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تنبيه للمستثمرين 
نن�شح باأن ت�شت�شري �شخ�شًا ُمرخ�شًا له طبقًا للقانون ومتخ�ش�شًا يف تقدمي امل�شورة حول حمتويات هذه الن�شرة قبل 

اتخاذ قرار االكتتاب.

مت احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال على هذه الن�شرة بتاريخ 2016/11/7. وقد مت اإعداد هذه الن�شرة وفقًا الأحكام 
قانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 2010 والئحته التنفيذية ال�شادرة مبوجب قرار هيئة اأ�شواق املال رقم )72( ل�شنة 
2015 وتعديالتهما. ويتحمل اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة امل�شدرة واالأ�شخا�ص الواردة اأ�شماوؤهم يف هذه الن�شرة حتت 
عنوان )ال�صخا�ص امل�صوؤولني عن ن�صرة الإكتتاب(، جمتمعني ومنفردين، امل�شوؤولية الكاملة عن دقة و�شحة كافة 

املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة فيما يتعلق بال�شركة امل�شدرة وال�شندات، كما يوؤكدون على اأنه، على حد علمهم وبعد قيامهم 
بكافة اال�شتف�شارات املعقولة، لي�ص هنالك ثمة حقائق اأو معلومات اأخرى قد يوؤثر اإغفالها على دقة اأو �شحة اأي بيان اأو اإفادة 

وردت يف هذه الن�شرة.

كما ويقر مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب بتحمله امل�شوؤولية يف حال عدم �شحة البيانات التي ت�شمنتها ن�شرة االإكتتاب، وباأن 
ن�شرة االإكتتاب على حد علمه وبعد قيامه بكافة اال�شتف�شارات املعقولة، مل تغفل اي معلومات جوهرية، وقد مت اإعدادها وفقًا 

للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.

ويقر امل�شت�شارون القانونيون ملدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب باأنه متت مراجعة ن�شرة االإكتتاب وامل�شتندات ذات ال�شلة بها 
والتي زودتهم بها ال�شركة امل�شدرة، واأنه على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة اال�شتف�شارات املعقولة، فاإن ن�شرة االإكتتاب 
ت�شتويف املتطلبات القانونية ذات ال�شلة وباأن ال�شركة امل�شدرة قد ا�شتوفت املوافقات الالزمة التي جتعل التزام ال�شركة 

امل�شدرة �شحيحًا ونافذًا.

كما ال تتحمل هيئة اأ�شواق املال اأي م�شوؤولية تتعلق مبحتويات هذه الن�شرة، وال ت�شمن دقتها اأو متامها، كما تخلي نف�شها ب�شكل 
وا�شح و�شريح من اأي م�شوؤولية اأًيا كان نوعها ب�شبب اأي خ�شارة ميكن اأن تن�شاأ اأو حتدث ب�شبب االعتماد على اأي جزء من هذه 

الن�شرة.

 مدير الإ�صدار ووكيل الكتتاب

�شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار �ص.م.ك )مقفلة(

 وكيل ال�صداد 

البنك االأهلي الكويتي �ص.م.ك )عامة(
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االشخاص المسؤولين عن نشرة اإلكتتاب إقرار بالمسؤولية

مت اإعداد هذه الن�شرة من قبل:

العنوانامل�صمى الوظيفيال�صم

�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية الرئي�ص التنفيذياحمد حممد ح�شن ح�شني
القاب�شة

 نائب الرئي�ص التنفيذي/اال�شتثماراتريا�ص �شامل االإدري�شي
وامل�شاريع الكربى

�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية 
القاب�شة

نائب الرئي�ص التنفيذي/ال�شئون املالية في�شل عبدالعزيز الن�شار
و االإدارية

�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية 
القاب�شة

�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية مدير تنفيذي/املدير املايل للمجموعةمب�شر ح�شني �شيخ
القاب�شة

�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية مدير تنفيذي/اال�شتثمارات الدوليةهتاف خاجه
القاب�شة

�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية مدير املجموعه للمخاطر وااللتزامايهاب بول�ص
القاب�شة

إقـرار
يتحمل كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة امل�شدرة الذين وردت اأ�شماوؤهم يف هذه الن�شرة م�شوؤولية املعلومات الواردة 
يف هذه الن�شرة. وعلى حد علم واعتقاد اأع�شاء جمل�ص االإدارة الذين بذلوا العناية الواجبة يف احلدود املعقولة وقاموا باإجراء 

فح�ص كامل وتف�شيلي نايف للجهالة للتحقق من �شحة املعلومات، فاإن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة هي كاملة ودقيقة 
و�شحيحة،  وقد مت االإف�شاح للم�شتثمرين عن كافة املعلومات املتعلقة باالأوراق املالية وال�شركة امل�شدرة من اأجل اتخاذ قرار 

ب�شاأن االإكتتاب يف ال�شندات من عدمه، واأنه قد مت االإمتثال لكافة االأحكام ذات ال�شلة املن�شو�ص عليها يف القانون رقم 7 ل�شنة 
2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط االأوراق املالية والئحته التنفيذية ال�شادرة مبوجب القرار رقم )72( ل�شنة 

2015 وتعديالتهما، والكتاب احلادي ع�شر من القرار املذكور، واالأنظمة والتعليمات ال�شادرة عن هيئة اأ�شواق املال.

جمل�ص اإدارة �شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شة �ص.م.ك )عامة(

ال�شفةاال�شم
رئي�ص جمل�ص االإدارة �شعد حممد عبداهلل ال�شعد
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 تأكيدات وتنبيهات الشركة المصدرة
مالحظات هامة

تت�شمن ن�شرة االكتتاب هذه معلومات تتعلق ب�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شة �شركة م�شاهمة كويتية عامة 
وال�شندات. مل ت�شرح ال�شركة امل�شدرة الأي من الغري بتقدمي اأي بيان اأو معلومات اأو تعهدات فيما يتعلق بال�شركة امل�شدرة 

اأو بال�شندات با�شتثناء تلك التي وردت يف هذه الن�شرة اأو ما مت اعتماده من قبل ال�شركة امل�شدرة لهذا الغر�ص. ويتعني عدم 
االعتماد على مثل تلك البيانات اأو املعلومات اأو التعهدات ال�شادرة عن الغري واالفرتا�ص باأن ال�شركة امل�شدرة اأو مدير االإ�شدار 

ووكيل االكتتاب املبينة اأ�شماوؤهم على غالف هذه الن�شرة قد اأقروا بتلك البيانات واملعلومات والتعهدات.

يف حني اأن ال�شركة امل�شدرة قد قامت باإجراء كافة اال�شتف�شارات يف احلدود املعقولة فيما يتعلق بدقة املعلومات الواردة يف 
ن�شرة االكتتاب هذه كما هي يف تاريخ هذه الن�شرة، فاإن بع�ص املعلومات العامة التي ت�شمنتها ن�شرة االكتتاب اأخذت من م�شادر 

خارجية. بالرغم من اأنه لي�ص لدى اأي من ال�شركة امل�شدرة اأو مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب، وكذلك م�شت�شاريهم اأي �شبب 
يدفعهم لالعتقاد بعدم دقة تلك املعلومات، اإال اأنه مل يتم التحقق من تلك املعلومات العامة ب�شكل م�شتقل، وبالتايل فاإن هذه 

الن�شرة ال تت�شمن اأي تعهد فيما يتعلق بدقة تلك املعلومات العامة اأو باإكتمالها.

اإن املعلومات املبينة يف ن�شرة االكتتاب هذه وكما هي واردة يف تاريخ هذه الن�شرة قابلة للتعديل. وعلى وجه اخل�شو�ص، فاإن 
الو�شع املايل الفعلي لل�شركة وكذلك قيمة ال�شندات قد تتاأثر �شلبيًا بفعل التطورات امل�شتقبلية ب�شاأن عوامل الت�شخم اأو تكاليف 

التمويل اأو ال�شرائب اأو اأية عوامل اقت�شادية اأو �شيا�شية اأخرى اأو اأية عوامل اأخرى خارجة عن اإرادة ال�شركة امل�شدرة. ال يجوز 
باأي �شكل من االأ�شكال تف�شري اأو االعتماد على اأن ت�شليم ن�شرة االكتتاب هذه اأو اأي ت�شريح �شفهي اأو خطي اأو مطبوع يتعلق 

بال�شندات، على اأنه وعد اأو تعهد بتحقيق اأية اأرباح اأو نتائج اأو اأحداث م�شتقبلية. وال يجوز باأي حال اعتبار تقدمي هذه الن�شرة 
اأو اإ�شدار اأو طرح اأو بيع اأو تقدمي ال�شندات باأن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي تتعلق بال�شركة امل�شدرة �شحيحة يف اأي 
وقت الحق لتاريخ هذه الن�شرة اأو اأن اأي معلومات اأخرى مقدمة فيما يتعلق باإ�شدار ال�شندات �شحيحة يف اأي وقت الحق للتاريخ 

املبني يف هذه الن�شرة. ولن يكون مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب ملزمني مبراجعة الو�شع املايل اأو �شوؤون ال�شركة امل�شدرة خالل 
مّدة ال�شندات اأو تقدمي امل�شورة الأي م�شتثمر يف ال�شندات ب�شاأن اأي معلومات ت�شل اإلى علمهم ب�شاأن ما ذكر اأو بعدم حدوث 

تغيري يف الو�شع املايل اأو �شوؤون اأي طرف ورد اإ�شمه يف هذه الن�شرة بعد تاريخ هذا الن�شرة.

ال يجوز اإعتبار اأو تف�شري ن�شرة االكتتاب املاثلة على اأنها تو�شية من جانب ال�شركة امل�شدرة اأو مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب اأو 
اأي من م�شت�شاريهم اأو التابعني لهم لالإكتتاب يف ال�شندات. كما اإن املعلومات الواردة يف ن�شرة االكتتاب ذات طبيعة عامة، وقد 

مت اإعدادها دون اأن يوؤخذ يف االعتبار اأي اأهداف ا�شتثمارية اأو موقف مايل اأو احتياجات ا�شتثمارية معينة الأي م�شتثمر حمتمل. 
ال يق�شد من هذه الن�شرة اأو اأي معلومات اأخرى واردة فيها فيما يتعلق باإ�شدار ال�شندات اأن توفر اأ�شا�شًا ملنح ت�شهيالت اإئتمانية 
اأو القيام باأي عمليات متويل اآخري. يتحمل كل من يت�شلم ن�شرة االكتتاب )وقبل اتخاذ اأي قرار ا�شتثماري( م�شوؤولية احل�شول 

مبعرفته على ا�شت�شارة مهنية م�شتقلة من �شخ�ص مرخ�ص له من قبل هيئة اأ�شواق املال فيما يتعلق بال�شركة امل�شدرة اأو 
بال�شندات، وكذلك يتحمل م�شوؤولية القيام بتقييمه اخلا�ص امل�شتقل لل�شركة ولال�شتثمار يف ال�شندات وللمعلومات واالفرتا�شات 

الواردة يف ن�شرة االكتتاب هذه واال�شتعانة بتلك اال�شت�شارة والتحليل والتوقعات عندما يرتئي �شرورة لذلك التخاذ اأي قرار 
ا�شتثماري. وال يجوز للم�شتثمرين املحتملني تف�شري حمتويات هذه الن�شرة على اأنها متثل ا�شت�شارة �شريبية اأو ا�شتثمارية اأو 

قانونية. وقبل االإكتتاب يف اأية �شندات، يتعني على كل م�شتثمر حمتمل الرجوع اإلى م�شت�شار ا�شتثمار ُمرخ�ص له من هيئة اأ�شواق 
املال طلبًا مل�شورته، باالإ�شافة اإلى م�شت�شاريه القانونيني وال�شريبيني وم�شت�شاري االأعمال لتحديد مالئمة وتبعات اال�شتثمار يف 
ال�شندات بالن�شبة لذلك امل�شتثمر والتو�شل اإلى تقييم م�شتقل لذلك اال�شتثمار. ويتمثل الغر�ص الوحيد من هذه الن�شرة بتقدمي 

معلومات اأ�شا�شية عن ال�شركة امل�شدرة مل�شاعدة كل من توجه اإليهم هذه الن�شرة يف اإجراء تقييم م�شتقل لل�شندات.

ال ت�شكل هذه الن�شرة اأو اأي معلومات اأخرى مقدمة فيما يتعلق باإ�شدار ال�شندات عر�شا اأو دعوة من قبل اأو نيابة عن ال�شركة 
امل�شدرة اأو مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب الأي �شخ�ص لالإكتتاب يف ال�شندات.
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اإن توزيع هذه الن�شرة وعر�ص اأو االإكتتاب فى ال�شندات حمظور يف بع�ص االأنظمة القانونية خارج دولة الكويت. ويتعني على 
االأ�شخا�ص الذين ت�شل اإليهم هذه الن�شرة التعرف على تلك القيود ومراعاتها وذلك تلبية ل�شروط االإكتتاب الواردة بهذه الن�شرة 

من قبل ال�شركة امل�شدرة ومدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب.

قد ال تكون ال�شندات ا�شتثمارا مالئما جلميع امل�شتثمرين. يتعني على كل م�شتثمر حمتمل يف ال�شندات اأن يحدد مالئمة ذلك 
اال�شتثمار وذلك يف �شوء ظروفه اخلا�شة. وعلى وجه اخل�شو�ص، يتعني على كل م�شتثمر حمتمل القيام مبا يلي: 

اأن يكون لديه معرفة وخربة كافية للقيام بتقييم جُمدي لل�شندات واأدوات الدين ومميزات وخماطر اال�شتثمار يف ال�شندات،   )1
واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة.

اأن يتمكن من الو�شول اإلى االأدوات التحليلية املنا�شبة واأن يكون على دراية بها وذلك لتقييم اأي ا�شتثمار يف ال�شندات يف   )2
�شياق و�شعه املايل اخلا�ص، وكذلك تقييم تاأثري ال�شندات على حمفظته اال�شتثمارية ب�شفة عامة.

اأن يكون لديه املوارد املالية وال�شيولة الكافية لتحمل كافة خماطر اال�شتثمار يف ال�شندات، مبا يف ذلك احلاالت التي تختلف   )3
فيها عملة �شداد املبالغ اال�شمية ومبالغ الفائدة عن عملة امل�شتثمر املحتمل.

اأن يكون لديه فهم تام ب�شروط ال�شندات، واأن يكون على دراية ب�شري االأعمال يف اأية اأ�شواق مالية ذات �شلة.  )4

اأن يكون قادرًا )�شواء مبفرده اأو مب�شاعدة م�شت�شار ا�شتثمار( على تقييم ال�شيناريوهات املحتملة للعوامل االقت�شادية وغري   )5
ذلك من العوامل التي ميكن اأن توؤثر على ا�شتثماره وقدرته على حتمل املخاطر املحتملة.

ال يق�شد وال يف�شر اأي �شيء يف هذه الن�شرة اأو اأي �شيء مت اإبالغه اإلى حملة اأي �شندات )اأو الفوائد فيها( اأو حملة ال�شندات 
املحتملني )اأو الفوائد فيها( من قبل ال�شركة امل�شدرة على اأنه م�شورة ب�شاأن مزايا �شراء اأو اال�شرتاك الأي �شندات )اأو الفوائد 

فيها(. اإذا كان لديك اأي �شك حول حمتويات هذه الن�شرة، ينبغي عليك ا�شت�شارة و�شيط االأوراق املالية اأو مدير ال�شركة امل�شدرة 
اأو املحامي اأو املحا�شب اأو غريهم من امل�شت�شارين املاليني التابعني لك. ويجب التذكر باأن �شعر ال�شندات قد ينخف�ص اأو يرتفع 

على حد �شواء.

مل يتم تخويل اأي �شخ�ص الإعطاء اأي معلومات اأو تقدمي اأي تعهدات فيما يتعلق بطرح ال�شندات غري االأ�شخا�ص املذكورين يف هذه 
الن�شرة، ويف حالة تقدمي تلك املعلومات اأو التعهدات، فاإنه يجب عدم االعتماد عليها واعتبارها على اأنها معتمدة من قبل مدير 
االإ�شدار ووكيل االكتتاب اأو ال�شركة امل�شدرة. وال يجوز اأن يوؤدي اأي توزيع لهذه الن�شرة اأو الطرح اأو اأي عملية بيع اأو تقدمي الأي 
�شندات تتم مبوجبها باأي حال من االأحوال اإلى تكوين انطباع �شمني باأنه مل يحدث هناك اأي تغري، اأو اأي حدث يحتمل ب�شكل 

معقول اأن يت�شمن اأي تغري يف اأو�شاع ال�شركة امل�شدرة، منذ تاريخ هذه الن�شرة.

فيما يتعلق بطرح ال�شندات، يجوز ملدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب اأن يقوم )دون اأن تتحمل ال�شركة امل�شدرة اأية م�شوؤولية( 
باإجراء �شفقات من اأجل احلفاظ على ا�شتقرار اأو تثبيت ال�شعر ال�شوقي لل�شندات عند م�شتويات بخالف تلك امل�شتويات التي 

قد تكون �شائدة يف احلاالت االأخرى. ويجوز القيام بتلك ال�شفقات يف ال�شوق اأو باأي طريقة اأخرى، كما يجوز يف حالة البدء يف 
تنفيذ تلك ال�شفقات وقفها يف اأي وقت دون اإخطار.

قد مت مراجعة املعلومات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 من قبل مدققي ح�شابات ال�شركة امل�شدرة ومت 
اإعتمادها من قبل اجلمعية العامة مل�شاهمي ال�شركة امل�شدرة وفقًا ملا تتطلبه اللوائح واجبة التطبيق. وبخالف ذلك، فاإن 

املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة الأية فرتة تنتهي بعد تاريخ 31 دي�شمرب 2015 مل تخ�شع للتدقيق.

لقد مت تعديل وتدوير بع�ص االأرقام والن�شب املئوية امل�شار اإليها يف هذه الن�شرة. بناًء عليه، فاإن االأرقام املدرجة يف نف�ص الفئة يف 
اجلداول املذكورة يف الن�شرة قد تتغري ب�شكل طفيف بني جدول واآخر، كما اأن جمموع االأرقام املذكورة يف بع�ص اجلداول ال متثل 

املجموع احل�شابي الفعلي لالأرقام الواردة يف ذلك اجلدول.

جميع االإ�شارات اإلى »دينار كويتي« يف ن�شرة االكتتاب هذه تعني الدينار الكويتي، العملة الر�شمية لدولة الكويت.

اإن بع�ص البيانات التي وردت يف ن�شرة االكتتاب هذه قد ت�شري اإلى نظرة م�شتقبلية تطلعية. وتت�شمن البيانات امل�شتقبلية 
بيانات تتعلق بخطط ال�شركة امل�شدرة واأهدافها واأغرا�شها وا�شرتاتيجياتها وعملياتها امل�شتقبلية واأداوؤها امل�شتقبلي، وكذلك 
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االفرتا�شات التي تنطوي عليها تلك البيانات امل�شتقبلية. ب�شفة عامة، ت�شري الكلمات التالية يف هذه الن�شرة: »يتوقع« و»يقدر« 
و»يرى« و»ينوي« و»يخطط« و»يعتقد« و»يهدف« و»ي�شعى« و»قد« و»�شوف« و»يجب« وكذلك اأية تعابري م�شابهة، اإلى البيانات 

امل�شتقبلية. وقد بنت ال�شركة امل�شدرة هذه البيانات امل�شتقبلية على الروؤية احلالية الإدارتها فيما يتعلق باالأحداث امل�شتقبلية 
واالأداء املايل امل�شتقبلي. وعلى الرغم من اأن ال�شركة امل�شدرة ترى اأن التوقعات والتقديرات والتنبوؤات التي تعك�شها البيانات 

امل�شتقبلية للجهة امل�شدرة تعترب معقولة كما هي يف تاريخ ن�شرة االكتتاب هذه، اإال اأنه يف حال حتقق واحد اأو اأكرث من املخاطر اأو 
ثبوت عدم جدية التوقعات امل�شار اإليها، مبا يف ذلك تلك املخاطر وحاالت ثبوت عدم جدية التوقعات الواردة يف ن�شرة االكتتاب 

هذه، اأو يف حالة ثبوت عدم اكتمال اأو �شحة اأي من االفرتا�شات االأ�شا�شية لل�شركة امل�شدرة، فاإن النتائج الفعلية لعمليات 
ال�شركة امل�شدرة قد تختلف عما هو متوقع اأو مقدر اأو متنباأ به. اإن دالالت تلك البيانات امل�شتقبلية تنح�شر بتاريخ ن�شرة 

االكتتاب هذه. مع عدم االإخالل باأية متطلبات اأو �شروط من�شو�ص عليها مبوجب القوانني واللوائح واجبة التطبيق، فاإن ال�شركة 
امل�شدرة تخلي م�شوؤوليتها ب�شكل �شريح اإزاء اأي التزام اأو تعهد بتوزيع اأي حتديثات اأو مراجعة الأي من البيانات امل�شتقبلية 
الواردة يف ن�شرة االكتتاب هذه بعد تاريخ هذه الن�شرة ليعك�ص اأي تغري يف التوقعات اخلا�شة بتلك البيانات، اأو اأي تغري يف 

االأحداث اأو الظروف اأو االأو�شاع التي بنيت عليها تلك البيانات امل�شتقبلية املتوقعة.
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عوامل المخاطر
ترى ال�شركة امل�شدرة اأن عوامل املخاطر التالية قد توؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الناجتة عن اإ�شدار ال�شندات. 

كما اأن اأغلب تلك العوامل هي جمرد احتماالت قد حتدث وقد ال حتدث، ولي�ص بو�شع ال�شركة امل�شدرة اأن تعرب عن راأي ب�شاأن 
احتمالية حدوث اأي من تلك االحتماالت.

وباالإ�شافة اإلى ذلك، فاإنه قبل اتخاذ اأي قرار لالإكتتاب يف ال�شندات، يتعني على امل�شتثمرين املحتملني يف ال�شندات اأن ياأخذوا 
يف االعتبار بعناية املخاطر التالية املرتبطة باال�شتثمار يف كيانات كويتية ب�شكل عام ويف ال�شندات ب�شكل خا�ص وذلك جنبًا اإلى 

جنب مع االأمور االأخرى امل�شار اإليها يف هذه الن�شرة، والتي قد تكون )على الرغم من اأنها غري �شاملة( موؤثرة يف تقييم املخاطر 
ال�شوقية املرتبطة بال�شندات. كما يجب اأن يعري امل�شتثمرون املحتملون اهتمامًا خا�شًا بحقيقة اأن ال�شركة امل�شدرة تخ�شع 

للبيئة القانونية والرقابية يف دولة الكويت والتي قد تختلف يف بع�ص اجلوانب مبا فيها اجلوانب التطبيقية عن البيئة القانونية 
والرقابية ال�شائدة يف الدول االأخرى.

وباالإ�شافة اإلى ذلك، فقد ورد اأدناه و�شف العوامل التي تعترب موؤثرة لتقييم املخاطر ال�شوقية املرتبطة بال�شندات.

وترى ال�شركة امل�شدرة اأن العوامل الواردة اأدناه متثل املخاطر الرئي�شية التي ينطوي عليها اال�شتثمار يف ال�شندات، اإال اأن عدم 
قدرة ال�شركة امل�شدرة على دفع فوائد ال�شندات اأو قيمتها االإ�شمية اأو اأية مبالغ اأخرى تنتج عن ال�شندات اأو ما يتعلق بها اأمر قد 

يحدث الأ�شباب اأخرى قد ال تعتربها ال�شركة امل�شدرة خماطر موؤثرة بناًء على املعلومات املتاحة له يف الوقت الراهن، اأو بناًء 
على معلومات ال ميكن التنبوؤ بها حاليا.  كما يجب على امل�شتثمرين املحتملني قراءة املعلومات التف�شيلية الواردة يف اأي جزء 

اآخر من هذه الن�شرة، واأن يتو�شلوا اإلى اآرائهم اخلا�شة قبل اتخاذ اأي قرار ا�شتثماري يف ال�شندات.  عالوة على ذلك، يجب على 
امل�شتثمرين املحتملني الرجوع اإلى م�شت�شاريهم املاليني والقانونيني ب�شاأن املخاطر املرتبطة باأي ا�شتثمار يف ال�شندات، ومدى 

مالئمة اال�شتثمار يف تلك ال�شندات وذلك يف �شوء ظروفهم اخلا�شة دون االعتماد على ال�شركة امل�شدرة اأو مدير االإ�شدار 
ووكيل االكتتاب. وين�شح امل�شتثمرون بالقيام بعمليات الفح�ص اخلا�شة بهم فيما يتعلق بتلك العوامل قبل اتخاذ اأية قرارات 

ا�شتثمارية فيما يتعلق بال�شندات، وتعترب ال�شركة امل�شدرة ومدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب اأن امل�شتثمرين يف ال�شندات قد قاموا 
بالفعل بهذا الفح�ص مبجرد تقدميهم طلب االإكتتاب يف ال�شندات.

العوامل التي قد توؤثر على قدرة ال�صركة امل�صدرة على الوفاء بالتزاماتها مبوجب ال�صندات

املخاطر اجليو�صيا�صية والقت�صادية

ترتكز عمليات ال�شركة امل�شدرة يف الكويت باالإ�شافة اإلى دول منطقة ال�شرق االأو�شط. وبالتايل، فاإن عمليات ال�شركة امل�شدرة 
معر�شة للمخاطر اجليو�شيا�شية املرتبطة بتلك الدول والتي قد توؤثر على اأداء ال�شركة امل�شدرة.

كما اأن ال�شركة امل�شدرة عر�شة ب�شكل خا�ص للتغريات ال�شلبية التي تطراأ على الظروف االقت�شادية وظروف ال�شوق يف الكويت 
ومنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا نظرًا لتاأثريها ال�شيء على الطلب على ن�شاط ال�شركة امل�شدرة و�شركاتها التابعة.

وباالإ�شافة اإلى ذلك، يجب اأن يالحظ امل�شتثمرون اأن ن�شاط ال�شركة امل�شدرة واأداوؤها املايل ميكن اأن يتاأثرا بالتطورات 
ال�شيا�شية واالقت�شادية وما يتعلق بها وذلك داخل وخارج الدول التي تعمل بها ال�شركة امل�شدرة وذلك نظرًا لتداخل العالقات 

بني االأ�شواق املالية العاملية.

وتعتمد اقت�شادات الدول االأع�شاء يف جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي على عوائد �شادرات النفط، وبالتايل فاإنها معر�شة 
لتقلب اأ�شعار النفط.

كما يجب اأن يكون امل�شتثمرون على دراية باأن اال�شتثمارات يف االأ�شواق النا�شئة مثل دولة الكويت تخ�شع ملخاطر كبرية مقارنة 
باال�شتثمارات يف االأ�شواق االأكرث تقدما، مبا يف ذلك يف بع�ص حاالت املخاطر القانونية واالقت�شادية وال�شيا�شية املوؤثرة. وعالوة على 

ذلك، وعلى الرغم من اأن الظروف االقت�شادية خمتلفة يف كل دولة، فاإن ردود اأفعال امل�شتثمرين للتطورات يف دولة ما قد توؤثر على 
االأوراق املالية لل�شركة امل�شدرة يف دول اأخرى، ومنها دولة الكويت. وبناًء على ذلك، فاإن االأ�شعار ال�شوقية لل�شندات قد تخ�شع لتقلبات 
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موؤثرة قد ال تكون مرتبطة بال�شرورة باالأداء املايل لل�شركة امل�شدرة. ويجب اأن يبذل امل�شتثمرون عناية خا�شة يف تقييم املخاطر التي 
ينطوي عليها اال�شتثمار يف ال�شندات، كما يجب اأن يقرروا الأنف�شهم ما اإذا كان ا�شتثمارهم منا�شبًا وذلك يف �شوء تلك املخاطر. 

ويف �شوء االأحداث اجليو�شيا�شية التي ت�شهدها منطقة ال�شرق االأو�شط موؤخرًا، واالأعمال االإرهابية امل�شتمرة يف بع�ص تلك 
الدول، تظل عمليات ال�شركة امل�شدرة معر�شة للهجمات االإرهابية واأعمال التخريب والتهديدات املماثلة.  كما اأن االإرهاب يخلق 

جوًا من ال�شك وي�شعف الثقة ويزيد عوامل املخاطر التي توؤدي اإلى انخفا�ص معدالت اال�شتثمار والنمو االقت�شادي.

البيئة الرقابية

قد يكون للتغريات التي ت�شهدها �شيا�شة احلكومات وتف�شري الن�شو�ص الت�شريعية والرقابية واجبة التطبيق على قطاع اخلدمات 
املالية يف االأ�شواق التي تعمل بها ال�شركة امل�شدرة تاأثريًا �شلبيًا على ن�شاط ال�شركة امل�شدرة و�شمعتها وتكاليف اأن�شطتها وقدرتها 

على القيام با�شتثمارات جديدة اأو ت�شييل اأ�شول حالية؛ االأمر الذي يوؤثر بدوره على الو�شع املايل لل�شركة امل�شدرة. 

وتعمل ال�شركة امل�شدرة مبا�شرة اأو من خالل �شركات وكيانات تابعة موؤ�ش�شة يف عدة نظم قانونية وت�شريعية. وقد توؤثر 
الت�شريعات املحلية لتلك النظم على نحو �شلبي على ن�شاط ال�شركة امل�شدرة. وقد يوؤدي ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر اإلى 

زيادة املناف�شة نظرًا الإ�شدار تراخي�ص اإ�شافية اأو حدوث تغريات يف �شروط الرتخي�ص على نحو يوؤثر على اأن�شطة ال�شركة 
امل�شدرة اأو ربحيتها. كما قد تفر�ص على ال�شركة امل�شدرة قيود اأو حدود تتعلق بامللكية اأو بنطاق االأن�شطة. كما اأن ال�شركة 

امل�شدرة معر�شة للتغريات الرقابية والت�شريعية ال�شائدة يف دولة الكويت مبا يف ذلك ما يتعلق بتطبيق وتنفيذ اأحكام الرقابة من 
قبل وزارة التجارة وال�شناعة اأو هيئة اأ�شواق املال.

القوة القاهرة

قد حتدث تغريات غري متوقعة تعيق وفاء ال�شركة امل�شدرة بالتزاماتها املالية اأو فيما يتعلق باأن�شطتها احلالية اأو خططها 
امل�شتقبلية. وتت�شمن حاالت القوة القاهرة على �شبيل املثال ال احل�شر وقوع احلوادث اأو اندالع احلروب اأو الثورات اأو اأعمال 
ال�شغب اأو الع�شيان املدين اأو اأحداث الق�شاء والقدر اأو وقوع الكوارث الطبيعية واالإ�شرابات والنزاعات العمالية. ومن ثم ال 

يوجد �شمان ال�شتمرار االأداء املايل لل�شركة امل�شدرة يف امل�شتقبل مقارنة مبا هو عليه يف الوقت احلايل.

وتعترب ال�شركة امل�شدرة كغريها من ال�شركات معر�شة ملخاطر �شوء االإدارة اأو الغ�ص اأو االحتيال وغريها من عوامل اأو اأ�شباب 
االإخفاق.

العوامل املوؤثرة على تقييم املخاطر ال�صوقية املرتبطة بال�صندات

قد ل تكون ال�صندات هي ال�صتثمار املنا�صب لكافة امل�صتثمرين.

يتعني على كل م�شتثمر حمتمل يف ال�صندات اأن يحدد مالءمة ذلك اال�شتثمار له وذلك يف �شوء ظروفه اخلا�شة.  وعلى وجه 
اخل�شو�ص، يتعني على كل م�شتثمر حمتمل القيام مبا يلي:

اأن يكون لديه معرفة وخربة كافية للقيام بتقييم معقول لل�شندات وملزايا وخماطر اال�شتثمار يف ال�شندات وكذلك للمعلومات   )1
الواردة يف هذه الن�شرة اأو التي اأ�شري اإليها يف هذه الن�شرة اأو اأي من مالحقها.

اأن يتمكن من الو�شول اإلى االأدوات التحليلية املنا�شبة واأن يكون على دراية بها وذلك لتقييم اأي ا�شتثمار يف ال�شندات يف   )2
�شياق و�شعه املايل اخلا�ص، وكذلك تقييم تاأثري ال�شندات على حمفظته اال�شتثمارية ب�شفة عامة.

اأن يكون لديه املوارد املالية وال�شيولة الكافية لتحمل كافة خماطر اال�شتثمار يف ال�شندات، مبا يف ذلك احلاالت التي تختلف فيها   )3
عملة �شداد اأية مبالغ ناجتة عن ال�شندات �شواء فوائد ال�شندات اأو قيمتها االإ�شمية عن العملة التي يتعامل بها امل�شتثمر املحتمل.

اأن يكون لديه فهم تام ب�شروط واأحكام ال�شندات، واأن يكون على دراية ب�شري االأعمال يف اأية اأ�شواق مالية ذات �شلة.   )4

اأن يكون قادرًا )مبفرده او عن طريق ا�شت�شارة م�شت�شار ا�شتثمار متخ�ش�ص( على تقييم ال�شيناريوهات املحتملة للعوامل   )5
االقت�شادية وعوامل �شعر الفائدة وغري ذلك من العوامل التي ميكن اأن توؤثر على ا�شتثماره وقدرته على حتمل املخاطر املحتملة.
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املخاطر املتعلقة بال�صندات ب�صفة عامة

فيما يلي و�شف موجز لبع�ص املخاطر املتعلقة بال�شندات ب�شفة عامة:

تعديل حقوق حملة ال�صندات

تت�شمن �شروط ال�شندات اأحكام خا�شة بالدعوة لعقد اجتماعات حلملة ال�شندات للنظر يف االأمور التي توؤثر على م�شاحلهم 
ب�شكل عام.  وت�شمح هذه االأحكام الأغلبية معينة من حملة ال�شندات باإلزام كافة حملة ال�شندات بقراراتها، مبا يف ذلك حملة 

ال�شندات الذين مل يح�شروا ومل ي�شوتوا يف اأي من تلك االجتماعات وكذلك حملة ال�شندات الذين قاموا بالت�شويت على نحو 
يعار�ص قرار االأغلبية.

تعديل الت�صريعات

تعتمد �شروط ال�شندات على اأحكام القوانني الكويتية �شارية املفعول يف تاريخ هذه الن�شرة. وال ميكن تقدمي اأي �شمان ب�شاأن تاأثري 
اأي قرار اأو تغري قانوين حمتمل مما قد يطراأ على اأى من القوانني الكويتية اأو املمار�شة الرقابية اأو االإدارية بعد تاريخ هذه الن�شرة.

املخاطر املرتبطة بال�صوق ب�صفة عامة

 فيما يلي و�صف موجز للمخاطر ال�صوقية الرئي�صية، مبا يف ذلك خماطر ال�صيولة وخماطر �صعر ال�صرف

وخماطر �صعر الفائدة واملخاطر الئتمانية:

ال�صوق الثانوي لتداول ال�صندات ب�صفة عامة

قد ال يتمكن حملة ال�شندات من تداول ال�شندات بعد اإ�شدارها، كما مل يتقرر طرحها للتداول يف �شوق الكويت لالأوراق املالية 
اأو اأي �شوق اأخر. ومن ثم فاإن ال�شندات ال تتمتع ب�شيولة كبرية.  وبناًء على ذلك، قد ال يتمكن حملة ال�شندات من بيع �شنداتهم 

ب�شهولة اأو باأ�شعار حتقق لهم عائدًا ميكن مقارنته باال�شتثمارات املماثلة التي يكون لها �شوق تداول ر�شمي اأو يتم تداولها تداوال 
ن�شطا مما يكون له تاأثري �شلبي كبري على القيمة ال�شوقية لها عند بيعها اأو تداوالها.

اعتبارات ا�صتثمارية قانونية قد تقيد الإكتتاب يف ال�صندات

تخ�شع االأن�شطة اال�شتثمارية لبع�ص امل�شتثمرين املحتملني لقوانني ولوائح اال�شتثمار، اأو للرقابة اأو للمراجعة اأو التنظيم من 
قبل بع�ص اجلهات الرقابية الر�شمية. ويجب على كل م�شتثمر حمتمل اأن يطلب م�شورة م�شت�شاريه القانونيني لتحديد التايل: 
)1( ما اإذا كانت ال�شندات تعترب ا�شتثمارات قانونية بالن�شبة له، واإلى اأي مدى تعترب كذلك، )2( ما اإذا كان ميكن ا�شتخدام 

ال�شندات ك�شمان ملختلف اأنواع القرو�ص، واإلى اأي مدى ميكن ا�شتخدامها يف هذا اخل�شو�ص، )3( ما اإذا كان ثمة قيود اأخرى 
واجبة التطبيق على االإكتتاب فى ال�شندات اأو رهنها، واإلى اأي مدى تنطبق تلك القيود. ويتعني على امل�شتثمرين يف ال�شندات 

من املوؤ�ش�شات املالية طلب م�شورة م�شت�شاريهم القانونيني اأو اجلهات الرقابية ذات ال�شلة وذلك لتحديد املعاجلة املالئمة 
لال�شتثمار يف هذه ال�شندات فيما يتعلق بقواعد راأ�ص مال املخاطر.

انخفا�ص الت�صنيفات الئتمانية لل�صركة اأو ال�صندات

يتمثل الهدف من الت�شنيفات االئتمانية لل�شركة امل�شدرة اأو لل�شندات من قبل وكاالت الت�شنيف االئتماين اإلى قيا�ص احتمالية 
قدرة ال�شركة امل�شدرة على الوفاء بااللتزامات املتعلقة بديونها وقت ا�شتحقاقها مبا فيها ال�شندات، وبالتايل فاإن تلك 

الت�شنيفات تعترب مبثابة عامل هام يف حتديد مدى قدرة ال�شركة امل�شدرة على الوفاء بالتزاماتها.

تاأثري التغريات التنظيمية

تخ�شع ال�شركة امل�شدرة للقوانني واللوائح واالإجراءات وال�شيا�شات االإدارية يف دولة الكويت. وقد حتد هذه اللوائح من اأن�شطة 
ال�شركة امل�شدرة كما قد توؤثر التغريات التي تطراأ على االإ�شراف والرقابة، وب�شفة خا�شة يف دولة الكويت، على ن�شاط ال�شركة 

امل�شدرة اأو و�شعها املايل اأو نتائج عملياتها اأو م�شتقبلها. وعلى الرغم من اأن ال�شركة امل�شدرة تعمل مع اجلهات الرقابية عن 
كثب وتراقب املوقف ب�شكل م�شتمر، اإال اأن التغريات امل�شتقبلية يف التنظيم اأو ال�شيا�شات املالية اأو غريها من ال�شيا�شات ال ميكن 
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التنبوؤ به وبالتايل فاإن مثل تلك التغريات تعترب خارج اإرادة ال�شركة امل�شدرة.

املخاطر املتعلقة بالكويت 

ال�صتثمار يف الأوراق املالية مبا يف ذلك الأ�صواق النا�صئة ينطوي ب�صكل عام على درجة مرتفعة من املخاطر.

ينبغي على امل�شتثمرين يف االأ�شواق النا�شئة - مثل الكويت - اأن يكونوا على علم بان هذه االأ�شواق تنطوي على خماطر اأكرب من 
االأ�شواق االأكرث تقدما، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر، التقلب املرتفع وال�شيولة املحدودة والتغريات يف البيئة ال�شيا�شية 

واالقت�شادية. اإ�شافة اإلى ذلك، قد ال يوجد ثمة تاأكيد اأن االأ�شواق النا�شئة وال�شندات لن تتاأثر �شلبا باالأحداث يف االأ�شواق 
النا�شئة يف اأماكن اأخرى.

قد يكون للمخاطر املحددة يف الكويت ومنطقة ال�شرق االأو�شط تاأثري �شلبي كبري على ن�شاط ال�شركة امل�شدرة وو�شعها املايل 
ونتائج وم�شتقبل عملياتها، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر، ما يلي:

عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي اأو االقت�شادي اأو االجتماعي؛  •  

اأعمال احلروب اخلارجية اأو ال�شراعات االأهلية اأو غريها من االأعمال العدائية اأو ال�شراعات؛  •  

اال�شطرابات اأو اأعمال العنف الداخلية؛  •  

زيادة معدالت الت�شخم وارتفاع تكاليف املعي�شة؛  •  

تغيري االأنظمة والقوانني ال�شريبية، مبا يف ذلك فر�ص ال�شرائب يف دول توفر اإعفاء من ال�شرائب اأو زيادة ال�شرائب   •   
يف الدول ذات ال�شرائب املنخف�شة؛  

التدخالت احلكومية و�شيا�شات احلماية االقت�شادية؛  •  

التغريات ال�شيا�شية ال�شلبية يف القوانني واملمار�شات التنظيمية، مبا يف ذلك الهياكل القانونية والقوانني ال�شريبية؛  •  

•  مواجهة ال�شعوبات يف توظيف العمالة واإدارة العمليات؛  

القيود املفرو�شة على احلق يف حتويل اأو ا�شرتداد العملة اأو ت�شدير االأ�شول؛  •  

تقلبات العملة؛  •  

التحديات اللوج�شتية والتحديات املتعلقة باالت�شاالت.  •  

حقوق حملة ال�صندات يف حالة اإفال�ص اأو حل اأو ت�صفية امل�صدر يف ظل قانون الإفال�ص الكويتي 

يف حالة اإفال�ص ال�شركة امل�شدرة، فاإن اأحكام قانون االإفال�ص الكويتي قد توؤثر تاأثريًا �شلبيًا على قدرة ال�شركة امل�شدرة على 
الوفاء بالتزاماتها الناجتة عن ال�شندات، واحل�شول على حكم اإفال�ص نهائي يف الكويت قد ي�شتغرق عدة �شنوات. لذلك، ال 

يوجد ثمة تاأكيد باأن حملة ال�شندات �شوف يح�شلون على كامل قيمة مطالباتهم اأو احل�شول عليها على االإطالق يف حالة اإفال�ص 
ال�شركة امل�شدرة.

تعديل القانون

تخ�شع ال�شروط واالأحكام اخلا�شة بهذه ال�شندات للقوانني الكويتية ال�شارية يف تاريخ هذه الن�شرة. وال ميكن تقدمي اأي تاأكيد 
ب�شاأن تاأثري اأي تعديل حمتمل على تلك القوانني اأو طريقة تنفيذها اأو تطبيقها اأو املمار�شة االإدارية ب�شاأنها بعد تاريخ هذه 

الن�شرة، كما ال ميكن تقدمي تاأكيد ب�شاأن ما اإذا كان مثل ذلك التعديل اأو التغيري قد يوؤثر �شلبًا على قدرة ال�شركة امل�شدرة على 
�شداد فوائد ال�شندات اأو اأ�شل القيمة االإ�شمية لل�شندات اأو اأية مبالغ اأخري تنتج عنها.

قد تدخل دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف احتاد نقدي

هناك احتمال اأن تتخلى كل من مملكة البحرين ودولة الكويت واململكة العربية ال�شعودية ودولة قطر عن العمالت الوطنية لكل 
منهم ل�شالح عملة خليجية موحدة يف امل�شتقبل. اإذا مت اعتماد عملة خليجية موحدة، فاإن التقارب والتوافق الالزم للقوانني 
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وال�شيا�شات واالإجراءات �شوف يحدث تغريات كبرية على البنية االأ�شا�شية االقت�شادية وال�شيا�شية يف كل دولة من دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي. حتى االآن، مل يتم االإعالن عن جدول زمني ر�شمي لتطوير االحتاد النقدي وال توجد يف الوقت احلايل اأي 

تفا�شيل لت�شريعات اأو �شيا�شات جديدة. ورغم ذلك، يتعني على امل�شتثمرين املحتملني اأن يكونوا على علم باأن الت�شريعات 
اجلديدة واأي حتول ناجت يف ال�شيا�شات واالإجراءات النقدية يف الكويت قد يوؤثر على قدرة ال�شركة امل�شدرة على الوفاء 

بالتزاماتها الناجتة عن ال�شندات.

 املخاطر املتعلقة بال�صندات

تقلب ال�صعر ال�صوقي لل�صندات

قد يخ�شع ال�شعر ال�شوقي لل�شندات لتقلبات كبرية كرد فعل للتغريات الفعلية اأو املتوقعة يف النتائج الت�شغيلية لل�شركة امل�شدرة 
وكذلك النتائج الت�شغيلية ملناف�شيها، وتطورات العمل ال�شلبية والتغريات يف البيئة التنظيمية التي تعمل فيها ال�شركة امل�شدرة 

والتغريات يف التقديرات املالية من قبل حمللي االأوراق املالية والبيع الفعلي اأو املتوقع لعدد كبري من ال�شندات، ف�شال عن عوامل 
اأخرى، منها عدم اال�شتقرار ال�شيا�شي واالقت�شادي اأو اال�شطراب االجتماعي يف منطقة ال�شرق االأو�شط والدول التي تعمل فيها 

ال�شركة امل�شدرة و�شركاتها التابعة. اإ�شافة اإلى ذلك، يف ال�شنوات االأخرية، االأ�شواق املالية العاملية تقلبات كبرية يف ال�شعر 
واحلجم والتي، اإذا تكررت، قد توؤثر �شلبا على ال�شعر ال�شوقي لل�شندات بدون اعتبار لن�شاط ال�شركة امل�شدرة اأو و�شعها املايل اأو 

نتائج وم�شتقبل عملياتها.

اإرتباط ال�صندات مبحفظة اأ�صهم غري مرهونة

ينبغي على امل�شتثمرين املحتملني التنّبه اإلى اأن التزامات ال�شركة امل�شدرة بالدفع النا�شئة عن ال�شندات تتمتع بذات مرتبة 
مديونيات ال�شركة امل�شدرة العامة االأخرى غري املرهونة قانونا، كما اأنه يف حاالت االإخالل من قبل ال�شركة امل�شدرة ب�شداد 
الفوائد املرتتبة على ال�شندات اأو القيمة اال�شمية لها يف تواريخ اإ�شتحقاقها اأو اإفال�شها ترتبط برتتيبات قانونية للتنفيذ على 

حمفظة اأ�شهم مقدمة من �شركة تابعة لل�شركة امل�شدرة  ومن ثم قد تتاأثر ح�شيلة التنفيذ على حمفظة االأ�شهم بالقيمة ال�شوقية 
لالأ�شهم املودعة باملحفظة املذكورة اأو طريقة ت�شييل تلك االأ�شهم. 

ال�صرتداد لأ�صباب �صريبية

اإن اإ�شرتداد ال�شندات الأ�شباب �شريبية تعني اأن ال�شركة امل�شدرة اأ�شبحت اأو �شت�شبح ملزمًة ب�شداد مبالغ اإ�شافية، نتيجة 
لوجوب اإجراء اي ا�شتقطاع اأو خ�شم اأو حجز يف احلاالت امل�شار اإليها يف هذه الن�شرة، ودون اأن تتمكن ال�شركة امل�شدرة من 

تفادي ذلك رغم اتخاذها لالإجراءات املعقولة املتاحة له.

خماطر �صعر الفائدة

ينطوي اال�شتثمار يف ال�شندات على خماطر اأن التغيريات الالحقة يف اأ�شعار الفائدة املعلنة من قبل بنك الكويت املركزى والتي 
قد تنخف�ص لتوؤثر �شلبا على قيمة ال�شندات.

خماطر فر�ص ال�صرائب على الدفعات املتعلقة بال�صندات

يقت�شي التنويه هنا اإلى اأن املادة 150- مكررا من قانون هيئة اأ�شواق املال قد ن�شت على اأنه:»مع عدم االإخالل باالإعفاءات 
ال�شريبية املقررة على اأرباح الت�شرف يف االأوراق املالية ال�شادرة من ال�شركات املدرجة يف �شوق االأوراق املالية، تعفى من 

ال�شريبة عوائد االأوراق املالية وال�شندات و�شكوك التمويل وكافة االأوراق املالية االأخرى املماثلة، اأيًا كانت ال�شركة امل�شدرة لها«. 
ومع ذلك فانه ال يوجد �شمانة على عدم تعديل هذا الن�ص يف امل�شتقبل وبالتايل فاأن الدفعات التي ت�شددها ال�شركة امل�شدرة 
واملتعلقة بال�شندات قد تخ�شع لل�شرائب يف حال تعديل الن�ص �شالف الذكر. واإن حدوث مثل هذه احلاالت قد ي�شمح لل�شركة 

امل�شدرة با�شرتداد كافة )ولي�ص جزء فقط( من ال�شندات.
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اإمكانية فر�ص �صريبة الدخل على حملة ال�صندات من غري مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف حالت 

 حمددة

ال ميكن اجلزم باإمكانية تطبيق قانون �شريبة الدخل الكويتي من عدمه على حملة ال�شندات من غري مواطني دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي. اإال اأن هنالك احتمال لفر�ص �شريبة الدخل م�شتقباًل على حملة ال�شندات الذين هم من غري مواطني دول 

 جمل�ص التعاون اخلليجي وذلك يف حال قررت اإدارة �شريبة الدخل يف وزارة املالية يف دولة الكويت )»اإدارة ال�صريبة«(
و/اأو املحاكم الكويتية اأن العوائد الناجتة عن ال�شندات متثل عملية »اقرا�ص لالأموال يف دولة الكويت« )وبحيث ت�شكل بالتايل 

ممار�شة لن�شاط جتاري يف دولة الكويت لغر�ص تطبيق قانون �شريبة الدخل يف دولة الكويت(، حتى يف حال عدم وجود اأي حمل 
اإقامة حلامل ال�شندات يف دولة الكويت اأو يف حال مت تاأ�شي�شه خارج دولة الكويت.

مل ي�شدر حتى تاريخ هذه الن�شرة عن اإدارة ال�شريبة اأي ت�شريح ر�شمي حول تف�شريها و/اأو تطبيقها للمتطلبات امل�شار اإليها يف 
الفقرة ال�شابقة اأعاله يف اإطار عملية م�شابهة لعملية اإ�شدار ال�شندات. كما اأنه ال توجد �شوابق ق�شائية من�شورة تتعلق بتطبيق 
�شريبة الدخل على النحو امل�شار اإليه اأعاله. بناًء عليه، فاإنه ي�شتحيل التاأكيد ب�شكل جازم كيف �شيكون موقف اإدارة ال�شريبة 

و/اأو املحاكم الكويتية ب�شاأن تطبيق قوانني ال�شرائب من الناحية العملية. كما اأن موقف اإدارة ال�شريبة ب�شاأن كيفية تطبيق 
القوانني ال�شريبية يف دولة الكويت مل يكن موحدًا ب�شكل عام.

يف حال قررت اإدارة ال�شريبة و/اأو املحاكم الكويتية اأن العوائد التي ت�شدد اإلى حامل ال�شندات من غري مواطني دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي واملتعلقة بال�شندات اململوكة منه متثل عملية اقرا�ص داخل دولة الكويت )وت�شكل بالتايل ممار�شة لن�شاط 

جتاري يف دولة الكويت لغر�ص تطبيق �شريبة الدخل وفقًا للقانون الكويتي(، فاإن هذه الفئة من حملة ال�شندات ت�شبح خا�شعة 
لل�شرائب يف دولة الكويت )بواقع 15%( على الربح ال�شايف واإحتماليًا على االأرباح الراأ�شمالية، وكذلك وجوب الت�شجيل لدى 

اإدارة ال�شريبة وتقدمي اإقرارات �شريبية يف هذا اخل�شو�ص خالل مواعيد حمددة. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإنه قد يتوجب على 
ال�شركة امل�شدرة اأو وكيل ال�شداد اأن ي�شتقطع ما يعادل 5% من اأي مبالغ ت�شدد اإلى حملة ال�شندات حلني قيام حملة ال�شندات 

املعنيني بت�شوية و�شعهم ال�شريبي، علمًا اأن ال�شركة امل�شدرة ملزمة بزيادة قيمة هذه املبالغ امل�شتقطعة اإلى املبالغ النهائية 
امل�شددة اإلى حملة ال�شندات اإال اأنه يحق لها اإ�شرتداد ال�شندات الأ�شباب �شريبية. 

يف حني اأن تطبيق اأحكام قانون ال�شرائب الكويتي من عدمه هو غري موؤكد، فاإن ال�شركة امل�شدرة ال ت�شمن باأن حملة ال�شندات 
)�شواء من مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي اأو غريهم( لن يخ�شعوا لقانون �شريبة الدخل يف امل�شتقبل. وعليه، فاإنه 

يتوجب على امل�شتثمرين املحتملني الرجوع اإلى م�شت�شاريهم ال�شريبيني للوقوف على النتائج املرتتبة عن تطبيق قوانني ال�شرائب 
الكويتية والبلدان االأخرى ذات ال�شلة فيما يتعلق باالإكتتاب اأو ب�شراء ومتلك وتداول ال�شندات وا�شتالم فوائد ال�شندات اأو القيمة 

االإ�شمية لها

ملخص أحكام اإلصدار
يجب قراءة املوجز التايل كمقدمة للمعلومات التف�شيلية االإ�شافية التي تظهر يف اأي جزء اآخر يف هذه الن�شرة والتى يخ�شع لها 

هذا املوجز. ال ي�شتمل هذا املوجز على جميع املعلومات التي يتعني على امل�شتثمرين املحتملني درا�شتها قبل اتخاذ قرار اال�شتثمار 
يف ال�شندات حيث ال ميثل معلومات مكتملة. وبناء على ذلك، ينبغي اأن ي�شتند اأي قرار الأي م�شتثمر حمتمل لال�شتثمار يف 

ال�شندات على درا�شة هذه الن�شرة بالكامل ولي�ص جزء فقط منها.

حتمل امل�شطلحات املكتوبة بخط مميز وغري املعرفة على وجه التحديد يف هذا املوجز، املعاين املبينة لها يف »�شروط واأحكام 
االإ�شدار«.
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�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شة �ص.م.ك )عامة(.ال�شركة امل�شدرة

دولة الكويت - �شندوق بريد 417 ال�شفاة 13005عنوان ال�شركة امل�شدرة  

حتى 25 مليون دينار كويتي.القيمة اال�شمية لل�شندات

ال�شندات غري مدرجة يف �شوق الكويت لالوراق املالية ولن يتم ادراجها او تداولها يف اي �شوق ادراج ال�شندات وتداولها
لالوراق املالية يف اي وقت.

�شندات دين ا�شمية �شادرة بالدينار الكويتي.نوع ال�شندات

تاريخ فتح االكتتاب

تبداأ فرتة االكتتاب يف ال�شندات من التاريخ الذي يحدده ويعلن عنه مدير االإ�شدار ووكيل 
االإكتتاب بعد اإعتماد هيئة اأ�شواق املال لهذه الن�شرة وتنتهي خالل فرتة ال تزيد عن 30 يوم 
عمل من تاريخ بداأ االإكتتاب وذلك ما مل يتم تغطية االإكتتاب الكامل قبل اإنتهاء تلك املدة، 

ويجوز ملدير االإ�شدار ووكيل االإكتتاب مد هذه املدة لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة اأو اأقل بحيث 
ال تزيد مدد التمديد يف جمموعها عن 60 يوما بعد احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال 

على التمديد.

)5( خم�شة �شنوات من تاريخ االإ�شدار.مدة ال�شندات  

BBB من قبل موؤ�ش�شة كابيتال انتليجن�ص ليمتد وقد وافقت وكالة الت�صنيف الإئتماين على الت�شنيف االئتماين 
ادراج الت�شنيف االإئتماين �شمن بيانات هذه الن�شرة واأن الت�شنيف االإئتماين ما زال �شاحلا.

عدد وفئات ال�شندات
ت�شدر ال�شندات يف �شكل �شند �شامل جممع دون ق�شائم فوائد بالقيمة اال�شمية يكون قابل 

لال�شتبدال يف حاالت حمددة اإلى �شهادات �شندات منف�شلة بعدد 2,500 �شند فردي بقيمة 
ا�شمية قدرها 10,000 دينار كويتي لل�شند الواحد.

�شعر الفائدة متغري ويتاألف �شعر هام�ص ب�شعر )225( وحدة اأ�شا�ص اأي 2.25% فوق �شعر معدل الفائدة
اخل�شم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي للدينار الكويتي.

ت�شري الفائدة من تاريخ اإ�شدار ال�شندات وت�شدد يف نهاية كل )3( ثالثة اأ�شهر وحتى تاريخ مواعيد �شداد الفائدة
االإ�شتحقاق النهائي.

ا�شرتداد القيمة اال�شمية 
لل�شندات

�شوف تقوم ال�شركة امل�شدرة ب�شداد القيمة اال�شمية االأ�شلية لل�شندات واإ�شرتداد ال�شندات 
بعد مرور خم�ص �شنوات من تاريخ االإ�شدار لت�شدد يف تاريخ �شداد الفائدة عن اآخر فرتة ثالثة 

اأ�شهر من مدة اخلم�ص �شنوات من تاريخ االإ�شدار. هذا كله ما مل يتم اإ�شرتداد و�شداد قيمة 
ال�شندات الأ�شباب �شريبية وطبقا ل�شروط اإ�شدار ال�شندات الواردة بهذه الن�شرة. 

غري قابلة للتحويل اإلى اأ�شهم.حتويل ال�شندات اإلى اأ�شهم

غر�ص واإ�شتخدام عوائد 
�شوف ت�شتخدم العوائد يف متويل اأن�شطة ال�شركة امل�شدرة واأغرا�شها العامة.اإ�شدار ال�شندات

تكاليف اال�شدار
من املتوقع اأن تبلغ التكاليف االإجمالية لالإ�شدار مبا ت�شمله من ت�شويق واأتعاب ا�شت�شارات 

قانونية وتكاليف طباعة ن�شرة اال�شدار وغري ذلك من التكاليف وامل�شروفات املتعلقة 
باالإ�شدار مبلغ 125,000 دينار كويتي.
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رد مبالغ االكتتاب الفائ�شة

�شيتم �شداد قيمة االإكتتاب من قبل املكتتبني خالل مدة االكتتاب وقبل تاريخ قفل باب 
االإكتتاب كحد اق�شى، واإن وجد اأي فائ�ص يف املبالغ التي �شيقوم املكتتبون بتحويلها اإلى 

ح�شاب االكتتاب، ف�شيتم رد تلك املبالغ خالل مدة ال تزيد عن )7( �شبعة اأيام عمل من تاريخ 
تخ�شي�ص ال�صندات وبدون اأي فوائد.

حمفظة االأ�شهم
اإن اإ�شدار ال�شندات �شيكون مدعوما بتخ�شي�ص حمفظة حتتوي على اأ�شهم مدرجة يف �شوق 

الكويت لالأوراق املالية ومملوكة من مقدم املحفظة.

ال�صندات والأوراق املالية ال�صابقة 

ال�صندات وال�صكوك

�شنة القيمة
الفائدةاملدةاالإ�شدار

الت�شنيف 
وقت 

االإ�شدار
نوع مدير االإ�شداروكالة الت�شنيف

االإ�شدار

 35 مليون
1998دينار كويتي

ثالث 
--7.875%�شنوات

املركز املايل 
الكويتي

�شندات
موؤ�ش�شة اخلليج 

لالإ�شتثمار

 35 مليون
2001دينار كويتي

خم�ص 
+6.25BBB%�شنوات

 Capital
Intelligence

بنك الكويت 
�شندات غري الوطني

م�شمونة املركز املايل

 60 مليون
2004دوالر اأمريكي

خم�ص 
�شنوات

Libor 
 %0.9 +
�شتة اأ�شهر

A-
 Capital

Intelligence

جمموعة �شيتي 
بنك

�شندات غري 
م�شمونة بنك اخلليج 

الدويل - 
البحرين

475 مليون 
2007دوالر اأمريكي

خم�ص 
�شنوات

Libor 
  %1.05 +
ثالثة اأ�شهر

A
BBB

 Capital
Intelligence

BNP شكوك�
م�شاربة MOODY’SWEST L.B

الأ�صهم

را�ص املال بعد الزيادةال�شنة
ن�شبة الزيادة وعدد االأ�شهم 

�شكل الزيادةالتي مت زيادتها

15% من را�ص املال 200470,618,210
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

5% من را�ص املال 200574,674,121
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

10% من را�ص املال 2006107,032,907
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة
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10% من را�ص املال 2007117,736,197
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

10% من را�ص املال 2008129,509,816
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

5% من را�ص املال 2014135,985,307
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

تاريخ قرار اجلمعية العامة 
مل�شاهمي ال�شركة امل�شدرة 

باملوافقة على االإ�شدار
 2015/5/20 

راأ�ص مال ال�شركة امل�شدرة
يبلغ راأ�ص املال كما يف 31 دي�شمرب 2015 امل�شدر لل�شركة 135,985,307.500 دينار 

كويتي وموزعة على 1,359,853,075 �شهمًا بقيمة ا�شمية 100 فل�ص )0.100 دينار 
كويتي( لل�شهم الواحد مدفوعة بالكامل، منها 34,796,079 اأ�شهم خزينة.

ال يوجد.قيمة التقدمات العينية

 �شركة اأهلي كابيتال لالإ�شتثمار �ص.م.ك)مقفلة(مدير االإ�شدار
�ص.ب. 1387 ال�شفاة 13104 الكويت

 �شركة اأهلي كابيتال لالإ�شتثمار �ص.م.ك)مقفلة(وكيل االكتتاب
�ص.ب. 1387 ال�شفاة 13104 الكويت

البنك االأهلي الكويتي �ص.م.كوكيل ال�شداد 
�ص.ب. 1387 ال�شفاة 13014 الكويت

 ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك )مقفلة(وكالة املقا�شة 
�ص.ب. 22077 ال�شفاة 13081 الكويت

جميع االأ�شخا�ص الطبيعني واجلهات املعنوية من �شركات وموؤ�ش�شات وبنوك وم�شارف، ما مل حملة ال�شندات املحتملني
يكن حمظورا عليه متلك ال�شندات

هي هيئة حملة ال�شندات املوؤ�ش�شة وفقًا الأحكام قانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 2010 هيئة حملة ال�شندات
والئحته التنفيذية وتعديالتها ال�شادرة مبوجب القرار رقم )72( ل�شنة 2015 وتعديالتهما.

�شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار �ص.م.ك.)مقفلة( مدير املحفظة 
�ص.ب. 1387 ال�شفاة 13104 الكويت

الت�شنيف االإئتماين 
BBB من قبل موؤ�ش�شة كابيتال انتليجن�ص ليمتد وقد وافقت وكالة الت�صنيف الإئتماين  

على ادراج الت�شنيف االإئتماين �شمن بيانات هذه الن�شرة واأن الت�شنيف االإئتماين ما زال 
�شاحلا.

الدينار الكويتي.العملة

5 �شنوات من تاريخ االإ�شدار.تاريخ اال�شتحقاق النهائي 

دفعة واحدة يف تاريخ اال�شتحقاق النهائي. �شداد القيمة اال�شمية
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�شعر اخل�شم

ال�شعر املعلن من بنك الكويت املركزي للدينار الكويتي وي�شري اعتبارًا من ال�شاعة 12 ظهرًا 
بتوقيت دولة الكويت يف تاريخ حتديد الفائدة )كما يظهر على �شفحة بنك الكويت املركزي، 

ويف حالة عدم توفر ذلك، يكون �شعر اخل�شم هو �شعر اخل�شم املعلن من بنك الكويت 
املركزي والذي يحدده  وكيل ال�شداد بح�شن نية، ويف حالة عدم متكن وكيل ال�شداد من 

حتديد �شعر اخل�شم بح�شن نية، فاإنه يعتمد يف تلك احلالة باآخر �شعر خ�شم معلن من بنك 
الكويت املركزي فيما يتعلق باآخر مدة فائدة �شابقة )وي�شار اإليه فيما بعد بـ »�صعر اخل�صم 

املعلن من بنك الكويت املركزي«(.

خيار اال�شرتداد
يحق لل�شركة امل�شدرة ا�شرتداد ال�شندات يف اأي وقت اإعتبارا من التاريخ املحدد ل�شداد 

الفوائد على ال�شندات الواقع يف نهاية ال�شنة الثالثة من تاريخ االإ�شدار اأو باإ�شرتاداد ال�شندات 
ال�شباب �شريبية كما هو يف �شروط ال�شندات. 

مقدم املحفظة 

�شركة اللوؤلوؤة الوطنية القاب�شة �ص.م.ك )مقفلة(، وهي �شركة تابعة لل�شركة امل�شدرة 
وخا�شعة ل�شوابط وتعهدات قانونية تقلل من خماطر االإفال�ص وغري حمملة بديون جوهرية 

م�شمونة برهونات ولديها اأ�شول غري حمملة باأية رهون اأو قيود تفوق القيمة اال�شمية 
لل�شندات وذلك كله مبوجب تعهدات كتابية قانونية من تلك ال�شركة امل�شدرة التابعة، كما 

اأن تلك ال�شركة امل�شدرة التابعة قد منحت حلملة ال�شندات من خالل ممثل حملة ال�شندات 
احلق يف الرجوع على موجودات املحفظة اململوكة لها حتت يد مدير املحفظة )�شركة اأهلي 

كابيتال لال�شتثمار �ص.م.ك.مقفلة(. 

املحفظة

حمفظة اأوراق مالية تتكون من اأ�شهم مملوكة من مقدم املحفظة ومدرجة يف �شوق الكويت 
لالأوراق املالية و�شادرة عن �شركات خمتارة و/اأو نقد. كما اأن كافة مكونات املحفظة �شيتم 

ت�شجيلها با�شم مدير املحفظة )�شركة اأهلي كابيتال لال�شتثمار �ص.م.ك. مقفلة(. و�شوف يتم 
ايداع ح�شيلة اأرباح االأ�شهم باملحفظة ويجوز االإفراج عنها ملقدم املحفظة بعد التاأكد من اأنها 

تزيد عن معدل التغطية الالزم باملحفظة. 

ا�شهم املحفظة

�شوف تتكون املحفظة مبدئيا من االأ�شهم يف ال�شركات التالية:
1( �شركة ال�شناعات الوطنية �ص.م.ك

2( �شركة ايكارو�ص لل�شناعات البرتولية �ص.م.ك
3( �شركة مباين �ص.م.ك

4(  �شركة ا�شمنت الكويت �ص.م.ك
5( ال�شركة االآهلية للتاأمني �ص.م.ك

6( بيت التمويل الكويتي �ص.م.ك
وفى حالة �شطب اإدارج اأي �شهم من �شوق الكويت لالأوراق املالية ف�شوف يتم اإ�شتبداله ب�شهم 

اآخر مدرج. 

معدل التغطية 

 هو معدل القيمة االأ�شلية لل�شندات مقارنة بالقيمة ال�شوقية للمحفظة )LTV( وهو %83 
و�شريطة اأال تقل قيمة اأ�شهم ال�شركات التالية يف املحفظة باالإ�شافة اإلى النقد يف جميع 

االأوقات عن 25% من القيمة ال�شوقية الإجمايل مكونات املحفظة:
بيت التمويل الكويتي �ص.م.ك 

�شركة مباين �ص.م.ك
�شركة ا�شمنت الكويت �ص.م.ك

اليوم الذي يبا�شر فيه �شوق الكويت لالأوراق املالية اعماله املعتادةيوم العمل 

   83%  معدل التغطية االأويل 



17

معدل التغطية الذي جتيز 
   89%   الت�شييل

ت�شييل االأ�شهم 
اإذا ا�شبح معدل التغطية 89% اأو اأكرث فعلي ال�شركة امل�شدره معاجلة هذا الو�شع خالل 

30 يوم عمل من خالل اإيداع نقد اأو ا�شهم اإ�شافية باملحفظة واإال جاز لوكيل ال�شداد ا�شدار 
تعليماته ملدير املحفظة بت�شييل اال�شهم يف املحفظة حتى ي�شبح معدل التغطية 89% اأو اأقل.

امل�شت�شار القانوين ملدير 
مكتب الرويح و�شركاه ASARاالإ�شدار ووكيل االكتتاب

امل�شت�شار القانوين لل�شركة 
مكتب احل�شام لالإ�شت�شارات القانونية واملحاماة الطرقي و�شركاه )Al-Hossam Legal(امل�شدرة

قوانني دولة الكويتالقانون الواجب التطبيق 

املحاكم الكويتيةاالخت�شا�ص الق�شائي

اأع�شاء جمل�ص اإدارة ال�شركة 
امل�شدرة

ال�شيد / �شعد حممد ال�شعد
ال�شيد / �شليمان حمد الداليل  

ال�شيد / علي مراد بهبهانى
ال�شيد / �شالح خالد الفليج  

ال�شيدة / مها خالد الغنيم
ال�شيد / ح�شام فوزي اخلرايف  

ال�شيد / عبدالعزيز ابراهيم الربيعة
ال�شيد / حممد عبداملح�شن الع�شفور

ال�شيد / د. عبدالعزيز را�شد عبدالعزيز الرا�شد 

رئي�ص جمل�ص االإدارة
نائب رئي�ص جمل�ص االدارة

ع�شو
ع�شو
ع�شو
ع�شو
ع�شو
ع�شو
ع�شو

أحكام اإلكتتاب

يفتح باب االكتتاب اإعتبارا من 2016/11/17 وينتهي يف 2016/12/29 وذلك خالل 
�شاعات العمل الر�شمية املحددة ال�شتقبال املكتتبني مبقر وكيل االإكتتاب ويجوز ملدير االإ�شدار 
ووكيل االإكتتاب مد هذه املدة لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة اأو اأقل بحيث ال تزيد مدد التمديد 

يف جمموعها عن 60 يوما بعد احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال على التمديد، ويغلق 
باب االكتتاب مع نهاية �شاعات العمل الر�شمية املحددة ال�شتقبال املكتتبني، ما مل يتم تغطية 

كامل االإكتتاب قبل ذلك التاريخ. 

مدة االإكتتاب

احلد االأدنى لالإكتتاب هو 50,000 دينار كويتي )خم�شون اأالأف دينار كويتي( وم�شاعفات 
بقيمة 10,000 دينار كويتي بعد ذلك.

احلد االدنى لالكتتاب

جميع االأ�شخا�ص الطبيعني واجلهات املعنوية من �شركات وموؤ�ش�شات وبنوك وم�شارف، ما 
مل يكن حمظورا عليه متلك ال�شندات، ويرتتب على االإكتتاب قبول �شروط االإ�شدار وكذلك 

ن�شرة االإكتتاب. 
املكتتبون
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حترر طلبات االكتتاب على منوذج الطلب املعد لذلك، واملتوفر لدى مدير االإ�شدار ووكيل 
االإكتتاب، ويجب ا�شتيفاء بياناته كاملة وبخط مقروء وتوقيعه من مقدمه مع تعزيزه 

بامل�شتندات املطلوبة، وتقدم طلبات اكتتاب االأفراد وت�شدد قيمتها خالل مدة االكتتاب، 
ويراعى اإح�شار اأ�شل البطاقة املدنية )�شارية املفعول( و�شورة عنها، وتوقع طلبات االإكتتاب 

من اجلهات االعتبارية من املخول بتمثيلها مع اإرفاق ما يدل على �شفة املخول بتمثيل 
ال�شخ�ص االعتباري مقرونًا ب�شورة م�شتخرج من ال�شجل التجاري والرخ�شة التجارية 

والنظام االأ�شا�شي )وجميعها �شارية املفعول(.

طلبات االكتتاب

ت�شدد قيمة االكتتاب ب�شيك م�شريف اأو بحوالة م�شرفية على النحو املبني بطلب االكتتاب، 
ولن يقبل ال�شداد النقدي. ويجب ا�شتالم قيمة االكتتاب كاملة بح�شاب االكتتاب لدى وكيل 

االكتتاب خالل مدة االكتتاب وقبل تاريخ قفل باب االإكتتاب كحد اق�شى.
�شداد قيمة االكتتاب

يتم تخ�شي�ص ال�شندات على املكتتبني خالل مدة اأق�شاها )7( �شبعة اأيام عمل بعد التاريخ 
املحدد لغلق باب االكتتاب. ويحتفظ وكيل االكتتاب برف�ص اأي طلب اكتتاب اأو اأي جزء منه اأو 

اإلغاء االكتتاب كليا اأو جزئيا ح�شبما يراه مالئما، وال يلتزم وكيل االكتتاب باإتباع طريقة معينة يف 
تخ�شي�ص ال�شندات. و�شيتم ا�شعار املكتتبني بعدد ال�شندات والقيمة اال�شمية املخ�ش�شة لهم.  

تخ�شي�ص ال�شندات

�شيتم �شداد قيمة االإكتتاب يف خالل مدة االكتتاب كحد اق�شى، ومن ثم من غري املتوقع 
اإ�شتالم مبالغ تزيد عن قيمة ال�شندات التى مت تخ�شي�شها للمكتتب، واإن وجد اأي فائ�ص 

يف املبالغ التي �شيقوم املكتتبون بتحويلها اإلى ح�شاب االكتتاب يف ال�شندات وا�شعارهم بعدد 
ال�شندات والقيمة اال�شمية املخ�ش�شة لهم، ف�شيتم رد تلك املبالغ خالل مدة ال تزيد عن 7 

اأيام عمل من تاريخ تخ�شي�ص ال�شندات وبدون اأي فوائد.

رد فائ�ص مبالغ االكتتاب

طلبات االكتتاب نهائية، وال يجوز الرجوع فيها الأي �شبب ولو قبل تاريخ غلق باب االكتتاب، كما 
ال يجوز للمكتتب اإ�شافة اأي �شروط اأو قيود اإلى طلب االإكتتاب، ويجب اأن يكون االكتتاب جديًا، 

وُيحظر االكتتاب ال�شوري اأو االكتتاب باأ�شماء وهمية اأو بغري ذلك من الطرق، ويجب تقدمي 
الطلبات وفقًا ملا ورد بن�شرة االكتتاب قبل املوعد املحدد لغلق باب االكتتاب. ويحق لوكيل 

االإكتتاب ا�شتبعاد الطلبات املكررة، والطلبات غري امل�شتوفاة للبيانات املطلوبة اأو املخالفة 
للقانون، ما مل يتم ت�شحيحها. وفى حال تقدمي طلب االكتتاب ممن ينوب عن املكتتب املوؤهل 

لالكتتاب طبقًا للقوانني ال�شارية والنظم والقواعد ذات العالقة، تخ�ش�ص ال�شندات باإ�شم 
ذلك املكتتب الوارد اإ�شمه بطلب االكتتاب. ويحتفظ وكيل االإكتتاب – دون الرجوع للمكتتب 

– باحلق يف رف�ص اأي طلب اكتتاب اإذا تبني خمالفته ل�شروط واأحكام ن�شرة االإ�شدار اأو اإذا 
مل ي�شتوف كافة بياناته اأو اإذا مل يقرتن بامل�شتندات املبينة يف ن�شرة االكتتاب اأو بامل�شتندات 

االأخرى التي قد يطلبها وكيل االإكتتاب. و�شوف ي�شدر وكيل االإكتتاب اأو ال�شركة امل�شدرة 
اإ�شعار تخ�شي�ص لكل مكتتب ثابت به عدد ال�شندات املخ�ش�شة له وقيمتها اال�شمية. ويقوم 
وكيل املقا�شة بت�شليم املكتتب الذى قام ب�شداد القيمة اال�شمية الكاملة لل�شندات املكتتب بها 

يف املوعد املحدد يف ح�شاب االإكتتاب اإي�شاال يثبت ملكيته يف عدد ال�شندات التي خ�ش�شت له 
واملمثلة بعدد حمدد من ال�شندات املمثلة ب�شهادة ال�شند ال�شامل الذى يتم اإيداعه لدى وكيل 

املقا�شة يف تاريخ االإ�شدار والذى ميثل ال�شندات الفردية بفئة �شندات بقيمة 10,000 دينار 
كويتي )ع�شرة االأف دينار كويتي( لكل �شند. ملزيد من التفا�شيل يرجى مراجعة )موجز 

اأحكام ال�صندات املمثلة يف �صكل ال�صند ال�صامل(.

�شروط و�شوابط االكتتاب 
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شروط وأحكام السندات

فيما يلي ال�شروط واالأحكام اخلا�شة بال�صندات والتي �شتكون مدونة خلف �شهادة ال�شند ال�شامل املجمع وكذلك خلف كل �شند

املوافقات الر�صمية

�شدرت هذه ال�شندات بدولة الكويت طبقا الأحكام قانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 2010 والئحته التنفيذية ال�شادرة 
مبوجب القرار رقم )72( ل�شنة 2015، وتعديالتهما

وقد متت املوافقة على اإ�شدار ال�شندات مبوجب قرار اجلمعية العمومية مل�شاهمي �شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شة 
�ص.م.ك )عامة( ال�شادر بتاريخ  2015/5/20 ، وقرار جمل�ص اإدارة ال�شركة امل�شدرة ال�شادر بتاريخ 2016/2/8.

موافقات اجلهات الرقابية

مت احل�شول على موافقة من هيئة اأ�شواق املال على اإ�شدار ال�شندات بتاريخ 2016/4/13 وذلك وفقا لقانون هيئة اأ�شواق املال 
رقم 7 ل�شنة 2010 والئحته التنفيذية ال�شادرة مبوجب القرار رقم )72( ل�شنة 2015 وتعديالتهما. 

وقد اأ�شدرت هيئة اأ�شواق املال موافقتها على هذه الن�شرة بتاريخ 2016/11/7. 
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االتفاقية المتعلقة بالسندات 
االكتتاب والبيع

اتفاقية االكتتاب

اتفق مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب مع ال�شركة امل�شدرة مبوجب اتفاقية االكتتاب املوؤرخة 2016/11/17، و�شرط 
ا�شتيفاء بع�ص ال�شروط ذات ال�شلة، ببذل العناية الالزمة من اأجل العر�ص على املكتتبني لالكتتاب يف ال�شندات ب�شعر 
االإ�شدار )الذي ميثل 100% من القيمة اال�شمية لل�شندات(. ومدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب غري ملزم باالإكتتاب باأي 

من ال�شندات التي مل يتم االإكتتاب بها من قبل امل�شتثمرين املحتملني.

بيع ال�صندات

وافق وكيل االكتتاب على االلتزام بكافة القوانني واللوائح واجبة التطبيق يف دولة الكويت حيث قد يقومون بطرح اأو بيع 
ال�شندات اأو توزيع ن�شرة االكتتاب هذه.

تتعهد ال�شركة امل�شدرة وكذلك مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب بااللتزام بكافة القوانني واللوائح واجبة التطبيق على 
ال�شندات والتي تكون �شارية يف اأي دولة اأجنبية قد يرغبون يف ت�شويق اأو طرح اأو بيع ال�شندات اأو توزيع ن�شرة االكتتاب 

هذه فيها، كما تلتزم ال�شركة امل�شدرة ووكيل االكتتاب باحل�شول على كافة املوافقات اأو الرتاخي�ص الالزمة والتي 
ت�شرتطها تلك الدول بغر�ص القيام باأي من االأن�شطة �شالفة البيان مبوجب القوانني واللوائح ال�شارية يف كل دولة اأجنبية 

ذات �شلة. ال ت�شمن ال�شركة امل�شدرة وال مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب بيع ال�شندات يف اأي وقت ب�شكل يتوافق مع 
ال�شروط واملتطلبات واجبة التطبيق يف اأي دولة اأجنبية، اأو وفقا الأي اإعفاء قد مينح مبوجب القوانني الواجبة التطبيق يف 

تلك الدول، كما ال يتحملون اأي م�شوؤولية عن ت�شهيل عملية البيع تلك.

اإجراءات عملية الكتتاب

تقّدم طلبات االكتتاب بال�شندات اإلى مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب. وتبداأ فرتة االكتتاب بال�شندات اإعتبارا من 
2016/11/17 وتنتهي يف 2016/12/29 ما مل يتم متديدها لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة اأو اأقل بحيث ال تزيد مدد 

التمديد يف جمموعها عن 60 يوما بعد احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال على التمديد )»فرتة االإكتتاب«(. ويجوز 
للجهة امل�شدرة، وفقًا لتقديرها املطلق، غلق باب االإكتتاب قبل انتهاء فرتة االإكتتاب اإذا مت االإكتتاب بكامل ال�شندات 

املطروحة لالإكتتاب اأو ترك باب االإكتتاب مفتوحًا حتى نهاية فرتة االإكتتاب.

يف هذا الق�شم، يق�شد بيوم العمل اليوم الذي يبا�شر فيه �شوق الكويت لالأوراق املالية اعماله املعتادة.  

املكتتبون

جميع االأ�شخا�ص الطبيعيني واجلهات املعنوية مبا يف ذلك ال�شركات واملوؤ�ش�شات والبنوك و�شناديق االإ�شتثمار، ما مل يكن 
حمظورًا عليهم متلك ال�شندات، ويرتتب على االكتتاب قبولهم ب�شروط االإ�شدار وكذلك هذه الن�شرة. 

طلبات الكتتاب

حترر وتقدم طلبات االكتتاب على منوذج الطلب املعد لذلك واملتوفر لدى وكيل االإكتتاب. ويجب ا�شتيفاء بياناته كاملة 
وبخط مقروء وتوقيعه من مقدمه مع تعزيزه بامل�شتندات املطلوبة. وي�شلم وكيل االإكتتاب اإلى املكتتب اإي�شال اإيداع بطلب 

ومببلغ االإكتتاب. ويعترب االإكتتاب تامًا بتمام اإيداع مبلغ االإكتتاب يف احل�شاب املخ�ش�ص لتلقي مبالغ االإكتتاب.

وتقدم طلبات اكتتاب االأفراد خالل مدة االكتتاب، ويراعى اإح�شار اأ�شل البطاقة املدنية )�شارية املفعول( و�شورة عنها. 
كما تقدم طلبات اكتتاب ال�شركات اأو اجلهات املعنوية خالل مدة االكتتاب وتوقع من املخول بتمثيلها بعد ختمها بختم 
ال�شركة امل�شدرة، ويرفق بها ما يدل على �شفة املخول بتمثيل ال�شخ�ص االعتباري والتوقيع على طلب االكتتاب مقرونًا 

ب�شورة م�شتخرج من ال�شجل التجاري والرخ�شة التجارية )وجميعها �شارية املفعول(.



21

�صداد قيمة الكتتاب

ت�شدد قيمة االكتتاب ب�شيك م�شريف اأو بحوالة م�شرفية على النحو املبني بطلب االكتتاب، ولن يقبل ال�شداد النقدي. 
ويجب ا�شتالم قيمة االكتتاب كاملة بح�شاب االكتتاب لدى وكيل االكتتاب خالل مدة االكتتاب وقبل تاريخ قفل باب 

االإكتتاب كحد اق�شى.

تخ�صي�ص ال�صندات

يتم تخ�شي�ص ال�شندات للمكتتبني خالل مدة اأق�شاها )7( �شبعة اأيام عمل بعد التاريخ املحدد لغلق باب االكتتاب. 
ويحتفظ وكيل االإكتتاب وال�شركة امل�شدرة بحقه يف رف�ص اأي طلب اكتتاب اأو اأي جزء منه اأو اإلغاء االكتتاب كليًا اأو 

جزئيًا ح�شبما يراه مالئمًا. وال يلتزم مدير االإ�شدار ووكيل االكتتاب باتباع طريقة معينة يف تخ�شي�ص ال�شندات. و�شيتم 
اإ�شعار املكتتبني بعدد ال�شندات والقيمة اال�شمية املخ�ش�شة لهم.

رد مبالغ الكتتاب وفوائ�صها

يف حال اإلغاء عملية اإ�شدار ال�شندات اأو عدم ا�شتكمالها الأّي �شبب كان اأو وجود فائ�ص يف مبالغ االإكتتاب عن �شندات مل 
يتم تخ�شي�شها، فاإنه �شيتم اإر�شال اإخطار للمكتتبني يف غ�شون )7( �شبعة اأيام عمل من تاريخ اتخاذ قرار عدم اإ�شدار 

ال�شندات اأو مدة اأق�شاها )7( �شبعة اأيام عمل بعد التاريخ املحدد لغلق باب االكتتاب ح�شب االأحوال. ويتم حتويل اأّي من 
االأموال التي يقت�شي اإعادتها اإلى املكتتبني اإما من خالل �شيكات بنكية اأو من خالل حتويل م�شريف. ويتم اإعادة االأموال 
يف غ�شون )7( �شبعة اأيام عمل من تاريخ اإخطار املكتتبني بذلك اأو مدة اأق�شاها )7( �شبعة اأيام عمل بعد التاريخ املحدد 

لغلق باب االكتتاب ح�شب االأحوال. ويف حال التاأخر يف حتويل االأموال التي يقت�شي اإعادتها اإلى املكتتبني عن )7( �شبعة 
اأيام عمل من تاريخ اتخاذ قرار عدم اإ�شدار ال�شندات اأو مدة اأق�شاها )7( �شبعة اأيام عمل بعد التاريخ املحدد لغلق باب 

االكتتاب ح�شب االأحوال، ترتتب على املبالغ الواجب اإعادتها اإلى املكتتبني فائدة حتت�شب على اأ�شا�ص �شعر اخل�شم املعلن 
من بنك الكويت املركزي بذلك التاريخ زائد 0.25%، وت�شري هذه الفائدة اعتبارًا من تاريخ انق�شاء فرتة ال�شبعة اأيام 

امل�شار اإليها اأعاله وحتى تاريخ ال�شداد.

�صوابط الكتتاب الأخرى

جميع طلبات االكتتاب نهائية وال يجوز الرجوع فيها الأي �شبب ولو قبل تاريخ غلق باب االكتتاب كما ال يجوز للمكتتب 
اإ�شافة اأي �شروط اأو قيود اإلى طلب االكتتاب. ويجب اأن يكون االكتتاب جديًا، ويحظر االكتتاب ال�شوري اأو االكتتاب 

باأ�شماء وهمية اأو بغري ذلك من الطرق. ويجب تقدمي طلبات االكتتاب وفقًا ملا ورد يف ن�شرة االكتتاب هذه قبل املوعد 
املحدد لغلق باب االكتتاب. و�شيتم ا�شتبعاد الطلبات املكررة، والطلبات غري امل�شتوفاة للبيانات املطلوبة اأو املخالفة 
للقانون، ما مل يتم ت�شحيحها خالل فرتة االكتتاب. ويف حال تقدمي طلب االكتتاب ممن ينوب عن املكتتب املوؤهل 

لالكتتاب طبقًا للقوانني ال�شارية والنظم والقواعد ذات العالقة، تخ�ش�ص ال�شندات با�شم ذلك املكتتب الوارد ا�شمه 
بطلب االكتتاب ويحتفظ كل من مدير االإ�شدار ووكيل االإكتتاب وال�شركة امل�شدرة – دون الرجوع للمكتتب – باحلق 
يف رف�ص اأي طلب اكتتاب اإذا تبني خمالفته ل�شروط واأحكام ن�شرة االإكتتاب اأو اإذا مل ي�شتوف كافة بياناته اأو اإذا مل 
يقرتن بامل�شتندات املبينة يف ن�شرة االكتتاب اأو بامل�شتندات االأخرى التي قد يطلبها مدير االإ�شدار ووكيل االإكتتاب. 

و�شوف ي�شدر مدير االإ�شدار ووكيل االإكتتاب اأو ال�شركة امل�شدرة اإ�شعار تخ�شي�ص لكل مكتتب ثابت به عدد ال�شندات 
املخ�ش�شة له وقيمتها اال�شمية. و�شتعمد ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك. )مقفلة( اإلى ت�شليم املكتتبني الذين قاموا 
ب�شداد القيمة اال�شمية الكاملة لل�شندات املكتتب بها يف املوعد املحدد يف ح�شاب االكتتاب اإي�شااًل يثبت ملكيتهم يف عدد 

ال�شندات التي خ�ش�شت لهم واملمثلة بعدد حمدد من ال�شندات املمثلة ب�شهادة ال�شند ال�شامل الذي يتم اإيداعه لدى 
ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك.)مقفلة( وت�شجيله با�شمها يف تاريخ االإ�شدار والذي ميثل 2,500 �شند فردي بفئة 
�شندات بقيمة )10,000 دينار كويتي( لكل �شند )ملزيد من التفا�شيل يرجى مراجعة موجز اأحكام ال�شندات املمثلة يف 

�شكل ال�شند ال�شامل(.
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شروط السندات 
سندات بقيمة 25 مليون دينار كويتي 

إستحقاق عام 2021
ت�شدر �شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شة �ص.م.ك )عامة( )وي�شار اإليها فيما بعد بـ »ال�صركة امل�صدرة«( 

�شندات دين بقيمة ا�شمية قدرها 25,000,000 دينار كويتي )وي�شار اإليها فيما بعد بـ »ال�صندات«( وتخ�شع الأحكام 
اإتفاقية وكالة موؤرخة يف تاريخ االإ�شدار )وي�شار اإليها فيما بعد بـ »اإتفاقية الوكالة«( وتخ�شع للتعديل اأو االإ�شافة اأو 

التغيري من وقت الآخر، ومربمة فيما بني ال�صركة امل�صدرة و البنك االأهلي الكويتي �ص.م.ك )عامة( وذلك ب�شفته 
وكيل ال�شداد لل�صندات واأي وكيل اآخر يتم تعيينه طبقا الأحكام اإتفاقية الوكالة من وقت الآخر )وي�شار اإليه فيما بعد 
بـ »وكيل ال�صداد«( وكما مت تعيني ال�شركة الكويتية للمقا�شة كم�شجل حملة ال�صندات  ووكيل املقا�شة لل�صندات 

)وي�شار اإليها فيما بعد بـ »امني ال�صجل«(، )وي�شار فيما بعد اإلى كل من وكيل ال�صداد وامني ال�صجل مب�شطلح 
»الوكالء«(.

وتت�شمن ن�شو�ص هذه ال�شروط ملخ�ص لالأحكام والتعاريف الواردة يف اتفاقية الوكالة، كما اأنها تخ�شع لالأحكام 
والتعاريف التف�شيلية الواردة يف اتفاقية الوكالة. وتتوافر �شور عن اتفاقية الوكالة لالإطالع والفح�ص من قبل 

حملة ال�صندات )وي�شار اإليهم فيما بعد بـ »حملة ال�صندات«( اأثناء �شاعات العمل الر�شمية لدى املركز الرئي�شي 
للوكيل املايل الرئي�صي. كما يحق حلملة ال�صندات اال�شتفادة من كافة االأحكام املن�شو�ص عليها يف اتفاقية 

الوكالة، كما يكونوا ملتزمني بتلك االأحكام ويعتربوا اأنهم قد اأُحيطوا بها علما ومن ثم ت�شري يف مواجهتهم كافة ما 

ورد بها من اأحكام. وت�شمل االإ�شارة يف هذه ال�شروط اإلى وكيل ال�صداد وامني ال�صجل اأي خلف خا�ص اأو عام الأي 
منهم يتم تعيينه فيما بعد طبقا الأحكام اإتفاقية الوكالة.

�صكل وفئات وملكية ال�صندات  -1

ت�شدر ال�صندات يف �شكل �شند واحد �شامل دون ق�شائم فائدة وذلك يف �شكل �شهادة �شند �شامل وجممع )وي�شار   1-1
اإليه فيما بعد بـ »ال�صند ال�صامل«( بالقيمة اال�شمية لها وامل�شار اإليها اأعاله )وي�شار اإليه فيما بعد بـ »القيمة 

ال�صمية لل�صندات«(.

1-2  جوز اإ�شتبدال ال�صند ال�صامل كليًا، ولي�ص جزئيًا، وذلك مقابل اإ�شدار 2,500 �شهادة �شند فردي حمدد ونهائي 
وم�شجل )وي�شار اإلى كل �شهادة منها مب�شطلح »�صهادة ال�صند الإ�صمي«( وذلك بفئة 10,000 دينار كويتي لكل 

�شهادة �شند اإ�شمي يف االأحوال التالية: )اأ( اإذا اأ�شبح اأي �شند م�شتحق ال�شداد مبوجب ال�شرط رقم 8، )ب( اإذا 
اأعلن امني ال�صجل التوقف عن مبا�شرة اأعماله ملدة )14( يوم عمل اأو اأعلن امني ال�صجل عن نيته يف التوقف عن 
العمل، اأو اإذا توقف بالفعل عن العمل، )ج( اإذا فقدت ال�صركة امل�صدرة الأي ميزة نتيجة الأي تغيري يطراأ على اأية 

قوانني اأو لوائح �شارية بدولة الكويت )اأو حدوث اأي تغري يف تف�شريها من قبل اجلهات الرقابية والر�شمية املعنية( 
اأو نتيجة حلدوث تغري يف ممار�شة امني ال�صجل الأعماله مل تكن لت�شري اإذا اتخذت ال�صندات �شورة �شهادات 

�شندات ا�شمية.

والأغرا�ص هذه ال�شروط واالأحكام ، فاإن »يوم العمل« يق�شد به اليوم الذي يبا�شر فيه �شوق الكويت لالأوراق املالية   
اعماله املعتادة. ويتم ترقيم كل �شهادة �شند اإ�شمي عند مبادلة �شهادة ال�شند ال�شامل برقم م�شل�شل يت�شمن رقم 
تعريفي يتم ت�شجيله على ال�شهادة ذات ال�شلة وكذلك لدى اأمني ال�صجل ووكيل املقا�صة والإيداع ويف املقر 

الرئي�شي لل�صركة امل�صدرة.

تنتقل ملكية ال�شندات بالت�شجيل يف �شجل حملة ال�صندات الذي يتم االحتفاظ به لدى امني ال�صجل. كما   3-1
�صتقوم ال�صركة امل�شدرة بالعمل على االحتفاظ ب�شجل حملة ال�صندات لدى مركز امني ال�شجل. وال يجوز 

الأي من حملة ال�صندات نقل ملكية اأي �شند يتم ت�شجيله اأثناء فرتة 15 يومًا تنتهي يف تاريخ ا�شتحقاق �شداد اأي 
مبلغ من الفائدة امل�شتحقة على ال�صندات اأو القيمة اال�شمية لل�صندات. وتتم كافة عمليات نقل ملكية ال�صندات 
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وقيدها يف �شجل حملة ال�صندات وفقًا لالئحة التف�شيلية اخلا�شة بنقل ملكية ال�صندات والتي ت�شري طبقا 
الأحكام قوانني دولة الكويت ووفقًا للقواعد ال�شارية لدى امني ال�صجل. كما يجوز تغيري الالئحة التف�شيلية 

اخلا�شة بنقل ملكية ال�صندات من قبل امني ال�صجل دون اإخطار م�شبق. ويعترب ال�شجل الذي يحتفظ به امني 
ال�صجل الدليل املطلق على ملكية ال�صندات. ويف هذه ال�شروط،  يق�شد بحامل ال�شند )فيما يتعلق باأي �شند( 

ال�شخ�ص امل�شجل باإ�شمه ال�شند ب�شجل حملة ال�صندات لدى امني ال�صجل.  وعند مبادلة ال�شند ال�شامل 
ب�شهادات �شندات ا�شمية، يعامل حامل اأي �شهادة �شند اإ�شمي والوارد اإ�شمه بها )ما مل ين�ص القانون خالف ذلك( 

على اأنه هو املالك املطلق لذلك ال�شند وذلك لكافة االأغرا�ص )�شواء قبل اأو بعد تاريخ اإ�شتحقاق ال�صندات(، 
وبغ�ص النظر عن اأي اإخطار باإدعاء ملكية �شهادة ال�شند اأو نظام اإدارة اأ�شول اأو تظهري على �شهادة ال�شند االإ�شمي 

اأو كتابة عليه، وكذلك بغ�ص النظر عن حاالت �شرقة اأو فقد �شهادة ال�شند االإ�شمي، وال يتحمل اأي �شخ�ص اأي 
م�شوؤولية ب�شاأن معاملة حامل ال�شند االإ�شمي على النحو املذكور.

2- مرتبة ال�صندات

ت�شكل ال�صندات التزاما مبا�شر وغري م�شروط وغري م�شمون يف ذمة ال�صركة امل�صدرة وتتمتع بذات االأولوية فيما 
بينها وبني االلتزامات االأخرى غري امل�شمونة التي ت�شتوي معها من ال�صركة امل�صدرة ، ودون اأي اأولوية فيما 

بينها وبع�شها البع�ص، كما تتمتع بذات االأولوية التي تتمتع بها كافة االلتزامات االأخرى احلالية اأو امل�شتقبلية غري 
امل�شمونة لل�صركة امل�صدرة، وذلك بخالف تلك االلتزامات التي تتمتع باأولوية طبقا الأحكام القانون. وذلك مع 

عدم االإخالل بحق الرجوع والتنفيذ على حمفظة االأ�شهم املقدمة من �شركة اللوؤلوؤة وامل�شجلة با�شم مدير املحفظة. 

3- �صرط الرهن ال�صلبي

طوال مدة بقاء ال�صندات قائمة، فاإنه ال يجوز لل�صركة امل�صدرة اأن متنح اأو ت�شمح بوجود اأي رهن اأو �شمان اأو اأولوية 
اأو قيد �شخ�شي اأو عيني )�شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر وباأي طريقة كانت( على اأي جزء اأو كل من اأ�شولها 

وحقوقها احلالية اأو امل�شتقبلية �شواء يف الوقت الراهن اأو م�شتقباًل ل�شمان �شداد اأي �صندات اأو اأوراق مالية 
م�شدرة )اأيا كان �شكلها(، اأو اأي كفالة اأو تعوي�ص يتعلق باأي مديونية تت�شل باأية �صندات اأو اأوراق مالية م�شدرة 

)اأيا كان �شكلها( اإال اإذا قامت ال�صركة امل�صدرة قبل اأو اأثناء اإن�شاء تلك املديونية اأو تقدمي مثل ذلك الرهن 
اأو ال�شمان اأو االأولوية اأو القيد ال�شخ�شي اأو العيني برتتيب ومنح ال�صندات القائمة رهنا اأو �شمانا اأو اأولوية اأو 

قيد �شخ�شي اأو عيني مماثل وبدرجة م�شاوية ومعادلة )وبنف�ص ال�شروط( املمنوحة للغري وبطريقة توؤدي اإلى متتع 
ال�صندات بذات مرتبة ودرجة الرهن اأو ال�شمان اأو االأولوية اأو القيد ال�شخ�شي اأو العيني املمنوح �شمانا للمديونية 

الناجتة عن ال�صندات اأو االأوراق املالية امل�شدرة ، وذلك ما مل يتم احل�شول على تنازل و/اأو موافقة على ذلك من 
قبل هيئة حملة ال�صندات. 

4- الفائدة على ال�صندات

ت�شتحق الفائدة على ال�صندات وفقا ل�شعر الفائدة )كما هو حمدد اأدناه( وذلك اعتبارًا من تاريخ الإ�صدار   1-4
وتدفع يف نهاية كل ثالثة اأ�شهر تلي تاريخ االإ�شدار )ويعرف كل تاريخ من هذه التواريخ مب�شطلح »تاريخ �صداد 

الفائدة«(. وتكون مدة الفائدة هي كل فرتة تبداأ من تاريخ االإ�شدار اأو اأي تاريخ من تواريخ �شداد الفائدة وتنتهي 

يف تاريخ �شداد الفائدة التايل بعد ثالثة اأ�شهر )وي�شار اإليه فيما بعد بـ »مدة الفائدة«(. ويتوقف ا�شتحقاق 
الفائدة على ال�صندات يف تاريخ اال�شتحقاق النهائي )على النحو املعرف اأدناه( اإال اإذا مت حجز اأو رف�ص �شداد 

القيمة اال�شمية لل�صندات الأي �شبب من االأ�شباب. ويف تلك احلالة، ي�شتمر ا�شتحقاق الفائدة )قبل وبعد اأي حكم 
ق�شائي( حتى تاريخ اإمتام �شداد القيمة اال�شمية لل�صندات بالكامل دون اإحت�شاب فائدة عن اليوم الذى يتم فيه 

ال�شداد.

وقد حدد �شعر الفائدة واجب التطبيق على مدة الفائدة ب�شعر اخل�شم املعلن من بنك الكويت املركزي )على النحو   2-4
املعرف اأدناه( م�شافًا اإليه هام�ص بن�شبة )225( نقطة اأ�شا�ص اأي )2.25%( باملائة �شنويًا )وي�شار اإليه فيما بعد بـ 

»�صعر الفائدة«(. ويحدد �شعر ومبلغ الفائدة ب�شورة ربع �شنوية من قبل وكيل ال�صداد وذلك قبل يومي عمل من 
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مدة الفائدة الالحقة ذات ال�شلة )وي�شار اإليه فيما بعد بـ »تاريخ حتديد الفائدة«(. ويعرف �شعر اخل�شم باأنه 
ال�شعر املعلن من بنك الكويت املركزي للدينار الكويتي وي�شري اعتبارًا من ال�شاعة 12 ظهرًا بتوقيت دولة الكويت 

يف تاريخ حتديد الفائدة )كما يظهر على �شفحة بنك الكويت املركزي، ويف حالة عدم توفر ذلك، يكون �شعر 
اخل�شم هو �شعر اخل�شم املعلن من بنك الكويت املركزي والذي يحدده  وكيل ال�صداد بح�شن نية، ويف حالة عدم 

متكن وكيل ال�صداد من حتديد �شعر اخل�شم بح�شن نية، فاإنه يعتمد يف تلك احلالة باآخر �شعر خ�شم معلن من 
بنك الكويت املركزي فيما يتعلق باآخر مدة فائدة �شابقة )وي�شار اإليه فيما بعد بـ »�صعر اخل�صم املعلن من بنك 

الكويت املركزي«(.

5- ال�صرتداد وال�صراء والإلغاء

5-1 اال�شرتداد

يتم اإ�شرتداد ال�صندات بقيمتها االأ�شلية )باالإ�شافة اإلى الفائدة امل�شتحقة عن اآخر مدة فائدة( يف تاريخ   
اال�شتحقاق النهائي يف دي�صمرب 2021 )وي�شار اإليه فيما بعد بـ »تاريخ ال�صرتداد«(، وذلك كله ما مل يتم 
اإ�شرتداد ال�صندات قبل ذلك التاريخ من قبل ال�شركة امل�شدرة بناء على طلب ال�شركة امل�شدرة اإعتبارا من 

التاريخ املحدد ل�شداد فوائد ال�صندات الواقع يف نهاية ال�شنة الثالثة بعد تاريخ االإ�شدار اأو الأ�شباب �شريبية على 
النحو الوارد يف هذه الن�شرة.

5-2 اال�شرتداد الأ�شباب �شريبية

يجوز لل�صركة امل�صدرة ح�شب اختيارها وبعد تقدميها اخطارًا )غري قابل للرجوع فيه حتى التاريخ املحدد   
لال�شرتداد( على اأال تقل مدته عن 30 )ثالثني( وال تزيد عن 45 )خم�شة واأربعني( يوما اأن تطلب ا�شرتداد جميع 
ال�صندات )ولي�ص بع�شها( بقيمتها االأ�شلية م�شافا اإليها الفوائد امل�شتحقة بتاريخ اال�شرتداد )عدا اليوم املحدد 

لال�شرتداد( وذلك نتيجة اأي حال خارجة عن ارادته يرتتب عليها دفع مبالغ ا�شافية على النحو الوارد يف هذه 
الن�شرة.

5-3 ال�شراء

يجوز لل�صركة امل�صدرة �شراء ال�صندات يف اأي وقت باأي �شعر مطروح يف ال�شوق اأو خالف ذلك.  

5-3 اإعادة البيع اأو االإلغاء

يجوز لل�صركة امل�صدرة اإعادة بيع اأية �صندات تقوم ب�شرائها مبوجب البند رقم 5-2 اأعاله وا�شتخدام حقوق   
الت�شويت اخلا�شة بها اأو اإلغائها، وفى حالة اإلغائها فاإنه ال يجوز اإعادة بيعها اأو اإعادة اإ�شدارها.

6- �صداد الدفعات

�شوف يتم �شداد دفعات الفائدة فيما يتعلق بال�صندات التي ميثلها ال�شند ال�شامل مقابل تقدمي ال�شند ال�شامل   1-6
للتاأ�شري عليه مبا يفيد ال�شداد، ويف حالة عدم ا�شتحقاق اأية مبالغ اأخرى م�شتحقة عن ال�صندات، يتم ت�شليم 
ال�شند ال�شامل اإلى ال�صركة امل�صدرة. و�شوف يتم التاأ�شري بت�شجيل لكل دفعة يتم �شدادها على ملحق ال�شند 

ال�شامل من قبل ال�صركة امل�صدرة اأو نيابًة عنها اأو من قبل وكيل ال�صداد الذى يتم تعيينه )على النحو الوارد 
تعريفه اأدناه(.

تقوم ال�صركة امل�صدرة بتعيني وكيل �شداد رئي�شي مبوجب اتفاقية وكالة وذلك ل�شداد الدفعات املتعلقة   2-6
بال�صندات. ويجوز لل�صركة امل�صدرة ا�شتبدال اأو اإنهاء تعيني وكيل ال�شداد اأو اأي وكيل �صداد، اأو تعيني وكالء 

�شداد اإ�شافيني اأو اآخرين، اأو اتخاذ اأي من االإجراءات ال�شابقة معًا. و�شوف يتم ن�شر اإخطار باإبرام اأية اتفاقية 
وكالة اأو تعيني اأو تغيري وكيل ال�شداد اأو اأي وكيل �صداد اأو اإ�شافة اإليهم، اأو اأي تغيري يف مكاتبهم املحددة وذلك 

وفقا لل�شرط رقم 14 اخلا�ص باالإخطارات.
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يف حال مل ي�شادف تاريخ ا�شتحقاق �شداد اأي مبلغ �شواء كان من القيمة االأ�شلية لل�صندات اأو مبلغ الفائدة فيما   3-6
يتعلق باأي �شند يوم عمل ، فيكون املبلغ املذكور م�شتحقًا لل�شداد يف مكان �شداد املبلغ امل�شتحق يف يوم العمل التايل، 

وت�شتحق  فائدة اإ�شافية حتت�شب على �شعر الفائدة ال�شاري خالل مدة الفائدة املعنية نتيجة مثل ذلك التاأخري.  

7- ال�صرائب

تلتزم ال�صركة امل�صدرة ب�شداد كافة دفعات املبالغ االأ�شلية والفوائد من قبلها دون حجز اأو اقتطاع  حل�شاب اي 
�شرائب اأو ر�شوم حالية اأو م�شتقبلية اأيا كانت طبيعتها تفر�ص بدولة الكويت اأو نيابة عنها، اأو مما قد تفر�شه اأية 

جهة ر�شمية يف دولة الكويت اأو يفر�ص نيابة عنها اإذا كانت لتلك اجلهة �شالحية فر�ص ال�شرائب، اإال اإذا كان مثل 
ذلك احلجز اأو االقتطاع يتم مبوجب القانون. ويف تلك احلالة، تلتزم ال�صركة امل�صدرة ب�شداد اأية مبالغ اإ�شافية 

الزمة بحيث تكون املبالغ ال�شافية التي يح�شل عليها حاملوا ال�صندات بعد ذلك احلجز اأو االقتطاع معادلة للمبالغ 
االأ�شلية والفائدة التي كان �شيح�شل عليها حاملوا ال�صندات فيما يتعلق بال�صندات يف حالة عدم وجود مثل ذلك 
احلجز اأو االقتطاع؛ وي�شتثنى من ذلك اأنه لن تكون ال�صركة امل�صدرة ملزمة ب�شداد مثل تلك املبالغ االإ�شافية فيما 
يتعلق باأية �صندات مقدمة لل�شداد فيما يتعلق بال�شرائب والر�شوم التي يتحملها حامل ال�شند الذي يكون م�شوؤواًل عن 

تلك ال�شرائب اأو الر�شوم فيما يتعلق بال�صندات التي ميلكها، وذلك ب�شبب وجود عالقة حلامل تلك ال�صندات مع 
دولة الكويت جتعله خا�شعا لتلك ال�شرائب والر�شوم ولي�ص فقط نتيجة جمرد امتالكه لتلك ال�صندات اأو ا�شتالم 

القيمة اال�شمية لل�صندات اأو الفائدة املتعلقة بها. وفى جميع االأحوال يجوز لل�صركة امل�صدرة ح�شب مطلق 
اإختيارها اإ�شرتداد كل ال�صندات - ولي�ص جزءا منها فقط - يف حالة حتملها ل�شرائب يف حالة كون هذه ال�شرائب 

مكلفة باملقارنة لقيمة االإ�شدار وتكلفة االإ�شدار ح�شبما تقرره ال�صركة امل�صدرة يف هذا ال�شاأن.

8- حالت الإخالل

يعترب حدوث و/اأو اإ�شتمرار حالة واحدة اأو اأكرث من احلاالت التالية )وي�شار اإلى كل منها على حده فيما بعد بـ 
»حالة الإخالل«(:

تعذر على ال�صركة امل�صدرة �شداد القيمة اال�شمية لل�صندات )�شواء عند اال�شتحقاق اأو عند اال�شرتداد اأو يف اأي   )1
حالة اأخرى( ملدة ثالثة اأيام عمل )3( بعد تاريخ اال�شتحقاق، اأو

عدم متكن ال�صركة امل�صدرة من �شداد اأي فائدة عن اأي من ال�صندات ملدة ثالثة اأيام عمل )3( بعد تاريخ   )2
اال�شتحقاق، اأو

اإ�شتحقاق اي جزء من مديونية على ال�صركة امل�صدرة عن اأي مبالغ مقرت�شة و/اأو اأوراق مالية �شادرة عنها، )اأيا   )3
كان �شكلها( قبل تاريخ اإ�شتحقاقها بقيمة ال تقل عن مبلغ 10,000,000 دينار كويتي )ع�شرة ماليني دينار كويتي( 
ما مل يتم ت�شحيح ذلك خالل ثالثة اأيام عمل )3( بعد تاريخ حدوث ذلك االإ�شتحقاق، وذلك بغ�ص النظر عما اإذا 
كان ذلك االإ�شتحقاق املبكر ناجت عن حالة اإخالل اأو وجود دعوى ق�شائية اأو وقوع فعل اأو اإمتناع عن القيام باإلتزام 

ما من جانب ال�صركة امل�صدرة طبقا الأحكام و�شروط تلك املديونية اأو االأوراق املالية ال�شادرة عن ال�صركة 
امل�صدرة، اأو

مع عدم االإخالل باأحكام ال�شروط الواردة بالفقرات )اأ(، و)ب( و )ج( من هذا ال�شرط رقم )8( اأعاله، اإذا قامت   )4
ال�صركة امل�صدرة باالإخالل اأو عدم مراعاة اأي �شرط اأو تعهد )مبا يف ذلك �شرط الرهن ال�شلبي اأو خالف ذلك( 

اأو تعهدات اأو اإقرارات اأو بيانات اأو �شمانات اأو اأي اتفاق اآخر ورد يف اأي من الوثائق املتعلق بال�صندات واإ�شتمر 
ذلك ملدة 30 يوم عمل بعد تاريخ اإر�شال اإخطار خطي بذلك االإخالل من قبل ممثل هيئة حملة ال�صندات )على 

النحو الوارد تعريفه يف ال�شرط رقم 12( اإلى ال�صركة امل�صدرة اأو وكيل ال�شداد املعني من قبلها يطلب من 
ال�صركة امل�صدرة معاجلة ذلك االأمر، اأو

اإذا توقفت ال�صركة امل�صدرة عن �شداد اأي من مديوناتها يف تواريخ ا�شتحقاقها، اأو اإذا توقفت عن ممار�شة   )5
ن�شاطها اأو جزء كبري من ن�شاطها ، اأو
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اإذا �شدر اأمر اأو قرار نافذ املفعول يتعلق بت�شفية اأو حل ال�صركة امل�صدرة، اأو  )6

اإذا قامت ال�صركة امل�صدرة ببيع اأو نقل ملكية اأو الت�شرف يف اأعمالها وم�شاريعها اأو اأ�شولها اأو الت�شرف فيها   )7
باأي �شكل اآخر �شواء بطريق مبا�شر اأو غري مبا�شر، و�شواء مت ذلك الت�شرف على كامل تلك االأعمال وامل�شاريع 

واالأ�شول اأو على اأي جزء منها، وي�شتثنى من ذلك الت�شرفات التي تتم بالقيمة ال�شوقية العادلة اأو يف اإطار املمار�شة 
االعتيادية الأعمال ال�صركة امل�صدرة، كما ي�شتثنى من ذلك اأي ت�شرف متت املوافقة على �شروطه م�شبقًا مبوجب 

قرار من هيئة حملة ال�صندات امل�شار اإليها يف ال�شرط رقم 12. ولهذه االأغرا�ص، فاإن �شدور �شهادة من مدققي 
ح�شابات ال�صركة امل�صدرة تفيد براأي مدققي احل�شابات املذكورين عما اإذا كانت االأعمال اأو امل�شاريع اأو االأ�شول 

)اأو اأي جزء منها( التي مت الت�شرف فيها ت�شكل جزءا كبريا من اأعمال اأو م�شاريع اأو اأ�شول ال�صركة امل�صدرة 
من عدمه تعترب مبثابة دليل نهائي ودامغ وملزم يف مواجهة ال�صركة امل�صدرة واأي وكيل �شداد رئي�شي مت تعيينه 

وكذلك يف مواجهة حملة ال�صندات، وذلك مامل يكون هناك خطاأ ظاهر بتلك ال�شهادة، اأو

اإذا متت اأي من اإجراءات التنفيذ اجلربي اأو بالرهن على كافة اأ�شول ال�صركة امل�صدرة اأو م�شاريعها اأو على جزء   )8
موؤثر منها، اأو مت تعيني حار�ص ق�شائي اأو م�شفى على كافة تلك االأ�شول وامل�شاريع اأو على جزء موؤثر منها، اأو يف 

حالة توقيع اأي حجز حتفظي اأو تنفيذي اأو التنفيذ اأو اأي عملية اأخرى يتم فر�شها اأو تنفيذها على كافة املمتلكات 
املنقولة اأو غري املنقولة من ممتلكات ال�صركة امل�صدرة، اأو مت رفع دعوى ق�شائية ب�شاأن اأي مما ذكر، �شواًء كليا اأو 
جزئيًا، وذلك عقب �شدور حكم اأو اأمر ق�شائي من حمكمة اأو جهة اإخت�شا�ص ومل يتم اإلغاء اأي من تلك االإجراءات 

اأو االإعفاء منه اأو �شداد ما ي�شتحق ب�شببه يف غ�شون 30 يوم عمل ، اأو

اإذا اأ�شبحت ال�صركة امل�صدرة مفل�شة اأو غري قادرة على �شداد ديونها العامة يف تواريخ اإ�شتحقاقها، اأو اإذا مت   )9
تقدمي طلب تعيني م�شفي لها اأو مدير تفلي�شة اأو وافقت على تعيني م�شفى اأو مت تعيني م�شفى اأو مدير تفلي�شة اأو 
حار�ص عليها، اأو اإذا اتخذت اأي اإجراءات مبوجب اأي قانون ب�شاأن تعديل اأو تاأجيل التزاماتها اأو اأي جزء منها، اأو 

اإذا قامت ب�شلح واقي من االإفال�ص اأو بتنازل عام اأو ترتيب اأو اتفاق مع دائنيه اأو ل�شاحلهم اأو اأي اإجراء م�شابه، اأو 
اإذا توقفت عن تنفيذ اأعمالها اأو اأي جزء اأ�شا�شي منها، اأو

10( اإذا مل تتمكن ال�صركة امل�صدرة من اإ�شدار بياناتها املالية ال�شنوية املجمعة املدققة يف غ�شون 120 يوما من 
انتهاء ال�شنة املالية اخلا�شة بها، اأو اإذا مل تتمكن من اإ�شدار البيانات املالية املرحلية املجمعة واملراجعة يف غ�شون 

90 يومًا من انتهاء كل ربع �شنة.

وعند وقوع اأي من حاالت االإخالل امل�شار اإليها اأعاله، فاإن القيمة اال�شمية لل�صندات )باالإ�شافة اإلى الفائدة 
امل�شتحقة عنها( تكون م�شتحقة وواجبة ال�شداد على الفور وذلك وفقا ملا يقرره ممثل هيئة حملة ال�صندات 

ومبوجب اإخطار خطي ي�شدر باللغة االإجنليزية اأو اللغة العربية اإلى ال�صركة امل�صدرة، وذلك دون حاجة التخاذ 
اأي اإجراءات ق�شائية يف تاريخ ا�شتالم ذلك االإخطار اخلطي من ال�صركة امل�صدرة، اإال اإذا مت تدارك كافة حاالت 

االإخالل املتعلقة بكافة ال�صندات قبل ذلك التاريخ. 

9- التقادم

9-1 يتقادم احلق يف اإ�شتالم القيمة اال�شمية لل�شند اإذا مل يتم تقدميه لل�شداد خالل فرتة ع�شرة اأعوام من تاريخ 
اإ�شتحقاقه النهائي.

9-2 تتقادم الفائدة امل�شتحقة عن اأي �شند اإذا مل يتم تقدمي ال�شند ل�شداد تلك الفوائد خالل مدة خم�ص �شنوات من 
تاريخ اإ�شتحقاق ال�شند املعني.

10-  وكيل ال�صداد 

10-1 يعمل وكيل ال�صداد اأو اأي وكيل يتم تعينيهم مبوجب اتفاقية الوكالة كوكالء لل�شركة امل�شدرة فقط وال 
           يتحملون اأي التزام جتاه حملة ال�صندات وال تربطهم بهم اأية عالقة وكالة اأو اإدارة اأموال للغري.
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10-2 يجوز تعديل اأي اتفاقيات وكالة من قبل اأطرافها وذلك دون احل�شول على موافقة حملة ال�صندات لغر�ص 
تو�شيح اأي غمو�ص اأو �شرط ي�شوبه خلل اأو نق�ص اأو لتو�شيح خطاأ اأو على اأي نحو يراه اأطراف االتفاقية �شروريًا 
اأو مرغوبًا على اأال يتعار�ص ذلك التعديل يف راأي اأطراف تلك االتفاقية مع �شروط واأحكام ال�صندات واأال ي�شكل 

�شررًا موؤثرًا مب�شالح حملة ال�صندات اأو اأي وكيل �شداد رئي�شي اأو وكيل �شداد مت تعيينه.

11- ا�صتبدال ال�صندات

يف حالة تعر�ص اأي �شند للتلف اأو الطم�ص اأو ال�شرقة اأو ال�شياع، فاإنه يجوز ا�شتبداله يف مكتب ال�صركة امل�صدرة   
يف دولة الكويت )اأو يف اأي مكان/اأماكن اأخرى ح�شبما تقرره ال�صركة امل�صدرة من وقت الآخر ويتم اإ�شدار 

اإخطار بذلك وفقا لل�شرط رقم 12( وذلك نظري �شداد امل�شروفات املتعلقة بذلك اال�شتبدال، على اأن يتم ذلك 
وفقا لل�شروط اخلا�شة باإثبات ما تعر�ص له ال�شند وتقدمي براءة الذمة الالزمة وفقا ملا تطلبه ال�صركة امل�صدرة 

يف احلدود املعقولة وطبقا للقانون. كما يتعني ت�شليم ال�صندات التالفة اأو املطمو�شة قبل اإ�شدار ال�صندات 
البديلة لها.

12- هيئة حملة ال�صندات

تتكون هيئة حلملة ال�صندات من جميع حملة ال�صندات ويكون لهذه الهيئة ممثل قانوين من بني اأع�شائها   
اأو تختاره من الغري وعلى ال�صركة امل�صدرة خالل �شهر من تاريخ انتهاء االكتتاب يف ال�صندات اأن تدعو هيئة 

حملة ال�صندات للموافقة على النظام اخلا�ص بها وانتخاب اأو اختيار ممثلها. واإذا مل تدع ال�صركة امل�صدرة 

هيئة حملة ال�صندات لالجتماع خالل هذه املدة فاإن لكل ذي �شاأن اأن يطلب من هيئة ا�شواق املال دعوة حملة 
ال�صندات لالجتماع وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلب. ويكون ن�شاب 

اإجتماعات واإ�شدار قرارات هيئة حملة ال�صندات طبقا الأحكام القانون رقم )7( ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء 
والئحة التنفيذية رقم )72( ل�شنة 2015 وتعديالتهما. 

13- الإخطارات

13-1  تعترب االإخطارات قد �شلمت ر�شميًا اإلى حملة ال�صندات كما تعترب منتجة الآثارها اإذا مت ت�شليمها باليد اأو 
ن�شرها يف اإحدى ال�شحف الرئي�شية التي يتم توزيعها ب�شفة عامة يف دولة الكويت، واإذا كان االإخطار يتعلق 

بدعوة اجتماع هيئة حملة ال�صندات، فعالوة على الت�شليم باليد اأو بالن�شر على ال�صركة امل�صدرة التقدمي 
اإلى اجلهة الرقابية املخت�شة بطلب ن�شر ذلك االإخطار يف اجلريدة الر�شمية )الكويت اليوم(. ويعترب مثل ذلك 

االإخطار قد اأر�شل يف تاريخ الن�شر يف تلك ال�شحيفة اليومية �شريطة اأنه اإذا كان ذلك االإخطار يتعلق باجتماع 
هيئة حملة ال�صندات فاإنه يعترب قد اأر�شل يف تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية )الكويت اليوم(. ويف حال ن�شر 

ذلك االإخطار اأكرث من مرة، يعترب االإخطار قد اأر�شل يف تاريخ اأول ن�شر له، وي�شحح ح�شور حملة ال�صندات 
الإجتماع هيئة حملة ال�صندات كافة اإجراءات الدعوة حل�شور ذلك االإجتماع.

13-2  يتعني اأن تكون االإخطارات املوجهة اإلى اأي من حملة ال�صندات يف غري حاالت الدعوة اإلى اإجتماع هيئة حملة 
ال�صندات هيئة حملة ال�صندات يف �شورة خطية، واأن تر�شل اإلى حامل ال�صندات املعني عن طريق اإيداعها 

لدى وكيل ال�شداد، كما يجوز اأن يتم ت�شليم اأي من تلك االإخطارات من خالل نظام املقا�شة وفقا لقواعده 
واإجراءاته املعروفة واجبة التطبيق من قبل وكيل املقا�شة وذلك اإذا كانت ال�صندات مملوكة �شمن نظام مقا�شة 

لدى وكيل مقا�شة.

14-     القانون احلاكم

تخ�شع اتفاقية الوكالة وكذلك ال�صندات الأحكام القوانني واللوائح ال�شارية يف دولة الكويت.  
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15-    الخت�صا�ص الق�صائي

وافقت ال�صركة امل�صدرة موافقة غري قابلة للعزل ل�شالح حملة ال�صندات على اأن تكون حماكم دولة الكويت    1-15
هي املحاكم ذات االخت�شا�ص الق�شائي احل�شري وذلك لت�شوية اأية نزاعات قد تن�شاأ عن ال�صندات اأو ما يتعلق 

بها، وبالتايل فاإن ال�صركة امل�صدرة قد وافقت واأكدت على االخت�شا�ص الق�شائي احل�شري ملحاكم دولة 
الكويت. 

يجوز حلملة ال�صندات رفع اأية دعوى ق�شائية اأو اتخاذ اأية اإجراءات ق�شائية ب�شاأن ال�صندات اأو ما يتعلق بها    2-15
)وي�شار اإليها جميعًا مب�شطلح »الإجراءات الق�صائية«( �شد ال�صركة امل�صدرة اأمام اأية حمكمة اأخرى 

ذات اخت�شا�ص ق�شائي وذلك بالتزامن مع االإجراءات الق�شائية يف اأي عدد من الدول.

موجز أحكام السندات الممثلة في شكل السند الشامل
 يت�شمن ال�شند ال�شامل اأحكام خا�شة تنطبق على ال�شندات التي ميثلها هذا ال�شند ال�شامل، وبع�ص من تلك االأحكام 

اخلا�شة قد تعمل على تغيري تاأثري �شروط واأحكام ال�شندات املن�شو�ص عليها يف هذه الن�شرة. وفيما يلي بيان تاأثريات 
تلك االأحكام الواردة يف ال�شند ال�شامل.

�شوف يتم اإثبات ال�شندات ذات �شعر الفائدة املتغري بالدينار الكويتي مبوجب �شند �شامل لكل �شريحة دون ق�شائم فوائد 
وذلك يف منوذج م�شجل ميثل عدد 2,500 �شند فردى بفئة �شندات بقيمة 10,000 دينار كويتي )ع�شرة اآالف دينار 

كويتي(. و�شوف يتم اإيداع ال�شند ال�شامل حل�شاب املكتتبني لدى ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك. يف التاريخ املحدد 
الإ�شدار ال�شندات.  وطوال فرتة متثيل ال�شندات واإثباتها مبوجب ال�شند ال�شامل، فاإنه يجوز نقل ملكية تلك ال�شندات 

املثبتة مبوجب ال�شند ال�شامل من خالل قواعد نقل امللكية والتقا�ص وفقًا للقواعد واالإجراءات املطبقة يف �شركة الكويتية 
للمقا�شة �ص.م.ك.

و�شوف يكون ال�شند ال�شامل قابل للمبادلة كليًا ولي�ص جزئيًا اإلى �شهادات �شندات فردية م�شجلة حمددة وذلك يف احلاالت 
التالية: )اأ( اإذا اأ�شبح اأي �شند م�شتحقًا مبوجب ال�صرط رقم 8 من �صروط ال�صندات، )ب( اإذا اأعلنت ال�شركة 

الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك. التوقف عن مبا�شرة اأعمالها لفرتة 14 يوم عمل  مت�شلة )بخالف حاالت العطالت الر�شمية 
وما �شابه ذلك( اأو اأعلنت عن نيتها يف التوقف عن العمل، اأو اإذا توقفت بالفعل عن العمل، او )ج(  فقدت ال�شركة 
امل�شدرة الأي ميزة نتيجة الأي تغري يطراأ على اأية قوانني اأو لوائح )اأو حدوث اأي تغري يف تف�شريها من قبل اجلهات 

الرقابية الر�شمية املعنية( اأو نتيجة حلدوث تغري يف ممار�شة ال�شركة امل�شدرة مل تكن لتحدث اإذا اإتخذت ال�شندات 
�شورة �شهادات �شندات ا�شمية.  ولهذا الغر�ص، فيق�شد بـ »يوم العمل« اليوم الذي يبا�شر فيه �شوق الكويت لالأوراق 

املالية اعماله املعتادة.

وطوال فرتة االإحتفاظ بال�شند ال�شامل لدى ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك.، فاإنه يجوز ت�شليم االإخطارات التي يتعني 
اإر�شالها من ال�شركة امل�شدرة الى ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك. طاملا كانت االإخطارات تن�شر اأي�شًا يف الكويت 

وفقًا ل�شروط االإخطارات الواردة ب�شروط ال�شندات.

يعترب مالك ال�شند ال�شامل هو ال�شخ�ص الوحيد الذي يحق له ا�شتالم �شداد القيمة اال�شمية لل�شندات والفائدة اخلا�شة 
بال�شندات التي ميثلها ال�شند ال�شامل، ويتعني على كل �شخ�ص �شاحب احلق يف اأي �شند من ال�شندات التي ميثلها ال�شند 

ال�شامل اأن يراجع ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك. فقط ال�شتالم ح�شته من كل دفعة ت�شددها ال�شركة امل�شدرة 
ملالك ال�شند ال�شامل. 

و�شوف يتم �شداد دفعات املبالغ االأ�شلية والفائدة، فيما يتعلق بال�شندات التي ميثلها ال�شند ال�شامل مقابل تقدمي ال�شند 
ال�شامل للتاأ�شري عليه مبا يفيد ذلك، ويف حالة عدم ا�شتحقاق اأية مبالغ اأخرى فيما يتعلق بال�شندات، يتم اإعادة اأ�شل 

ال�شند ال�شامل اإلى ال�شركة امل�شدرة.  و�شوف يتم التاأ�شري بكل دفعة على اجلدول املرفق بال�شند ال�شامل من قبل ال�شركة 
امل�شدرة اأو نيابًة عنها اأو من قبل وكيل ال�شداد الذى يتم تعيينه.
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الغرض من االصدار واستخدامات حصيلة االصدار
يبلغ اإجمايل ح�شيلة اإ�شدار ال�شندات التي �شيتم ا�شتخدامها يف متويل اأن�شطة ال�شركة امل�شدرة املختلفة بعد ا�شتقطاع 

تكاليف االإ�شدار لل�شندات والتي ت�شمل الت�شويق وامل�شروفات االإدارية والقانونية والطباعة والتي �شيقوم امل�شدر ب�شدادها 
من قيمة ال�شندات. 

ويو�شح اجلدول التايل تفا�شيل اإ�شتخدام عوائد ال�شندات:

املبلغ )دينار كويتي( اال�شتخدامات 
24,531,250 متويل اأن�شطة ال�شركة امل�شدرة املختلفة 

تكاليف االإ�شدار وت�شويق ال�شندات وامل�شروفات االإدارية والقانونية والطباعة 125,000
التكاليف املتوقعة ملديري اال�شدار امل�شاعدين 343,750

االإجمايل 25,000,000

نبذة عن الشركة المصدرة 
نظرة عامة على املجموعة  1

م ال�شناعي للبالد  تاأ�ش�شت جمموعة ال�شناعات الوطنية للم�شاركة يف تطوير البنية التحتية الكويتية وتعزيز التقدُّ  
من خالل حت�شني �شناعة مواد البناء. وقد برزت املجموعة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية على اأنها ال�شركة القاب�شة 

اال�شتثمارية �شاحبة اأكرب اأ�شول ا�شتثمار وواحدة من بيوت اال�شتثمار الرائدة يف املنطقة مما حباها بدور حموري 
يف تر�شيخ ما تطمح اإليه الكويت من حتوُّل اإلى ال�شناعة. واليوم، لدى املجموعة حوافظ ا�شتثمارية حافلة باالأعمال 

التجارية املحورية واال�شتثمارات اال�شرتاتيجية واال�شتثمارات املالية يف مواد البناء وكذلك يف االأعمال الهند�شية 
املتخ�ش�شة والبرتوكيماويات واخلدمات املالية ومن�شاآت الت�شنيع وخدمات النفط والغاز وقطاع العقارات.

تاريخ املجموعة وخلفية عنها  2

جمموعة ال�شناعات الوطنية واحدة من كربى ال�شركات القاب�شة من حيث اإجمايل االأ�شول وحقوق امل�شاهمني يف   
�شوق الكويت لالأوراق املالية، وقد تاأ�ش�شت عام 1961 على هيئة �شركة م�شاهمة كويتية مقفلة طبقا الأحكام قانون 

ال�شركات الكويتي رقم 15 ل�شنة 1960. وبداأت براأ�ص مال مدفوع قدره 20 مليون روبية اأي ما عادل 1.5 مليون 
دينار كويتي اآنذاك. وكان من بني ال�شركاء املوؤ�ش�شني للمجموعة حكومة الكويت )»احلكومة«(، بن�شبة 51% من 

االأ�شهم، وبع�ص العائالت التجارية الكويتية املعروفة والتي ال تزال متتلك اأ�شهما يف املجموعة اإلى يومنا هذا. وتولَّت 
جمموعة ال�شناعات الوطنية م�شئولية ت�شغيل م�شنعني كانت احلكومة متتلكهما منذ عام 1955 حيث كان اأولهما 

عت  م�شنع منتجات اإ�شمنتية وثانيهما م�شنع طوب ومنتجات م�شنوعة من االأحجار اجلريية. ويف عام 1962، تو�شَّ
املجموعة يف �شناعة موا�شري املياه وال�شرف ال�شحي ولوازمها من خالل تاأ�شي�شها لكل من �شركة اأ�شب�شتو�ص الكويت 

و�شركة ال�شناعات البال�شتيكية.
وقد لعبت املجموعة دورا اأ�شا�شيا يف تطوير القاعدة ال�شناعية لدولة الكويت يف فرتات ال�شتينيات وال�شبعينيات من   

خالل امل�شاركة يف تاأ�شي�ص واإمناء �شركات مثل �شركة اأ�شمنت الكويت و�شركة الكويت ل�شناعات املوا�شري املعدنية 
ل منو املجموعة  واملقاولة و�شركة اخلدمات البحرية و�شركة اخلليج للكابالت وال�شناعات الكهربائية. ت�شارع معدَّ

يف ِعقد ال�شتينيات وات�شعت طاقتها االإنتاجية ودورة راأ�شها املايل ات�شاعا ملحوظا يف منت�شف ال�شبعينيات بتاأ�شي�ص 
ع ال�شليبية، الذي يتخ�ش�ص يف  عني �شناعيني ال يزاالن ميثالن اأعمالها الرئي�شية يف قطاع مواد البناء وهما جممَّ جممَّ

عت املجموعة  ع ميناء عبد اهلل املتخ�ش�ص يف املنتجات اجلريية واملواد البال�شتيكية. كما تو�شَّ املنتجات االإ�شمنتية، وجممَّ
يف ال�شبعينيات يف اإنتاج امل�شتلزمات املنزلية مثل م�شاحيق الغ�شيل مبوجب ترخي�ص من �شركة هنكل االأملانية، وكذلك 

يف اإنتاج بطاريات ال�شيارات و�شاركت يف �شناعات اأخرى ت�شمنت �شناعة االإطارات. وقد �شار هذا التو�شع العري�ص يف 
اأعمال املجموعة التجارية بالتوازي مع ملكيتها يف القطاع العام ودورها يف تعزيز عملية الت�شنيع يف الكويت.
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ت اأعمال جمموعة ال�شناعات الوطنية يف عقد ال�شبعينيات لت�شل اإلى دول جمل�ص التعاون اخلليجي،  كذلك امتدَّ  
وبخا�شة اململكة العربية ال�شعودية واالإمارات العربية املتحدة؛ فكانت م�شاهما موؤ�ش�شا يف �شركة الرمل واجلري ومواد 

البناء ال�شعودية، و�شركة احل�شى اخلليجية االإماراتية، و�شركة حماجر الوطنية االإماراتية. ثم حتولت املجموعة 
يف غ�شون الثمانينيات اإلى احتاد �شركات �شناعية عمالق يحمل روؤية النهو�ص بالقطاعات على امل�شتوى املحلي 
ع املجموعة على اإن�شاء م�شانع جديدة قدمت  واالإقليمي يف خمتلف دول جمل�ص التعاون اخلليجي. وا�شتمل تو�شُّ

�شل�شلة متنوعة من املنتجات من بينها املوا�شري البال�شتيكية ولوازمها والقوالب اخلر�شانية اجلاهزة.
ويف عام 1995، اآثرت املجموعة قرار االن�شحاب من بع�ص القطاعات االقت�شادية الوطنية مما حمل احلكومة   

الكويتية على طرح ح�شة اأ�شهمها البالغة 51% يف �شوق االأوراق املالية، وقد كان قرار الرتاجع مبثابة تبني املجموعة 
ملبداأ التخ�ش�ص ال�شناعي الذي جعلها تت�شرف يف بع�ص ا�شتثماراتها غري اجلوهرية التي يقل ربحها عن نظرياتها 

اإما ببيعها اأو باإغالق م�شانعها.
امللكية  3

تتميز قاعدة امل�شتثمرين يف جمموعة ال�شناعات الوطنية بالتنوع؛ فهي تت�شمن كربى موؤ�ش�شات اال�شتثمار احلاملة   
لن�شبة 28% من اأ�شهمها، وكذلك عامة النا�ص الذين ميتلكون ن�شبة 58.9% تقريبا اإما من خالل �شوق الكويت 

لالأوراق املالية اأو عن طريق �شوق دبي املايل، كما حتمل كل من �شركة اأ�شمنت الكويت واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 
االجتماعية ن�شبتي 9.828% و9.95% على الرتتيب، ومتتلك عائالت كويتية معروفة اأبرزها عائلة اخلرايف وعائلة 

الربيعة وعائلة الرا�شد وعائلة الُفليج وعائلة بهبهانى ن�شبة 11.7% املتبقية من اأ�شهم املجموعة. ويالحظ اأن 
امل�شاهمني الثالثة الوحيدين الذي ميلكون ن�شبة اأ�شهم تزيد عن 5% من اإجمايل اأ�شهم املجموعة هم �شركة اخلري 

الوطنية لالأ�شهم والعقارات ون�شبتها 9.649% و�شركة اأ�شمنت الكويت ون�شبتها 9.828% واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 
االجتماعية بواقع ن�شبة %9.95. 

الإدارة  4

نظرة عامة على جمل�ص الإدارة  1-4

يبني ال�شكل التايل الهيكل االإداري ملجموعة ال�شناعات الوطنية:
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NIG Board of Directorsاأع�شاء جمل�ص االإدارة

Chairmanرئي�ص جمل�ص االإدارة

Deputy Chairmanنائب رئي�ص جمل�ص االإدارة

Chief Executive Officerالرئي�ص التنفيذي

F. Consultantم�شت�شار مايل 

G. Consultantم�شت�شار عام

V.P Investmentsنائب الرئي�ص التنفيذي لال�شتثمار وامل�شروعات الكربى 

Direct Investmentاال�شتثمارات املبا�شرة

Local Investmentاال�شتثمارات املحلية

Int’l Investmentاال�شتثمارات الدولية

Treasury اخلزانة

V.P. Finance and Adminنائب الرئي�ص التنفيذي لل�شئون املالية واالإدارية

Finance and Accountingالتمويل واملحا�شبة

F. Accountingاملحا�شبة املالية

M. Accountingاملحا�شبة االإدارية

Cashier ال�شندوق

Corporate Affairs�شئون املجموعة

Human Resources�شئون املوظفني

Information Technologyتقنية املعلومات

Admin Servicesال�شئون االإدارية

Procurementامل�شرتيات

Share Register�شجالت امل�شاهمني

Corporate Governanceحوكمة املجموعة

Nomination and Remuneration Committeeجلنة الرت�شيحات واملكافاآت

Internal Auditالتدقيق الداخلي

Audit Committeeجلنة التدقيق 

Risk Committeeجلنة املخاطر

Risk Managementاإدارة املخاطر

ين�ص النظام االأ�شا�شي للمجموعة على اأنه يتولى اإدارة املجموعة جمل�ص اإدارة يتكون من 9 اأع�شاء ينتخبهم امل�شاهمون 
يف اأثناء اجلمعية العامة، واأن ع�شوية جمل�ص االإدارة مدتها ثالث �شنوات قابلة للتجديد، واأنه يحق ملجل�ص االإدارة تعيني 

روؤ�شاء مبا يف ذلك الرئي�ص غري التنفيذي.

ويبلغ الرئي�ص التنفيذي رئي�ص جمل�ص االإدارة باأعمال املجموعة ويتحمل كذلك م�شئولية االإدارة اليومية لها من خالل 
فريق من املديرين التنفيذيني.
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ولدى جمل�ص االإدارة ثالث جلان رئي�شية: جلنة التدقيق وجلنة املخاطر وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت. )كذلك تعمل جلنة 
اال�شتثمارات على تطوير ومراقبة وتطبيق ال�شيا�شات اال�شرتاتيجية للمجموعة، فال تخو�ص اأية �شركة تابعة يف اأي ا�شتثمار 

يتجاوز مبلغه 50 مليون دوالر اأمريكي اإال باعتماد من جلنة اال�شتثمارات(.
4-2 اأع�صاء جمل�ص الإدارة

ال�صيد/ �صعد حممد ال�صعد

عني كنائب رئي�ص جمل�ص ادارة والع�شو املنتدب للمجموعة عام 1973 ومن ثم رئي�ص جمل�ص االدارة عام 2004 كما 
ي�شغل حاليا ع�شو يف جمل�ص ادارة ال�شركة القاب�شة امل�شرية الكويتية من عام 1999، وتكمن خرباته العملية يف عدة 
منا�شب توالها كرئي�ص جمل�ص االإدارة وع�شو منتدب وكذلك نائب رئي�ص جمل�ص االدارة ل�شركة املقاوالت واخلدمات 

البحرية ورئي�ص جمل�ص االإدارة جلمعية املحا�شبني واملراجعني الكويتية وع�شو يف املجل�ص االأعلى للتخطيط وع�شو منتدب 
لل�شركة الكويتية للمباين والتعمري ونائب رئي�ص جمل�ص االإدارة ل�شركة البرتول الوطنية وع�شو جمل�ص االإدارة لبنك الكويت 

الوطني و�شركة اخلليج للكابالت وال�شناعات الكهربائية وكذلك ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود)كافكو( 
و�شركة ا�شمنت الكويت و�شغل خارج الكويت ع�شو يف جمل�ص اإدارة �شركة الدلتا للتاأمني يف القاهرة وال�شركة ال�شعودية 

للطوب الرملي اجلريي ومواد البناء يف الريا�ص ويحمل ال�شيد �شعد ال�شعد بكالريو�ص جتارة من جامعة القاهرة.
ال�صيد/ �صليمان حمد الدليل

نائب رئي�ص جمل�ص ادارة من 2004 وي�شغل حاليا عدة منا�شب منها رئي�ص جمل�ص ادارة �شركة االهلية للتامني، ونائب 
رئي�ص جمل�ص االدارة ل�شركة الكويت العادة التامني وع�شو جمل�ص ادارة لعدة �شركات خارج الكويت ك�شركة برقان 

للتامني اللبنانية وال�شركة العربية لتامني احلياة واحلوادث االردنية و�شركة احتاد للتاأمني ال�شعودية وال�شركة الوطنية 
للتامني �شنعاء، وتتمثل خرباته ال�شابقة كوكيل م�شاعد جلامعة الكويت ورئي�ص وع�شو منتدب ل�شركة اخلليج للتامني 

ونائب رئي�ص ورئي�ص تنفيذي ملوؤ�ش�شة ت�شوية معامالت اال�شهم ومدير لبنك الكويت وال�شرق االو�شط ويحمل ال�شيد �شليمان 
الداليل بكالريو�ص جتارة من جامعة القاهرة.

ال�صيد/ علي مراد بهبهانى

ع�شو جمل�ص ادارة من 1996 وي�شغل حاليا من�شب رئي�ص جمموعة �شركات مراد يو�شف بهبهاين ورئي�ص جمل�ص ادارة 
�شركة الكويت للتاأمني ونائب رئي�ص جمل�ص ادارة بنك اخلليج وع�شو جمل�ص ادارة يف �شركة االلبان الكويتية الدامناركية، 

وتتمثل خرباته ال�شابقة كع�شو جمل�ص ادارة ل�شركة ال�شينما الكويتية الوطنية وال�شركة الكويتية ل�شناعة االنابيب، ويحمل 
ال�شيد علي بهبهاين لي�شان�ص اداب لغة اجنليزية والرتبية - جامعة الكويت.

ال�صيد/ �صالح خالد الفليج

انتخب ع�شو جمل�ص ادارة من 1995 وتتمثل خرباته ال�شابقة كرئي�ص تنفيذي ل�شركة اوالد خالد الفليج و�شركة �شليمان 
الفليج للتجارة العامة واملقاوالت وكذلك نائب رئي�ص جمل�ص ادارة بنك اخلليج، تخرج ب�شهادة االقت�شاد وادارة االعمال 

من جامعة والية امبوريو – الواليات املتحدة االمريكية .
ال�صيدة/ مها خالد الغنيم

ع�شو جمل�ص ادارة من 1996 وت�شغل حاليا من�شب نائب رئي�ص جمل�ص االدارة والرئي�ص التنفيذي ل�شركة بيت اال�شتثمار 
العاملي جلوبل وهي احدى موؤ�ش�شي �شركة جلوبل عام 1998 وع�شو جمل�ص ل�شركة دار التمليك - الريا�ص وتكمن 

خرباتها العملية كنائب الرئي�ص يف ال�شركة الوطنية للميادين “ميادين” ونائب الرئي�ص يف �شركة �شروق للخدمات املالية 
وع�شو جمل�ص اإدارة البنك ال�شناعي الكويتي وكذلك جمل�ص اإدارة بنك الكويت املتحد ، وحتمل �شهادة بكالوريو�ص يف 

الريا�شيات من جامعة �شان فران�شي�شكو – كاليفورنيا – الواليات املتحدة االمريكية.
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ال�صيد/ ح�صام فوزي اخلرايف

ع�شو جمل�ص ادارة من 2007 ع�شو اللجنة التنفيذية ورئي�ص قطاع العقار والتنمية العمرانية ملجموعة �شركة حممد 
عبداملح�شن اخلرايف واوالده وي�شغل حاليا يف جمهورية م�شر العربية رئي�ص جمل�ص ادارة جمموعة ماك لال�شتثمار - 

بورت غالب وع�شو جمل�ص ادارة ال�شركة القاب�شة امل�شرية الكويتية – القاهرة وخرباته ال�شابقة كرئي�ص جمل�ص االدارة 
ل�شركة نور لال�شتثمار املايل وكذلك ع�شو جمل�ص ادارة بنك بوبيان وال�شركة االهلية للتامني و�شركة الوطنية العقارية 

و�شركة املباين ويحمل �شهادة املاج�شتري يف ال�شيا�شة العامة يف اال�شالم - جامعة حمد بن خليفة – دولة قطر وبكالريو�ص 
الهند�شة املدنية - جامعة الكويت.

ال�صيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعة

ع�شو جمل�ص ادارة من 1979 وي�شغل حاليا رئي�ص جمل�ص ادارة �شركة ال�شناعات الوطنية وخرباته ال�شابقة كنائب رئي�ص 
جمل�ص االدارة لل�شناعات الوطنية واملدير العام واملدير املايل ل�شركة حممد عبداهلل الربيعة و�شركاه وع�شو جمل�ص ادارة 

للعديد من ال�شركات ك�شركة ا�شمنت الكويت و�شركة �شناعة االنابيب وخدمات البرتول وكذلك ا�شتاذ م�شاعد يف جامعة 
الكويت ويحمل �شهادة البكالريو�ص يف املحا�شبة من جامعة الكويت.

ال�صيد/ حممد عبداملح�صن الع�صفور

ع�شو جمل�ص ادارة من 2013 وخرباته نائب رئي�ص جمل�ص ادارة والرئي�ص التنفيذي ال�شركة الكويتية ل�شناعة مواد البناء 
ونائب رئي�ص جمل�ص ادارة ال�شركة الوطنية للتنظيف ونائب رئي�ص جمل�ص ادارة �شركة التخ�شي�ص القاب�شة وخرباته 
ال�شابقة وزير الدولة ل�شوؤون اال�شكان ومدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية بالنيابة ونائب املدير العام لالبحاث 

العلمية لل�شوؤون املالية واالدارية وامني عام جامعة الكويت وع�شو جمل�ص االدارة املوؤ�ش�شة العامة للرعاية ال�شكنية ونائب 
رئي�ص جمل�ص االدا رة املوؤ�ش�شة العامة للموانئ و خارج الكويت نائب رئي�ص جمل�ص االدارة والع�شو املنتدب للتخطيط 

والهند�شة لل�شركة العربية النابيب البرتول �شوميد جمهورية م�شر العربية ويحمل بكالوريو�ص ادارة اعمال من جامعة 
القاهرة.

ال�صيد/ د. عبدالعزيز را�صد عبدالعزيز الرا�صد

ع�شو جمل�ص ادارة من 2016 وي�شغل حاليا رئي�ص جمل�ص االدارة لل�شركة الكويتية للحفريات وكذلك ع�شو يف جمل�ص 
ادارة �شركة املقاوالت اخلدمات البحرية ويحمل �شهادة الدكتوراه واملاج�شتري يف الهند�شة الكهربائية من جامعة 

وي�شكن�شن الواليات املتحدة وال�شهادة اجلامعية يف الهند�شة الكهربائية من جامعة الكويت.
4-3 الإدارة التنفيذية

يتولى فريق االإدارة التنفيذية ملجموعة ال�شناعات الوطنية م�شئولية ت�شيري االأعمال اليومية للمجموعة، واأع�شاء هذا 
الفريق احلاليني هم:

 ال�صيد/ اأحمد حممد ح�صن ح�صني

الرئي�ص التنفيذي

اأجمع جمل�ص اإدارة جمموعة ال�شناعات الوطنية على اختيار االأ�شتاذ اأحمد ح�شني رئي�شا تنفيذيا للمجموعة ابتداء من 
�شهر يونيو 2013، بعد اأن ظل مديرها العام ومديرها املايل منذ عام 1982. وقد تولى االأ�شتاذ اأحمد ح�شني طوال حياته 

املهنية املكللة بالنجاح م�شئولية االإ�شراف على االإدارة املالية لدى املجموعة وذلك ل�شمان توا�شل النمو وا�شتمرار حتقيق 
االأرباح. كما تقلَّد �شابقا منا�شب �شبيهة بذلك قبل التحاقه مبجموعة ال�شناعات؛ فعمل مديرا للتدقيق و�شريكا يف مكتب 

عادل الغامن و�شركاه و�شغل من�شب املدير املايل يف �شركة �شناعات االأ�شب�شتو�ص الكويتية. وقد ح�شل االأ�شتاذ اأحمد 
ح�شني على بكالوريو�ص التجارة من جامعة عني �شم�ص وهو حاليا ع�شو يف الكثري من جمال�ص االإدارة منها نائب رئي�ص 

جمل�ص اإدارة �شركة اإ�شرتاتيجيا لال�شتثمار، وع�شو جمل�ص اإدارة �شركة ال�شناعات الوطنية، وع�شو جمل�ص اإدارة جمموعة 
بروكالد املحدودة، وع�شو جمل�ص اإدارة مركز دبي املايل العاملي، وكذلك �شركة اإف تي يف بروكالد، وجمموعة بي اآي.
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 ال�صيد/ ريا�ص �صامل الإدري�صي

نائب الرئي�ص التنفيذي لال�صتثمارات وامل�صروعات الكربى

تقلَّد االأ�شتاذ ريا�ص االإدري�شي من�شب نائب الرئي�ص التنفيذي لال�شتثمارات وامل�شروعات الكربى بناء على قرار جمل�ص 
االإدارة بتاريخ 31 مار�ص 2014 لالإ�شراف على جميع االأن�شطة اال�شتثمارية ال�شخمة وكربى م�شروعات املجموعة، وكان قبل 

ذلك ي�شغل من�شب املدير التنفيذي لال�شتثمارات املبا�شرة. وقد التحق االأ�شتاذ ريا�ص االإدري�شي باملجموعة يف عام 1999 
وكان دوره اآنذاك االإ�شراف على االإدارة العامة لل�شركة على امل�شتوى التنفيذي. وقد �شغل ال�شيد ريا�ص االإدري�شي منا�شب 
مماثلة يف جمموعة ال�شناعات الوطنية قبل ترقيته لي�شبح باملن�شب ال�شابق ذكره منها مدير تطوير امل�شروعات واملدير 

املفو�ص للم�شروعات البرتوكيمياوية. تخرج ال�شيد ريا�ص يف جامعة نيوكا�شل وح�شل على بكالوريو�ص الهند�شة الكيميائية 
باالإ�شافة اإلى ح�شوله على املاج�شتري يف الهند�شة الكيميائية يف جامعة الكويت. كما ح�شل على العديد من الدورات التدريب 

الفنية وال يزال ي�شغل عدة منا�شب يف العديد من جمال�ص االإدارة؛ فهو رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة التخ�شي�ص القاب�شة، ونائب 
رئي�ص جمل�ص االإدارة يف كل من �شركة خدمات النفط والغاز، و�شركة اإيكارو�ص لل�شناعات البرتولية، و�شندوق املركز للطاقة، 
و�شركة �شرياميك الكويت، و�شركة نور لال�شتثمار، وجلنة ا�شتثمار �شندوق ُبنني اال�شتثماري ل�شركة الكويت لال�شتثمار، وجممع 

ال�شرق االأو�شط للهند�شة واالإلكرتونيات وال�شناعات الثقيلة، وال�شركة ال�شعودية الدولية للبرتوكيماويات.
 ال�صيد/ في�صل عبد العزيز الن�صار

نائب الرئي�ص التنفيذي لل�صئون املالية والإدارية

جرى تعيني االأ�شتاذ في�شل الن�شار بناء على قرار جمل�ص االإدارة بتاريخ 31 مار�ص 2014 لالإ�شراف على ال�شئون املالية 
واالإدارية للمجموعة، بعدما كان من�شبه املدير التنفيذي ل�شئون املجموعة منذ التحاقه بها يف عام 2005. وتت�شمن 

مهام عمله احلالية اإدارة كل االأن�شطة املالية واالإدارية للمجموعة وامل�شاركة يف اجتماعات جلنة اال�شتثمار واإدارة العديد 
من عالقات ال�شركة. كما عمل االأ�شتاذ في�شل قبل التحاقه باملجموعة يف 2005 مدقق ح�شابات الهيئات احلكومية لدي 

مكتب الكويت للمحا�شبة و�شغل كذلك من�شب مدقق ح�شابات لدى وزارة املالية الكويتية، وقد نال �شهادة البكالوريو�ص من 
كلية التجارة يف جامعة الكويت. ويعمل حاليا يف كثري من املجال�ص االإدارية؛ فهو ي�شغل من�شب رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة 

الدرة الوطنية العقارية، ومن�شب ع�شو جمل�ص االإدارة يف عدة ال�شركات منها �شركة الرواد العقارية و�شركة خدمات 
النفط والغاز و�شركة اأبوظبي لال�شتثمار العقاري، و�شركة نور لال�شتثمار املايل، و�شركة �شرفات ال�شفوة ال�شعودية.

ر ح�صني �صيخ )زمالة جمعية املحا�صبني القانونيني املعتمدين(  ال�صيد/ مب�صِّ

املدير املايل للمجموعة

ر �شيخ من�شب املراقب املايل للمجموعة الذي تواله منذ عام 2001 ملا لديه من باع يف  ال يزال االأ�شتاذ ي�شغل مب�شِّ
ر  ال�شركات الدولية وخربة طويلة يف العديد من ال�شركات القاب�شة وال�شركات اال�شتثمارية. وتتمثل مهام االأ�شتاذ مب�شِّ

ر  الوظيفية يف متابعة اأن�شطة ال�شركات التابعة للمجموعة واإعداد التقارير حول اإدارتها العديدة. وقد عمل االأ�شتاذ مب�شِّ
قبل ان�شمامه اإلى املجموعة مديرا للتدقيق يف �شركة جرانت ثورتون الدولية، التي تعد واحدة من كربى �شركات التدقيق 

يف الكويت، وهو حا�شل على �شهادة البكالوريو�ص يف الريا�شيات واالإح�شاء وزمالة املحا�شبني القانونيني املعتمدين يف 
اململكة املتحدة، وي�شغل حاليا من�شب ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة »ك-اإلكرتيك املحدودة« ومن�شب الرئي�ص غري التنفيذي 

ملجموعة بروكالد.
 ال�صيدة/ هتاف خاجة )حمللة مالية معتمدة(

املديرة التنفيذية لال�صتثمارات الأجنبية

ال تزال االآن�شة هتاف خاجة ت�شغل من�شب املديرة التنفيذية لق�شم اال�شتثمارات الدولية يف جمموعة ال�شناعات الوطنية 
الذي تولته منذ عام 2003؛ فمن خالل ذلك املن�شب تتولى االأ�شتاذة هتاف م�شئولية االإ�شراف على ا�شرتاتيجيات 

ا�شتثمار ال�شركة دوليًا واإقليميًا مبا يف ذلك حتليل فر�ص اال�شتثمار املحتملة ومراقبة ممتلكات ال�شركة احلالية. كما 
�شغلت االأ�شتاذة هتاف قبل ان�شمامها اإلى جمموعة ال�شناعات الوطنية من�شب مدير التدفقات اال�شتثمارية يف بنك 

الكويت الوطني، ودر�شت يف جامعة جورج وا�شنطن وح�شلت على ماج�شتري يف نظم املعلومات ثم ا�شتكملت درا�شاتها يف 
النظم االإدارية يف جامعة هارفارد.
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 ال�صيد اإيهاب بول�ص )ماجي�صتري يف اإدارة الأعمال وحما�صب عام معتمد(

مدير املخاطر واللتزام باملجموعة

ى االأ�شتاذ اإيهاب بول�ص اإلى من�شب مدير املخاطر وااللتزام يف جمموعة ال�شناعات الوطنية ابتداء من 31 مار�ص  ترقَّ
2014، بعدما كان ي�شغل من�شب مدير التدقيق الداخلي منذ ان�شمامه اإليها يف عام 2002. وقد ظل االأ�شتاذ اإيهاب 

طوال حياته املهنية احلافلة بالنجاحات يف املجموعة يتولى العديد من امل�شئوليات؛ فهو من اأن�شاأ ق�شم التدقيق الداخلي 
الذي اأدى مهام التدقيق املتقدمة، واأدار عمليات التدقيق وامل�شروعات و�شنَّ �شيا�شات ال�شركة القاب�شة واإجراءاتها 
واأ�شرف وخطط لالأن�شطة اليومية واأ�شرف على تنمية امل�شروعات. ولقد ح�شل ال�شيد اإيهاب بول�ص على العديد من 

الدرجات العلمية وال�شهادات، مبا فيها �شهادة حما�شب عام معتمد من جامعة اإيلينوي )CPA(، ور�شالة ماج�شتري يف اإدارة 
االأعمال من جامعة ما�شرتخت - الكويت.

4-4 املوظفون

لدى جمموعة ال�شناعات الوطنية و�شركاتها التابعة حاليا واعتبارا من تاريخ هذه املذكرة مبعلومات املجموعة 3,620 
موظفا، يعملون بنظام الدوام الكامل يف داخل دولة الكويت وخارجها.

ويبني اجلدول التايل توزيع عدد موظفي الدوام الكامل على كل االأعمـال التجاريــة املحـورية بتاريـخ هـذه املذكـرة 
مبعلومات ال�شركة:

الهند�شة مواد البناءال�شركة االأماملجال
اخلدمات البرتوكيماوياتاملتخ�ش�شة

العقاراتاملالية
عدد موظفي 

الدوام الكامل
7318211237144678

امل�شدر: جمموعة ال�شناعات الوطنية
هيكل ال�صركة امل�صدرة  5

اإن جمموعة ال�شناعات الوطنية هي �شركة قاب�شة متتلك م�شاهمات يف حمفظة من ال�شركات اململوكة كليًا اأو جزئيًا. 
وت�شنف جمموعة ال�شناعات الوطنية تلك اال�شتثمارات �شمن ثالث فئات رئي�شية وفقًا لنموذج اأعمال املجموعة:

االأن�شطة الت�شغيلية الرئي�شية.  )1
اال�شتثمارات اال�شرتاتيجية.  )2

اال�شتثمارات املالية.  )3
جمموعة ال�شناعات الوطنية

االأن�شطة الت�شغيلية الرئي�شيةاال�شتثمارات
اال�شتثمارات 

املالية
اال�شتثمارات 
اال�شرتاتيجية

خدمات 
النفط والغاز

املرافق
اخلدمات 

املالية
البرتوكيماويات

الهند�شة 
املتخ�ش�شة

مواد البناءالعقارات

ت�شمل ا�شتثمارات جمموعة ال�شناعات الوطنية يف االأن�شطة الت�شغيلية الرئي�شية ما يلي: )اأ( ح�ش�ص ملكية يف �شركات 
متتلك املجموعة ح�ش�ص اأغلبية فيها وت�شيطر عليها، باالإ�شافة اإلى )ب( متلك �شركات متتلك ح�ش�ص اأقلية يف �شركات 

متار�ص املجموعة تاأثريًا ملمو�شًا عليها. ومتار�ص جمموعة ال�شناعات الوطنية اأن�شطتها الت�شغيلية الرئي�شية يف ال�شناعات 
ال�شت التالية: )1( مواد البناء و)2( خدمات النفط والغاز والهند�شة املتخ�ش�شة و)3( البرتوكيماويات و)4( اخلدمات 

املالية و)5( املرافق و)6( العقارات.

وت�شمل اال�شتثمارات اال�شرتاتيجية ا�شتثمارات طويلة االأجل يف �شركات تعمل يف �شناعات ت�شارك فيها جمموعة 
ال�شناعات الوطنية بن�شاط، ولكنها متتلك ح�ش�ص اأقلية فيها. اأما اال�شتثمارات املالية فهي ا�شتثمارات ال يكون فيها 

ملجموعة ال�شناعات الوطنية م�شاركة ت�شغيلية اأو تكون تلك امل�شاركة حمدودة، باالإ�شافة اإلى ح�شة اأقلية، وعادًة ما ت�شمل 
هذه اال�شتثمارات �شناديق اال�شتثمار واأدوات الدين وغريها من منتجات االأ�شواق املالية.
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يو�شح اجلدول التايل ملخ�شا لال�شتثمارات الرئي�شية ملجموعة ال�شناعات الوطنية.

ن�شبة الفئةال�شركة
امللكية

مدرجة/
ال�شناعةغري مدرجة

نفط وغاز/ هند�شة غري مدرجة100%ن�شاط رئي�شيجمموعة بروكالد املحدودة
متخ�ش�شة

مرافقغري مدرجة100%ن�شاط رئي�شي�شركة ال�شناعات الوطنية امل�شرتكة للطاقة
ا�شتثمارغري مدرجة100%ن�شاط رئي�شي�شركة الن�شر لال�شتثمارات اخلا�شة املحدودة

عقاراتغري مدرجة100%ن�شاط رئي�شي�شركة الدرة الوطنية العقارية
برتوكيماوياتمدرجة64.6%ن�شاط رئي�شي�شركة اإيكارو�ص لل�شناعات البرتولية

�شناعةمدرجة50.5%ن�شاط رئي�شي�شركة ال�شناعات الوطنية
ا�شتثمارمدرجة50.3%ن�شاط رئي�شي�شركة نور لال�شتثمار املايل

خدمات ماليةمدرجة29.8%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة التخ�شي�ص القاب�شة
�شناعةمدرجة26.8%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة اأ�شمنت الكويت

خدماتغري مدرجة24.0%ا�شتثمار ا�شرتاتيجيجمموعة املطار الدويل
عقاراتمدرجة17.5%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة املباين

نفط وغازمدرجة17.8%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة املقاوالت واخلدمات البحرية
ا�شتثمارمدرجة4.4%ا�شتثمار ا�شرتاتيجياملركز املايل الكويتي

ات�شاالتمدرجة6.3%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة ات�شاالت االأردن
�شناعةغري مدرجة10%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة الفوالذ القاب�شة �ص.م.ب

ا�شتثمارغري مدرجة9.3%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة بوبيان لل�شناعات الدولية
عقاراتغري مدرجة6.2%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة بيان القاب�شة

تاأمنيمدرجة5.8%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة االأهلية للتاأمني
ا�شتثمارمدرجة4.0%ا�شتثمار ا�شرتاتيجيال�شركة امل�شرية الكويتية القاب�شة

خدماتمدرجة0.1%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة الرابطة للخدمات اللوجي�شتية
بنوكمدرجة1.1%ا�شتثمار ا�شرتاتيجيبنك الكويت الوطني

نفط وغازمدرجة2.2%ا�شتثمار ا�شرتاتيجي�شركة دانة غاز
بنوكمدرجة1.5%ا�شتثمار ا�شرتاتيجيبيت التمويل الكويتي
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التغطية اجلغرافية  6
بالتوازي مع ا�شرتاتيجية ا�شتثمار جمموعة ال�شناعات الوطنية ال�شتقدام اال�شتثمارات املتخ�ش�شة واملف�شلة، فاملحفظة 

اال�شتثمارية لل�شركة ترتكز يف منطقة اخلليج العربي وال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. كذلك حتافظ جمموعة ال�شناعات 
الوطنية على ا�شتثمارات كبرية يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة واأوروبا وتنتقي ا�شتثمارات يف مناطق اأخرى.

االأ�شول املاليةا�شتثمارات يف �شركات زميلة
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م�صروعات الت�صغيل الأ�صا�صية  7

م�شروعات الت�شغيل االأ�شا�شية ملجموعة ال�شناعات الوطنية هي يف ال�شناعات ال�شبع التالية: )1( مواد البناء، )2( 
خدمات النفط والغاز والهند�شة املتخ�ش�شة، )3( البرتوكيماويات، )4( اخلدمات املالية، )5( املرافق، )6( العقارات.

مواد البناء  1-7

�صركة ال�صناعات الوطنية  1-1-7

يتم تنفيذ اأن�شطة ت�شنيع مواد البناء ل�شركة ال�شناعات الوطنية من خالل �شركة ال�شناعات الوطنية و�شركتها   
التابعة �شركة �شناعات نظم البناء )ذ.م.م(.

وامل�شاهم الرئي�شي يف �شركة ال�شناعات الوطنية هو جمموعة ال�شناعات الوطنية بن�شبة 51%. ويتم تداول اأ�شهم   
�شركة ال�شناعات الوطنية يف الق�شم ال�شناعي من �شوق الكويت لالأوراق املالية )موؤ�شر: NICBM، كود االأ�شهم: 

520(. ومن ثم ف�شركة ال�شناعات الوطنية هي �شركة مدرجة ومنتظمة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية، مع راأ�ص 
مال قدره 78.6 مليون دينار يف 31 دي�شمرب 2015 1. والهدف الرئي�شي ل�شركة ال�شناعات الوطنية هو توفري 

املنتجات التكميلية للوفاء مبتطلبات م�شروعات االإ�شكان والبنية التحتية يف الكويت. وت�شرت�شد التنمية اال�شرتاتيجية 
ل�شركة ال�شناعات الوطنية بالرتكيز على اأن�شطة جتارية اأ�شا�شية وتنظيم متنا�شق. ومتتلك �شركة ال�شناعات 
الوطنية وت�شغل 16 م�شنع انتاج وحمجر وعدد 1,821 موظف. ول�شركة ال�شناعات الوطنية طاقة اإنتاجية يف 

الكويت، ولهذا ت�شتمتع باقت�شاديات على نطاق غري متاح ملناف�شيها املحليني االأ�شغر. و�شركة ال�شناعات الوطنية 
هي م�شنع حملي ملنتجات معينة مثل الكل�ص وحجر الكل�ص الرملي واالأنابيب اخلر�شانية واأنابيب البويل اإيثلني ذات 

الكثافة العالية والقطر ال�شخم.

1 بناء على �شعر اإغالق 0.226 دينار كويتي و 347,794,578 اأ�شهم قائمة
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وت�شنع �شركة ال�شناعات الوطنية مواد البناء واالأنابيب اخلر�شانية من اأجل البنية التحتية. وتنج اأي�شا ال�شركة اأنابيب 
بال�شتيكية وجتهيزات وت�شتخرج ال�شخور من حمجرها املوؤجر من احلكومة. ويتم تنفيذ االإنتاج يف جمموعتني من 

امل�شانع بالكويت وم�شانع اأخرى تقع يف اململكة العربية ال�شعودية والبحرين وُعمان والتي تعمل بال�شراكة مع �شركات 
ت�شنيع حملية. وامل�شانع التي تقع يف الكويت هي جممع م�شانع ميناء امللك عبد اهلل وجممع م�شنع ال�شليبية. وتقدم 

امل�شانع املنتجات التالية:

املرافق/املنتجاتامل�شنع

جممع م�شانع ميناء امللك عبد اهلل

•  م�شنع الطوب اخلر�شاين املفرغ اخلفيف )املعروف اأي�شا بالطوب 
اخلر�شاين املفرغ الغازي(

•  م�شنع طوب الكل�ص الرملي
•  م�شنع بي يف �شي

•  حمجر )يقع بالقرب من منطقة االأحمدي(
•  م�شنع الكل�ص

•  م�شنع التج�شي�ص وتغطية اجلدران والتك�شية
•  م�شنع البويل ايثيلني عايل الكثافة

•  م�شنع البويل بروبيلني
•  م�شنع دهانات

•  م�شنع اخلليط اجلاهز
•  مواد لال�شتخدام اخلا�ص
•  مواد لال�شتخدام اخلا�ص

جممع م�شنع ال�شليبية

•  م�شنع اخلليط اجلاهز
•  م�شنع البالط والبلدورات

•  م�شنع االأنابيب اخلر�شانية
•  م�شنع البالط املع�شق

•  حمطة غ�شل رملي

ت�شغيالت اأخرى

•  �شركة ال�شناعات ال�شعودية للكل�ص )%10(
•  ال�شركة ال�شعودية للطوب العازل )م�شانع الريا�ص وجدة( )%50(

•  م�شنع نظام البناء العازل، البحرين )%50(
•  ال�شركة العمانية االأملانية ملواد البناء، ُعمان )%32.50(

•  �شركة اخلليج املتحدة لت�شنيع االأنابيب )ُعمان( )%30(
•  �شركة ال�شناعات الوطنية لل�شرياميك، الكويت )%60(

تنفذ اأي�شا �شركة ال�شناعات الوطنية ت�شغيالت معينة خارج الكويت من خالل الدخول يف �شراكات ا�شرتاتيجية مع 
م�شنعني حمليني. وعلى وجه اخل�شو�ص، اأ�ش�شت �شركة ال�شناعات الوطنية ال�شركة ال�شعودية للطوب العازل، وه�ص 
�شركة ت�شامن بن�شبة 50:50 مع ال�شركة ال�شعودية للطوب الرملي، وهي �شركو �شعودية لت�شنيع الطوب اخلفيف يف 

الريا�ص وجدة.

متتلك اأي�شا �شركة ال�شناعات الوطنية: )1( 50% من �شركة ت�شامن موؤ�ش�شة يف البحرين لت�شنيع الطوب والبالط 
 اخلر�شاين املفرغ، )2( 32.50% من �شركة ت�شامن موؤ�ش�شة يف ُعمان لت�شنيع مواد بناء خمتلفة، )3( 30% من
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�شركة ت�شامن يف ُعمان لت�شنيع اأنابيب البويل ايثيلني اخلر�شانية ذات القطر ال�شخم )4( 10% من �شركة ت�شامن يف 
اململكة العربية ال�شعودية لت�شنيع طوب الكل�ص الرملي. وقد بداأ بالفعل م�شنع االأنابيب اخلر�شانية من البويل ايثيلني ذات 

االأقطار ال�شخمة يف ُعمان االإنتاج التجاري وم�شانع الطوب اخلر�شاين املفرغ يف البحرين وُعمان فهي يف مرحلة االإنتاج.

ويف عام 2012، اأكملت �شركة ال�شناعات الوطنية بناء م�شنع البور�شلني وال�شرياميك يف ميناء امللك عبد اهلل بالكويت. 
وامل�شنع له طاقة اإنتاجية بنحو 7 مليون مرت مربع من البور�شلني وال�شرياميك يف ال�شنة. ويهدف االإنتاج بهذا امل�شنع اإلى 

الت�شدير الأوروبا ودول جمل�ص التعاون اخلليجي والواليات املتحدة.

ول�شركة ال�شناعات الوطنية ا�شتثمارات مبيعات تقدر مببلغ 37 مليون دينار كويتي يف 31 دي�شمرب 2015.

يو�شح اجلدول التايل بع�ص املعلومات املالية الرئي�شية عن �شركة ال�شناعات الوطنية يف 31 دي�شمرب 2015 وعن العام 
املنتهي 2014، 2013، 2012.

2015201420132012باملليون ديناركويتي

113.8111.0107.0114.2اإجمايل االأ�شول

18.318.823.930.3اإجمايل اخل�شوم

اإجمايل حقوق 
89.889.380.381.1امل�شاهمني

48.247.644.743.5العائد

8.07.40.55.03�شايف الربح

امل�شدر: �شركة ال�شناعات الوطنية

7-2 خدمات النفط والغاز والهند�صة املتخ�ص�صة

7-2-1 جمموعة بروكالد

بروكالد املحدودة هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة ال�شناعات الوطنية وتتاألف يف االأ�شا�ص من ق�شمني رئي�شني 
هما ق�شم خدمات النفط والغاز )بروكالد( وق�شم معادن الهند�شة املتخ�ش�شة )يونيتد كا�شت بار(.

7-2-1-1 ق�صم خدمات النفط والغاز - بروكالد

بروكالد هي العب رئي�شي يف اأعمال التك�شية حول العامل وهي رائد يف �شناعة النفط والغاز بف�شل منتجاتها املعروفة 
والتزامها باملعايري العالية للجودة. وقد تاأ�ش�شت بروكالد يف عام 1985 وقامت بتطوير نظم تك�شية احلديد املطاوع 
الوقائي من اأجل تك�شية اال�شطح الداخلية لالأنابيب واملكونات امل�شاحبة خلطوط االأنابيب با�شتخدام بيئات م�شادة 

لل�شداأ. واالأن توجد تقنية بروكالد يف جميع مناطق انتاج النفط والغاز الرئي�شية يف العامل.

وقد ات�شع نطاق اأعمال بروكالد من مورد لالأغطية والتك�شية وتوريد اأنابيب الهيدروليكية والتخزين املوؤقت وتركيب املواقع 
يف العديد من القطاعات والتطبيقات ملقاويل الهند�شة وامل�شرتيات واالإن�شاءات وكذلك �شركات النفط والغاز.

وت�شتمر بروكالد يف اال�شتثمار يف التقنية اجلديدة والبحث والتطوير من اأجل املحافظة على مركزها يف مقدمة �شناعة 
التك�شية مع تقنيتها وعملياتها املبتكرة وتوفري منتجات وخدمات ممتازة ل�شناعة النفط والغاز.

تنتج بروكالد وتورد منتجاتها وخدماتها اإلى اأ�شواق النفط والغاز العاملية والتي تغطي منطقة ال�شرق االأو�شط والربازيل 
والكومنويلث و�شمال وغرب اأفريقيا واأمريكا ال�شمالية وال�شني وجنوب �شرق اآ�شيا.

وعلى مدار الع�شرين عاما املا�شية، وردت بروكالد منتجاتها وخدماتها للم�شاريع الرئي�شية يف خمتلف الدول عرب مقاويل 
الهند�شة وامل�شرتيات واالإن�شاءات و�شركات النفط والغاز املتعددة اجلن�شيات مبا يف ذلك �شركة بي بي و�شركة ايك�شون 
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و�شركة �شيفرون و�شركة اأدنوك )االإمارات( و�شركة )كوك )الكويت( و�شركة اإن بي �شي �شي )االإمارات( و�شركة برتامينا 
و�شركة برتوبرا�ص و�شركة هيونداي و�شكيك )كوريا( و�شركة واريل بار�شون، بيرتوفاك )االإمارات( والعديد غريها.

ت�شنع بروكالد مرافق يف ا�شكوتالندا واالمارات العربية املتحدة ولها العديد من مقرات البيع االأ�شا�شية يف بريث 
)اأ�شرتاليا( وهيو�شنت )الواليات املتحدة االأمريكية( و�شنغهاي )ال�شني( جاكارتا )اإندوني�شيا( و�شيول )كوريا اجلنوبية( 

الأ�شواق النفط والغاز بها.

7-2-1-2 ق�صم معادن الهند�صة املتخ�ص�صة - يونايتد كا�صت بار ليمتد

ت�شتمر �شركة يونايتد كا�شت بار ليميتد يف ت�شنيع ق�شبان احلديد الزهر فتوفر منتًجا عايل اجلودة لال�شتخدام يف 
ال�شناعات الهند�شية االأوربية عالية امل�شتوى.

وقد تكونت ال�شركة التي هي حاليا جزء من جمموعة بروكالد يف فرباير 1998 من خالل دمج ثالثة م�شانع اأوروبية 
معروفة يف �شناعة ق�شبان احلديد الزهر وهي �شركة يوروكا�شت بار ليمتد )اململكة املتحدة(، �شتاركي تيكنيكا�شت 

ليميتد )اململكة املتحدة( و�شركة كات�ص بروفت اإ�ص اأي )اأ�شبانيا( مع مراكز خدماتها واأ�شهمها ال�شوقية.

وقد قامت يونايتد كات�ص بار بتو�شيع هيكل مبيعاتها و�شبكة اللوجي�شتات من خالل توفري قاعدة ت�شنيع تنتج اأكرث من 
80.000 طن من الق�شبان الفردية )من اململكة املتحدة وا�شبانيا( مع اأكرث من 20.000 طن كمخزون قيا�شي لدى 

م�شانعها وموزعيها عرب اأوروبا واأمريكا ال�شمالية وال�شرق االأق�شى.

يونايتد كا�شت بار هي رائد يف �شوق االإنتاج والتي لديها اأكرث من 55% من اأ�شهم �شوق اأوروبا واآ�شيا. وقد فتحت ال�شركة 
االأن اأ�شواًقا جديدة يف كوريا وتركيا وتركز اأي�شا على مدى انتاجي للت�شنيع منخف�ص التكلفة كي توفر لها حافة تناف�شية.

ويو�شح اجلدول التايل بع�ص املعلومات املوحدة عن بروكالد جروب ليميتد )بروكالد ويونايتد كا�شت بار( يف العام 
املنتهي يف 2015، 2014، 2013، 2012

2015201420132012باملليون دوالر اأمريكي

250.5228.4225.3229.3املبيعات

22.313.517.715.4الربح من العمليات

19.010.520.920.7�شايف الربح

266.7268.0290.8258.8اإجمايل االأ�شول

104.1114.6138.3121.5اإجمايل اخل�شوم

162.6134.8132.7114.2اإجمايل حقوق امل�شاهمني

7-3 البرتوكيماويات

7-3-1 �صركة ايكارو�ص لل�صناعات البرتوكيماوية 

يف عام 1996، اأ�ش�شت �شركة ال�شناعات الوطنية �شركة ايكارو�ص لل�شناعات البرتوكيماوية )واملعروفة يف ال�شابق 
بال�شركة الوطنية ل�شناعة االأ�شمنت( )ايكارو�ص(. و�شركة ايكارو�ص هي �شركة ا�شتثمارية قاب�شة متتلك منها �شركة 

ال�شناعات الوطنية ن�شبة 64.6% و�شركاتها التابعة )با�شتثناء 7% مملوكة ل�شركة ال�شناعات الوطنية(، وهدفها هو 
اال�شتثمار يف ال�شركات التي ت�شارك يف تطوير وا�شتثمار م�شروعات النفط والبرتوكيمياوية املحلية واالإقليمية. والرتكيز 

اجلغرايف ل�شركة ايكارو�ص فيما يتعلق با�شتثمارها هو يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. ويقع تركيز ا�شتثمار 
ايكارو�ص على قطاعات النفط والغاز والبرتوكيمياويات )التنقيب والتكرير والت�شويق(.

مت اإدراج اأ�شهم اإيكارو�ص يف �شوق الكويت لالأوراق املالية منذ ابريل 2008. ويف 31 دي�شمرب 2015، كان ل�شركة 
ايكارو�ص راأ�ص مال �شوقي مببلغ 70.01 مليون دينار كويتي 2. 

2 بناء على �شعر اإغالق 0.090 دينار كويتي و 779,574,083 اأ�شهم قائمة
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ويف 31 دي�شمرب 2015، كان ل�شركة اإيكارو�ص حمفظة ا�شتثمارية مببلغ 76.6 مليون دينار كويتي �شاملة اأ�شهم يف 
ال�شركة ال�شعودية العاملية للبرتوكيمياويات )�شيبكم( و�شركة الت�شنيع للبرتوكيمياويات )ت�شنيع( )والتي هي من 

ال�شركات ال�شعودية املدرجة يف البور�شة والتي تعمل يف قطاعات الكيماويات والبرتوكيماويات( و�شركات �شعودية غري 
مدرجة يف البور�شة، و�شركات كويتية مدرجة و�شناديق ا�شتثمار كويتية حملية.

حمفظة ا�شتثمار ايكارو�ص يف 31 دي�شمرب 2015

SIPCHEM/TASNEE

Local Assets (unquoted)

Foreign Assets (unquted)

Local Portfolio (unquted)

69%

5%3%

23%

امل�شدر: ايكارو�ص

يو�شح اجلدول التايل بع�ص االأرقام املالية الرئي�شية ل�شركة اإيكارو�ص يف 31 دي�شمرب 2015 عن العام املنتهي 2014، 2013:

201520142013باملليون دينار كويتي

104.1181.3206.6اإجمايل االأ�شول

3437.033.3اإجمايل اخل�شوم

70.1144.3173.3اإجمايل حقوق امل�شاهمني

10.1111.1)7.8(�شايف الربح )اخل�شارة(

امل�شدر: ايكارو�ص

7-3-2 ال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيمياويات

تاأ�ش�شت �شركة �شيبكم يف اململكة العربية ال�شعودية يف �شبتمرب 1998 براأ�ص مال �شهمي مدفوع بالكامل قدره 3.67 مليار 
ريال ومدرجة يف �شوق االأوراق املالية ال�شعودية )تداول( )الرمز: 2310(. ويف 31 دي�شمرب 2015، كان ل�شركة �شيبكم 

راأ�ص مال �شوقي قدره 4.6 مليار ريال3. 

�شركة اإيكارو�ص والزميل جروب هما اأكرب م�شاهمني يف �شيبكم ف�شركة اأيكارو�ص لها 8.16% من االأ�شهم امل�شدرة. 
ويحق ل�شركة اإيكارو�ص تعيني ممثل يف جمل�ص اإدارة �شيبكم. ويوجد م�شاهمون اآخرون يف �شيبكم منهم املوؤ�ش�شة 

ال�شعودية العامة للتقاعد و�شركة العليان لالأموال.

3 بناء على �شعر اإغالق 14.01 ريال �شعودي، و 326,456,172 اأ�شهم قائمة
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املوجز املايل:

201520142013باملليون ريال �شعودي

2,8773,5284,172االأ�شول املتداولة

698532303املخزون

13,29412,88811,547االأ�شول الثابتة

190261667اأ�شول اأخرى

17,05917,20916,689اإجمايل االأ�شول 

1,7901,5621,288اخل�شوم املتداولة

7,5657,6937,979اخل�شوم غري املتداولة

5,8125,9685,793حقوق امل�شاهمني

1,8921,9861,628فوائد االأقلية

 16,689  17,209 17,059اإجمايل اخل�شوم وحقوق امل�شاهمني

 4,006  4,124 3,515املبيعات

 1,299  1,397 833اإجمايل الربح

 676  693 319�شايف الدخل قبل الزكاة

 620  606 288�شايف الدخل

 238  238 220االأرباح النقدية

7-3-3 �صركة ت�صنيع للبرتوكيماويات

تاأ�ش�شت �شركة ت�شنيع يف عام 1985 يف اململكة العربية ال�شعودية لتعمل يف قطع الت�شنيع والبرتوكيماويات ولها راأ�ص مال 
 �شهمي مدفوع مببلغ 6.69 مليار ريال ومدرجة يف �شوق االأوراق املالية ال�شعودية )تداول( )الرمز: 2060(. ويف

31 دي�شمرب 2015، كان راأ�ص املال ال�شوقي لت�شنيع قدره 6.19 مليار ريال4 .

متتلك اإيكارو�ص 5.13% من ت�شنيع، وامل�شاهمون االآخرون الرئي�شون هم ال�شعار ل�شناعة واملقاوالت، �شركة اخلليج 
لال�شتثمار )اململكة العربية ال�شعودية( و�شركة اململكة القاب�شة، ويحق ل�شركة اإيكارو�ص تعيني ممثل لها يف جمل�ص اإدارة 

ت�شنيع.

يف قطاع البرتوكيماويات، تنتج 720,000 طن يف العام يف م�شنع البويل بروبلني يف اجلبيل باململكة العربية ال�شعودية. 
وبداأ االإنتاج يف يونيو 2004، كذلك لديها م�شنع بويل اإيثلني والذي بداأ انتاجه يف 2008 وله طاقة اإنتاجية قدرها 1 

مليون طن يف العام.

متتلك 66% من �شركة كري�شتال جلوبال والتي هي م�شنع ثاين اأك�شيد التيتانيوم وهي امل�شنع الوحيد من خم�شة م�شانع 
يف العامل قادرة على ت�شنيع التيتانيوم.

4 بناء على �شعر اإغالق 10.61 ريال �شعودي، و 583,118,929 اأ�شهم قائمة
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املوجز املايل:

201520142013باملليون ريال �شعودي

8,20310,11010,020االأ�شول املتداولة

4,8165,7815,802املخزون

1,9261,7541,615اال�شتثمارات

22,74923,99317,437اأ�شول ثابتة

7,2816,25412,397اأ�شول اأخرى 

44,97547,89247,270اإجمايل االأ�شول

9,9747,5768,181اخل�شوم املتداولة

21,25321,33719,506اخل�شوم غري املتداولة

000خ�شوم اخرى

7,96811,62612,006اإجمايل احقوق امل�شاهمني

5,7807,3537,577حقوق االقلية

44,97547,89247,270ا اإجمايل اخل�شوم وحقوق امل�شاهمني

15,14618,69318,199املبيعات

)13,362()14,080()12,933(اأ�شعار املبيعات

2,2134,6124,837 االرباح

2,0862,355)1,302(�شايف الدخل قبل الزكاة

1,0711,177)1,423(�شايف الدخل / )�شايف اخل�شارة(

001,338توزيعات االرباح

7-3-4 ال�صركة العاملية لالأ�صيتيل املحدودة

تاأ�ش�شت ال�شركة العاملية لالأ�شتيل املحدودة يف عام 2006 باململكة العربية ال�شعودية ومقرها الرئي�شي يف مدينة جبيل 
ال�شناعية باململكة. والن�شاط الرئي�شي لل�شركة هو انتاج حم�ص اال�شتيل وثنائي االأ�شيتيل. ولدى ال�شركة طاقة اإنتاجية 

قدرها 460 األف طن مرتي يف العام.

متتلك �شيبكم 76% واإيكارو�ص 11% من ال�شركة العاملية لالأ�شتيل املحدودة.

7-3-5 ال�صركة العاملية خلل الفينيل املحدودة

 تاأ�ش�شت ال�شركة العاملية خلل الفينيل املحدودة يف عام 2006 باململكة العربية ال�شعودية ومقرها الرئي�شي يف مدينة 
اجلبيل ال�شناعية. والن�شاط الرئي�شي لل�شركة هو اإنتاج مونومر خل الفينيل. وال�شركة لها حالًيا طاقة اإنتاجية قدرها 

330 األف طن مرتي يف العام.

متتلك �شيبكم 76% ومتتلك اإيكارو�ص 11% من ال�شركة العاملية خلل الفينيل املحدودة.
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7-3-6 �صركة الكويت للطاقة

تاأ�ش�شت الكويت للطاقة يف اأغ�شط�ص 2005 ك�شركة م�شتقلة للتنقيب واإنتاج النفط والغاز. ويف عام 2010، ا�شتثمرت 
اإيكارو�ص يف قطاع النفط والغاز مببلغ 10 مليون دوالر يف �شراء اأ�شهم يف �شركة الكويت للطاقة. ول�شركة الكويت للطاقة 

جمموعة من االأ�شول ذات ال�شمعة اجليدة يف النقط والغاز وترتكز يف االأ�شا�ص على التنقيب واإنتاج وتطوير احتياطات 
النفط والغاز يف اإقليم ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. ول�شركة الكويت عدد من االأ�شول املنتجة يف م�شر واليمن وُعمان 

باإجمايل انتاج حايل قدره 27 األف برميل من مكافئ النفط يف اليوم. وموؤخًرا، اأعلنت �شركة الكويت للطاقة عن عدد من 
االكت�شافات النفطية الناجحة يف م�شر. ولديها عدد من اال�شتك�شافات واأماكن التطوير يف العراق.

و�شركة الكويت للطاقة لها راأ�ص مال �شهمي مدفوع وم�شدر بحوايل 357 مليون جنيه ومتتلك اإيكارو�ص 1.3% من �شركة 
الكويت للطاقة.

7-4 اخلدمات املالية

7-4-1 �صركة نور لال�صتثمار املايل

تاأ�ش�شت �شركة نور لال�شتثمار املايل )نور( يف الكويت يف �شنة 1996 واأدرجت اأ�شهمها يف �شوق الكويت لالأوراق املالية 
يف �شهر مايو 2006. ومتار�ص �شركة نور اأن�شطة ا�شتثمارية وخدمات مالية يف الكويت ب�شكل رئي�شي، وكذلك يف ال�شرق 
االأو�شط واآ�شيا واأ�شواق نا�شئة اأخرى. وتقدم �شركة نور باقة كاملة من اخلدمات اال�شتثمارية واملالية املبتكرة واملتميزة 

وت�شمل اال�شت�شارات واإدارة االأ�شول.
وتكمن قوة �شركة نور يف حمفظتها املتنوعة من اال�شتثمارات املبا�شرة يف �شوق املال، والعقارات، واال�شتثمارات البديلة. 

كما تدير �شركة نور حمفظة حقوق ملكية ت�شم حقوق ملكية حملية وخليجية وعاملية. وما زالت وحدة االأوراق املالية 
القابلة للت�شويق يف توظيف االأموال بنجاح يف اأ�شواق االأ�شهم اخلليجية والعاملية حمققًة عوائد قوية.

ولتحقيق دخل ثابت وربح راأ�شمايل م�شتقر، نفذت اإدارة العقارات ب�شركة نور عمليات ا�شتحواذ يف العقارات التجارية 
وال�شكنية خالل عام 2014، كما اأنها تتولى تطوير جممعات جديدة يف الكويت. ومتتلك وحدة العقارات ب�شركة نور 
مبنى جتاري يقع يف قلب مدينة الكويت، باالإ�شافة اإلى عدة مباين �شكنية يف الكويت. وما زالت وحدة اال�شتثمارات 

البديلة ب�شركة نور يف حتقيق النمو بامل�شاركة يف �شفقات بقيمة اإجمالية حلقوق امللكية تزيد عن 1.7 مليار دوالر اأمريكي 
منذ عام 2005 ت�شمل ا�شتثمارات بن�شبة 27% حل�شابها اخلا�ص. وت�شعى الوحدة نحو فر�شة ا�شتثمار ا�شرتاتيجي 

تهدف اإلى حتقيق التعاون والتفاعل بني ا�شتثمارات حالية باالإ�شافة اإلى فتح فر�ص جديدة لل�شركة. وكجزء من 
ا�شرتاتيجيتها لتحقيق النمو يف خدمات تكنولوجيا املعلومات، ا�شتحوذت الوحدة على �شركات جديدة يف هذا القطاع 

خالل عام 2014، باالإ�شافة اإلى منو ملمو�ص مت حتقيقه يف اأعمالها احلالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات. عالوة على 
ذلك، ومع ا�شتمرار تركيز �شركة نور على منوذج امل�شاركة يف اأعمال تطوير االأرا�شي، و�ّشعت ال�شركة نطاق اأعمالها يف 
قطاع ال�شيافة يف االأردن من خالل اال�شتحواذ على خدمات االإدارة الإحدى �شاالت املطارات، باالإ�شافة اإلى احل�شول 
على امتياز الإدارة اأحد الفنادق يف مطار امللكة عالية الدويل. وحتقق اال�شتثمارات العقارية والبديلة تنوعًا يف حمفظة 

�شركة نور �شد تقلب ال�شوق.
وحققت �شركة نور منوًا بن�شبة 45% يف الدخل ال�شايف لعام 2015 و�شددت 13.6 مليون دينار كويتي اأخرى اإلى 

املقر�شني خالل العام، وهو ما يعك�ص التزامها القوي جتاه كافة اأ�شحاب امل�شالح املتعاملني معها. وتهدف �شركة نور 
اإلى حتقيق منو مدرو�ص وذكي من خالل التميز ومعايري االإجنازات العليا مدعومًة بقيمها اجلوهرية. كما تتمتع �شركة 

نور بو�شع جيد لتحقيق النجاح والنمو يف امل�شتقبل بف�شل دعم فريق العمل املوهوب القوي بال�شركة.
ومتتلك �شركة نور 49.11% من بنك ميزان يف باك�شتان. ويعد بنك ميزان، وهو اأول واأكرب بنك اإ�شالمي يف باك�شتان، 
اأحد املوؤ�ش�شات املالية التي حتقق النمو االأ�شرع يف القطاع البنكي يف باك�شتان. وقد تاأ�ش�ص البنك بروؤية جعل »االأعمال 

امل�شرفية االإ�شالمية هي اخليار امل�شريف االأول«، وبداأت عملياته يف عام 2002 بعد اأن �شدر له اأول ترخي�ص اأعمال 
م�شرفية جتارية اإ�شالمية من بنك دولة باك�شتان. واأدرج البنك يف �شوق كرات�شي لالأوراق املالية ويبلغ حجم راأ�شماله 

ال�شوقي 45.9 مليار روبية باك�شتانية )132.9 مليون دينار كويتي( كما يف 31 دي�شمرب 2015.
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واأمت بنك ميزان 12 عامًا كبنك جتاري اإ�شالمي متطور. وخالل هذه الفرتة، يتمتع البنك مبزية كونه البنك االأ�شرع منوًا 
يف ال�شناعة والرائد البارز ل�شناعة االأعمال امل�شرفية االإ�شالمية. وميثل بنك ميزان االآن اأكرث من 50% من اإجمايل 

وادئع البنوك االإ�شالمية العاملة يف باك�شتان اإذ ي�شم البنك 551 فرعًا يف 143 مدينة باإجمايل ودائع 472 مليار روبية 
باك�شتانية )1.4 مليار دينار كويتي(.

وثمة اإجناز مهم خالل عام 2014 يتمثل يف جناح اال�شتحواذ على عمليات باك�شتان لبنك ايت�ص ا�ص بي �شي HSBC، وهو 
اأحد بنوك االأفراد الرائدة يف العامل. ومت دمج كافة االأ�شول واخل�شوم يف بنك ميزان ومت حتويلها اإلى منتجات متوافقة 
مع اأحكام ال�شريعة االإ�شالمية. كما اأ�شيفت 10 فروع اإلى �شبكة بنك ميزان واأ�شبح 324 موظفًا من موظفي بنك ايت�ص 

ا�ص بي �شي جزًءا من اأ�شرة بنك ميزان نتيجة لهذا اال�شتحواذ.

و�شجل بنك ميزان نتائج كلية جيدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015. وارتفع ربح البنك بعد ال�شرائب اإلى 5 مليار 
روبية باك�شتانية )14.5 مليون دينار كويتي( بعد اأن كان يبلغ 4.57 مليار روبية باك�شتانية )13.4 مليون دينار كويتي( 

يف ال�شنة املا�شية، مما يعك�ص زيادة بقيمة 452 مليون روبية باك�شتانية )1.3 مليون دينار كويتي(، يف حني بلغ اإجمايل 
اأ�شول البنك 531 مليار روبية باك�شتانية )1.5 مليار دينار كويتي(، بارتفاع بن�شبة 21.5% عن قيمتها البالغة 437 مليار 

روبية باك�شتانية )1.3 مليار دينار كويتي( يف عام 2014. وارتفعت الودائع بن�شبة 42% لتقفل ال�شنة عند 472 مليار روبية 
باك�شتانية )1.4 مليار دينار كويتي( بعد اأن كانت تبلغ 380 مليار روبية باك�شتانية )1.1 مليار دينار كويتي( منذ �شنة 

م�شت؛ اأي اأعلى ثالث مرات من متو�شط معدل منو الودائع يف ال�شناعة امل�شرفية الذي بلغ 13% خالل �شنة 2015.

وارتفعت حقوق ملكية البنك اإلى 25.6 مليار روبية باك�شتانية )74 مليون دينار كويتي( يف �شنة 2015 بعد اأن كانت تبلغ 
23.3 مليار روبية باك�شتانية )68 مليون دينار كويتي( منذ �شنة م�شت، على الرغم من اإجراء توزيعات نقدية جيدة 

بقيمة 3 مليار روبية باك�شتانية )8.7 مليون دينار كويتي( خالل ال�شنة. وتبلغ ن�شبة العائد على حقوق امللكية يف البنك 
20.57%. كما اأن قاعدة راأ�ص مال البنك تتمتع بالقوة اإذ يبلغ معدل كفاية راأ�ص املال 10.98% مقارنًة باحلد االأدنى 

البالغ 10.25% املفرو�ص من بنك دولة باك�شتان.

Eagle Proprietary Investments Limited  7-4-2 �صركة الن�صر ل�صتثمارات امللكية املحدودة

ت�شم �شركة الن�شر كيانني ميار�شان االأن�شطة اال�شتثمارية ويقدمان اال�شت�شارات املالية ويتخذان من مركز دبي املايل 
العاملي يف دبي باالإمارات العربية املتحدة مقرًا لهما، كما اأن الكيانني مملوكان ملجموعة ال�شناعات الوطنية. وت�شغل 

�شركة الن�شر حتت هذين الكيانني:

Eagle Proprietary Investments Limited )EPIL( 7-4-2-1 �صركة الن�صر ل�صتثمارات امللكية املحدودة

تاأ�ش�شت �شركة الن�شر ال�شتثمارات امللكية املحدودة يف �شهر يناير 2008 ك�شركة م�شجلة يف مركز دبي املايل العاملي، 
ومتار�ص ا�شتثمارات حقوق امللكية اخلا�شة العاملية املبا�شرة مع الرتكيز على قطاع اخلدمات املالية. واليوم، ت�شم 

حمفظتها اال�شتثمارية �شركات يف اآ�شيا )ال�شني و�شريالنكا( واأمريكا ال�شمالية )الواليات املتحدة االأمريكية( مبحفظة 
متاحة للبيع تزيد قيمتها عن 38.5 مليون دوالر اأمريكي.  وتخطط ال�شركة لبدء ت�شييل ا�شتثماراتها يف عام 2015. 

وبلغ راأ�ص املال املدفوع ل�شركة الن�شر ال�شتثمارات امللكية املحدودة 75 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 دي�شمرب 2015.

Eagle Investments Limited )EIL( 7-4-2-2 �صركة الن�صر لال�صتثمارات املحدودة 
تاأ�ش�شت �شركة الن�شر لال�شتثمارات املحدودة يف �شهر يونيو 2012 ك�شركة م�شجلة مبركز دبي املايل العاملي، وم�شرح 

لها مبوجب ترخي�ص CAT4 من �شلطة دبي للخدمات املالية بالعمل �شركة ا�شت�شارات مالية منظمة تقدم ا�شت�شارات 
للعمالء يف املجاالت التالية:

االأن�شطة اال�شرتاتيجية ومتويل ال�شركات: عمليات الدمج واال�شتحواذ، وبيع اأو ت�شفية ال�شركات، واإعادة الهيكلة   •
املالية، واإعادة التمويل، وا�شت�شارات هيكلة راأ�ص املال واال�شرتاتيجيات.

ا�شت�شارات الهيكلة واأن�شطة الطرح اخلا�ص يف الديون وحقوق امللكية.  •
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 وكما يف 31 دي�شمرب 2015، بلغ راأ�ص املال املدفوع ل�شركة الن�شر لال�شت�شارات املحدودة 4.5 مليون دوالر اأمريكي.
وكجزء من ا�شرتاتيجية النمو التي تتبعها �شركة الن�شر، تخطط ال�شركة ال�شتمرار تو�شيع خطوط اأعمالها احلالية 

باالإ�شافة اإلى تاأ�شي�ص وتنمية برنامج الإدارة االأ�شول/ ال�شناديق يركز على ا�شرتاتيجيات اال�شتثمار الرئي�شية التي توفر 
دخاًل م�شتمرًا ومنوًا لراأ�ص املال ال�شتثماراتها اخلا�شة وا�شتثمارات عمالئها. ويف عام 2015، تخطط �شركة الن�شر 
الإن�شاء وطرح برنامج ا�شتثمار عقاري مدر للدخل يركز على الواليات املتحدة وي�شتهدف االأ�شول العقارية يف ال�شوق 

املتو�شط ب�شراكة مع بع�ص امل�شغلني العاملني يف الواليات املتحدة. 

7-5 املرافق

7-5-1 �صركة ال�صناعات الوطنية امل�صرتكة للطاقة

تاأ�ش�شت �شركة ال�شناعات الوطنية امل�شرتكة للطاقة )ال�شناعات الوطنية للطاقة( يف عام 2006 وهي مملوكة بن�شبة 
100% ملجموعة ال�شناعات الوطنية. وتهدف �شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة اإلى الرتكيز على قطاعات الطاقة 
واملرافق والبنية التحتية والطاقة املتجددة وذلك ب�شكل رئي�شي من خالل اال�شتثمار املبا�شر يف منطقة دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي. كما اأن ل�شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة تركيزًا ثانويًا على منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 
واالأ�شواق النا�شئة االأخرى. وت�شمل االأن�شطة الرئي�شية ل�شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة امل�شاركة واال�شتثمار املبا�شر يف 

م�شاريع البناء والت�شغيل والتحويل )BOT( �شمن اإطار ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.

كما اأبرمت �شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة اتفاقيات مع مقاولني �شينيني يف جمال الهند�شة وامل�شرتيات واالإن�شاءات 
و�شركات جتارية بهدف متكني ال�شركة من امل�شاركة يف عدد من برامج البناء والت�شغيل والتحويل يف الكويت ويف بع�ص 

مناق�شات االأعمال الهند�شية وامل�شرتيات واالإن�شاءات.

وت�شتهدف ال�شركة الدخول يف م�شروع جديد يف ال�شنوات القادمة وبخا�شة يف م�شاريع البناء والت�شغيل والتحويل/ 
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص التي تطرحها دولة الكويت، مبا يف ذلك حمطة معاجلة مياه ال�شرف يف اأم 

الهيمان، وم�شروع اخلريان للمياه والكهرباء امل�شتقلة بطاقة 2,500 ميجاوات/125 مليون جالون اجنليزي يف اليوم، 
واملرحلة الثانية من م�شروع الزور للمياه والكهرباء امل�شتقلة بطاقة 1,500 ميجاوات/107 مليون جالون اجنليزي يف 

اليوم، والعديد من امل�شاريع االأخرى بالتعاون مع ال�شركات الزميلة وال�شركة االأم.

وبلغت قيمة �شايف اأ�شول �شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة 64.8 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015. وفيما 
يلي اال�شتثمارات الرئي�شية ل�شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة:

7-5-2 جمموعة املطار الدويل

يف عام 2007، تولت جمموعة املطار العاملية ب�شكل ر�شمي عمليات خدمات امل�شافرين يف مطار امللكة عالية الدويل يف 
َعّمان باالأردن. ومت تر�شية هذا العقد بامتياز مدته 25 عامًا ينتهي يف 15 نوفمرب 2032. وفاز امل�شروع بجائزة جملة 

يوروماين Euromoney لتمويل امل�شاريع يف جمال النقل للعام على م�شتوى ال�شرق االأو�شط يف عام 2007.

ويف عام 2013، مت اإكمال مطار امللكة عالية الدويل ومت افتتاح البوابة اجلديدة التي رفعت الطاقة اال�شتيعابية ال�شنوية 
للم�شافرين اإلى 9 مليون م�شافر، ومن املتوقع اإكمال املرحلة الثانية من اأعمال التو�شعة يف عام 2016 وزيادة الطاقة 

اال�شتيعابية ال�شنوية للم�شافرين اإلى 12 مليون م�شافر.

وكما يف 31 دي�شمرب 2015، بلغ ا�شتثمار ال�شركة يف جمموعة املطار العاملية 22 مليون دينار كويتي.

ومتتلك �شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة 24% من جمموعة املطار العاملية. وي�شم امل�شاهمون االآخرون يف جمموعة 
املطار العاملية �شركة EDGO للم�شاريع )وهي جمموعة ا�شتثمارية اأردنية(، و�شركة اإنف�شتاد )وهي �شركة ا�شتثمار 

مملوكة حلكومة اأبو ظبي(، و�شركة اإدارة مطارات باري�ص، و�شركة جوانو اآند بارا�شكيفايدي�ص )اأوفر�شيز( ليمتد وجيه 
 .AVAX S.A - واآند بي
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7-5-3 �صركة دنهام لال�صتثمار املحدودة )دنهام(

متتلك �شركة دنهام، وهي �شركة م�شجلة يف كاميان، ح�شة 18% من �شركة KES للطاقة املحدودة، يف حني اأن اال�شتثمار 
الرئي�شية ل�شركة KES هو ح�شة 66.4% من �شركة كي اإلكرتيك املحدودة )�شركة كرات�شي لتوريد الكهرباء املحدودة 

�شابقًا(.

و�شركة كي اإلكرتيك هي �شركة مرفق كهربائي متكاملة يف باك�شتان حتتكر توليد ونقل وتوزيع الكهرباء للعا�شمة كرات�شي 
واملناطق املحيطة بها. كما اأن �شركة كي اإلكرتيك مدرجة يف �شوق كرات�شي لالأوراق املالية. ومتتلك ال�شركة قاعدة 

عمالء ي�شل عددهم اإلى نحو 2.4 مليون عميل وتبلغ طاقة توليد الكهرباء الكلية املثبتة 2,341 ميجاوات. كما تبلغ 
امل�شاحة الكلية املرخ�ص لل�شركة بتوزيع الكهرباء فيها نحو 6,500 كيلومرت مربع.

وت�شهد �شركة كي اإلكرتيك حت�شنًا اإذ �شجلت �شايف ربح بلغ 26 مليون دوالر اأمريكي يف عام 2012 بعد 17 �شنة من 
اخل�شائر، ومنذ ذلك الوقت يف ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015، ارتفع �شايف ربح ال�شركة اإلى 283 مليون دوالر 

اأمريكي.

وكما يف 31 دي�شمرب 2015، كانت ملكية �شركة كي اإلكرتيك كالتايل: �شركة KESP )66.4%( وحكومة باك�شتان 
)24.4%( وال�شركة العاملية للتمويل وبنك التنمية االآ�شيوي )2.57%(، والن�شبة املتبقية البالغة 1.9% عبارة عن اأ�شهم 

حرة.

وكما يف 31 دي�شمرب 2015، امتلكت �شركة ال�شناعات الوطنية للطاقة نحو 70% من �شركة دنهام، وكانت الن�شبة 
املتبقية البالغة 30% مملوكة ل�شركات اأخرى ذات �شلة.

7-6 العقارات

7-6-1 �صركة الدرة الوطنية

يف �شهر دي�شمرب 2005، اأ�ش�شت جمموعة ال�شناعات الوطنية �شركة الدرة الوطنية العقارية )الدرة( )والتي كانت 
تعرف �شابقًا با�شم ال�شركة الوطنية للتخزين والتربيد �ص.م.ك.م( ك�شركة تابعة مملوكة بن�شبة 100%. ويتمثل الغر�ص 

الرئي�شي ل�شركة الدرة يف اال�شتثمار يف االأ�شول املتعلقة بالعقارات يف الكويت، وكذلك يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
والواليات املتحدة واأوروبا واآ�شيا اأي�شًا ولكن على نطاق اأقل.

وكما يف 31 دي�شمرب 2015، بلغ راأ�ص املال املدفوع ل�شركة الدرة 100 مليون دينار كويتي، وبلغ اإجمايل قيمة اأ�شول 
ال�شركة 201.8 مليون دينار كويتي وفيما يلي اأهم ا�شتثمارات �شركة الدرة حتى تاريخه: 

الن�شبة من اال�شتثمارات الكليةن�شبة امللكيةاال�شم
1.5%20.00%�شركة مر�شى اأبو ظبي العقارية

76.2%17.50%�شركة مباين �ص.م.ك
0.3%15.00%ال�شركة الكويتية العقارية القاب�شة

0.7%15.00%�شركة الرواد العقارية
0.6%10.00%�شركة حدائق النا�شر القاب�شة

0.8%10.00%�شركة مينا كابيتال القاب�شة
1.5%4.00%�شركة اإيكارو�ص لل�شناعات البرتولية

9.84%ا�شتثمارات يف عقارات
4.4%�شناديق عقارية
0.9%مارينا ال�شارقة

3.3%ا�شتثمارات اأخرى



48

ووفقًا لتو�شية جلنة اال�شتثمار باال�شتثمار مبا�شرة يف ال�شوق العقاري املحلي يف �شنة 2011، ا�شتحوذت �شركة الدرة على 
 اأول مبنى �شكني لها بقيمة 880,000 دينار كويتي وكما يف 31 دي�شمرب 2015، بلغ اإجمايل العقارات اال�شتثمارية

27.6 مليون دينار كويتي

ال�صتثمارات الرئي�صية ل�صركة الدرة:

7-6-1-1 �صركة مباين �ص.م.ك

تعد �شركة مباين )مباين( اأكرب �شركة عقارية مدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية )ورمزها  “MABANEE”(، كما 
اأن ال�شركة م�شنفة يف املرتبة 12 بني اإجمايل ال�شركات املدرجة البالغ عددها 193 �شركة من حيث القيمة ال�شوقية 

لراأ�ص املال. وكما يف 31 دي�شمرب 2015، بلغت القيمة ال�شوقية لراأ�ص مال ال�شركة 794 مليون دينار كويتي 5.

كما اأن �شركة مباين بنت ومتتلك وت�شغل جممع االأفنيوز وهو اأكرب �شوق جتاري يف الكويت باأعلى ن�شبة اإقبال: بلغ عدد 
زوار املجمع نحو 48 مليون زائر يف عام 2014 حمققا بذلك ارتفاعا م�شاعفا عن م�شتواه يف عام 2011. ويتكون جممع 

االأفنيوز من اأربعة مراحل من التطوير وفاز بجائزة اأف�شل تطوير عاملي يف جمال التجزئة يف جوائز العقارات العاملية 
�شنة 2011. ومت اإكمال املراحل الثالث االأولى ومن املتوقع افتتاح املرحلة الرابعة يف الربع االأول من عام 2018. و�شوف 

ت�شمل املرحلة اجلديدة فندق خم�ص جنوم وتو�شعة ملجمع جراند اأفنيو وبر�شتيج. و�شوف يتم بناء املرحلة الرابعة على 
م�شاحة 130,000 مرت مربع، باإجمايل م�شاحة قابلة للتاأجري 100,000 مرت مربع بتكلفة اإجمالية 265 مليون دينار 
كويتي وبذلك ت�شل امل�شاحة الكلية القابلة للتاأجري يف املجمع اإلى 360,000 مرت مربع. وقد عرب العديد من حمالت 
التجزئة البارزة على م�شتوى العامل عن اهتمامها بحجز م�شاحة للتاأجري يف املرحلة اجلديدة، وذلك يف �شوء جناح 

جممع االأفنيوز عامًا بعد عام. وبداأت اأبحاث ال�شوق وتقارير ال�شياحة يف و�شع املجمع على خريطة ال�شياحة يف املنطقة.

 امل�شاهمون الرئي�شيون يف �شركة مباين: �شركة ال�شايع التجارية املتحدة )34.17%( و�شركة الدرة )%17.5(
ملخ�ص مايل:

201520142013باملليون دينار كويتي

 376.5  486.5 579.1اأ�شول غري متداولة

 29.8  32.3 38.1اأ�شول متداولة

 406.3  518.8 617.2اإجمايل االأ�شول

 56.3  59.0 44.2االلتزامات املتداولة

 120.0  196.7 269.6االلتزامات غري املتداولة

 230.0  263.2 303.4حقوق امل�شاهمني

86.2 85.4 86.6اإجمايل االإيرادات

57.8 56.2 56ربح من العمليات

 47.9  48.448.2ربح الفرتة

7-6-1-2 ا�صتثمارات اأخرى

�صناديق اأجنبية - متاحة للبيع

متتلك �شركة الدرة 25 �شندوق عقاري اأجنبي ن�شط بقيمة 8.2 مليون دينار كويتي يف كافة البلدان مثل الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة وال�شني والدول االأوروبية ... الخ.

5 بناء على �شعر اإغالق 0.940 دينار كويتي و 844,864,285 اأ�شهم قائمة
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ا�صتثمارات ملكية - متاحة للبيع

تقع ا�شتثمارات حقوق امللكية املتاحة للبيع يف القطاع العقاري يف الكويت ومنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا بقيمة 
12.1 مليون دينار كويتي.

عقارات ا�صتثمارية

متثل العقارات اال�شتثمارية مباين مدرة للدخل واأرا�شي حتت االإن�شاء بقيمة اإجمالية 27.6 مليون دينار كويتي، وت�شمل:

مباين مدرة للدخل مثل املباين ال�شكنية واملجمعات التجارية والفنادق ... الخ.  •  

اأرا�شي حتت االإن�شاء يف الكويت واالإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية. هذه امل�شاريع ملباين   •  
�شكنية وجممعات جتارية واأبراج اإدارية ... الخ

م�شاريع يف املرحلة االأخرية:  •  

مباين بنيد القار مب�شاحة 987.5 مرت مربع يف املرحلة االأخرية للتاأجري. و�شوف يكون   • 
امل�شروع عبارة عن فندق مكون من �شقق عددها 36 �شقة وحملني و 2 �شرداب.  

فندق مكة الواقع يف مكة باململكة العربية ال�شعودية )104 غرفة( يف املرحلة االأخرية   • 
لعملية الرتخي�ص لبدء الت�شغيل الفعلي.   

م�شاريع قيد التطوير:  •  

اأر�ص حوايل مب�شاحة 1,528 مرت مربع. وح�شلت �شركة الدرة على الرتخي�ص لبناء فندق   •    
اأربع جنوم. ومت اإكمال مرحلة الت�شميم والفندق حتت االإن�شاء.    

اأر�ص يف الريا�ص باململكة العربية ال�شعودية مب�شاحة 2,500 مرت مربع. وقد ح�شلت �شركة   •    
الدرة على الرتخي�ص لبناء �شقق خدمة. ومت االنتهاء من مرحلة ت�شميم االأر�ص.    

م�شاريع يف املرحلة االأولية:  •  

اأر�ص القبلة الواقعة يف قلب مدينة الكويت مب�شاحة 1,222 مرت مربع. وتخطط ال�شركة   •    
الإن�شاء برج اإداري عليها.    

اأر�ص املهبولة مب�شاحة 4,700 مرت مربع، وتخطط ال�شركة لبناء جممع متعدد االأغرا�ص   •    
)�شكني وجتاري ... الخ(.    

خالل �شنة 2015 ا�شتحوذت �شركة الدرة على اأر�ص يف دبي )باالإمارات العربية املتحدة(   •    
مب�شاحة 2,250 مرت مربع مع خطة لبناء برج �شكني.    

7-6-2 �صركة الراية العاملية للعقارات

وتعد �شركة الراية اإحدى ال�شركات الرائدة يف جمال اال�شتثمار العقاري وت�شتثمر يف الكويت ومنطقة دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي. ومتتلك �شركة الراية ال�شركات التابعة التالية: �شركة بيت الراية العقارية )باململكة العربية 
ال�شعودية( بن�شبة ملكية 100%، و�شركة بيت الراية العاملية للتطوير العقاري )يف االأردن( بن�شبة ملكية %50.

ومتتلك �شركة اال�شتثمارات الوطنية 20% ومتتلك �شركة الدرة 3% من �شركة الراية. واأ�شهم �شركة الراية غري مدرجة 
يف �شوق الكويت لالأوراق املالية.
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8- ال�صتثمارات ال�صرتاتيجية

8-1 نظرة عامــة

اال�شتثمارات اال�شرتاتيجية عادة ما تتم يف اإحدى �شناعات االأعمال الت�شغيلية الرئي�شية، ويكون ملجموعة ال�شناعات 
الوطنية م�شاركة ن�شطة فيها. وتق�شم اال�شتثمارات اال�شرتاتيجية اإلى اأربع فئات:

ا�شتثمارات متاحة للبيع  •  
ا�شتثمارات بالقيمة العادلة  •  

ا�شتثمارات �شركات زميلة )ا�شتثمارات يكون ملجموعة ال�شناعات الوطنية تاأثري قوي عليها لكن دون �شيطرة(  •  
ا�شتثمارات باملرابحة والوكالة  •  

وفيما يلي و�شف خمت�شر الأهم اال�شتثمارات اال�شرتاتيجية ملجموعة ال�شناعات الوطنية كما يف تاريخ هذه الن�شرة. 
وهذه اال�شتثمارات اإما قامت بها جمموعة ال�شناعات الوطنية ب�شكل مبا�شر، اأو ا�شتثمارات مملوكة ب�شكل غري مبا�شر 

من خالل واحدة اأو اأكرث من ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل اأو الزميلة ملجموعة ال�شناعات الوطنية.

مدرجة/ غري ن�شبة امللكيةالفئةال�شركة
ال�شناعةمدرجة

خدماتمدرجة29.8%ا�شرتاتيجية�شركة التخ�شي�ص القاب�شة
�شناعةمدرجة26.8%ا�شرتاتيجية�شركة الكويت لالأ�شمنت
خدماتغري مدرجة24%ا�شرتاتيجيةجمموهة املطار الدويل 

عقارمدرجة17.5%ا�شرتاتيجية�شركة مباين
نفط وغازمدرجة17.8%ا�شرتاتيجية�شركة املقاوالت واخلدمات البحرية

ا�شتثمارمدرجة4.4%ا�شرتاتيجيةاملركز املايل الكويتي
ات�شاالتمدرجة6.3%ا�شرتاتيجية�شركة ات�شاالت االأردن

�شناعةغري مدرجة10%ا�شرتاتيجية�شركة فوالذ القاب�شة �ص.م.ب
ا�شتثمارغري مدرجة9.3%ا�شرتاتيجية�شركة بوبيان لل�شناعات العاملية

تاأمنيمدرجة5.8%ا�شرتاتيجيةال�شركة االأهلية للتاأمني
ا�شتثمارمدرجة4.0%ا�شرتاتيجيةال�شركة امل�شرية الكويتية القاب�شة

بنوكمدرجة1.1%ا�شرتاتيجيةبنك الكويت الوطني
نفط وغازمدرجة2.2%ا�شرتاتيجية�شركة دانة للغاز

بنوكمدرجة1.5%ا�شرتاتيجيةبيت التمويل الكويتي

8-2 ال�صتثمارات املتاحة للبيع

8-2-1 �صركة فولذ القاب�صة �ص.م.ب مقفلة

تاأ�ش�شت �شركة فوالذ القاب�شة �ص.م.ب )مقفلة( )الفوالذ( يف �شهر يونيو 2008 يف مملكة البحرين، وهي اأداة ا�شتثمارية 
و�شركة قاب�شة تركز ب�شكل رئي�شي على اال�شتثمار يف منو �شناعة الفوالذ يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي وعلى نطاق 

اأو�شع يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
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وقد قامت �شركة فوالذ با�شتثمارات كبرية على م�شتوى �شل�شلة القيمة الكاملة للفوالذ؛ فال�شركة تعمل بافرتا�ص اأن 
ا�شتثماراتها واأن�شطتها �شتكون �شاملة »من التعدين اإلى املعادن«. ويف �شياق القيام بذلك، تهدف �شركة فوالذ و�شركاتها 

التابعة اإلى اأن ت�شبح اأول جمموعة متكاملة و�شاملة بني �شركات الفوالذ على م�شتوى العامل، واأن ت�شبح اأي�شًا واحدًا من 
املنتجني االأكرث تناف�شية ملنتجات الفوالذ من كريات الفوالذ اإلى قطاعات الفوالذ الهيكلية اخلفيفة واملتو�شطة والثقيلة.
وقد اأ�ش�شت �شركة فوالذ �شركات تابعة عاملية امل�شتوى وتعمل على تطويرها يف كل من هذه املجاالت يف مملكة البحرين 

حيث ت�شغل ال�شركة م�شنعًا متكاماًل و�شاماًل على م�شاحة 1.3 مليون مرت مربع يعرف با�شم جممع فوالذ لل�شلب 
با�شتثمار اإجمايل يبلغ 3.5 مليار دوالر اأمريكي تقريبًا. كما متتلك �شركة فوالذ )مع �شركة ياماتو كوجيو ليمتد اليابانية( 

معماًل لت�شكيل املعادن اإلى قطاعات خفيفة ومتو�شطة يقع يف اجلبيل باململكة العربية ال�شعودية.
ويبداأ منوذج االأعمال يف �شركة فوالذ من معاجلة مواد خام ل�شنع الفوالذ، مثل تغذية كريات ال�شحب، وميتد حتى اإنتاج 
منتجات الفوالذ عالية اجلودة التي ت�شتهلكها كربيات ال�شركات العاملة يف جمال البنية التحتية. وت�شتهدف �شركة فوالذ 

اإيجاد قيمة يف كل خطوة من �شل�شلة القيمة املتكاملة. ويتيح االلتزام بتحقيق التكامل الراأ�شي بتكلفة معقولة �شمان 
التوريدات ومراقبة التكلفة وجودة املواد اخلام ل�شمان انخفا�ص التكلفة وتناف�شية املنتجات القابلة للبيع.

م�شاهمو �شركة فوالذ: �شركة اخلليج لال�شتثمار )50%(، و�شركة قطر للفوالذ )25%(، و�شركة اخلليج للكابالت 
وال�شناعات الكهربائية )10%(، وجمموعة ال�شناعات الوطنية )10%( و�شركة الكويت لل�شبائك )5%(. وبلغ راأ�ص مال 

�شركة فوالذ 566 مليون دوالر اأمريكي كما يف 31 دي�شمرب 2015.
ال�صركات التابعة ل�صركة فولذ:

�صركة البحرين للفولذ: تاأ�ش�شت �شركة البحرين للفوالذ عام 1984، وهي مملوكة بالكامل ل�شركة فوالذ، وتعد 

ال�شركة منتجًا رائدًا لكريات احلديد اخلام التي ت�شتخدم يف اإنتاج الفوالذ. وت�شغل ال�شركة م�شنعني لت�شنيع الكريات يف 
مملكة البحرين بطاقة اإنتاجية اإجمالية تبلغ 11 مليون طن يف ال�شنة. وتعد ال�شركة واحدة من املنتجني الرئي�شيني الثالثة 

لكريات الفوالذ يف العامل. 
ال�صركة املتحدة للفولذ ال�صامد: ال�شركة املتحدة للفوالذ ال�شامد، وهي مملوكة بالكامل ل�شركة فوالذ، تعد 

اأول �شركة يف ال�شرق االأو�شط الإعادة تكوير الفوالذ ال�شامد. وتقع ال�شركة يف مملكة البحرين وتبلغ طاقتها االإنتاجية 
90,000 طن يف العام من الفوالذ ال�شامد البارد املكور. وبداأت ال�شركة املتحدة للفوالذ ال�شامد عملياتها يف الربع 

الرابع من عام 2008 وكانت تنتج منتجات فوالذ �شامد عالية اجلودة كانت تباع اإلى العمالء يف جميع اأنحاء العامل. 
ونظرًا للتحديات التي �شهدها قطاع اأعمال الفوالذ ال�شامد، والتي اأثرت بال�شلب على االأداء املايل لل�شركة املتحدة 

للفوالذ ال�شامد، مت وقف مرافق االإنتاج منذ �شهر دي�شمرب 2011.
�صركة �صلب SULB: اأكملت �شركة �شلب، وهي �شركة حما�شة بني �شركة فوالذ )بن�شبة م�شاهمة 51%( و�شركة ياماتو 

كوجيو ليمتد اليابانية )بن�شبة م�شاهمة 49%( اإن�شاء مرافقها يف مملكة البحرين بطاقة اإنتاجية تبلغ مليون طن يف 
العام. وتعد �شركة �شلب االآن اأول منتج متكامل و�شامل يف ال�شرق االأو�شط للدعامات املتو�شطة والثقيلة وقطاعات الفوالذ 

االإن�شائية. وي�شمل املرفق م�شنعًا لالختزال املبا�شر للحديد بطاقة ا�شمية 1.5 مليون طن يف العام، وور�شة �شهر بطاقة 
مليون طن يف العام، ومعمل ت�شكيل للقطاعات املتو�شطة والثقيلة بطاقة 0.6 مليون طن يف العام.

�صركة حما�صة البحرين بني ال�صركة املتحدة للفولذ و�صركة �صلب )SULB BV(: هي �شركة ذات م�شوؤولية 

حمدودة تاأ�ش�شت يف عام 2011 يف مملكة البحرين، ومتتلكها �شركة فوالذ بن�شبة 51% و�شركة ياماتو كوجيو ليمتد 
اليابانية بن�شبة 49%. ويتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف العمل ك�شركة قاب�شة. وخالل عام 2011، اأ�ش�شت هذه 

ال�شركة �شركة تابعة مملوكة بالكامل با�شم �شركة �شلب املتحدة ذ.م.م يف اململكة العربية ال�شعودية. وا�شتحوذت �شركة 
�شلب املتحدة على كافة اأ�شول ال�شركة املتحدة اخلليجية لت�شكيل الفوالذ املحدودة )UGS(، وهي معمل ت�شكيل م�شتقل 

لقطاعات الفوالذ االإن�شائية اخلفيفة واملتو�شطة بطاقة 0.45 مليون طن يف العام ينتج الدعامات والقنوات والزوايا 
والق�شبان امل�شطحة. و�شوف تلبي �شركة �شلب متطلبات �شركة �شلب ال�شعودية من كريات ال�شلب. كما اأن معمل ت�شكيل 
القطاعات املتو�شطة والثقيلة التابع ل�شركة �شلب يكمل معمل ت�شكيل القطاعات اخلفيفة واملتو�شطة التابع ل�شركة �شلب 

ال�شعودية، وبالتايل تقدم للعمالء كافة اأنواع منتجات قطاعات ال�شلب. 
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وعن طريق هذه ال�شركات التابعة، تعد �شركة فوالذ املنتج الوحيد يف العامل الذي ينتج الكريات واالختزال املبا�شر للحديد 
والنورات والدعامات املتو�شطة والثقيلة وقطاعات الفوالذ االإن�شائية والفوالذ ال�شامد كل ذلك يتم ت�شنيعه يف نف�ص 

املوقع ال�شناعي ال�شخم. كما اأن الطبيعة املتكاملة ل�شركاتها التابعة وعملها يف جممع ت�شنيع واحد ي�شمن عمل �شركة 
فوالذ كمنتج للفوالذ بهيكل تكلفة تناف�شي.

و�شجلت �شركة فوالذ ربحًا �شافيًا بلغ 17.9 مليون دوالر اأمريكي لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.

8-2-2 املركز املايل الكويتي

تعد �شركة املركز املايل الكويتي )مركز( اإحدى املوؤ�ش�شات الرائدة يف اإدارة االأ�شول واالأعمال امل�شرفية اال�شتثمارية يف 
منطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي. وقد ح�شل املركز على ت�شنيف +BBB من موؤ�ش�شة كابيتال اإنتليجين�ص املحدودة، 
ويقدم املركز خدمات متطورة يف اإدارة االأ�شول واالأعمال امل�شرفية اال�شتثمارية، ويدير املركز يف الوقت احلايل اأ�شواًل 

بقيمة 1.1 مليار دينار كويتي تقريبًا. وقد اكت�شب املركز ا�شمًا موثوقًا بني اأبرز مديري ال�شناديق العاملني يف الكويت.

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية 4.4% من املركز املايل الكويتي.

8-2-3 �صركة ات�صالت الأردن

تقدم �شركة ات�شاالت االأردن )االأردن تيليكوم( خدمات االت�شاالت الثابتة واملتنقلة واالإنرتنت يف االأردن. وقد تبنت 
�شركة ات�شاالت االأردن اال�شم التجاري )اأوراجن( يف عام 2007 وتتمتع ال�شركة بح�شور يف 337 موقع يف املوقت احلايل.

كما اأن �شركة ات�شاالت االأردن مدرجة يف �شوق عمان لالأوراق املالية، ويتمثل م�شتثمروها الرئي�شيني يف جمموعة 
ال�شناعات الوطنية )6.3%( و�شركة نور )3.6%( و�شركة فرن�شا لالت�شاالت )51%( وموؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي 

االأردنية )%25(.

8-2-4 �صركة بوبيان لل�صناعات العاملية

تاأ�ش�شت �شركة بوبيان لل�شناعات العاملية )BIIHC( يف �شهر يوليو 2004 كاأداة لتمكني القطاع اخلا�ص من اال�شتثمار يف 
ال�شناعة العاملية. ومتتلك �شركة بوبيان لل�شناعات العاملية 10% من ال�شركة العربية ل�شناعات منع ت�شريب املاء، وهي 

اإحدى اأكرب امل�شنعني يف جمال منع ت�شريب املاء يف ال�شرق االأو�شط.

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية 9.3% من �شركة بوبيان لل�شناعات العاملية.

8-2-5 ال�صركة الأهلية للتاأمني

تاأ�ش�شت ال�شركة االأهلية للتاأمني )االأهلية( عام 1962 وتقدم خدمات التاأمني التقليدية على احلياة وغريها من اأنواع 
التاأمني مبا يف ذلك التاأمني ال�شحي والتاأمني على املمتلكات والتاأمني البحري والتاأمني اجلوي. ومتتلك ال�شركة االأهلية 

10 فروع يف الكويت.

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية 5.8% من ال�شركة االأهلية، وهي �شركة مدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية 
براأ�ص مال �شوقي قدره 104 مليون دينار كويتي6 كما يف 31 دي�شمرب 2015. 

8-2-6 ال�صركة امل�صرية الكويتية القاب�صة

تعمل ال�شركة امل�شرية الكويتية القاب�شة كراأ�ص مال مغامر و�شركة �شراء، ولل�شركة ا�شتثمارات يف عدة �شركات �شغرية 
اإلى متو�شطة احلجم. وال�شركة امل�شرية الكويتية القاب�شة مدرجة يف بور�شة القاهرة واالإ�شكندرية يف م�شر. وت�شمل 

اال�شتثمارات الرئي�شية لل�شركة ما يلي:

6 بناء على �شعر اإغالق 0.530 دينار كويتي و 196,234,677 اأ�شهم قائمة
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يف جمال املخ�شبات: �شركة اال�شكندرية للمخ�شبات وبوابة الكويت.  •
يف جمال الطاقة: ال�شركة الوطنية للغاز، و�شركة غاز �شيل و�شركة �شيل م�شر للغاز الطبيعي امل�شغوط.  •

يف جمال النفط: �شركة تراي اأو�شن للطاقة، و�شركة ناقالت النفط امل�شرية.  •
يف جمال الت�شنيع: �شركة �شناعة مواد البناء، و�شركة الدهانات االأفريقية، و�شركة �شربي م�شر وبال�شتيكم.  •

يف جمال التاأمني: �شركة دلتا للتاأمني.  •
يف جمال تكنولوجيا املعلومات: �شركة جلوبال تيليكوم، و�شركة ب�شيون تكلوجك�ص، و�شركة اإنرتجراف وبلرتونك   •

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية 4% من ال�شركة امل�شرية الكويتية القاب�شة.

8-2-7 بنك الكويت الوطني

يعد بنك الكويت الوطني )الوطني( اأكرب موؤ�ش�شة مالية يف الكويت من حيث راأ�ص املال ال�شوقي واالأ�شول. وح�شل الوطني 
على ت�شنيف Aa3 و ت�شنيف +A من وكالة موديز ووكالة �شتاندرد اآند بورز على الرتتيب، وهو ما ميثل اأعلى ت�شنيف الأية 

موؤ�ش�شة مالية يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية 1.1% من بنك الكويت الوطني.

8-2-8 �صركة دانة غاز �ص.م.ع

كانت �شركة دانة غاز �ص.م.ع )دانة غاز( واحدة من اأوائل م�شاريع القطاع اخلا�ص يف جمال الغاز الطبيعي على م�شتوى 
املنطقة يتم تاأ�شي�شها يف منطقة دول جمل�ص التعاون اخلليجي. ومتتلك ال�شركة اأ�شواًل وا�شتحقاقات تعاقدية ل�شل�شلة 

متكاملة من القطاع اخلا�ص لتوريد الغاز الطبيعي يف اخلليج. و�شركة دانة غاز مدرجة يف �شوق اأبو ظبي لالأوراق املالية.

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية 2.2% من �شركة دانة غاز.

8-2-9 بيت التمويل الكويتي

يعد بيت التمويل الكويتي )بيت التمويل( اأكرب بنك اإ�شالمي يف الكويت من حيث راأ�ص املال ال�شوقي واالأ�شول. وللبنك 
عمليات يف 20 دولة و 175 فرع على م�شتوى العامل. ويقدم بيت التمويل خدمات عقارية وخدمات خزانة من خالل ق�شمي 

العقار واال�شتثمار على الرتتيب.

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية ح�شة ملكية بن�شبة 1.5% يف بيت التمويل الكويتي.

8-3 ال�صتثمارات يف �صركات زميلة

8-3-1 �صركة التخ�صي�ص القاب�صة

تاأ�ش�شت �شركة التخ�شي�ص القاب�شة �ص.م.ك )PHC( يف عام 1994 وهي �شركة م�شاهمة كويتية مدرجة يف �شوق الكويت 
لالأوراق املالية. وال�شركة اإحدى ال�شركات الزميلة ملجموعة ال�شناعات الوطنية.

وتتنوع املحفظة اال�شتثمارية لل�شركة القاب�شة للخ�شخ�شة وت�شمل ا�شتثمارات مبا�شرة يف اأكرث من 30 �شركة تعمل ب�شكل 
رئي�شي يف قطاع اخلدمات وقطاع الت�شنيع يف الكويت وخارجها. كما ت�شم حمفظة ال�شركة ا�شتثمارات غري مبا�شرة يف 

اأ�شهم ال�شركات امل�شعرة.

وتركز ال�شركة القاب�شة للخ�شخ�شة على املحافظة على ا�شتثماراتها يف ال�شركات الن�شطة يف القطاعات التي تهتم بها 
ال�شركة )البنية التحتية والطاقة واملياه والطاقة املتجددة واخلدمات واملرافق والرعاية ال�شحية والتعليم(، وكذلك يف 

الفر�ص اال�شتثمارية يف م�شاريع االأرا�شي ال�شناعية وامل�شاريع الت�شغيلية يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا/ دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي مع الرتكيز على دولة الكويت.
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وتركز ال�شركة القاب�شة للخ�شخ�شة جهودًا متوازية لتتمكن من امل�شاركة يف م�شاريع التطوير بنظام البناء والت�شغيل 
والتحويل/ ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف الكويت وبع�ص دول منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا عن 

طريق التحالفات واحتادات ال�شركات مع �شركاء عامليني متخ�ش�شني.

ال�شركة القاب�شة  للخ�شخ�شة مملوكة بن�شبة 29.8% ملجموعة ال�شناعات الوطنية. ويبلغ راأ�ص املال ال�شوقي لل�شركة 
34.8 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015.

8-3-2 �صركةاأ�صمنت الكويت

تاأ�ش�شت �شركة الكويت لالأ�شمنت عام 1968 وتعد اأكرب �شركة اأ�شمنت يف الكويت. وبداأ م�شنع اإنتاج ال�شركة العمل يف 
عام 1972 بطاقة طحن ت�شل لنحو 2 مليون طن يف العام. ويف عام 2006، اأكملت �شركة الكويت لالأ�شمنت م�شروع 

تكامل عك�شي خللق طاقة اإنتاجية تعادل 1.8 مليون طن يف العام بتكلفة 142 مليون دوالر اأمريكي.

ويف عام 2014، بداأ الفرن الثاين يف اإنتاج االآجر القا�شي وهو املادة االأ�شا�شية يف �شناعة االأ�شمنت. وبعد الت�شليم النهائي 
لهذا امل�شروع من مورد املعدات ال�شادة اإف اإل �شميدث، وهي �شركة دمناركية، وباإنتاج اأول فرن، �شتتمكن �شركة اأ�شمنت 

الكويت من توفري كافة متطلباتها من االآجر القا�شي بكميات تزيد عن 15 األف طن من االآجر القا�شي يوميًا )اأي 5 مليون 
طن يف العام(، مما ي�شمح لل�شركة باإنتاج 16 األف طن يف اليوم من خمتلف اأنواع االأ�شمنت؛ وهو ما ميكن ال�شركة من 

تلبية احتياجات امل�شاريع اال�شرتاتيجية خلطة التنمية التي طرحتها حكومة الكويت وكذلك امل�شاريع اخلا�شة على املدى 
البعيد، باالإ�شافة اإلى تقدمي خدمات اأف�شل، واملحافظة على م�شتوى مرتفع جلودة منتجاتها ومتابعة التطور التكنولوجي 

العاملي يف �شناعة االأ�شمنت متا�شيًا مع الظروف البيئية واملتطلبات املحددة من قبل الهيئة العامة للبيئة.

وخالل �شنة 2014، حققت ال�شركة مبيعات كلية ت�شل اإلى 83.5 مليون دينار كويتي مقارنًة بقيمة املبيعات الكلية البالغة 
69 مليون دينار كويتي يف عام 2013 بزيادة بلغت ن�شبتها 21%. وارتفع الربح الت�شغيلي لل�شركة بن�شبة 23% ل�شنة 
2014 لي�شل اإلى 18.7 مليون دينار كويتي مقارنة بقيمته التي بلغت 15.2 مليون دينار كويتي لنف�ص الفرتة يف عام 

.2013

وتبلغ القيمة ال�شوقية لراأ�ص مال �شركة اأ�شمنت الكويت 282 مليون دينار كويتي7 كما يف 31 دي�شمرب 2015.

ومتتلك جمموعة ال�شناعات الوطنية 26.8% من �شركة اأ�شمنت الكويت، ومتتلك الهيئة العامة لال�شتثمار %29.

8-3-3 �صركة املقاولت واخلدمات البحرية

تقدم �شركة املقاوالت واخلدمات البحرية �ص.م.ك )CMSC( خدمات البحرية ومقاوالت النفط يف الكويت ودول منطقة 
جمل�ص التعاون اخلليجي، وتاأ�ش�شت ال�شركة يف عام 1973. ومتتلك ال�شركة �شركة االإن�شاءات البحرية العاملية ولديها 

ا�شتثمارات ا�شرتاتيجية يف �شركة احلفر الكويتية و�شركة ال�شخور الكويتية.

�شركة املقاوالت واخلدمات البحرية مملوكة بن�شبة 17.8% ملجموعة ال�شناعات الوطنية. وتبلغ القيمة ال�شوقية لراأ�ص 
مال ال�شركة 24.2 مليون دينار كويتي8 كما يف 31 دي�شمرب 2015.

9- ال�صتثمارات املالية

اال�شتثمارات املالية  هي االأ�شهم اأو ال�شناديق اأو منتجات �شوق الديون اأو ال�شوق املايل االأخرى والتي يكون ملجموعة 
ال�شناعات الوطنية م�شاركة حمدودة فيها اأو قد ال يكون لها اأية م�شاركة فيها. وت�شتخدم حمفظة اال�شتثمارات املالية 

ب�شكل رئي�شي كاأداة الإدارة النقد متّكن جمموعة ال�شناعات الوطنية من اال�شتفادة من اال�شتثمارات املميزة على املدى 
الق�شري.

وت�شمل اال�شتثمارات املالية ملجموعة ال�شناعات الوطنية ب�شكل رئي�شي من �شناديق مدارة وحمافظ و�شناديق عاملية 
مدارة و�شناديق يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

8 بناء على �شعر اإغالق 0.106 دينار كويتي و 228,662,052 اأ�شهم قائمة
7 بناء على �شعر اإغالق 0.395 دينار كويتي و 713,103,141 اأ�شهم قائمة
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ويو�شح اجلدول التايل بع�ص اال�شتثمارات املالية الرئي�شية ملجموعة ال�شناعات الوطنية لالأعوام 2015 و2014 و2013  
و2012:

201420132012 2015باملليون دينار كويتي

116123155190�شناديق مدارة )متاحة للبيع(

52191615حمافظ و�شناديق عاملية مدارة )بالقيمة العادلة(

881114�شناديق حملية )بالقيمة العادلة(

امل�شدر: جمموعة ال�شناعات الوطنية

ا�شتثمارات متاحة للبيع: ت�شمل �شناديق مدارة ت�شل اإلى اأكرث من 100 ا�شتثمار تتمتع بتنوع جيد وت�شمل حقوق ملكية 
خا�شة، و�شناديق حتوط، وعقارات، و�شندات. وي�شمل مديرو ال�شناديق �شركة الوطني لال�شتثمار )الوطني كابيتال( 

و�شركة بالك �شتون، و�شركة بروفيدن�ص اإكويتي و�شركة كولر العاملية و�شركة �شلفر ليك وغريها من ال�شركات.

وت�شمل املحافظ وال�شناديق العاملية املدارة حمافظ مدارة بتعليمات العمالء وبدون تعليمات العمالء من قبل املوؤ�ش�شات 
العاملية الرئي�شية مثل بنك اأوف اأمريكا ومرييل لينت�ص وكريدي �شوي�ص وجيه بي مورغان كمديري حمافظ.

وحتتوي املحافظ املحلية لال�شتثمارات املالية ملجموعة ال�شناعات الوطنية ب�شكل رئي�شي على حمفظة �شناديق م�شرتكة 
متاحة.

األهداف وفًقا للنظام األساسي للشركة
متلك اأ�شهم �شركات م�شاهمة كويتية اأو اأجنبية وكذلك متلك اأ�شهم اأو ح�ش�ص يف �شركات ذات م�شئولية    •   

حمدوده كويتية اأو اجنبية اأو االإ�شرتاك يف تاأ�شي�ص هذه ال�شركات بنوعيها واقرا�شها واإدارتها وكفالتها لدى    
الغري .  

اقرا�ص ال�شركات التي متلك فيها ا�شهما وكفالتها لدى الغري ويف هذه احلالة يتعني اال تقل ن�شبة م�شاركة   •   
ال�شركة القاب�شة يف راأ�ص مال ال�شركة املقرت�شة عن %20  

متلك حقوق امللكية ال�شناعية من براءات اخرتاع اأو عالمات جتارية �شناعية اأو ر�شوم �شناعيـة اأو اأية حقوق    •  
اأخرى تتعلق بذلك وتاأجريها ل�شركات اأخرى ال�شتغاللها �شواء يف داخل الكويت اأو خارجها .  

متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها يف احلدود امل�شموح بها وفقا للقانون .  •  
ا�شتغالل الفوائ�ص املالية املتوفره لدى ال�شركة عن طريق ا�شتثمارها يف حمافظ ا�شتثمارية وعقارية تدار من   •   

قبل �شركات وجهات متخ�ش�شة.  
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ملخص البيانات والمعلومات المالية

 
31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 2014 31 دي�شمرب 2015

األف  دينار كويتياألف  دينار كويتياألف  دينار كويتي
االأ�شول غري املتداوله

9,221 17,530 12,823 ال�شهره واأ�شول غري ملمو�شه

70,712 70,647 70,668 ممتلكات واآالت ومعدات

294,406 330,968 337,187 ا�شتثمار يف �شركات زميله

49,943 61,425 69,482 عقارات ا�شتثماريه

673,285 616,919 493,909 ا�شتثمارات متاحه للبيع

2,086 2,102 1,550 ذمم مدينه

1,099,653 1,099,591 985,619 جمموع االأ�شول غري املتداوله

االأ�شول املتداوله
31,908 32,023 34,054 ب�شاعه

75,958 63,352 47,328 ا�شتثمارات متاحه للبيع

66,174 70,609 87,264 ذمم مدينه واأ�شول اأخرى

4,500 598 1,000 ا�شتثمارات مرابحه ووكاله

ا�شتثمارات بالقيمه العادله من خالل االأرباح 
65,199 59,706 84,033 واخل�شائر

2,061 6,715 16,661 ودائع ق�شرية االأجل

32,253 53,354 43,383 اأر�شدة لدى البنوك ونقد

278,053 286,357 313,723 جمموع االأ�شول املتداوله

1,377,706 1,385,948 1,299,342 جمموع االأ�شول

563,408 587,102 512,911 جمموع حقوق امللكيه

 اخل�شوم غري املتداوله
529,632 370,254 437,845 قرو�ص طويله االأجل

12,819 16,287 15,860 خم�ش�شات

542,451 386,541 453,705 جمموع اخل�شوم غري املتداوله

اخل�شوم املتداوله
48,398 55,178 49,621 ذمم دائنه وخ�شوم اأخرى

200,375 335,453 263,190 قرو�ص ق�شرية االأجل

23,074 21,674 19,915 بنوك دائنه

271,847 412,305 332,726 جمموع اخل�شوم املتداوله

1,377,706 1,385,948 1,299,342 جمموع حقوق امللكيه واخل�شوم
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31 دي�شمرب 312013 دي�شمرب 312014 دي�شمرب 2015

األف دينار كويتياألف دينار كويتياألف دينار كويتي
116,857 126,563 139,877 املبيعات

)89,965()96,918()107,269(تكلفة املبيعات

26,892 29,645 32,608 جممل الربح

48,659 56,016 37,547 ايرادات من ا�شتثمارات

19,287 42,860 27,330 ح�شه يف نتائج واأرباح من �شركات زميله

5,267 6,431 3,351 اأرباح وايرادات ايجار عقارات ا�شتثماريه

4,559 1,359 5,690 ايرادات فوائد وايرادات اأخرى

)21,524()23,857()23,592(م�شاريف عموميه واداريه واأخرى

)6,289()10,403()10,858(م�شاريف اأخرى

)34,841()30,520()28,740(تكاليف التمويل

خم�ش�شات هبوط يف قيمة ا�شتثمارات 
)25,722()31,817()12,801(وذمم مدينه

الربح قبل ال�شريبه وم�شاهمات قانونيه 
16,288 39,714 30,535 اأخرى ومكافاأة اأع�شاء جمل�ص االداره

)1,375()2,453()1,195(ال�شريبه وم�شاهمات قانونيه اأخرى

)90()430()430(مكافاأة اأع�شاء جمل�ص االداره

14,823 36,831 28,910 ربح الفرته / ال�شنه

1,824 --ربح ال�شنه من العمليات غري العاديه

10,176 28,282 25,427 ربح ال�شنه اخلا�ص مبالكي ال�شركه االأم

6,471 8,549 3,483 احل�ش�ص غري امل�شيطره
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األوراق المالية السابق إصدارها من قبل الشركة المصدرة
قامت �صركة جمموعة ال�صناعات الوطنية القاب�صة باإ�صدار �صندات و�صكوك على التف�صيل التايل:

�شنة القيمة
الفائدةاملدةاالإ�شدار

الت�شنيف 
وقت 

االإ�شدار
نوع مدير االإ�شداروكالة الت�شنيف

االإ�شدار

 35 مليون
1998دينار كويتي

ثالث 
--7.875%�شنوات

املركز املايل 
الكويتي

�شندات
موؤ�ش�شة اخلليج 

لالإ�شتثمار

 35 مليون
2001دينار كويتي

خم�ص 
+6.25BBB%�شنوات

 Capital
Intelligence

بنك الكويت 
�شندات غري الوطني

م�شمونة املركز املايل

 60 مليون
2004دوالر اأمريكي

خم�ص 
�شنوات

Libor 
 %0.9 +
�شتة اأ�شهر

A-
 Capital

Intelligence

جمموعة �شيتي 
بنك

�شندات غري 
م�شمونة بنك اخلليج 

الدويل - 
البحرين

475 مليون 
2007دوالر اأمريكي

خم�ص 
�شنوات

Libor 
  %1.05 +
ثالثة اأ�شهر

A
BBB

 Capital
Intelligence

BNP شكوك�
م�شاربة MOODY’SWEST L.B

وقد اأ�صدرت  اأي�صًا الأ�صهم التالية:

را�ص املال بعد الزيادةال�شنة
ن�شبة الزيادة وعدد االأ�شهم 

�شكل الزيادةالتي مت زيادتها

15% من را�ص املال 200470,618,210
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

5% من را�ص املال 200574,674,121
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

10% من را�ص املال 2006107,032,907
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

10% من را�ص املال 2007117,736,197
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

10% من را�ص املال 2008129,509,816
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

5% من را�ص املال 2014135,985,307
ا�شهم منحة جمانية وزعت على امل�شاهمني 

املقيدين يف �شجالت ال�شركة امل�شدرة

وبخالف هذه ال�شندات وال�شكوك لي�ص هناك اأي �شندات اأو �شكوك غري مدفوعة وم�شتحقة على ال�شركة يف الوقت الراهن.
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بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 5 % أو أكثر في 
رأس مال الشركة المصدرة مع بيان نسبة ملكية كل منهم 

الن�شبةاال�شم بالكامل
9.649%�شركة اخلري الوطنية لالأ�شهم والعقارات و�شركاتها التابعة وذات ال�شلة

9.828%�شركة اأ�شمنت الكويت و�شركاتها التابعة 

9.950%املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية

بيان توزيع األرباح الخاصة بالشركة المصدرة خالل خمس 
سنوات سابقة على تقديم طلب اعتماد نشرة االكتتاب، 

شاملة قيمة التوزيعات وأنواعها
20152014201320122011نوع التوزيعات

ال يوجدال يوجداأ�شهم منحة

5% من االأ�شهم 
القائمة ت�شكل 
64,754,908 

�شهم مببلغ اجمايل 
مقداره 6,475,491 

دينار كويتي

ال يوجدال يوجد

توزيعات 
نقدية

بواقع 10% )ما 
يعادل 10 فل�ص لل�شهم 
الواحد(  مببلغ اجمايل 
مقداره 13,598,531 

دينار كويتي

بواقع 12% )ما يعادل 
12 فل�ص لل�شهم الواحد(  

مببلغ اجمايل مقداره 
15,900,684 دينار كويتي

ال يوجدال يوجدال يوجد

توزيعات 
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدعينية 

إجمالي المزايا المالية والعينية الممنوحة إلى أعضاء مجلس 
إدارة المصدر والجهة القائمة على اإلدارة خالل السنة المالية 
السابقة على تقديم طلب اعتماد نشرة االكتتاب، وكذلك 
القيمة التقديرية للمزايا المزمع منحها إليهم عن السنة 

 المالية التي سيتم فيها االكتتاب

بلغت قيمة املزايا املالية املمنوحة الإع�شاء جمل�ص االإدارة عن ال�شنة املالية 2015 مبلغ وقدره 430 األف دينار كويتي 
وبدون اأي مزايا عينية اأخرى ومن املتوقع اأن تكون يف حدود نف�ص املبلغ التوزيعات يف عام 2016
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معلومات عامـة

نبذة عن مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب
�شركة )اأهلي كابيتال( هي �شركة ا�شتثمارية تابعة للبنك االأهلي الكويتي مت تاأ�شي�شها يف يونيو 2006، حيث متثل الذراع 

اال�شتثماري الرئي�شي للبنك. و خالل عام 2007، مت و�شع حجر االأ�شا�ص للتو�شع يف العديد من االأن�شطة مثل: زيادة 
اال�شتثمار يف �شوق الكويت لالأوراق املالية ودول جمل�ص التعاون اخلليجي، اإدارة املحافظ، االأعمال اال�شت�شارية واأي�شًا 

اأن�شطة االكتتاب العام االأولية.

جنحت اأهلي كابيتال يف تاأ�شي�ص قاعدة عمالء مكونة من ال�شركات و االأفراد ذوي الدخل املتو�شط والعايل خالل عام 
2007، ومت حتقيق ن�شب مرتفعة من العوائد على روؤو�ص االأموال امل�شتثمرة خالل العام ذاته.

اإ�شافة لذلك، فاإن �شركة اأهلي كابيتال هي املدير وامل�شت�شار املحلي ل�شناديق البنك االأهلي الكويتي و اخلليجي. وتهدف 
اأي�شَا اإلى ابتكار وطرح املزيد من ال�شناديق واملنتجات الناجحة باالإ�شافة اإلى تعزيز اخلدمات االأخرى التي تقدمها 

حاليًا يف مرحلة �شعود تو�شعي. وتقوم بتقدمي اخلدمات اال�شت�شارية املميزة لعمالئها من ال�شركات وكذلك عمالء فروع 
البنك.

نبذة عن وكيل السداد
تاأ�ش�ص البنك االأهلي الكويتي �شنة 1967 وقد قام البنك منذ تاأ�شي�شه بتطوير �شبكة فروعه العاملة داخل وخارج دولة 

الكويت وذلك من اأجل توفري كافة اخلدمات امل�شرفية املتنوعة لالأفراد وال�شركات حتى بلغ عدد الفروع العاملة للبنك 
حتى تاريخه 30 فرعا حمليًا وفرعني خارجيني يف اإمارة دبي و اإمارة اأبوظبي بدولة االإمارات العربية املتحدة وقد قام 

البنك بتاأ�شي�ص �شندوق االأهلي الكويتي و�شندوق االأهلي اخلليجي من اأجل تقدمي خدمات ماليه لعمالئه بعوائد تناف�شيه 
ف�شالً عما تقدم فاأن للبنك خطة م�شتقبلية لتطوير �شبكة فروعه وزيادتها �شواء كان داخل دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
او خارجها باالأ�شافة اإلى تطوير البنك لكافة خدماته االألكرتونية لتتنا�شب مع التطور ال�شريع يف اخلدمات امل�شرفيه يف 

املنطقة وباقي دول العامل . 

الضرائب
فيما يلي و�شف عام لبع�ص االعتبارات ال�شريبية الكويتية املتعلقة بال�شندات، ويعتمد ذلك الو�شف على فهم ال�شركة 
امل�شدرة للتف�شريات واملمار�شات التاريخية واحلالية لقوانني ال�شرائب يف دولة الكويت من قبل اإدارة �شريبة الدخل 

يف دولة الكويت. وال يفرت�ص اأن ميثل هذا الو�شف حتلياًل كاماًل لكافة االعتبارات ال�شريبية املتعلقة بال�شندات. وعلى 
املكتتبني املحتملني لل�شندات الرجوع اإلى م�شت�شاريهم ال�شريبيني للوقوف على النتائج املرتتبة على قوانني ال�شرائب 

ال�شارية يف البالد التي يقيمون فيها الأغرا�ص ال�شرائب، وكذلك القوانني ال�شريبية يف الكويت فيما يتعلق ب�شراء ومتلك 
ال�شندات والت�شرف فيها وا�شتالم دفعات الفائدة اأو املبالغ اال�شلية و/ اأو اأية مبالغ اأخرى مبوجب ال�شندات. ويعتمد هذا 

املوجز على القانون ال�شاري يف تاريخ هذه الن�شرة، ويخ�شع الأي تعديل قد يطراأ على القانون بعد ذلك التاريخ )وكذلك 
اأي تغيري قد يطراأ على تف�شريات وممار�شات اإدارة �شريبة الدخل الكويتية لذلك القانون(. 

الدفعات امل�صددة اخلا�صة بال�صندات

تتعهد ال�شركة امل�شدرة باأن كافة دفعات املبالغ االأ�شلية والفائدة املتعلقة بال�شندات تتم يف ظل املمار�شة احلالية دون 
حجز اأو اقتطاع حل�شاب ال�شرائب اأو الر�شوم اأو ال�شرائب املحلية اأو الر�شوم احلكومية اأيا كانت طبيعتها مما تفر�شه 

دولة الكويت اأو ما يفر�ص نيابًة عنها، اأو ما تفر�شه اأي جهة ر�شمية يف دولة الكويت، اأو من قبل اأي جهة ر�شمية يف دولة 
الكويت يكون لها �شالحية فر�ص ال�شرائب اإذا كان حامل ال�شند من االأفراد الطبيعيني اأو من ال�شركات الكويتية. ومع 

ذلك يجوز لل�شركة امل�شدرة اإ�شرتداد ال�شندات يف حالة فر�ص �شرائب عليها. 
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�صريبة الدخل

تفر�ص �شريبة الدخل بواقع 15% على �شايف الدخل واأرباح راأ�ص املال التي حتققها اأية موؤ�ش�شة متار�ص العمل اأو التجارة 
يف دولة الكويت. ومن اجلانب التطبيقي، فاإن اإدارة �شريبة الدخل ال تفر�ص �شرائب على ال�شركات الكويتية التي يكون 

راأ�ص مالها مملوكًا بالكامل ملواطنني كويتيني اأو ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربى. وتفر�ص �شريبة الدخل 
على اأية هيئة موؤ�ش�شة اأجنبية تكون م�شاهمًا يف اإحدى ال�شركات الكويتية. وعلى الرغم من ذلك، فاإن الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم 2 ل�شنة 2008 ب�شاأن تعديل بع�ص اأحكام مر�شوم �شريبة الدخل الكويتية رقم 3 ل�شنة 1955 )وي�شار اإليها 

فيما بعد بـ »الالئحة«( تن�ص على اأن تفر�ص �شريبة دخل على الدخل املحقق »من اأي عقد يتم تنفيذه كليًا اأو جزئيًا يف 
دولة الكويت« و »الدخل الناجت من اإقرا�ص اأموال داخل دولة الكويت«. 

وال يخ�شع االأفراد الطبيعيني فى الوقت احلايل الأي �شرائب دخل كويتية على الدخل اأو االأرباح الراأ�شمالية التي 
يحققونها.

والأغرا�ص هذا الف�شل، فاإن م�شطلح »هيئة موؤ�ش�شة« ي�شمل �شركات االأ�شخا�ص من �شركات الت�شامن اأو �شركات التو�شية 
الب�شيطة اأو املحا�شة. وال يت�شمن م�شطلح »هيئة موؤ�ش�شة« تكون خا�شعة لل�شريبة اأية �شركة ذات �شخ�شية اعتبارية تكون 
قد تاأ�ش�شت يف اإحدى الدول اأع�شاء جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي والتي تكون مملوكة بالكامل ملواطني دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي فقط. وت�شمل دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف الوقت الراهن كل من دولة الكويت ومملكة البحرين 
و�شلطنة عمان ودولة قطر واململكة العربية ال�شعودية واالإمارات العربية املتحدة.

ر�صم الطابع

طبقا الأحكام القوانني ال�شريبية ال�شارية يف دولة الكويت، ال ي�شتحق على حملة ال�شندات �شداد اأي ر�شوم طابع اأو ر�شوم 
ت�شجيل اأو ما �شابه ذلك من الر�شوم يف دولة الكويت فيما يتعلق باإ�شدار ال�شندات.

الإعفاء فى قانون هيئة اأ�صواق املال

يقت�شي التنويه هنا اإلى اأن املادة 150 - مكررا من قانون هيئة اأ�شواق املال قد ن�شت على اأنه :«مع عدم االإخالل 
باالإعفاءات ال�شريبية املقررة على اأرباح الت�شرف يف االأوراق املالية ال�شادرة من ال�شركات املدرجة يف �شوق االأوراق 
املالية، تعفى من ال�شريبة عوائد االأوراق املالية وال�شندات و�شكوك التمويل وكافة االأوراق املالية االأخرى املماثلة ، اأيًا 

كانت ال�شركة امل�شدرة لها«.

تغري الو�صع املايل

با�شتثناء ما مت االإف�شاح عنه يف هذه الن�شرة، مل يحدث اأي تغري �شلبي موؤثر يف الو�شع املايل لل�شركة منذ تاريخ 
2015/12/31

مدققو احل�صابات

مت تدقيق البيانات املالية لل�شركة من قبل مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�شركاهم ومكتب باركر راندال 
)املحا�شبون املتحدون(

املوافقات الالزمة طبقا لأحكام قانون هيئة اأ�صواق املال رقم 7 ل�صنة 2010 )كما هو معّدل( ولئحته 

التنفيذية املعدلة وال�صادرة مبوجب القرار رقم )72( ل�صنة 2015

ت�شدر ال�شندات طبقا الأحكام قانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 2010 )كما هو معّدل( والئحته التنفيذية املعدلة 
وال�شادرة مبوجب القرار رقم )72( ل�شنة 2015.

لقد متت املوافقة على اإ�شدار ال�صندات مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة ال�شادر بتاريخ  2015/5/20 وكذلك 
قرار جمل�ص اإدارة ال�شركة امل�شدرة املوؤرخ 2016/2/8 كما ح�شلت ال�صركة امل�صدرة على موافقة هيئة اأ�صواق املال 

بدولة الكويت بتاريخ 2016/4/13 الإ�شدار ال�صندات.
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املوافقة الر�صمية من قبل هيئة اأ�صواق املال الكويتية

مت احل�شول على موافقة من هيئة اأ�شواق املال  املوؤرخ يف 2016/4/13 وال�شادر عن هيئة ا�شواق املال وذلك لقيام 
ال�شركة امل�شدرة باإ�شدار ال�شندات ون�شرة االكتتاب لطرح ال�شندات لالكتتاب العام وذلك مبوجب قانون هيئة اأ�صواق 

املال رقم 7 ل�شنة 2010 )وتعديالته( والئحته التنفيذية املعدلة وال�شادرة مبوجب القرار رقم )72( ل�شنة 2015

هيئة اأ�صواق املال  

اإن هيئة اأ�شواق املال بدولة الكويت هي اجلهة الرقابية املرخ�شة وفقًا الأحكام قانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 
2010 والئحته التنفيذية املعدلة بتنظيم عمليات اإ�شدار االأوراق املالية )مبا فيها ال�صندات( يف دولة الكويت، واإ�شدار 

الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة الإ�شدار وت�شويق ال�شندات.

الرقابة / الإ�صراف على ال�صركة امل�صدرة 

تاأ�ش�شت ال�شركة امل�شدرة يف دولة الكويت وهي متار�ص اأن�شطتها وفقًا الأحكام قانون هيئة اأ�شواق املال رقم 7 ل�شنة 2010 
والئحته التنفيذية املعدلة. و تخ�شع ال�شركة امل�شدرة لرقابة هيئة اأ�شواق املال ووزارة التجارة وال�شناعة يف الكويت. 

ل توجد عقود جوهرّية

مل تربم ال�شركة امل�شدرة اأي عقود رئي�شية خارج نطاق اأن�شطتها العادية، قد ينتج عنها اأن يكون امل�شدر حتت التزام اأو 
ا�شتحقاق ذات اأثر مادي على قدرة ال�شركة امل�شدرة على الوفاء بالتزاماته جتاه حملة ال�شندات فيما يتعلق بال�شندات 

التي �شيتم اإ�شدارها.

املقا�شة

 )ISN( مت قبول مقا�شة ال�شندات من خالل ال�شركة الكويتية للمقا�شة �ص.م.ك. وذلك مبوجب الرقم امل�شل�شل العاملي
KW0DI0500564 :التايل

الت�صنيف الإئتماين

وفقا ملا ذكر يف مو�شع اآخر من هذه الن�شرة، فقد ح�شلت ال�شندات على ت�شنيف “BBB” من قبل موؤ�ش�شة كابيتال 
انتليجين�ص ليمتد. وقد اأعطت موؤ�ش�شة كابيتال انتليجين�ص ليمتد موافقتها على الت�شنيف واأن هذا املوافقة قد مت تقدميها 

لهيئة اأ�شواق املال، كما اأن موؤ�ش�شة كابيتال انتليجين�ص ليمتد مل ت�شحب هذه املوافقة قبل تقدمي الن�شرة للت�شجيل لدى 
الهيئة. وال يعترب ت�شنيف الورقة املالية تو�شية ب�شرائها اأو بيعها اأو متلكها، كما اأن ذلك الت�شنيف يخ�شع للمراجعة اأو 

التعليق اأو ال�شحب يف اأي وقت من قبل موؤ�ش�شة الت�شنيف التي اأ�شدرته. 

المعلومات الخاصة بالدعاوى المنظورة بحق الشركة المصدرة
ال يوجد اأي دعاوى اأو اإجراءات ق�شائية اأو حتكيمية، �شواء كانت منظورة اأو موقوفة اأو مزمع اتخاذها من ال�شركة 

امل�شدرة اأو �شدها اأو اأي �شركة تابعة لها، ويكون من �شاأنها اإحداث تاأثري جوهري على الو�شع املايل للجهة امل�شدرة.
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اقرار المصدر
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إقرار وكيل االكتتاب

ببببب بببب بببببببب



 مدير الإ�صدار ووكيل الكتتاب

�صركة اأهلي كابيتال لال�صتثمار �ص.م.ك )مقفلة(

�ص.ب. 1387 ال�شفاة 13104 الكويت

وكيل ال�صداد 

البنك الأهلي الكويتي �ص.م.ك

�ص.ب. 1387 ال�شفاة  13014 الكويت 

العناوين

ال�صركة امل�صدرة

�صركة جمموعة ال�صناعات الوطنية القاب�صة �صركة م�صاهمة كويتية عامة 

دولة الكويت - �شندوق بريد 417 ال�شفاة 13005

وكالة املقا�صة

ال�صركة الكويتية للمقا�صة �ص.م.ك )مقفلة( 

الكويت �ص.ب. 22077 ال�شفاة 13081 الكويت

امل�صت�صار القانوين لل�صركة امل�صدرة

 Al Hossam Legal مكتب

لال�صت�صارات القانونية واملحاماة

برج كيبكو-الطابق 44 �ص. ب 5819
ال�شفاة 13059 الكويت

امل�صت�صار القانوين لوكيل الكتتاب

مكتب ASAR الرويح و�صركاه للمحاماة وال�صت�صارات 

القانونية

جممع ال�شاحلية التجاري
مدخل )1(، الطابق الثالث

�ص. ب 447ال�شفاة 13005 الكويت
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