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 سهم على المواطنين الكويتيين في  550,000,000توزيع عدد 

 عامة(كويتية مساهمة  )شركة للطاقة والمياهاألولى شمال الزور شركة 

 

)خمسمئة  550,000,000توزيع بوالخاص  عامالهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين  قياملغرض  هذا التقرير أعد

مملوكة ال سهماألعلى المواطنين المؤهلين وذلك من  ("أسهم التوزيع" )ويشار إليها فيما بعد بـ سهم وخمسون مليون(

 -( بسعر"الشركة" فيما بعد بـ اويشار إليه) (ش.م.ك.ع.) للطاقة والمياه ىاألول شمال الزور شركةفي رأس مال 

ً  (التوزيع")ويشار إليها فيما بعد بـ " فلس لكل سهم 011 وهو -لألسهم سمية اإلالقيمة يعادل   للقوانينوذلك وفقا

 .السارية )كما هي معرفة أدناه(

 

حكومة دولة الكويت  التي اكتتبت بها الشركة رأس مال أسهمميع جمن  ئة(ابالمخمسين ) %01 أسهم التوزيعوتمثل 

مواطنين على ال حين توزيعهاإلى  المواطنين نيابة عنوالخاص(  لعامبين القطاعين ا)ممثلة بهيئة مشروعات الشراكة 

مة تتولى بناء وتنفيذ محطات تأسيس شركات كويتية مساهبشأن  0101 لسنة 93القانون رقم طبقا ألحكام المؤهلين 

السارية ات الصلة ذ( وجميع القوانين األخرى ديالتهماعوته التنفيذية )تئحالكهربائية وتحلية المياه في الكويت وال القوى

 (."القوانين السارية"بـ  هذا التقريرويشار إليهم في )عملية التوزيع على 

 

 مات المدنيةللمعلو عامةلة ايئللمواطنين الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسمائهم في سجالت الهويحق 

طريق  عن التوزيععملية  المشاركة في( "نين المؤهليالمواطن" فيما بعد بـويشار إليهم ) 0103سبتمبر  00بتاريخ 

وذلك  "خطة التوزيعسداد قيمة األسهم المراد تملكها وفقاً للشرائح المتاحة على التفصيل الوارد أدناه تحت عنوان "

 . خالل فترة التسوية

 

( أدناه تحت 0الحد األدنى من أسهم التوزيع )المشار إليها في الجدول رقم ) قيمة ولكل مواطن مؤهل الحق في سداد

دينار  38.7بمبلغ إجمالي قدره  ("المخصصة سهمألالحد األدنى ل" ويشار إليه فيما بعد بـ)( "خطة التوزيع"عنوان 

 .كويتي

 

أسهم التوزيع باإلضافة إلى الحد األدنى لألسهم ضافي من إعدد كما يحق للمواطنين المؤهلين طلب سداد قيمة 

ويشار " األسهم اإلضافيةفيما بعد بـ " ا)ويشار إليهأدناه ( 0)وذلك وفقاً للخيارات المحددة في الجدول رقم المخصصة 

 عددن ع بحيث ال يزيد الحد األعلى لألسهم اإلضافية "(األسهم المطلوبةبـ " - مع الحد األدنى لألسهم - مجتمعةً إليها 

سهم من األسهم  02,222 من المواطنين المؤهلين المتاح لمشاركة أيوبذلك يصبح الحد األعلى  سهم 19,613

 المطلوبة.

ن في عملية التوزيع والذين المواطنين المؤهلين المشاركيكل من وتضمن عملية تخصيص أسهم التوزيع حصول 

ً المواطنين المؤهلين لهم. وفي حال طلب  هاتخصيصنى لألسهم دبسداد قيمة الحد األ نيقومو سيتسلم  إضافية أسهما
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 خطة" تحت عنوان هذا التقريرمبين في وفقاً آللية التخصيص على الوجه الاألسهم اإلضافية  تلكن وهؤالء المواطن

 التخصيص". آلية –التوزيع 

)ويشار إليها فيما  0103نوفمبر  03حتى تاريخ يوماً  01وتستمر لمدة  0103اكتوبر  0 تاريخ وتبدأ فترة التوزيع من

من إلنترنت ابعد بـ "فترة التسوية"(. وخالل فترة التسوية يمكن للمواطنين المؤهلين سداد قيمة األسهم المطلوبة عبر 

 من متجر IPO Kuwait أو تحميل تطبيقhttps://www.ipo.com.kw  اإللكترونيخالل زيارة الموقع 

Apple أو Google Play خصم الستخدام بطاقة با للتطبيقاتK-NET ويشار ) صادرة من البنوك المشاركةال

حد أ وكذلك يمكن للمواطنين المؤهلين القيام بعملية التسوية من خالل زيارة. ("عملية التسوية" فيما بعد بـ اإليه

 .سدادهعد ب قابل لالسترداد أو السحبغير المسدد المبلغ  ويعد. لسداد قيمة األسهم المشاركةللبنوك  المختارة فرعاأل

لى ارسال بريد الكتروني ا وفي حال حدوث أي خطأ أو عطل فني خالل عملية التسوية فأنه يمكن للمواطنين المؤهلين

 .support@ipo.com.kwالعنوان االتي: 

 0282سبتمبر  81بتاريخ  هذا التقرير ررح

 

 العام والخاصالشراكة بين القطاعين مشروعات هيئة مستشارو 

شركة الوطني لالستثمار 

 .ش.م.ك.م

 

 –مكتب المستشار الدولي 

محامون ومستشارون 

 قانونيون

الشركة الكويتية للمقاصة 

 م..ك.م.ش

شركة بن سري للعالقات 

 العامة ذ.م.م.

 

 البنوك المشاركة

 بنك وربة بيت التمويل الكويتي  يبنك الكويت الوطن

 يالكويت يالتجارالبنك  بنك برقان بنك بوبيان

 البنك األهلي المتحد بنك الكويت الدولي بنك الخليج

 مصرف الراجحي بنك البحرين والكويت البنك األهلي الكويتي

  بنك االتحاد الوطني 
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 مالحظات هامة

لشراكة اولم تقم هيئة مشروعات  .أسهم التوزيعالتوزيع و شركة وشروط وأحكامالب تتعلقمعلومات  يتضمن هذا التقرير

 لتوزيعأسهم اتوزيع أو معلومات بشأن الشركة أو  إقراري أتقديم أو  إبداءوالخاص بالتصريح ب عاملبين القطاعين ا

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين  قبلالغرض من لهذا حسبما يتم اعتماده أو  هذا التقريربخالف ما هو وارد في 

، كما لم يتم تفويض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو إبداء أي إقرار أو بيان فيما يتعلق بشروط والخاص لعاما

معلومات  أو اتإقراروال ينبغي االعتماد على أي  هذا التقريروأحكام التوزيع أو أسهم التوزيع بخالف تلك الواردة في 

 املعشراكة بين القطاعين اهيئة مشروعات الأو بتصريح من الشركة تمت نها أعلى  هذا التقريرغير واردة في 

 . والخاص

جميع االستفسارات المعقولة حول دقة المعلومات  بإجراء والخاص عاملقامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين او

لم  ن مصادر خارجيةالمعلومات الخاصة بالسوق والصناعة مستمدة مبعض إال أن  تاريخه في التقرير بهذا الواردة

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مستشاريها  ال تقرلذلك يتم التأكد منها بصورة مستقلة، 

 المعلومات.هذه من أي  تمامأو دقة ب المعينين

 

باإلضافة إلى ما سبق، اعتمدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عدة مصادر لجمع 

المتضمنة في هذا التقرير ومنها البيانات المالية المدققة للشركة وكذلك المعلومات المتاحة للهيئة كمساهم المعلومات 

في الشركة وغيرها من المعلومات المتاحة من المصادر العامة، وقد قامت الهيئة ببذل العناية الواجبة للتحقق من دقة 

 باالستفسارات التحوطية المعقولة.البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير بعد القيام 

المشار  علية للشركةن الحالة المالية الفإف - وعلى وجه الخصوص - عرضة للتغيير هذا التقريربوالمعلومات الواردة 

صورة تتأثر ب تتغير أوأن من الممكن على بيانات مالية مدققة و -في بعض األحيان  -مبنية  إليها في هذا التقرير

العوامل العوامل االقتصادية والسياسية وأو الضرائب أو المستقبلية في اللوائح الماضية والحالية وبالتطورات  جوهرية

 ح شفهيأي تصريأو  هذا التقريركال تفسير أو االعتماد على أن تسليم يجوز بأي شكل من األش األخرى وبالتالي ال

رباح أية أبتحقيق  اً أو تعهد اً من شأنه أن يعتبر وعد وأحكامهايتعلق بعملية التوزيع أو شروطها  مطبوعأو خطي أو 

 .ةيأو نتائج أو أحداث مستقبل

ال يجوز اعتبار هذا التقرير على أنه توصية من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو أي من 

وال يتحمل أي منهم أي مسؤولية بخصوص محتوى هذا  مستشاريهم أو شركاتهم التابعة للمشاركة في عملية التوزيع

األغراض االستثمارية  أخذ، حيث أن المعلومات الواردة في هذا القرير ذات طبيعة عامة وتم إعدادها دون التقرير

 . في الحسبان ألي مواطن مؤهل أو وضعه المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة به

تقع على المواطن المؤهل مسئولية الحصول على المشورة المهنية الخاصة به فيما قرار استثماري  يأوقبل اتخاذ 

يتعلق بالشركة واالستثمار وشروط وأحكام التوزيع أو أسهم التوزيع وإجراء التقييم المستقل الخاص به والمعلومات 
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هذا التقرير، معتمداً في ذلك على تلك المشورة أو التحليل أو التنبؤات التي يراها ضرورية  فيواالفتراضات الواردة 

من أجل اتخاذ أي قرار استثماري. وال يجوز للمواطنين المؤهلين تفسير أو اعتبار محتويات هذا التقرير على أنها 

مؤهل نه ينبغي على المواطن الهم المخصصة فإاألسقيمة  سدادل وقبمشورة ضريبية أو استثمارية أو مالية أو قانونية. 

بالنسبة لذلك المواطن المؤهل والتوصل  أسهم التوزيعاستثمار في أي لتحديد مالئمة وعواقب  أخذ المشورة الالزمة

والغرض الوحيد من هذا التقرير هو توفير معلومات تاريخية عن الشركة لمساعدة تقييم مستقل لذلك االستثمار. أي  إلى

 واطن مؤهل في إجراء التقييم المستقل لالستثمار في أسهم التوزيع.كل م

أسهم  ويتعلق بشروط وأحكام التوزيع أفيما أو بيان  إقرارأي  إبداءأو معلومات  أية إعطاءشخص ب أيولم يتم تفويض 

 اتاالعتماد على تلك المعلومال يجوز ف إبدائهاأو  إعطائهاتم وفي حال ، هذا التقريرفي بخالف تلك الواردة  التوزيع

و أ والخاصلعام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين اأو بتصريح من الشركة  صادرةأو اعتبارها  أو اإلقرارت

 ماناً لعدمضوفقا لشروطه وأحكامه توزيع يتم  أيأو  هذا التقريرتسليم  ال يعتبر. أي من مستشاريها أو شركاتهم التابعة

 عدم حدوث مثل هذه التغيرات.اإليحاء ب أو الشركة منذ تاريخهون ؤتغير في شحدوث 
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 :ألقرب رقم صحيح األرقام تقريب

اب بعض احتس وألغراض. ألقرب رقم صحيح للتقريب التقرير هذاوالنسب المئوية الواردة في  األرقامخضعت بعض 

البيانات المالية ذات الصلة وليس من  ساسية المستخدمة تم استخالصها مناأل رقامن األوالنسب المئوية فإ رقاماأل

 .هذا التقريرالواردة في ألقرب رقم صحيح المقربة  رقاماأل

 

 :التوقعات المستقبلية

ات أو مع عدم اإلخالل بأية متطلبو. مستقبليةأو تكهنات توقعات  عن التقريرهذا بعض البيانات الواردة في قد تعبر 

الخاص و لعامولوائحها فإن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين ا الساريةشروط منصوص عليها بموجب القوانين 

ي بتحديث أو مراجعة البيانات المستقبلية الواردة فتعهد  بشكل صريح عن أي التزام أومسؤوليتها ومستشاريها  تخلي

ليعكس أي تغيير في التوقعات الخاصة بتلك البيانات أو تغيير في األحداث أو الظروف أو األوضاع التي  التقريرهذا 

 ت عليها تلك البيانات المستقبلية.بني

 

  :إجراءات عملية التوزيع

الحصة ي ف نيابة عن المواطنينهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اكتتبت القوانين السارية بموجب 

وصل لمرحلة التشغيل  عمن رأس مال الشركة، وحيث أن المشرو %01)خمسين بالمئة( لالكتتاب العام المخصصة 

تتابات لتسديد قيمة هذه االكالمؤهلين تدعو المواطنين  الشراكة بين القطاعين العام والخاصمشروعات الكلي، فإن هيئة 

ً  الحكومةوفقًا لإلجراءات وبالطريقة التي تحددها للدولة  بأنه وبموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال  علما

ً رأت هيئة أسواق المال بأن عملية التوزيع ال تعتبر اكتتاب 0102لسنة  99في اجتماعه رقم  ال  جديد كما إصدارفي  ا

ً تعتبر اكتتاب ة بفي عملية طرح ألسهم بهدف دعوة الغير لشرائها إنما هي دعوة للمواطنين لسداد المبالغ المدفوعة نيا ا

ومن جانب آخر أجازت إدارة الفتوى والتشريع آلية  .عنهم في الحصة المخصصة لهم من أسهم رأس مال الشركة

 0103مارس  01وبتاريخ دتها الحكومة تخصيص أسهم التوزيع المطروحة في هذا التقرير كونها الطريقة التي حد

لس على قرار مج االطالعاعتمدت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية التوزيع بعد 

 .0103 لسنة 0باجتماعه رقم  000الوزراء رقم 

 

 وصف الشركة

في  993943رقم بفي السجل التجاري وهي مسجلة كشركة مساهمة عامة  0109أغسطس  03 في الشركة تتأسس

 .0109 أكتوبر 09تاريخ 

 نبذة تاريخية

بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل  0112 لسنة 4الكويت القانون رقم  أصدرت دولة 0112في عام 

(BOT( والعمليات المماثلة ) بشأن الشراكة بين القطاعين العام  0109 لسنة 000استبداله بالقانون رقم والذي تم
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عملية  شراك القطاع الخاص فيلعامة والتي تشمل الكهرباء من خالل إ( بغرض تعزيز تطوير البنية التحتية اوالخاص

 بتأسيس شركات مساهمة كويتية 0101 لسنة 93القانون رقم  أصدرت دولة الكويت كذلك 0101التطوير. وفي عام 

 الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.القوى محطات وتنفيذ تتولى بناء 

دولة الكويت المرتفع للمياه فقد استجلبت هيئة الكويت واستهالك دولة للطلب المتزايد على الكهرباء في  ونظراً 

بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة عروضا بشأن  0100 مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مارس

، باعتبارها الجهة العامة المعنية بطرح مشروعات محطات توليد الطاقة الشمالية( المرحلة األولىمحطة الزور 

 .للقوانين الساريةالكهربائية وتحلية المياه وفقاً 

خوانه إحمد الصقر وال عبد اللهشركة انجي )شركة جي دي اف سويز سابقا( وشركة سوموتومو وشركة  شكل كل منو

وتم نشر القرار في ديسمبر  0100مفضل في مارس اختير كمستثمر  والذي( "التحالفإليه بـ "ويشار )تحالف مالي 

للتأمينات االجتماعية والهيئة  لعامةالمؤسسة اكل من  تساهمالشركة وأسهم من  %91 بنسبة التحالف يساهم .0100

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين  ساهم، وتلكل منهماالشركة أسهم من  %0 بنسبة لالستثمار الكويتية لعامةا

 المواطنين الكويتيين(. بعد اكتتابها بهذه النسبة نيابة عنالشركة  أسهم من %01 بنسبة والخاص لعاما

محطة الكهرباء وتوليد الطاقة ومحطة تكرير وتحلية المياه )ويشار إليهما مجتمعتين بـ تشييد بدأت الشركة بو

والتجهيز وهم شركة هيونداي وشركة  نشاءخالل خدمات مقاولي الهندسة واإل من 0109في ديسمبر "( المحطة"

 .("مقاول الهندسة والتجهيز واإلنشاء"بـ مجتمعين  ويشار إليهمسيدم وشركة فيوال لحلول وتقنيات المياه )

فط والماء وشركة نوزارة الكهرباء مرافق البينية الرئيسية للمحطة مع األسطح توصيل تم  0100مارس  09وبتاريخ 

 ( وصلة دعم الوقود.9( وصلة الوقود الرئيسية )0( مرافق نقل الكهرباء )0: )وهي الكويت

سبتمبر  00بتاريخ ، وشبكة الكهرباء لدولة الكويتأول ميجا وات من الكهرباء ضمن  إنتاجتم  0100مايو  9وبتاريخ 

ريعة بصورة سالكهرباء  إنتاجكهرباء والماء. وتم البدء في وزارة ال إلى المحالةمياه إنتاج من الول تم تسليم أ 0100

 الي:على التفصيل التالطاقة  بإنتاجقامت الشركة فقد  كذلكالمحطة. و تشييدشهر من بدء  02.0بعد  نسبياً حيث تم ذلك

الحصول ( تم 0)في الوقت المحدد( أي ) 0100يونيو  02 األول من الكهرباء بتاريخ نتاج( تم الحصول على اإل0)

 02الثالث من الكهرباء يوم  نتاج( تم الحصول على اإل9) 0100 أغسطس 00الثاني من الكهرباء يوم  نتاجعلى اإل

  .0100سبتمبر 

 1اإلنجازتاريخ  تحقيقبينما تم  الزمني المخطط له حسب الجدول نتاجحققت المحطة اإل 0100نوفمبر  00وبتاريخ 

 .0102 مارس 03بتاريخ  )أي التشغيل الكلي(

                                              
 بالوفاء المالية( االتفاقيات بموجب العالمي التمويالت وكيل )باعتبارها المصرفية متسوي سوموتومو مؤسسة فيه تقتنع الذي التاريخ يعني1 

 .المالية االتفاقيات بموجب المعايير بجميع
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ً  أمريكيدوالر  مليار 0.4جمالية للمحطة التكلفة اإلوبلغت  مبرمة بين الشركة  تمويالتتم تمويلها من خالل  تقريبا

 ومختلف المؤسسات المالية.

 المحل المختار

، المرقاب، مدينة 9الد بن الوليد، قطعة ، شارع خ0للشركة في الطابق السادس من برج مزايا  المحل المختاريقع 

 الكويت.دولة الكويت، 

 األساسيغراض الشركة حسب النظام أ

وصيانة محطة الزور الشمالية )المرحلة إدارة وتشغيل ووتنفيذ التي أسست الشركة من أجلها هي بناء  األغراضإن 

 التالية:باألعمال ولها في سبيل ذلك أن تقوم  (األولى

 الخدمات وبناء تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة كهرباء وتوليد  تطوير وتمويل وتصميم وهندسة وتقديم

الطاقة ومحطة للمياه بما فيها تكرير وتحلية المياه والمرافق المشتركة بما فيها القيام بكافة األعمال المتعلقة 

 أو الملحقة بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاطها.

  لمباشرة الشركة لنشاطها بما في ذلك إنشاء وشراء واستئجار القيام بكافة األعمال الخاصة بالبناء المطلوبة

األراضي والمباني والتجهيزات والمخازن الالزمة لتحقيق أغراض الشركة وكافة أنواع المرافق الخاصة 

 بذلك.

  القيام بأعمال توليد وإنتاج وتحويل وإجراء وتطوير وبيع الكهرباء والمياه أو أي منتج متعلّق بأي من تلك

 مال داخل وخارج دولة الكويت.األع

  ،القيام بأعمال التنظيف الكيميائي وأعمال الغسل بالزيت الحار والتطهير لجميع أنواع المبادالت الحرارية

والقيام بجميع األعمال الكهربائية والمدنية الالزمة لكافة أعمال قطاع الكهرباء والماء، والقيام بجميع أعمال 

ل الخاصة بتوليد طاقة الكهرباء والمياه والتمديدات وتركيبات محطات التقوية الصيانة بما في ذلك األعما

 وتركيب جميع العوازل.

 ستيراد وتركيب األجهزة بمواقع الكهرباء والماء الخاصة برصد وقياس الملوثات بالهواء واستخدام العمالة ا

 الكهرباء والماء.المتخصصة في أعمال مكافحة التلوث الخاص بالبيئة المحيطة بمجال 

 الت وكافة المنقوالت واألجهزة الالزمة لقيام الشركة بأغراضها وصيانتها بكافة شراء كافة المواد واآل

 دوات الالزمة ألغراض الشركة.واألجهزة والمعدات واأل األوليةالطرق الحديثة الممكنة واستيراد المواد 

  الشركة.توريد وتركيب معدات األمن والسالمة الخاصة بأغراض 

 يانة وص وإمدادستيراد كافة المعدات الالزمة لتنفيذ أغراضها ومنها على سبيل المثال ال الحصر تركيب ا

 .والمعدات المتعلقة بنشاط الشركة واألجهزةكابالت الطاقة والكابالت الكهربائية ومضخات المياه  أنواعكافة 

 رة بخدمات الشركة في الشركات الصناعية.شراء حقوق الملكية الخاصة بالتصنيع ذات العالقة المباش 
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  الشركة بغرض تحسين وتطوير خدمات الشركة وذلك بالتعاون مع  بأعمالإجراء البحوث الفنية المتعلقة

 داخل دولة الكويت وخارجها. االختصاصالجهات ذات 

 ناء نظام البغراض الشركة بمتعلقة بأالمساهمة المباشرة بوضع البنية األساسية للمناطق والمشاريع ال

 0101لسنة  93في القانون رقم إليها بما فيها تلك المشار  األخرىوالتشغيل والتحويل أو األنظمة المشابهة 

 )مع تعديالته( وإدارة المرافق التي ستنشأ وفقا لذلك.

 اإلدارةأموال الشركة في األغراض وبالنسب التي يحددها مجلس  استثمار. 

  السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصيلة أو بالوكالة.ويكون للشركة مباشرة األعمال 

  مشروع من المشروعات التي يتم طرحها وفقا  أيتشترك في دراسة أو تمويل أو تنفيذ  أنويجوز للشركة

بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية  0101لسنة  93للقانون رقم 

  مياه في دولة الكويت.وتحلية ال

 

 القيود على تداول أسهم التوزيع

 ال توجد قيود على تداول أسهم التوزيع.

 والمدفوعدر المص رأس المال

قيمة ، السهم عادي 0,011,111,111 مليون دينار كويتي موزعة على 001هو رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 

 فلس. 011لكل منها االسمية 

 

 المساهمين

 )قبل البدء في عملية التوزيع( ونسبة كل منهم: الجدول أدناه مساهمي الشركةيبين 
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 . المساهمين في رأس مال الشركة10جدول 

 العادية سهمعدد األ سهمنسبة األ المساهمون

 )بالمليون( % 

 001 01 2والخاص لعامهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين ا

 991 91 ولى القابضةالشمالية األالزور شركة 

 00 0 لالستثمار لعامةالهيئة ا

 00 0 للتأمينات االجتماعية  عامةلالمؤسسة ا

  

                                              
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتلك األسهم بالنيابة عن المواطنين الكويتيين. وهذه األسهم سيتم توزيعها  ساهمت  -2 

 على المواطنين المؤهلين بناء على هذا التقرير.
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 الشركة وصف أعمال

 نبذة مختصرة

من المياه  %01وتقريبا من الكهرباء  %01 اإلنتاجقدرة  تعتبر المحطة ذات قدرة فعلية لتوليد الكهرباء والماء. وتشكل

 بدولة الكويت للقطاع الخاص توليد كهرباء وتحلية مياه ول محطةأوالمحطة هي  3.للشبكة الوطنية في الكويتبالنسبة 

مليون  014ميجا وات من الكهرباء و 0011الكهرباء وتحلية المياه بقدرة تتجاوز  إنتاجوتعمل بالغاز وتجمع بين 

 اليوم(. متر مكعب في 920،111من المياه )بما يساوي  إمبراطوريجالون 

 .من الكهرباء بإنتاجها -لتي تشغلها وتشرف عليها وزارة الكهرباء والماءا-شبكة دولة الكويت  وتمد المحطة

 الموقع

محطة كهرباء الزور بجوار دولة الكويت مملوك ل (greenfield siteجديد )حقل أخضر تقع المحطة في موقع 

 الجنوبية الحرارية التقليدية.

 

 

 

 

 

 

  

  

                                              
 السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء والماء. اإلحصاءالمصدر: كتيب  -3 
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 الكهرباء محطة

تستند محطة الكهرباء على الدورة المشتركة لتقنية توربينات الغاز باستخدام مولدات استرجاع الحرارة من البخار 

ويشار إليه فيما ) فطوالنأأولي والتوربينات البخارية. وتقوم التوربينات بتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي كوقود 

ود ت محطة توليد الكهرباء من الوقمتطلباتزويد احتياطي. وتقوم وزارة الكهرباء والماء ب( كوقود "غاز النفط"بـ بعد 

 شركة نفط الكويت.  نفذتهبوصة  91نابيب جديد أتسليم الغاز الطبيعي الالزم لتشغيل محطة الكهرباء من خالل خط و

شركة  نفذتهبوصة الذي  09نابيب الجديد األموصل بخط  - أفرعجديد ذو  - أنابيبويتم تسليم غاز النفط من خالل خط 

قود مرفق غاز الوبالمرافق التالية: مع جميع المحطات األخرى بموقع الزور محطة الكهرباء تشترك نفط الكويت. و

محطة والوصلة المتصلة بال األمطاربالمياه الناتجة ومخرج البرابخ وتصريف مياه المشترك المشترك ونظام التغذية 

 يلو فولت.ك 911الفرعية 

 محطة المياه

من مياه الشرب  إمبراطوريمليون جالون  014 إنتاجوحدات تحلية متعددة التأثيرات قادرة على  01تضم محطة المياه 

 الكويت.دولة من قدرة المياه المعالجة التي تم تركيبها في  %01التي تساوي 

من المحطة غذية . ويتم تبر تقنية معروفة ومجربةتتعفي محطة المياه والتي متعدد التأثيرات  عملية التقطيرستخدم وت

ناء هيكل التحلية والتبريد. وقد تم ب ألغراض إنشائهالخليج العربي ويتم نقله للتوزيع من خالل نظام نقل جديد تم مياه 

 . بشكل متزامن التلقائيبنظام التفريغ متصل 

قبل  المعادنعاد معالجة المياه المقطرة بالكهرباء. وت محطة المياه من محطةويتم توريد الكهرباء المطلوبة لتشغيل 

وزارة الكهرباء والماء. ويتم  جديدة شيدتها أنابيب( خطوط 9) أربعخزان مجمع توزيع المياه من خالل  إلىتسليمها 

ً تم إنشاؤه كيلو فولت 911محطة فرعية جديدة بقدرة تسليم الكهرباء إلى   من قبل وزارة الكهرباء والماء. ا أيضا

 

 :التشغيلأثناء وتعرض الصور التالية المحطة 
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:وتوليد الكهرباءالمياه تحلية عملية توضح الصورة التالية   

 

هرباء كال من الوقود والبخار لتوليد الك تستخدم محطات الكهرباء في توربينات الغاز التي تتبع نظام الدورة المركبة

 كما يلي:

 

 .تحرق توربينات الغاز والمولدات الغاز )أو بشكل استثنائي النفط( لتوليد الكهرباء 

 يلتقط مولد البخار السترداد الحرارة Heat Recovery Steam Generator إلنتاجالمخلفة  الحرارة 

 البخار.

  خار يستخدم البخار لتوليد الكهرباء من خالل مولد وتوربين الب –ولزيادة الكفاءة  –بعد ذلكSteam 

Turbine and Generator. 
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مولد  الناتج منمياه الشرب من خالل استخدام البخار  إلنتاجتستخدم محطة المياه عملية التقطير متعدد التأثيرات 

الملحي الذي يتم  والمحلول الحلوةالمياه  إلنتاجثيرات( تأ البخار السترداد الحرارة لتبخير مياه البحر )خالل مراحل أو

 رده لمياه البحر.
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 إدارة الشركة

 4على النحو التالي:ممثلين  أعضاء( 0من خمسة ) اإلدارةيتكون مجلس 

 ( ممثلين 9ثالثة )5لتحالف.عن ا 

 ( للهيئة العامة لالستثمار.0ممثل ) 

 ( للمؤسسة العامة للتأمينات 0ممثل )االجتماعية . 

وينص عقد التأسيس والنظام األساسي على انتخاب كل عضو مجلس إدارة في الجمعية العمومية العادية للمساهمين 

لمدة ثالث سنوات ويمكن إعادة انتخابه عند انتهاء تلك المدة. ولمجلس اإلدارة أو تعيين ممثلين لهم بنسبة ما يملكون 

خدماته في أي وقت بشرط وجود النصاب القانوني الذي يتكون  صالحية تعيين أو إعفاء المدير التنفيذي للشركة من

 ( أعضاء مجلس إدارة.9من ثالثة )

 ( مرات في السنة على األقل وفقاً للقوانين السارية.0ويجتمع مجلس اإلدارة ستة )

فإن  قريربتاريخ هذا الت. و0104في مايو  ( سنوات9تم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل مساهمي الشركة لمدة ثالث )و

 :6ممثلين من قبل األشخاص التالية أسمائهمأعضاء مجلس اإلدارة 

 يوسف محمد الهاجري )رئيس مجلس اإلدارة(السيد/  .8

  0109منذ يناير رئيس مجلس إدارة الشركة. 

  0114إلى  0110الوكيل المساعد لشبكات نقل الكهرباء في وزارة الكهرباء والماء خالل الفترة من. 

 0113إلى  0114كيل وزارة الكهرباء والماء من و . 

  0342درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الواليات المتحدة األمريكية في عام. 

 0341 في عاممن جمهورية مصر العربية البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من  شهادة. 

 

 اليكس كاتون )نائب رئيس مجلس اإلدارة(السيد/   .0

  0103 عام منذنائب رئيس مجلس إدارة الشركة. 

                                              
 كما في تاريخ هذا التقرير. 4 

 .القابضة الشمالية الزور بشركة الممثل 5 

 المصدر: موقع الشركة االلكتروني. 6 
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 توموسومو شركةوهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ل، باورباولرشركة سمت جلوبل مديرعام  يشغل منصب 

الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب  الطاقة والتبريد والمياه فيمحطات مشاريع تطوير وإدارة  في مجالوعاملة 

  لة.المستقمنطقة رابطة الدول آسيا و

  طوير مشاريع الطاقة لت والتي تعتبر شركة استثمارية افريقيا –منصب الرئيس التنفيذي لشركة انفرا كو شغل

 المتجددة والبنية التحتية في القارة. 

 نجي و إ تيشرك تقلد مناصب عدة فيGlobaleq ومنها منصب رئيس  في منطقة الشرق األوسط و أفريقيا

 .تواصلاإلستراتيجيات وال

 وظيفية بشركة بدأ خبرته ال CDC Group Plc.كمدير استثمار 

 .حاصل على شهادة محاسب معتمد 

  ملكة الم -في تخصصات االقتصاد، المحاسبة واللغة الفرنسية من جامعة نيو كاسل شهادة البكالوريوس

 المتحدة.

 )عضو مجلس اإلدارة( ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .3

 كوينتين دي كرسونير )عضو مجلس اإلدارة( السيد/ .4

  0103ممثل عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام. 

 الكويت، المملكة العربية السعودية – في شركة إنجي رئيس قسم إدارة األصول. 

  الشرق األوسط. – هشركة إنجي للطاقة والميا –عضو مجلس إدارة 

  الكويت –تقلد منصب مدير عام شركة إنجي للخدمات. 

 .تقلد منصب كبير المدراء الماليين في الشركة 

  قطاع الطاقة في أوروبا والشرق األوسط.عاماً في  00لديه خبرة تزيد عن 

 .شارك بشكل فعال في إدارة مرحلة التشييد المتعلقة بمشروع الشركة 

  بروكسل. –جامعة سولفاي  –درجة الماجستير في إدارة األعمال 

 

 (بول فرين )عضو مجلس اإلدارة .5

  0104نوفمبرممثل عضو مجلس إدارة الشركة منذ. 

 .الرئيس التنفيذي للشركة 

  في تصميم وإدارة المشاريع وتطوير طاقة وإنتاج المياه وخبرة سنة في قطاع توليد ال 00لديه خبرة تزيد عن

 وتشغيلها.األعمال 

 ا ومصنعي المعدات في أوروب شغل وظائف عدة لدى مكاتب استشارية ومقاولي الهندسة والتوريد والتشييد

 والشرق األوسط وآسيا.
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 ة الزور الشمالية للتشغيل والصيانة شغل منصب مدير عام المحطة لشركAz-Zour North Operations 

and Maintenance Company. 

 المملكة المتحدة. – درجة الماجستير في الطاقة من جامعة هيروت وات في ادنبرا 

  ة.المملكة المتحد –االنظمة الهندسية المتكاملة من جامعة مانشستر متروبوليتن البكالوريوس في شهادة 

 

 :7التنفيذية للشركة دارةاإل

 

 يحدد الجدول الوارد أدناه بعض المعلومات المتعلقة باإلدارة التنفيذية للشركة.

 

 الوظيفة االسم

 المدير التنفيذي أندرو بول فرين

 األولالمدير المالي  كريس بالم

 

 بيان اإلجراءات القضائية بشأن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا:

على حسب علم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإنه منذ تأسيس الشركة لم يتم أي مما يلي 

 بخصوص أي عضو مجلس إدارة أو عضو من اإلدارة التنفيذية: 

 

  احتيال.صدور أي حكم أو إدانة في جرائم 

  تصفية قضائية لتلك الشركة. أو إفالسكونه عضو مجلس إدارة أو مدير أول في أي شركة في وقت أي 

سلطات قانونية أو تنظيمية )بما في ذلك الجهات المهنية  أيتجريمه بأي صورة رسمية عامة و/أو عقوبة من قبل 

ز له العمل بصفة عضو مجلس إدارة في أي شركة من قبل أي محكمة بحيث ال يجو األهليةالمحددة( أو تم تجريده من 

 شركة. أيشركة أو القيام بشئون  أيأو التصرف في إدارة 

 

  

                                              
 المعلومات مستمدة من الموقع اإللكتروني للشركة.: المصدر7 
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 البيانات المالية للشركة

ديسمبر  90و 0102ديسمبر  90تجدون في )الملحق أ( من هذا التقرير البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 

 .0100ديسمبر  90و 0104

 

  :المعامالت مع األطراف ذات الصلةوصف 

للشركة عالقة مع أطراف ذات صلة تمثل جهات يمكن لبعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ممارسة نفوذ ملحوظ 

عليها. وتضمن الشركة أن أسعار وشروط هذه المعامالت هي التي يراها مجلس اإلدارة مضاهية لتلك األسعار 

 ر ذوي الصلة.والشروط المبرمة مع األطراف غي

 

والمعامالت المنتهية في ذلك التاريخ،  0104ديسمبر  90و 0102ديسمبر  90ويحدد الجدول التالي األرصدة كما في 

 التقارير ذات الصلة.و وذلك على ما ورد بالبيانات المالية المدققة للشركة

 

 

 كما في/ للفترة المنتهية في 

 0104ديسمبر  90 0102ديسمبر  90 

 )د. ك.( ك.()د.  

   بيان الوضع المالي

 003,909 35,218 المستحق من أطراف ذات صلة

 4,395,007 4,898,277 مستحق ألطراف ذات صلة

   

   بيان الربح أو الخسارة

 09,010,931 09,090,090 تكاليف التشغيل

 910,991 919,090 المصاريف العمومية واالدارية

 

 

 .0102ديسمبر  90من البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في  9اإليضاح رقم  المعلومات أعاله مستمدة من
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 رأس المال والقروض

 :0102ديسمبر  90يحدد الجدول التالي راس مال الشركة كما في 

 

 0102ديسمبر  90 

 )د. ك.( 

 389,393,331 اجمالي القروض

 ً  (45,853,198) : النقد والنقد المعادلناقصا

 343,540,133 صافي الدين

 147,361,031 اجمالي حقوق الملكية )باستثناء احتياطي التحوط(

 490,901,164 اجمالي رأس المال

 

ديسمبر  90من البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في  20المعلومات أعاله مستمدة من اإليضاح رقم 

0102. 



 

19 

 

 من جانب الشركة  ربا توزيع األ

 باحتوزيعات أر أيةتدفع أو لم تعلن الشركة  هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصعلى حسب علم 

 تأسيسها. منذ

 وفقاً للقانونو 8.مليون دينار كويتي 00.0 قيمتها 0102ديسمبر  90حققت الشركة أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 

توزيع األرباح ذات الصلة بأي سنة مالية يتم بموجب توصية من مجلس اإلدارة في كل عام إلى فإن اإلعالن عن 

الجمعية العمومية السنوية للشركة وذلك بناًء على قرار أو موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين أو ممثلي المساهمين 

أعقاب نهاية السنة المالية. ويتم احتساب  في الجمعية العمومية السنوية والتي يجب أن تنعقد خالل ثالثة أشهر في

ولكن في دولة الكويت.  )وتعديالته( 0100لسنة  0رقم  حصص األرباح السنوية وتوزيعها طبقا لقانون الشركات

 من عملية التوزيع. االنتهاءقبل الشركة  لمساهميتوزيع أية أرباح تحظر اتفاقية المساهمين 

 

                                              
 .0102ديسمبر  90المدققة للسنة المنتهية : البيانات المالية المصدر8 
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 خطة التوزيع

السارية اكتتبت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن المواطنين الكويتيين بموجب القوانين 

على المواطنين المؤهلين عند  من أسهم رأسمال الشركة وتلتزم بتوزيع أسهم التوزيع %01بنسبة )خمسين بالمئة( 

 تشغيل المشروع كليًا.

 المواطنون المؤهلون

لموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسمائهم في سجالت الهيئة العامة للمعلومات المدنية هم المواطنين الكويتيين ا

( والذين يعتبرون مؤهلين للمشاركة في المواطنين المؤهلين")ويشار إليهم فيما بعد بـ" 0103سبتمبر  00بتاريخ 

 .التوزيع

 فترة التسوية

ً التاسعة الساعة  0103أكتوبر  0تبدأ فترة التسوية يوم  الحادية الساعة  نوفمبر 03وتظل مفتوحة حتى يوم  صباحا

 .مساءً  عشرة وتسعة وخمسون دقيقة

 في األسهمالمشاركة طلب 

أدنى من أسهم الشركة )التي تعتبر جزًء الشركة كحد أسهم  من سهم 924لكل مواطن مؤهل الحق في سداد قيمة عدد 

 .كويتي دينار 92.4بمبلغ إجمالي قدره  "(الحد األدنى لألسهم المخصصة"من أسهم التوزيع( )ويشار إليه فيما بعد بـ 

 

وفقا للخيارات المحددة طلب أساااااهم إضاااااافية  –باإلضاااااافة إلى الحد األدنى لألساااااهم  –ويجوز للمواطنين المؤهلين 

األدنى لألساااهم مجتمعةً مع الحد  -" ويشاااار إليها باألسههههم اإلضهههافية" ( )ويشاااار إليها فيما بعد بـاااااااا0بالجدول رقم )

من أسهم التوزيع(  ءً )التي تعتبر جزسهماً إضافياً  03,009بحد أقصى عدد "( األسهم المطلوبةبـاااااا " -المخصاصاة 

سهم من األسهم المطلوبة لكل مواطن. وفيما يلي الخيارات  01,111وبذلك يصبح الحد األعلى الممكن المشاركة فيه 

 مؤهل:المتاحة لطلب أسهم التوزيع لكل مواطن 

 

 . الخيارات المتاحة لطلب أسهم التوزيع20جدول 

 القيمة المجمعة )دينار كويتي( عدد األسهم المطلوبة 

 92.4 924 الخيار األول )الحد األدنى لألسهم(

 011 0,111 الخيار الثاني

 911 9,111 الخيار الثالث

 011 0,111 الخيار الرابع
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 0,111 01,111 الخيار الخامس

 0,111 01,111 الخيار السادس

 

 آلية التخصيص

تضمن عملية التوزيع حصول كل مواطن مؤهل يشارك في عملية التوزيع على الحد األدنى لألسهم المخصصة. يتم 

تخصيص طلبات األسهم اإلضافية من باقي أسهم التوزيع بعد تخصيص جميع األسهم التي تمثل الحد األدنى لألسهم 

المخصصة. ويكون عدد األسهم اإلضافية المخصصة لكل مواطن مؤهل قام بطلب ودفع قيمة هذه األسهم مبني على 

كل مواطن  يختاره( طلب األسهم الذي 0( عدد المواطنين المؤهلين المشاركين في عملية التوزيع )0) :العوامل التالية

األسهم )ويشار إليها فيما بعد بـ " أعاله (0ي الجدول رقم )وفقاً للخيارات الموضحة ف مؤهل مشارك في عملية التوزيع

 "(.المخصصة

 

عدالة آلية  "( سلم تصاعدي لضمانالتخصيص النهائيوستتبع آلية تخصيص األسهم المطلوبة )ويشار إليها بـ "

ل هالتوزيع بحيث تبدأ بتخصيص الطلبات األصغر كي ال يكون حجم الطلب عامل يحول دون تسلم كل مواطن مؤ

 األسهم المطلوبة من قبله، وفيما يلي شرح آللية التخصيص وخطواتها:

 "(.8الخطوة رقم يخصص الحد األدنى لألسهم المخصصة لكل مواطن مؤهل قام بسداد قيمتها )" .0

على أساس تناسبي لكل المواطنين  0تخصص باقي أسهم التوزيع )إن وجدت( بعد االنتهاء من الخطوة رقم  .0

موا طلبات ألسهم إضافية بناًء على الخيار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تصل المؤهلين الذي قد

أسهم إضافية لكل مواطن مؤهل )بحيث تصبح األسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد  009 إلى عدد

 "(.0الخطوة رقم أسهم مطلوبة لكل مواطن مؤهل )بما فيها الحد األدنى لألسهم المخصصة(( )" 0,111

على أساس تناسبي لكل المواطنين  0من الخطوة رقم  االنتهاءبعد تخصص باقي أسهم التوزيع )إن وجدت(  .9

المؤهلين الذي قدموا طلبات ألسهم إضافية بناء على الخيار الثالث والرابع والخامس والسادس تصل إلى 

 9,111الخطوة عدد أسهم إضافية لكل مواطن مؤهل )بحيث تصبح األسهم المخصصة في هذه  0,111عدد 

أسهم مطلوبة لكل مواطن مؤهل )بما فيها الحد األدنى لألسهم المخصصة باإلضافة إلى األسهم اإلضافية 

 "(.3الخطوة رقم (( )"0المخصصة وفقاً للخطوة رقم 

على أساس تناسبي لكل المواطنين  9من الخطوة رقم  االنتهاءبعد تخصص باقي أسهم التوزيع )إن وجدت(  .9

 0,111ن الذي قدموا طلبات ألسهم إضافية بناًء على الخيار الرابع والخامس والسادس تصل إلى عدد المؤهلي

أسهم مطلوبة  0,111أسهم إضافية لكل مواطن مؤهل )بحيث تصبح األسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 

اً فية المخصصة وفقلكل مواطن مؤهل )بما فيها الحد األدنى لألسهم المخصصة باإلضافة إلى األسهم اإلضا

 "(.4الخطوة رقم (( )"9و 0 للخطوات رقم

على أساس تناسبي لكل المواطنين  9من الخطوة رقم  االنتهاءبعد تخصص باقي أسهم التوزيع )إن وجدت(  .0

أسهم  0,111المؤهلين الذي قدموا طلبات ألسهم إضافية بناًء على الخيار الخامس والسادس تصل إلى عدد 

أسهم مطلوبة  01,111ن مؤهل )بحيث تصبح األسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد إضافية لكل مواط
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لكل مواطن مؤهل )بما فيها الحد األدنى لألسهم المخصصة باإلضافة إلى األسهم اإلضافية المخصصة وفقاً 

 "(.5الخطوة رقم (( )"9و 9و 0 للخطوات رقم

على أساس تناسبي لكل المواطنين  0خطوة رقم من ال االنتهاءبعد تخصص باقي أسهم التوزيع )إن وجدت(  .0

أسهم إضافية  01,111المؤهلين الذي قدموا طلبات ألسهم إضافية بناء على الخيار السادس تصل إلى عدد 

أسهم مطلوبة لكل مواطن  01,111لكل مواطن مؤهل )بحيث تصبح األسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 

المخصصة باإلضافة إلى األسهم اإلضافية المخصصة وفقاً للخطوات مؤهل )بما فيها الحد األدنى لألسهم 

 "(.6الخطوة رقم (( )"0و 9و 9و 0 رقم

 طريقة التسوية

 من خالل زيارة الموقع اإللكتروني األنترنتيمكن للمواطنين المؤهلين سداد قيمة األسهم المطلوبة عبر 

https://www.ipo.com.kw أو تحميل تطبيق IPO Kuwait  متجرمنApple  أوGoogle Play للتطبيقات 

. وكذلك ("عملية التسوية" ويشار إليها فيما بعد بـ) الصادرة من البنوك المشاركة K-NETستخدام بطاقة الخصم با

هذا المبلغ  المشاركة. ويعديمكن للمواطنين المؤهلين القيام بعملية التسوية من خالل زيارة أحد األفرع المختارة للبنوك 

وفي حال حدوث أي خطأ أو عطل فني خالل عملية التسوية فإنه يمكن غير قابل لالسترداد أو السحب بعد سداده. 

 .support@ipo.com.kwارسال بريد الكتروني الى العنوان االتي:  للمواطنين المؤهلين

 

تكون هناك فرصة لسحب المبالغ المسددة من قبل كل مواطن  وبعد سداد المواطنين المؤهلين قيمة األسهم المطلوبة لن

وسيتم رد فائض  ( أيام عمل من بعد انتهاء فترة التسوية.0من عملية التخصيص النهائي خالل ) االنتهاء وسيتم مؤهل.

للحساب من خالل تحويلها  المبالغ التي تشكل الفارق بين قيمة األسهم المطلوبة وقيمة األسهم المخصصة لكل مواطن

( خمسة أيام عمل بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم 0البنكي الذي تم سداد قيمة التسوية به خالل )

 التوزيع بناء على خطة التوزيع وآلية التخصيص أعاله.

 السعر

و أي أو أتعاب أتنص القوانين السارية على سداد المواطنين المؤهلين لقيمة أسهم التوزيع بدون أي فوائد أو رسوم 

 فلس. 011زيادة على قيمتها االسمية. وعليه فإنه سيتم تسوية كل سهم من أسهم التوزيع نظير قيمة تساوي 

 األسهم غير المخصصة

الحد األدنى من األسهم المخصصة لهم خالل فترة التسوية  بسداد قيمة االذين لم يقومو -يسقط حق المواطنين المؤهلين 

 .ي عملية التوزيع"( في الحق في المشاركة فاألسهم غير المخصصة)ويشار إليها فيما بعد بـ "

وسوف تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتصرف في األسهم غير المخصصة طبقا ألحكام 

 )وتعديالته(. 0101 لسنة 93القانون رقم 
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 مصاريف التوزيع

الشراكة بين القطاعين العام والخاص جميع الرسوم والمصاريف ذات الصلة بالتوزيع  سوف تتحمل هيئة مشروعات

 وفقاً للقوانين السارية.
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 عوامل المخاطر

ذا التقرير البيانات الواردة في هيتعين على المواطنين المؤهلين الراغبين في سداد قيمة أسهم التوزيع التحقق من جميع 

بما فيها على وجه الخصوص عوامل المخاطر الواردة أدناه قبل القيام بسداد قيمة األسهم المخصصة لهم. على حسب 

علم هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبعد القيام باالستفسارات المعقولة فإن العوامل التالية تمثل المخاطر 

رتبطة بالمساهمة في الشركة ولكن يقتضي التنويه أن هذه المخاطر الواردة أدناه ليست شاملة ذلك أن الرئيسية الم

مشروعات الشراكة بين  هناك ثمة اعتبارات أخرى تخص الشركة قد ال تكون معلومة في تاريخ هذا التقرير لهيئة

 القطاعين العام والخاص والتي قد تؤثر على أي استثمار في األسهم.

  عامة ةنبذ

يقترن عنصر المخاطرة بأي استثمار، إذ تكون قيمة األصول عرضة للتغير ارتفاعاً أو انخفاضاً وهو ما قد ينتج عنه 

تغير سعر أسهم التوزيع والعائد على االستثمار بالزيادة أو النقصان. وتعد من أبرز المخاطر المرتبطة بأسهم التوزيع 

عمالها بشأن توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ومن ذلك ما قد يحدث المخاطر التشغيلية المتعلقة بنشاط الشركة وأ

من ظروف من شأنها الحد من قدرة الشركة التشغيلية أو زيادة تكاليف التشغيل أو الصيانة أو النفقات الرأسمالية 

يطرة خارجة عن سعية فنية أو قانونية أو تنظيمية أو بيئية أو غير ذلك من عوامل طبي تغير عواملللشركة بسبب 

أو كنتيجة لتعطل أو فشل في أنظمة الشركة التشغيلية باإلضافة إلى المخاطر المتعلقة بمكان الشركة الجغرافي  الشركة

المتعلقة به، إضافة إلى ذلك، فهناك مخاطر مرتبطة بالتوزيع إذ أن الشركة لم تدرج  واالقتصاديةوالتقلبات السياسية 

ضمان بتواجد سوق ثانوي لألسهم المحولة أو انه عند تواجد سوق ثانوي فانه  أيال يوجد بعد في بورصة الكويت و

 سوف يوفر للمساهمين السيولة الستثماراتهم، وقد تكون القيمة السوقية ألسهم الشركة عرضه للتقلب.

 :الحصر العلى سبيل المثال  – بالشركة المتعلقةخاصة ووفيما يلي قائمة ببعض المخاطر ال 

 على الرغم من أن الشركة تدار من قبل فريق ذو خبرة وكفاءة ريخ الشركة التشغيلي محدودتا :

ية والمؤسسية والمالية المتعلقة في تشغيل المشروع فإن تاريخ نومساهمي الشركة لديهم القدرة الف

 . 0102مارس  03الشركة التشغيلي محدود حيث أن تاريخ اإلنجاز )كما هو معرف أعاله( تم في 

 لديه عمال أكفاء وذوي خبرة  9: على الرغم من أن المشغلتوقف عمل المحطة ألسباب تشغيلية

فإنه من الممكن أن يتوقف عمل المحطة ألسباب تشغيلية غير متوقعة  ةهفي تشغيل محطات مشاب

 . مما يؤثر على أرباح الشركة

 المستويات اإلدارية والفنية  : إن الشركة تعتمد على عمالة مدربة على جميعتوافر العمالة الماهرة

وعدم توافرها بالشكل المطلوب من شأنه أن يؤثر سلباً على استمرارية أعمال الشركة ووضعها 

  المالي.

                                              
 .لشركة سوموتومو %01لشركة انجاي ونسبة  %01وهي شركة مملوكة بنسبة  .م.م.يه زد ان للتشغيل والصيانة ذأكة يعني شر 9
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  على الرغم من أن أغلبية تكاليف التشغيل والصيانة تم التعاقد عليها لمدة : التشغيلية التكاليفزيادة

رادة إعن ن الممكن أن تزيد الكلفة التشغيلية للمحطة نتيجة عوامل خارجة سنة مع المشغل فم 91

 حالي.المشغل وغير معروفة في الوقت ال

 ير أقل من المتوقع نظراً لتأث إلى: إنتاج الشركة من الكهرباء والمياه المحالة قد ينخفض قلة اإلنتاج

وخيم على عمل الشركة ونتائج  أثرا الطبيعية األخرى والتي قد يكون له األحداثالمناخ الشديد أو 

 عملياتها ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية.

  :رئيسية ال االتفاقياتبموجب  -الشركة ملزمة عدم تغطية البوالص التأمينية قيمة جميع الخسائر

ر جميع جبقيمة لتكفي  الالتي قد حد األدنى من التغطية التأمينية ب –التي يقوم عليها المشروع 

 األضرار والخسائر المحتملة وغير المحتملة.

  :تعتمد الشركة على عميل اعتماد الشركة على وزارة الكهرباء والماء وتعاملها مع أجهزة الدولة

أو وزارة الكهرباء والماء ومورد واحد وهو وزارة الكهرباء والماء وأي تأثير جوهري على 

هذا  كةللشريضر بالوضع المالي  قدود الالزم في سداد مستحقات الشركة أو توفيرها للوق اتأخره

القائم عليها المشروع من قبل العميل لألسباب المحدودة  االتفاقياتباإلضافة إلى احتمالية إنهاء 

حاالت إخالل الشركة في بعض  –على سبيل المثال ال الحصر  –تضمن الواردة فيها والتي ت

 التزاماتها العقدية الجوهرية.

 للتطور  مفصلة وقابلةغير  ،القوانين والتشريعات البيئية حديثة عية والرقابية:المخاطر التشري

مما قد يؤثر سلباً على أرباح الشركة وأعمالها ووضعها المالي من خالل تكبدها مصاريف  للتغييرو

 إضافية لضمان التزامها. 

 تأثيرات التغيير المناخي والحريق  – على سبيل المثال ال الحصر –ومنها  :المخاطر البيئية

 والطوفان وتلوث الهواء أو التربة أو الماء قد تؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مادية ملموسة.

 تقنية المعلومات الخاصة بها  أنظمة: قد تخضع الشركة لتعطل أو فشل في المخاطر التكنولوجية

 مما قد يؤثر سلباً على وضعها المالي.

 يعتبر السوق الكويتي من األسواق الناشئة باألسهم:  باالستثماراطر المتعلقة طبيعة السوق والمخ

 .مما يقلل احتمالية توافر سوق ثانوي نشط

  :ضرورة التزام الشركات المساهمة العامة  القانون الكويتيمن المقرر في تأخر إدراج الشركة

توافر السيولة عن عدم  فضالً  والتأخر في ذلك قد يعرض الشركة المساءلة الرقابية باإلدراج

 المتوقعة من قبل المشاركين في عملية التوزيع.
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