 مجلس دول  مواطني غير من الشركات من هم الذين الطرح أسهم حاملي على عدمه من الكويتي الدخل ضريبة قانون  تطبيق بإمكانية الجزم يمكن ال

  الدخل ضريبة لفرض احتمال هناك أن إال(. "الضرائب"في قسم  النشرة هذه في وارد هو كما) الخليجي التعاون 
 
 الذين الطرح أسهم حاملي على مستقبال

 أو/و( «الضريبة إدارة») الكويت دولة في املالية وزارة في الدخل ضريبة إدارة قررت حال في وذلك الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من هم

  (."الضرائب"في  هي معرفة الطرح تخضع للضرائب بغض النظر عن اإلعفاءات الضريبية )كما أسهم عن الناتجة العوائد أن الكويتية املحاكم

 لعملية مشابهة عملية إطار لإلعفاءات الضريبية في تطبيقها أو/و تفسيرها حول  رسمي تصريح أي الضريبة إدارة عن النشرة هذه تاريخ حتى يصدر لم

 ضريبة بتطبيق تتعلق قضية أية( املسألة هذه في الفصل قرار لها يكون  والتي) الكويت دولة في املحاكم على تعرض لم أنه كما. الطرح أسهم إصدار

 شركاتاململوكة من  الطرح أسهم أرباح على الدخل لضريبة الضريبة إدارة لفرض سوابق أي وجود عدم من بالرغم. هال أع إليه املشار النحو على الدخل

 املحاكم أو/و الضريبة إدارة موقف سيكون  كيف جازم بشكل التأكيد يستحيل فأنه ه،ال أع إليها املشار الحاالت في الخليجي التعاون  مجلس دول  غير من

 نيالقوان تطبيق جهة موقف أن كما .العملية الناحية واإلعفاءات الضريبية من(( "الضرائب") في معرفة هي كما) الضرائب نيقوان تطبيق لجهة الكويتية

 .عام بشكل موحدا يكن لم الكويت دولة في الضريبية

 الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني من غير من الشركات الطرح أسهم حامل إلى تسدد التي العوائد أن الكويتية املحاكم أو الضريبة إدارة قررت حال في 

 الصافي الربح على (15%  )بواقع الكويت دولة في للضرائب خاضعة تصبح املذكورة الشركة تخضع للضرائب، فإن منه اململوكة الطرح بأسهم واملتعلقة

 
 
 تقديم وجوب ذلك في بما) الخصوص هذا في املناسبة الطلبات وتقديم التصريح وجوب وكذلك للشركة، العائدة االرباح الرأسمالية على واحتماليا

صدرة الشركة على يتوجب فإنه ذلك، إلى باإلضافة(. الكويت دولة في الضريبي االقرار
ُ
 من مباشرة تسدد مبالغ أي من 5%  يعادل ما تستقطع أن امل

صدرة الشركة
ُ
 فقرة مراجعة يرجى. )الضريبي وضعهم بتسوية املعنيين الطرح أسهم حاملي قيام بانتظار محددة، حاالت في الطرح أسهم حاملي إلى امل

 . جز نسبة من املبالغ الواجب سدادها للمزيد من املعلومات( -الضرائب

صدرة الشركة فإن مؤكد، غير هو عدمه من الكويتي الضرائب قانون  أحكام تطبيق أن حين في
ُ
شركات  هم الذين الطرح أسهم حاملي بأن تضمن ال امل

 املستثمرين على يتوجب فإنه وعليه، .أعاله املذكورة الحاالت في الدخل ضريبة لقانون  يخضعوا لن الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من

 يتعلق فيما الصلة ذات االخرى  والبلدان الكويتية الضرائب قوانين تطبيق عن املترتبة النتائج على للوقوف الضريبيين مستشاريهم إلى الرجوع املحتملين
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 – بشأن هذه االكتتاب نشرة في عليه املنصوص مراجعة يرجى) الطرح أسهم بموجب األرباح توزيعات واستالم الطرح أسهم في والتداول  وتملك بشراء

 (.الخصوص هذا في -الضرائب

 

ضافة القيمة  ريبة وتطبيق الكويت في الهيئات من وغيرها الشركات على الدخل  ريبة تطبيق يمكن
ُ
 امل

صدرة الشركة إن
ُ
  خاضعة غير امل

 
 لتطبيق خطة على الكويتي الوزراء مجلس وافق ،2016 مارس 14 في ولكن. الكويت داخل الشركات أرباح لضريبة حاليا

 الشركة على تطبيقها يمكن التي( «الشركات على املقترحة الدخل  ريبة») الكويتية الشركات أرباح صافي على 10%  بنسبة الشركات على دخل ضريبة

صدرة
ُ
 أشخاص وعلى أجنبية دول  في مؤسسة أخرى  مشابهة وشركات التجارية، املؤسسات االستثمار، صناديق الشراكات، العهدة، أمناء على ،امل

 النشرة هذه تاريخ حتى الشركات على املقترحة الدخل ضريبة قانون  إصدار يتم لم. القادمة السنوات في الكويت في التجارية األعمال يمارسون  طبيعيين

  القانون  يصدر حيث
 
 إن الحالي، الوقت في وبالتالي،. الرسمية الجريدة في ونشره البالد أمير من وتوقيعه الكويتي األمة مجلس في إقراره خالل من عادة

  ليس حتى اعتمادها أو الوزراء مجلس من املقترح بشكلها قانون  بموجب الشركات على املقترحة الدخل ضريبة قانون  تطبيق
 
 فرضت حال في. أكيدا

صدرة الشركة على جديدة ضريبية أنظمة الكويتية السلطات
ُ
 على أخرى  تغيرات أي أدخلت حال في أو ،(غيرها أو الشركات بضريبة يتعلق فيما سواء) امل

 للشركة التجارية األعمال على جسيم سلبي أثر بالتالي لذلك يكون  قد جاذبية، أقّل  الكويت في تجارية بأعمال القيام تجعل التي الضريبية القوانين

صدرة
ُ
  .املالي والوضع النقدي التدفق وعلى العمليات نتائج وعلى امل

 . املقيمة غير املؤسسات إلى الدفعات على الضريبة ضمان محجوز  التزام فرض على القانون  اقتراح ينص
 
 محجوز  التزام على القانون  اقتراح ينص حاليا

 .األسهم أرباح على ليس ولكن 5%  بنسبة التأمين رسوم وعلى 10%  بنسبة الفنية واألتعاب والفوائد اإلمتياز رسوم على الضريبة ضمان

"( قد تم اإلنتهاء منه واملوافقة الخليجية ريبة القيمة املضافة  إطارلدول مجلس التعاون الخايجي )" املضافة القيمة على الضريبة قانون  إطار إن 

إال . 2018 العام "( في ريبة القيمة املضافة)" املضافة القيمة ضريبة بتطبيق الخليج وقامت بعض دول  2017عليه بشكل رسمي وإعالنه خالل عام 

م من إلتزام دولة الكويت بتطبيقها بموجب إطار ضريبة أنه وحتى تاريخ هذه النشرة لم تقم دولة الكويت بتطبيق نظام ضريبة القيمة املضافة على الرغ

صدرة الشركةالقيمة املضافة الخليجية.  وبالتالي فإنه من غير املمكن التأكيد على كيفية تأثير ضريبة القيمة املضافة على 
ُ
في دولة الكويت في هذا  امل

 واإلستردادات في نظام ضريبة القيمة املضافة والتي قد تكون متاحه الوقت ومدى تضمين بعض اإلعفاءات ومباديء عدم التطبيق على بعض األمور 

صدرة للشركة
ُ
صدرة الشركة. وعليه، فإن أي تنفيذ لنظام ضريبة القيمة املضافة في املناطق التي تمتد إليها أعمال امل

ُ
 بشكل جوهري  امل

ُ
قد تؤثر سلبا

صدرة الشركةعلى أعمال 
ُ
 املالي.  اقدية ووضعهوالتدفقات الن اونتائج عملياته امل

 التغيير في القانـون 

يم تأكيد بشأن وال يمكن تقديم تأكيد بشأن تأثير أي تعديل محتمل على القانون الكويتي أو املمارسة اإلدارية بعد تاريخ هذه النشرة، كما ال يمكن تقد

صدرة الشركةما إذا كان مثل ذلك التعديل أو التغيير قد يؤثر بالسلب على قدرة 
ُ
على سداد توزيعات األرباح أو الوفاء بااللتزامات الناشئة بموجب  امل

   أسهم الطرح حسبما يكون الوضع. 
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 الضرائب
 

 هذه النبذة تحلي . وال يفترض أن تمثلبأسهم الطرحفيما يلي نبذة عامة لبعض االعتبارات الضريبية الواجبة التطبيق في دولة الكويت واملتعلقة 
 
 كام ال

 
 ال

الرجوع إلى مستشاريهم  الطرحن في أسهم ياملحتمل نيفي دولة الكويت أو في أي دولة أخرى. وعلى املكتتب بأسهم الطرحلكافة االعتبارات الضريبية املتعلقة 

والتصرف فيها واستالم  الطرحم في دولة الكويت فيما يتعلق بشراء وتملك أسه ن الضرائب الساريةين للتأكد من النتائج املترتبة على تطبيق قوانيالضريبي

. ويعتمد هذا املوجز على القانون الساري في تاريخ هذه النشرة، وهو يخضع بالتالي ألي الطرحعن أسهم  توزيعات األرباح و/أو أية مبالغ أخرى قد تنتج

 .القانون بعد ذلك التاريخ تعديل قد يطرأ على

معدل بموجب القانون  كما هو "(املرسوم)" 1955 لسنة 3ت تعتمد على مرسوم ضريبة الدخل رقم إن هذه النبذة عن الضرائب املطبقة في دولة الكوي

وغيره  "(اللوائحللتعديل )"واللوائح التنفيذية  «(التعديل) 1955لسنة  3تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتي رقم » 2008لسنة  2رقم 

كما هي مفسرة ومطبقة من قبل إدارة الضريبة على الدخل  "(الضرائب نيقوان)"من القرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة والصادرة عن وزارة املالية 

 على قوانالساري واملطبق كما في تاريخ هذه النشرة. إن أي تغيرات قد  على النحو "(إدارة الضريبة)"بوزارة املالية بدولة الكويت 
 
ن الضرائب يتطرأ مستقبال

 .والتأثير عليها النبذة هذه تعديل إلى ستؤدي املذكور، التاريخ بعد القوانين لتلك الضريبة أو على كيفية تطبيق إدارة

  ريبة الدخل

 تحققها التي واألرباح الرأسمالية الدخل صافي على أخرى  أمور  بين من فقط 15%  تبلغ مقطوعة بنسبة الدخل ضريبة تفرض الضرائب، قوانين وبموجب

  شركات أي تشمل انها على الضرائب إدارة قبل من تفسر )والتي الشركات
 
  تمارس والتي تأسيسها، عن مكان النظر بغض شكلها(، كان أيا

 
  نشاطا

 
 تجاريا

 التعاون  مجلس في عضو بلد أي أو الكويت دولة في الشركات املؤسسة تاريخه حتى أعفت قد الضريبة إدارة فإن ذلك، من وبالرغم. الكويت دولة في

 الدخل على الضرائب وفرضت الدخل على الضريبة من الخليجي"( التعاون  لدول مجلس التابعة "الشركات بييييييي النشرة هذه في إليها يشار الخليجي)والتي

 والتي الخليجي"(، التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الشركات» بيييييي النشرة هذه في إليها )ويشار التعاون الخليجي مجلس لدول  التابعة غير الشركات على

  تشمل
 
  يمارسون  والذين الدول  لهذه تابعين غير ولكنهم الخليجي التعاون  مجلس لدول  التابعة الشركات في للشك، املساهمين منعا

 
  نشاطا

 
 في دولة تجاريا

 .الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الشركات على فقط تطبق يلي فيما املبينة التوضيحات فإن وعليه،. الكويت

إعفاء عوائد ( من اللوائح تعفي عوائد رؤوس األموال نتيجة املتاجرة في أسهم الشركات املدرجة في البورصة )"1)8املادة رقم  فإن أعاله، ذكر مما وبالرغم

  النافذ 2015 لسنة 22 رقم القانون  "( باإلضافة إلى أحكامرؤوس األموال
 
 املال هيئة أسواق إنشاء بشأن 2010 لسنة 7 رقم القانون  عدل الذي حديثا

 املالية األوراق وكافة وصكوك التمويل والسندات املالية األوراق عوائد "إعفاء على نص املال"( أسواق هيئة )"تعديالت املالية األوراق نشاط وتنظيم

  املماثلة، األخرى 
 
صدرة الشركة كانت أيا

ُ
إعفاء ا مع )"إعفاء األرباح" ويشار إليه أسواق املال( هيئة تعديالت من مكرر  150 )املادة الضرائب" من لها امل

 أنها من الواضح من الضريبية، اإلعفاءات لتطبيق حديثة تجربة أي توافر عدم من بالرغم. الضريبية"( مجتمعين بييييي "اإلعفاءات عوائد رؤوس األموال

 زال ما الكويت دولة في السائد الضرائب نظام تطبيق فإن أعاله، ذكر مما وبالرغم .الضريبة من الطرح( األوراق املالية )مثل أسهم حاملي إلعفاءتؤسس 

،
 
  وكذلك الكويتية، املحاكم أو الضريبة إدارة عن صادرة وجود أحكام أو تفسير أي غياب ظل في خاصة مبهما

 
 بشكل الضريبة إدارة اعتماد لعدم نظرا

 احتمال هنالك أن االعتبار في األخذ املحتملين املستثمرين على يتوجب فإنه لذلك،. الكويت دولة في الضرائب بفرض فيما يتعلق موحدة نظر لوجهة عام

  بفرض الضرائب
 
 تقديم إقرار ضريبي تستوجب )والتي الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الشركات من الطرح أسهم حامل على مستقبال

 الضريبة(. إلدارة

 .لألفراد الواردة الرأسمالية األرباح أو األفراد دخل على الدخل ضريبة تطبق ال
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 حجز نسبة من املبالغ الواجب سدادها

 للوائح، فإنه يتوجب على أي طرف كويتي 
 
سدد)وفقا

ُ
ُيشار إليه في هذه )وجد  يقوم بسداد أي مبالغ إلى طرف آخر أينما (ُيشار إليه في هذه الفقرة بامل

سدد إليه
ُ
اآلخر على شهادة صادرة عن إدارة الضريبة  ن حصول الطرفيمن قيمة أي مبلغ يتم سداده وذلك لح 5أن يستقطع ما يعادل % (الفقرة بامل

تحويل املبلغ املستقطع إلى الطرف اآلخر. وتقتض ي اإلشارة إلى أنه  فق بموجبها علىفي وزارة املالية تفيد ببراءة ذمته من أي مستحقات ضريبية عليه وتوا

 إلى إدارة الضريبة، بل يجب عليه االحتفاظ بهذه املبالغ وسدادها فقط  ال يتوجب على الطرف الذي يقوم بسداد املبالغ تحويل املبالغ
 
املستقطعة فورا

سدد إليه عند تقديم هذا األخير (أ)
ُ
سدد إليه غير خاضع للضرائب أو هو معفي منها، أو أنه لم يحقق  إلى امل

ُ
شهادة صادرة عن إدارة الضريبة تؤكد بأن امل

 إلى إدارة الضريبة بناء لطلبها في حال عدم تقديم مثل هذه (ب)قام بسداد أو بضمان سداد ضرائب الدخل املتوجبة بذمته، أو  أية أرباح أو أنه قد

 للتفسي
 
 تشمل توزيعات األرباح. ،وضح أعالهامل لالستقطاعر الحرفي للوائح، املدفوعات التي تخضع الشهادة. وفقا

صدر من املحتمل  املبالغ املسددةعلى الرغم من أن 
ُ
ا في  لالستقطاعتكون خاضعة  أالمن ِقبل امل بسبب اإلعفاءات الضريبية، إال أن هناك نقص 

ا من ، فإنه يتوجب هذه الحالةفي و، االستقطاع، هناك احتمال بعيد أن يتم تطبيق وبناء عليهإدارة الضريبة، قبل  اإلرشادات حول هذه املشكلة حالي 

صدرةعلى الشركة 
ُ
 من أي دفعة تسدد إلى حامل األسهم، على أن يتم إعادة املبالغ املستقطعة إلى حامل األسهم عند تقديمه 5استقطاع ما يعادل % امل

 لضريبة.للشهادة الصادرة عن إدارة ا

  رائب أخرى 

ب أو باستثناء ما تم اإلشارة إليه أعاله، فإنه يتم سداد كافة الدفعات املتعلقة بأالسهم دون استقطاع أو خصم أو  جز لغرض أو بسبب أي ضرائ 

 أو نيابة عنها.رسوم حالية، أو رسوم حكومية من أي نوع كانت يتم فرضها أو تحصيلها أو احتجازها أو اعتمادها من قبل دولة الكويت 

 سهمأأالسهم سداد أي رسوم طابع مالي أو رسوم تسجيل أو ما شابه ذلك من رسوم في دولة الكويت فيما يتعلق بإصدار أو تحويل  يملاال يستحق على ح

 .الطرح
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 العقود الرئيسية
 

بإبرام أية عقود أسيييييييياسييييييييية خارج إطار أنشييييييييطتها )وهي االسييييييييتثمار وإدارة االسييييييييتثمارات عبر القطاعات املختلفة( باسييييييييتثناء ما تم  كيبكولم تقم شييييييييركة 

 .النشرةتوضيحه في وصف األعمال بهذه 
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 معلومات عامة

 
 هيئة أسواق املال

 ألحكام قانون هيئة أسييييييييواق املال رقم هيئة أســــــــواق املال  إن
 
والئحته التنفيذية املعدلة  2010لسيييييييينة  7بدولة الكويت هي الجهة الرقابية املولجة، وفقا

ر في دولة الكويت، وإصدا (األسهم فيها بما)، في شأن تنظيم عمليات إصدار األوراق املالية 2015نوفمبر  10الصادر بتاريخ  2015( لعام 72بالقرار رقم )

 .األسهمالتراخيص واملوافقات الالزمة إلصدار 

 املالية األوراق وطرح اصدار  سلطة

 للبنوك بالنسبة الكويت املركزي  بنك إلى باإلضافة املال أسواق لهيئة هي الكويت دولة في األسهم إلصدار الالزمة واملوافقات التراخيص إصدار سلطة إن

 .لرقابته الخاضعة التمويل وشركات

 التغير الجوهري أو املادي 

صــدرة للشــركة املاثلة، ليسييت هناك تغيرات جوهرية على املركز املالي أو التجاري  نشــرة االكتتابعدا ما تم اإلفصيياح عنه في 
ُ
 2018 ديسييمبر 31منذ امل

صدرةللشركة وال يوجد تغيرات مادية سلبية في التوقعات املستقبلية 
ُ
  .2018ديسمبر  31منذ  امل

 املستقلينالحسابات مدققو 

 .املستقلين الشركة حسابات كمدققي آر إس إم البزيع وشركاهم( إلى باإلضافة إرنست ويونغ )العيبان والعصيمي وشركاهم( مكتب الشركة عينت

صــــــدرةللشــــــركة تم تدقيق البيانات املالية املجمعة 
ُ
 2018ديسييييييمبر  31و 2017 ديسييييييمبر 31و 2016ديسييييييمبر  31كما في وللسيييييينوات املالية املنتهية في  امل

ومكتب آر إس إم البزيع وشييييركاهم، ترخيص رقم أ؛ -207بشييييكل مشييييترك بين كل من مكتب إرنسييييت ويونغ )العيبان والعصيييييمي وشييييركاهم( ترخيص رقم 

 أ، دون إبداء أي تحفظ في أي سنة من السنوات أعاله. -91

 التقاض ي

صدرةالشركة 
ُ
  كنت ولم تليس امل

 
والشركة  محتملة أو معلقة اإلجراءات هذه كانت سواء) تحكيم أو تقاض ي إجراءات أو حكومّية إجراءات أي في طرفا

صدرة
ُ
  لها كان أو لها يكون  قد والتي اتأسيسه تاريخ منذ( بها على معرفة امل

 
صدرةللشركة  املالي املركز على مؤثرة تبعات سابقا

ُ
 أن كما .اربحّيته على أو امل

صدرةالشركة 
ُ
  ليس املجموعة من عضو أي أو امل

 
 أو معلقة اإلجراءات هذه كانت سواء) تحكيم أو تقاض ي إجراءات أو حكومّية إجراءات أي في طرفا

صدرةوالشركة  محتملة
ُ
صدرةللشركة  املالي املركز على مؤثرة تبعات القريب املاض ي في لها كان أو لها يكون  قد والتي( معرفة بها على امل

ُ
 .امل

 قرار الجمعية العمومية العادية ومجلس اإلدارة 

 رقم الصادر بالقانون  الشركات قانون  وكذلك التنفيذية والئحته وتعديالته 2010 لسنة 7 رقم املال أسواق هيئة قانون  بموجب األسهم إصدار سيتم

  .2016 لسنة 1

صدرةزيادة رأس املال املصرح به للجهة  على املوافقة تمتوقد 
ُ
صدرة للشركة العادية غير العامة الجمعية قرار بموجب د.ك. 200,000,000إلى  امل

ُ
 امل

صدرة للشركةصدر واملدفوع املوتمت املوافقة على زيادة رأس املال ، 2014مارس  31 بتاريخ الصادر
ُ
 مجلس إدارة بإصدار أسهم الطرح بموجب قرار امل

صدرة الشركة
ُ
صدرة الشركةمجلس إدارة  قام. 2019يناير  31 بتاريخ الصادر امل

ُ
 . 2019يونيو  12بتاريخ بتحديد سعر الطرح ألسهم الطرح  امل
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افقة الرسميـة   املو

في دولة الكويت هيئة أســواق املال كما وافقت . 2019مارس  17بتاريخ في دولة الكويت هيئة أســواق املال من قبل  األســهمتمت املوافقة على إصييدار 

 .  2019يونيو  9بتاريخ  النشرةعلى هذه 

 املقاصة

 .من خالل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك األسهمتم قبول مقاصة 

 

صدرةالرقابة على الشركة 
ُ
 امل

صدرةالشركة  إن
ُ
 ألحكام قانون الشركات الكويتي رقم  امل

 
صدرةالشركة )وتعديالته(. وبالتالي، فإن  2016لسنة  1هي شركة قابضة وفقا

ُ
تخضع  امل

 الكويت.دولة لرقابة وزارة التجارة والصناعة في 
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 النظام األساسي وعقد التأسيس

 
 المحتويات الصفحة

 النظام األساسي  2 –ملحق 
 عقد التأسيس   3 –ملحق 
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 البيانات المالية

 
 المحتويات الصفحة

 2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للشركة الُمصدرةالمجمعة البيانات المالية  2-البيانات المالية
 2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للشركة الُمصدرةالمجمعة البيانات المالية  3-البيانات المالية
  2016ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للشركة الُمصدرةالمجمعة البيانات المالية  4-البيانات المالية
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صدرة
ُ
 الشركة امل

 الكويت )القابضة(، ش.م.ك.ع شركة مشاريع

 "(كيبكو)"

  منطقة شرق، شارع الشهداء، برج كيبكو

 13100الصفاة  - 23982ص.ب. 

 الكويت   

 

 وكيل االكتتابو   مستشار اإلصدار 

 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(

  منطقة شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الشهيد

 13149الصفاة  - 28873ص.ب 

  الكويت

 

 

 وكيل املقاصة واإليداع

 الشركة الكويتية للمقاصة، ش.م.ك )مقفلة( 

 شارع مبارك الكبير، مبنى بورصة الكويت

 13081الصفاة  - 22077ص.ب. 

 الكويت

 

صدرة لشركةاملستشار القانوني ل
ُ
 ومستشار اإلصدار امل

ASAR  - الرويح وشركاه 

 ثنيان الغانم، مجمع الصالحية، البوابة األولىشارع محمد 

 13005الصفاة  - 447ص.ب. 

  الكويت

 

صدرة شركةالمدققو حسابات 
ُ
 املستقلين امل

 إرنست ويونغ )العيبان والعصيمي وشركاهم(

 18برج بيتك الدور 

RSM البزيع وشركاهم 

  42&  41الدور برج الراية 

 الكويت،عبدالعزيز حمد الصقرمنطقة شرق، شارع  الصفاة، شارع أحمد الجابر، الكويت

 13022الصفاة  - 2115ص.ب  13001الصفاة  - 74ص.ب. 

 الكويت الكويت

 


