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 اشعار
 محتويات نشرة االكتتابحول 
يشار إليها ضمن ) (عامة)ك .م.شسابقًا شركة زيما القابضة  - ( عامة)ك .م.شالقابضة  جيادشركة قامت 

 العام بإعداد نشرة االكتتاب"( القابضة جياد" أو" الشركة" أو "الشركة المصدرة" أو" المصدر"هذه النشرة بـ 
وهي شركة مساهمة "(. عرض االكتتاب)"شركة اللغرض زيادة رأس مال "( نشرة االكتتاب"يشار إليها بـ )هذه 

 .4022عام  الكويت لألوراق المالية بورصةومدرجة في  4002عام  تأسست في دولة الكويتعامة كويتية 
 

والبالغ عددها شركة الم المزمع إصدارها من قبل على المعلومات الخاصة باألسه االكتتاب تحتوي نشرة
بسعر  ("األسهم"أو  "أسهم اإلصدار"بـ يشار إليها )( مائتان وخمسون مليون سهم)سهم  400,000,000

، ويمثل ("الطرحسعر "بـ يشار إليه ) (هم الواحدسللكويتي مائة فلس )للسهم الواحد كويتي فلس  200طرح 
  .سمية للسهمالقيمة اإل

 
 24بتاريخ  ةتمت الموافقة على إصدار األسهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد

كما حصلت الشركة على موافقة هيئة أسواق المال بدولة الكويت على زيادة رأس المال . 4022يونيو 
صدار األسهم بموجب قرار مجلس  مايو  3المنعقد بتاريخ  21/4022مفوضي الهيئة باجتماعه رقم وا 

  .4022 أغسطس 40وموافقتهم كذلك على هذه النشرة بتاريخ  ،4022
 

وذلك خالل ساعات العمل  4022 اكتوبر 42وينتهي في  4022 أكتوبر 2من  اعتبارايبدأ االكتتاب 
ويفوض مجلس اإلدارة في تأكيد تاريخ االستدعاء أو ، الرسمية المحددة الستقبال المكتتبين بمقر الشركة

غالق باب االكتتاب قبل التاريخ المحدد تغييره،  في حال تم تغطية كامل  نتهاءلإلويحق للشركة وقف وا 
شركة تمديد الوفي جميع األحوال التي لم يستنفذ فيها االكتتاب يجوز لمجلس إدارة . االكتتاب قبل ذلك التاريخ

لفترة أو فترات أخرى مماثلة أو أقل بحيث ال تزيد مدة االكتتاب األصلية وتمديدها في مجموعها فترة االكتتاب 
  .عن ثالثة أشهر شرط الحصول على موافقة هيئة أسواق المال

  
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  4020لسنة  2تم إعداد هذه النشرة وفقًا ألحكام القانون رقم 

 وتعديالتهما، 4020لسنة ( 24)ة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم األوراق المالي
 .4022 أغسطس 40وتم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على هذه النشرة بتاريخ 
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المعقولة فيما يتعلق بدقة المعلومات  االستفساراتأن الشركة المصدرة قد قامت بإجراء كافة على الرغم من 
مصادر  إلى استندتالواردة في نشرة االكتتاب، فإن بعض المعلومات العامة التي تضمنتها نشرة االكتتاب 

نه لم يتم أإال  المعلوماتبالرغم من أنه ليس لدى الشركة أي سبب يدفعها لالعتقاد بعدم دقة تلك . خارجية
وبالتالي فإن هذه النشرة ال تتضمن أي تعهد فيما يتعلق بدقة  مستقلامة بشكل التحقق من تلك المعلومات الع

 .اكتمالهاتلك المعلومات العامة أو 
 

بعض المعلومات . على ملخص يتضمن معلومات محددة حول عرض االكتتاب تشتمل نشرة االكتتابكما 
يتم تحديدها من خالل استخدام بعض التعبيرات مثل  "مستقبليةبيانات "التي تتضمنها نشرة االكتتاب تشكل 

أو عكس هذه " ترى"أو " تستمر"أو " تنوي"أو " يقدر"أو " من المتوقع"أو " يتوقع"أو " أو يجب" سوف"أو " قد"
ونظرًا للمخاطر وحاالت عدم التأكد، فإن األحداث أو . التعبيرات أو اختالفات عنها أو تعبيرات مشابهة

 .ة أو األداء الفعلي للشركة قد تختلف بصورة مادية عن تلك التي تتضمنها البيانات المستقبليةالنتائج الفعلي
 

المستثمر يحتاج إليها المساهم الحالي أو  ال يفترض أن تشتمل نشرة االكتتاب على كافة المعلومات التي قد
ر، كما أنه ليس المقصود منها أن التخاذ قرار باالستثما"( المستثمر المحتمل"يشار إليهم معًا بـ )المحتمل 

ويجب . تكون المستند الوحيد الذي يعتمد عليه أو األساس الوحيد ألي قرار استثمار يتخذه المستثمر المحتمل
 .أال تعتبر محتويات نشرة االكتتاب من قبل أي مستثمر محتمل كاستشارة استثمارية أو ضريبية أو قانونية

ذه على تقديم المعلومات ذات الصلة بحيث يتمكن كل من يستلم هذه يقتصر الغرض من نشرة االكتتاب ه
وعلى المستثمرين المحتملين التحقق المالئم قبل شراء أو . النشرة من عمل تقييم مستقل لعرض االكتتاب
 "(. العرض)"االكتتاب في أسهم الشركة وفقًا لعرض االكتتاب 

 
محتويات  حول المشورة تقديم في ومتخصصا   للقانون طبقا   له مرخصا   شخصا   تستشير أنب ننصح: تنبيه

 .االكتتاب قرار اتخاذ قبلهذه النشرة 
 

القابضة واألشخاص الواردة أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان  جياديتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة 
حة كافة ، مجتمعين ومنفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة وص(األشخاص المسؤولين عن نشرة االكتتاب)

كما يؤكدون على أنه، على حد علمهم وبعد . المعلومات الواردة في هذه النشرة فيما يتعلق بالشركة واألسهم
، ليس هناك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو قيامهم بكافة االستفسارات المعقولة

 .صحة أي بيان أو إفادة وردت في هذه النشرة
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بتحمله المسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة ووكيل االكتتاب كما يقر المصدر 
االكتتاب وبأن نشرة االكتتاب على حد علمه وبعد قيامه بكافة االستفسارات المعقولة، لم تغفل أي معلومات 

 .عجوهرية، وقد تم إعدادها وفقًا للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواق
 

يقر المستشار القانوني للجهة المصدرة بأنه تمت مراجعة نشرة االكتتاب والمستندات ذات الصلة بها والتي 
، وأنه على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات المعقولة، فإن نشرة المصدرةشركة الزودتهم بها 

تي الدرة قد استوفت الموافقات الالزمة االكتتاب تستوفي المتطلبات القانونية ذات الصلة وبأن الجهة المص
  . تجعل التزام الجهة المصدرة صحيحًا ونافذاً 

 
كما ال تتحمل هيئة أسواق المال أي مسؤولية تتعلق بمحتويات هذه النشرة، والتضمن دقتها أو تمامها، 

تنشأ أو كما تخلي نفسها بشكل واضح وصريح من أي مسؤولية أيا كان نوعها بسبب أي خسارة يمكن أن 
تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من هذه النشرة ولن تكون طرفا في أي دعوى خاصة باألضرار الناشئة 

 .عن هذه النشرة
 

 إخالء المسئولية
وعليه، فإن تسلم أي شخص لنشرة  .قدمت الشركة كافة المعلومات واآلراء التي تشتمل عليها نشرة االكتتاب

ويجب على كل مستلم إجراء تقييمه . ستشارة استثماريةإر على أنه تقديم االكتتاب ال يمثل ويجب أال يفس
لديهم الخبرة والمهارة الضرورية  الذين المستقل لمزايا عرض االكتتاب والتشاور مع مستشاريه المتخصصين

 .لتقييم عرض االكتتاب وفهم وتقييم المخاطر التي ترد ضمن نشرة االكتتاب هذه
 

طرف آخر  وأيلن تكون الشركة أو أي من مستشاريها بما في ذلك هيئة الرقابة الشرعية أو المدققين الماليين 
والموظفون وممثليهم، مسئولين عن تعويض أي "( المستشارين"يشار إليهم معًا بـ )له عالقة بعرض االكتتاب 

روفات يتكبدها المساهم أو المستثمر مستثمر أو مستثمر محتمل أو أٍي من ممثليهما عن أي تكاليف أو مص
المحتمل أو ممثلوهما فيما يتعلق بمراجعة وتقييم عرض االكتتاب واألمور األخرى ذات الصلة أو تقديم طلب 

 .لالكتتاب في األسهم أو فيما يتعلق بشكل أو بآخر بعرض االكتتاب
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 21 معلومات خاصة باإلجراءات القانونية

 (:يةاالقتصادالدراسة ) القسم الثاني** 
 03 االقتصاد العالمي: أوالا 

 01 االقتصاد اإلقليمي والكويتي: ثانياا 

 (:زيادة رأس المال)القسم الثالث ** 
 77 أهداف زيادة رأس المال

 71 زيادة رأس المالملخص 

 11 زيادة رأس المالمميزات وفوائد االكتتاب في 

 12 عوائد االصداراستخدامات 

 17 عوامل المخاطر

 63 الضرائب

 62 البيانات المالية المتوقعة
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 ملحق هيئة الرقابة الشرعيةتقرير ( 1)ملحق 

 ملحق ك عامة.م.القابضة ش جيادالبيانات المالية لشركة ( 2)ملحق 

 ملحق عقد التأسيس والنظام األساسي( 0)ملحق 
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 القسم األول
 

 التعريف بالشركة
 
***** 
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 :التأسيس** 
 :فيما يلي جدول يلخص أهم بيانات الشركة

 (شركة زيما القابضة سابقاً ) – (عامة)ك .م.ش القابضة جيادشركة  اسم الشركة المصدرة

مدير القابضة عملية الطرح لتقوم بدور  جياد شركةسوف تتولى  وكيل االكتتابمدير اإلصدار و 
 .وكيل االكتتاباإلصدار و 

 3مجمع بهبهاني الدور  - شارع جابر المبارك -الشرق  -الكويت  عنوان الشركة
 الكويت - 23041الصفاة  4222: ب.ص

 203232 رقم السجل التجاري
 4002أكتوبر  40 تاريخ التأسيس

 4022 يناير 21 تاريخ اإلدراج في بورصة الكويت
 المصرح به رأس مال الشركة الحالي

 (قبل الزيادة) المصدر والمدفوعو 
سهم، بقيمة إسمية  200,000,000ك موزع على .د 20,000,000

 .فلس كويتي 200
 ( Rodl Middle East)محاسبون عالميون  –برقان  الحساباتمراقب 

 علي الحساوي وشركاه
 الكويت 23012الصفاة  44302ب .ص

 +220 44222022+  220 44222023: هاتف
 +220 44222202: فاكس

  المالمحمد صالح عمر / السيد  المستشار القانوني 
 

كشــــركة مســـــاهمة  4002ســــبتمبر  42فـــــي  بموجــــب عقـــــد التأســــيس المــــؤر القابضــــة  جيـــــادتأسســــت شــــركة 
ــــة ــــكويتي ــــي الســــجل التجــــاري تحــــت رق ــــدها ف ــــم قي ــــاريخ  203232م ، وت ــــوبر  40بت ، وجــــرت عــــدة 4002أكت

  4/2/4022تعديالت على السجل التجاري للشركة كان آخرها بتاريخ 
 
 .الكويت لألوراق الماليةبورصة  فيالقابضة  جيادإدراج شركة تم  4022يناير  21بتاريخ و 
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ـــــ ـــــإلدراج نموذجـــــاً  يولقـــــد تبنـــــت الشـــــركة ف ظـــــل تراجـــــع معـــــدالت  فـــــي لألعمـــــال متحفظـــــاً  الســـــنوات األولـــــى ل
 االقتصـــــــاددة هيكلـــــــة وتشـــــــكيل إال أن الســـــــنوات الـــــــثالث األخيـــــــرة وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن إعـــــــا ي،النمــــــو العـــــــالم

ــــــــ ياإلقليمــــــــو  يالعــــــــالم ــــــــرات السياســــــــية إال أن  يوالمحل ــــــــت نتيجــــــــة التغي ــــــــياألوضــــــــاع بات ــــــــىطريقهــــــــا  ف  إل
تغييــــــــر  إلــــــــىوهــــــــو مــــــــا عــــــــزا بالشــــــــركة  ،علــــــــى المــــــــدى المتوســــــــط ىســــــــتقرار النســــــــبي ووضــــــــوح الــــــــرؤ اال
محاولـــــــة  إلـــــــىواكبـــــــة األوضـــــــاع الحاليـــــــة باإلضـــــــافة ين األخيـــــــرين لمالعـــــــام يية فـــــــســـــــتثمار ســـــــتراتيجيتها االإ

غييــــــــر نمــــــــوذج ولقــــــــد كــــــــان لت ،ادمــــــــةاألعــــــــوام القليلــــــــة الق فــــــــيية المنتظــــــــرة االقتصــــــــادســـــــتعداد للتغيــــــــرات اال
ـــــة علـــــى أداء الشـــــركة التشـــــغيلي والاألعمـــــا وهـــــو مـــــا شـــــجع اإلدارة التنفيذيـــــة علـــــى  مـــــاليل تأثيراتـــــه اإليجابي

 .ياصة على المستوى اإلقليمي والمحلالقادمة وخ مرحلةلل اً وتبصر  أن تنظر بنظرة أكثر تفاؤالً 
 
 ها محليــــــاً اســــــتثماراتتوســــــيع قاعــــــدة لالفتــــــرة الحاليــــــة  فــــــيتســــــتعد  فــــــإن الشــــــركة ،مــــــا ســــــبق إلــــــىباإلضــــــافة و 
قليميـــــــاً و  عـــــــن  ها ومواردهـــــــا الماليـــــــة بعيـــــــداً اســـــــتثمارات نويـــــــعت إلـــــــى لتحـــــــول الـــــــدول الخليجيـــــــة تحديـــــــداً  نظـــــــراً  ا 
ــــــنفط قتصــــــاد المــــــورد الواحــــــد المعتمــــــد كليــــــاً ا ــــــدورة  يالمشــــــاركة الفعالــــــة فــــــ فــــــيولرغبــــــة الشــــــركة  ،علــــــى ال ال

 إلــــــىن مجلــــــس اإلدارة يتطلــــــع المرجــــــوة والمناســــــبة لمســــــاهميها فــــــإية المقبلــــــة بمــــــا يحقــــــق العوائــــــد االقتصــــــاد
مليــــــون  30 يماليــــــين دينــــــار كــــــويت 20مــــــن المصــــــدر والمــــــدفوع المصــــــرح بــــــه و  مــــــال الشــــــركةزيــــــادة رأس 
الالزمـــــة مـــــن  اتموافقـــــالالحصـــــول علـــــى بعـــــد وذلـــــك  مليـــــون دينـــــار كـــــويتي، 40ي بمقـــــدار ، أيدينــــار كـــــويت

 .الجهات الرقابية
 

خالل إعادة الهيكلة منظومة عمل الشركة من  يف ستراتيجياً ا األعوام القليلة الماضية تحوالً وقد شهدت 
تبنتها الشركة من  يطيع أن يحقق األهداف الطموحة التأعادت تشكيل مجلس إدارة جديد يست ياإلدارية الت

محاولة  يفذلك تمثل يو  ،ستغالل األمثل للموارد واألصول المتاحةتعظيم األرباح ومحاولة تحقيق اال خالل
األجل القصير  في تحقق عوائد دوريةتشغيلية في قطاعات  ستثمارويع هيكل األصول للموازنة بين االتن

ي توفير بما يسهم فطويل العلى المدى  عالية ونمو في قيمتها الرأسماليةذات ربحية  استثمارات إلىباإلضافة 
حها القدرة نم، كما يات أو أعباء طارئةالتزامومقابلة أي لتغطية مصروفاتها التشغيلية للشركة السيولة الكافية 

ها على المدى المتوسط استثماراتإضافة للنمو الرأسمالي في قيمة  ،جديدة استثماراتعلى الدخول في 
 .والطويل
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 :التاريخية توزيعات األرباح** 
خالل السنوات الخمسة  نقدية أو أسهم منحة على المساهمينبتوزيع أرباح القابضة  جيادلم تقم شركة 

 .السابقة
 

 :وراق المالية السابقةإصدارات األ ** 
 :القابضة منذ تأسيسها جيادفيما يلي جدول يبين إصدارات االوراق المالية السابقة لشركة 

 البيان
 تاريخ التأشير

 بالسجل التجاري
 عدد االسهم

 (سهم)المصدرة 
 اإلسمية إجمالي القيمة
 (ك.د)لإلصدار 

 رأس مال الشركة
 (ك.د)التراكمي 

 20,000,000 2,200,000 22,000,000 44/02/4001 زيادة رأس مال نقدية
 

 :الجهات الرقابية **
لرقابة وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت طبقا ألحكام قانون الشركات القابضة  جيادشركة  خضعت

كما تخضع الشركة لرقابة هيئة أسواق المال وبورصة الكويت . والئحته التنفيذية 4022لسنة  2الكويتي رقم 
نشاط  بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم 4020لسنة  2فها شركة مدرجة طبقا ألحكام القانون رقم بوص

 .األوراق المالية والئحته التنفيذية، وتعديالتهما
 

 :هيئة الرقابة الشرعية** 
وهـــــو مـــــا يجعـــــل الشـــــركة  ،لقواعـــــد الشـــــريعة اإلســـــالمية الغـــــراء القابضـــــة أعمالهـــــا وفقـــــاً  جيـــــادتمـــــارس شـــــركة 

لقواعـــــد عمـــــل محـــــددة بمـــــا  ســـــتطالع رأي الهيئـــــة وفقـــــاً اية بســـــتثمار كافـــــة تصـــــرفاتها وقراراتهـــــا اال يفـــــ ملتزمـــــةً 
خضــــــوع أنشــــــطتها لرقابــــــة الهيئــــــة الشــــــرعية  إلــــــىالمســــــار مــــــع أحكــــــام الشــــــرع باإلضــــــافة ذات  ييجعلهــــــا فــــــ

 .للشركة
 

ــــــين  ــــــى تــــــم تعي ــــــة الرقابــــــة الشــــــرعية لتكــــــون عل ــــــم وعمــــــاهيئ ل مســــــتمر لمراجعــــــة كافــــــة األنشــــــطة طــــــالع دائ
العلـــــوم  يوالمهنيـــــة الكبيـــــرة فـــــالكفـــــاءة  يكـــــون اللجنـــــة مـــــن ثالثـــــة أعضـــــاء مـــــن ذو وتت، ية للشـــــركةســـــتثمار اال

 :وتتألف تلك اللجنة من ،واألعمال ستثمارلية على مجاالت االالشرعية وتطبيقاتها العم
 رئيس هيئة الرقابة الشرعية عبدالباري مشعل/ الدكتور
 عضو هيئة الرقابة الشرعية وقيان عثمان الوقيان/ الشيخ
 الرقابة الشرعية عضو هيئة محمد فؤاد البدر     / الشيخ
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 :هيكل اإلدارة الحالية** 
 :كما يبين الجدول التالي ، وهممن خمسة أعضاء ييتألف مجلس اإلدارة الحال

 نسبة عدد األسهم المملوكة عن ممثالً  الصفة االسم
 المساهمة

 عن شركة نبراس البندر ممثالً  مجلس اإلدارة رئيس الرزاق العبد ىيوسف موس
 م.م.ذ والمقاوالت للتجارة العامة

 . سهم 2,000: باسم الشركة
 %0.02 (وال يملك أسهم بصفته الشخصية)

 رئيسالنائب  المحسن شهريان حسن عبد
 %0.000 سهم 000 منتخب يوالرئيس التنفيذ

 عن شركة ستون للطاقة ممثالً  دارةعضو مجلس اإل فالح فهد محمد الهاجــــــــري
 مقفلة .ك.م.ش

 سهم  000: باسم الشركة
 %0.000 (وال يملك أسهم بصفته الشخصية)

 %0.004 سهم 400 منتخب دارةعضو مجلس اإل محمد جواد ناجي القالف

 الدسر الدوليةعن شركة  ممثالً  دارةعضو مجلس اإل رائد عبداهلل فراج الغانم
 م.م.ذ والمقاوالت للتجارة العامة

 سهم  2,000: باسم الشركة
 %0.02 (يملك أسهم بصفته الشخصيةوال )

 

 :نبذة مختصرة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة يونستعرض فيما يل
 ":رئيس مجلس اإلدارة"الرزاق  عبداهلل العبد ىيوسف موس/ السيد** 

وتبوء ، المالية داخل الكويت وخارجها ستثماراتاالواسعًة في عالم المال واألعمال و  خبرةً يوسف / يمتلك السيد
 :أهمهاالعديد من المناصب  ةخالل مسيرته الوظيفية الحافل

 ستثمارالرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتمويل واال. 
 نائب العضو المنتدب لشركة أثمان االستثمارية 
  المالية والصناعية ستثماراتاالشركة مجلس إدارة أول مستشار. 
 سبانيللبنك العربي اإل يالرئيس التنفيذ. 
  عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين الكويتية 
 لتداول األوراق الماليةشركة األولى العضو المنتدب لل. 
 نائب المدير العام لشركة الساحل لالستثمار والتنمية 
 

تدشين االستراتيجيات تحقيق العديد من اإلنجازات في في عامًا  30متد ألكثر من يالذي وساهم خالل مشواره 
دارة المالية و  دارة ستثمار الشركات والصناديق االا  دارة عمليات االكتتابات الخاصة ، األصول االستثماريةية وا  وا 

دارة عمليات إعادة الهيكلة المالية وزيادة رؤوس األموال    .المختلفة ستشارات الماليةاالتقديم و وا 
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الواليات  –جامعة سكرانتون يوسف درجة الماجستير في إدارة األعمال تخصص تمويل من  /السيد ويحمل
كما أنه خضع للعديد من ، المتحدة األمريكية، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة المالية من جامعة الكويت

 .داخل الكويت وخارجها الدورات المهنية
 ":والرئيس التنفيذي رئيسالنائب "المحسن شهريان حسن  عبد/ السيد** 

اكتسبها من عمله لدى جهات بارزة  ،قطاعاتال في العديد منخبرات متنوعة بالمحسن  عبد/ السيد تمتعي
على الخبرات العملية المهارات والسمات القيادية و  العديد من فاءكان من شأنها إض يوالتوشركات عريقة، 

 :مهنية على الشكل التاليالمسيرته  التي تنقل بينها خاللويمكن تلخيص أهم المحطات  ،يسجله الوظيف
 ي والتدريبالهيئة العامة للتعليم التطبيق. 
  الخطوط الجوية الكويتيةشركة. 
  الوطنية لإلتصاالتشركة. 

 

 يمناصب قيادية فل عبد المحسن حاليًا عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين، إضافةً  /ويشغل السيد
الماجستير التنفيذية في إدارة األعمال من عبد المحسن شهادة  /يحمل السيدكما  .مدرجةر غيمدرجة و شركات 

 .المهنيةخضع للعديد من الدورات كما أنه ، لندن –جامعة برونيل 
 ":عضو مجلس اإلدارة" يفالح فهد الهاجــر / السيد** 
مناصب ل تقلدهتحققت من خالل  يبالخبرات واإلنجازات الكبيرة الت زاخرةً  ذاتيةً  سيرةً  يفالح الهاجر / السيد لدى

األخرى، وفيما يلي أهم جانب خبراته العملية  إلىإثراء تجربته  فيبدورها ساهمت  يوالت ،بالدولة قيادية
 :فالح خالل مشواره المهني /التي تقلدها السيدحكومية الغير الحكومية و  المناصب 

 مجموعة شركة إدارة مجلس رئيس نائبو  ،القابضة جيران شركة إدارة مجلس رئيس منصب حالياً  يشغل 
 .مدرجة وغير مدرجة أخرى شركات إدارات سلامج يةعضو ل إضافةً  ،القابضة السالم

 (4001 – 4002) والصناعة التجارة وزير.  
 (4001 – 4002) للصناعة العامة الهيئة إدارة مجلس رئيس. 
 (4001 – 4002) األجنبي المستثمر مكتب رئيس. 
 (4001 – 4002) المالية لألوراق الكويت سوق لجنة رئيس. 
 4002 لعام األمة مجلس عضو. 
 2220) الهندسيين الخبراء كبير صبحأ ىحت وتدرج ،العدل بوزارة الخبراء بإدارة هندسي خبير – 

4002). 
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ويحمل السيد فالح شهادة البكالوريوس في الهندسة، وخضع للعديد من الدورات التدريبية في الهندسة واإلدارة 
 .وأسواق المال

 
 ":عضو مجلس اإلدارة"محمد حميد القالف / السيد** 
ســـــتراتيجية الجديـــــدة صـــــياغة اال يمـــــن أهـــــم األعضـــــاء الـــــذين ســـــاهموا فـــــ واحـــــداً محمـــــد القـــــالف  /الســـــيد يعـــــد

ـــــرة الماضـــــية ـــــ ،للشـــــركة خـــــالل الفت ـــــى أدت يوالت ـــــة تحـــــو  إل ـــــة فـــــي سياســـــةعملي  للشـــــركة ســـــتثماراال ل جوهري
 .الفترة الماضيةالمالية للشركة خالل ضمن خطة إعادة الهيكلة 

 
ــــــىحاصــــــل القــــــالف  محمــــــد/ والســــــيد ــــــي بكــــــالوريوس ال درجــــــة  عل ــــــرول مــــــن جامعــــــة ويســــــت ف هندســــــة البت

 .إدارة األعمال يدبلوم ف إلىيات المتحدة األمريكية باإلضافة فرجينيا بالوال
 

 ":عضو مجلس اإلدارة" رائد عبداهلل فراج الغانم/ السيد** 
، باإلضافة إلى اكتسبها خالل سنوات عمله الطويلة الخدمات قطاع يف كبيرةخبرة رائد الغانم / يمتلك السيد

والتي كان من شأنها إضفاء عدد من السمات القيادية شغله عدة مناصب عسكرية قيادية لدى دولة الكويت 
 :مهنيةالالتي تنقل بينها خالل مسيرته المحطات من أبرز و  ،لسجله الخبرات العمليةو 
  شركة جلوبال ميديتكرئيس مجلس إدارة 
 نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العامة 
 

بالواليات المتحدة  الماجستير في العلوم العسكرية من جامعة كامبريدج  درجة علىحاصل رائد الغانم / والسيد
 .األمريكية
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 :تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ** 
في مجلس اإلدارة وكبار المساهمين،  م الذين لهم تمثيلالشركة األ ذات العالقة في مساهميتتمثل األطراف 

وكذلك الشركات التي يشارك عضوية مجلس إدارتها أعضاء مجلس إدارة الشركة األم وكذلك كبار 
 . المساهمين

 
تمت خالل السنة المالية . تقع هذه التعامالت في إطار النشاط االعتيادي للشركة وبموافقة إدارة الشركة

معامالت مع المساهم الرئيسي الحالي وشركتها التابعة، كما أن هذه المعامالت تمت وفقًا لشروط التعامل مع 
 . مية للمساهمينالغير وبموافقة مجلس اإلدارة، وتخضع كذلك لموافقة الجمعية العمو 

 
المنتهية في وتتمثل المعامالت واألرصدة القائمة التي تتعلق بتلك األطراف كما بتاريخ البيانات المالية المدققة 

 :فيما يلي 32/24/4022
 

 :بيان الربح والخسارة المجمع: أوال
 ال يتضمن بيان الربح والخسارة المجمع أي أرصدة للمعامالت مع أطراف ذات الصلة 

 
 :بيان المركز المالي المجمع: نياثا

 ما  4022، بلغ رصيد المستحق إلى أطراف ذات صلة بنهاية عام مستحق إلى أطراف ذات صلة
كما إن المبالغ واألرصدة المستحقة إلى طرف (. 4020:ك.د 242,222)ك، .د 242,222 تهقيم

  .ذو صلة معفاة من الفوائد وليس لها تاريخ محدد للسداد
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 :المساهمينهيكل ** 
 موزع يكويتدينار  20,000,000 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل القابضة جيادمال شركة  يبلغ رأس

الملكيات تتركز و وجميعها أسهم نقدية،  فلس للسهم الواحد 200، بقيمة اسمية سهم 200,000,000على 
من إجمالي رأس مال %  03.4مليون سهم بنسبة  03.4شركات تمتلك مجتمعة  أربعة فيبشكل أساسي 

 :(4022يو يول 42تاريخ كما ب) يالتالركة كما هو موضح من الجدول الش
 نسبة الملكية عدد األسهم الشركة

%22.3 14,300,000 شركة الخيرات الوطنية للمواد الغذائية  

%23.132 23,132,000 شركة الروضة اإلقليمية العقارية  

%23 13,000,000 والعقاراتشركة الخيارات لألسهم   
%24.02 12,090,000 شركة سما المدينة لالستثمار العقاري  

 

 
 
 

13.84%

14.30%

13.00%

12.09%

46.77%

هيكل مساهمي الشركة
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 :أنشطة الشركة و أغراضها** 
 :ضها التي تأسست من أجلها والتي يمكن تلخيصها بما يليئيسية بأغرار تتمثل أنشطة الشركة بصورة 

ولية ؤ أسهم أو حصص في شركات ذات مسملك ، وكذلك تم شركات مساهمة كويتية أو أجنبيةتملك أسه -
قراضها وكفالتها لدى  دارتها وا  محدودة كويتية أو أجنبية أو االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وا 

 .الغير
إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة  -

 .على األقل%  40الشركة المقترضة عن  الشركة القابضة في رأس مال
تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات  تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية  -

 .لها سواء داخل الكويت أو خارجهاحقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى الستغال
 .للقانون الحدود المسموح بها وفقاً في تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها  -
تدار من قبل  ها في محافظ ماليةاستثمار استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق  -

 .شركات وجهات متخصصة
 

ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي خارجها بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز 
شبيهة بأعمالها أو التي  تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً للشركة أن 

ئات أو الشركات أو أن قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهي
 .، وتمارس الشركة أعمالها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاءتلحقها بها

 

 .جوهري على أنشطة الشركةال توجد أي عوامل استثنائية ذات أثر كما 
 

 :واستثماراتها هيكل ملكيات الشركة وأنشطة المجموعة** 
 :وأنشطتها بصورة مختصرة  بما يلي جيادتتوزع استثمارات شركة و 

هي شركة القابضة، و  جيادة بالكامل لشركة هي شركة تابعة مملوكو  :شركة دبي انترناشيونال ليمتيد .0
 .دولة االمارات العربية المتحدةوتمتلك عقارات في ، ستثمار العقاريباإلتخصصة م
 

بضة، وهي االق جيادلشركة % 30زميلة مملوكة بنسبة شركة وهي  :شركة بيت األعمال القابضة .0
الخدمات و األعمال كشركة متخصصة في مجال  4000شركة مساهمة كويتية مقفلة تأسست عام 

لتشمل من أهمها، وزارة الدفاع ، وتقدم خدماتها لجهات حكومية متنوعة في دولة الكويت، جستيةو الل
ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية والمؤسسة العامة 

 .للتأمينات االجتماعية
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 :استثمارات متاحة للبيع –نشاطات  أخرى   
، وبلغت أسهم شركات محلية غير مسعرة تعمل في قطاعات مختلفةاستثمارات متنوعة في  تمتلك الشركة

 .32/24/4022من إجمالي أصول الشركة كما بنهاية % 30نسبتها 
 

مع اإلحاطة بأن الشركة وشركاتها التابعة لم تدخل في أي من العقود الرئيسية خارج النشاط االعتيادي لها 
 .على تاريخ تقديم طلب اعتماد هذه النشرةخالل السنتين السابقتين 

 
كية علمًا بأن الشركة ال تعتمد على عمالء أو موردين محددين، أو على أي حقوق براءة اختراع أو حقوق مل

 .أي منها بأهمية رئيسية في نشاطها ص أو عقود خاصة تحظىفكرية أخرى أو تراخي
 

 :وضع المجموعة
و ليست شركة تابعة في أي شركات  ليست جزء من مجموعة شركاتالشركة ، 4022ديسمبر  32في  اكم
تقل ملكيتهم في من األسهم العادية للشركة % 0كما أن المساهمين الذين يملكون نسبة أكبر من  ،خرىأ

  .أي أنها في دفاترهم ليست شركة زميلة% 40الشركة عن 
 

 : المتعلقة باستثمارات الشركة عوامل المخاطرملخص ** 
ترتبط أنشطة المجموعة باألسواق الحالية والمستقبلية والتي تعرض الشركة للمخاطر المالية الناشئة بشكل عام 

كما يؤثر تغير األسعار في هذه القطاعات . في أسعار هذه القطاعات التي تعمل فيها المجموعةالتذبذب من 
يتطلب وضع سياسة تحوط إلدارة المخاطر واألسواق بشكل كبير على الربح التشغيلي للمجموعة، األمر الذي 

لشركة سياسة لتنويع أنشطتها لتشمل كل من قطاع العقار، وقطاع وضعت ا ،وعليه. الخاصة بالشركة
 . الخدمات وقطاع االستثمار المالي وبالتالي عدم تركيز استثمارات الشركة في قطاع واحد

 
يتبعها من تطبيقات في فصل الملكية عن اإلدارة التنفيذية، يعتبر االلتزام باألسس والثوابت اإلدارية، وما كما 

والتطبيق التام لمتطلبات نظم الحوكمة، والقدرة على االختيار الدقيق لإلدارة التنفيذية السليمة، من أهم الركائز 
لسيولة التي يتم اإلعتماد عليها في تحقيق أفضل النتائج والعوائد للشركة ومساهميها، وتعتبر الموازنة بين ا

والربحية أهم األهداف التي تسعى لها اإلدارة في أي منشأة، مع األخذ في اإلعتبار الموازنة الدقيقة بين 
 .االستثمار العوائد المتوقعة من االستثمار والمخاطر المرتبطة بذلك
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 :تصالبيانات اال ** 
 3الدور  مجمع بهبهاني -شارع جابر المبارك  -الشرق  -الكويت  العنوان

 الكويت - 23041الصفاة  4222 صندوق البريد
 20222212 – 44220222 هاتف
 44222102 فاكس

 www.jiyadholding.com الموقع اإللكتروني
 info@jiyadholding.com يالبريد اإللكترون

 
 :التاريخية للشركة البيانات الماليةملخص ** 

عن األداء  كاملةً  رةً الخمس الماضية والتي تعطي صو  لسنواتالمالية للشركة لفيما يلي لمحة عن البيانات 
 :من خالل استعراض ، وذلكالمالي للشركة خالل تلك الفترة

 (4022 - 4024) المجمع المركز المالي بيان. 
 (4022 - 4024) بيان الدخل المجمع. 

ا الفعال ثيرهخيرين، وتأتوضيح التغير في الرؤية االستراتيجية لإلدارة خالل العامين األ إلىونهدف من ورائها 
، وهو ما تنوي الشركة التأسيس عليه خالل األعوام اسه على ربحية السهمعلى أداء الشركة وبالتالي انعك

القادمة في تطبيق ذات الرؤية بصورة أكثر توسعًا من خالل استغالل الفوائض المالية المتوقعة من زيادة رأس 
 .طبيعة الحال بالمنفعة على مساهمي الشركةالمال المزمع القيام بها وهو ما سيعود ب

 
 :بيان المركز المالي المجمع: أوال  ** 

تغير الملحوظ شهد بيان المركز المالي للشركة تحواًل كبيرًا خالل العامين األخيرين كما ذكرنا مسبقًا، نتيجة ال
 :نموذج األعمال وفلسفة اإلدارة، والذي ركز بشكل كبير على المحاور التالية في
 الموازنة  إلىية السائدة باإلضافة االقتصاداع بشكل يتناسب مع األوض ستثماراتإعادة هيكلة محفظة اال

 .معامالت الخطربين معدالت الربحية والسيولة و 
  من األجل طويل المدى المتوسط و  العقارية في ستثماراتالقيمة الرأسمالية لال النمو فياالعتماد على

 .أسهم الشركات العقارية في ستثمارخالل اال
 في قتناء أسهم ا بعض القطاعات التشغيلية الجديدة مثل قطاع التأمين والخدمات من خالل في ستثماراال

 .شركات زميلة
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 بما يوفر السيولة في القطاعات التشغيلية كقطاع التأمين والخدمات  ستثماراتالمباشرة من االستفادة اال
اتها الطارئة وفي التزاما التشغيلية ويمنحها المزيد من المرونة في مقابلة لتغطية مصروفاتهالمالية للشركة 
 .ية جديدةاستثمار اقتناص فرص 

 لتكبد أعباء تمويل إضافية المشروعات تجنباً  على مصادر التمويل الذاتي في عتماداستمرار سياسة اال 
 .لتقلبات السوق من جهة أخرى تحوطاً و  ،من جهة

 
 

 (0202 - 0200) المجمع ليابيان المركز الم
 2016 2015 2014 2013 2012 (بالدينار الكويتيالمذكورة أدناه جميع المبالغ )

 الموجودات 
     

 2,630 1,855 568,471 198,483 303,340 النقد والنقد المعادل
 - - 116,646 223,146 353,146 ودائع ألجل
 - - 1,181 1,536 1,632 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل استثمارات

 - 5,723,080 4,958,646 4,089,208 4,280,977 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 - - 891,023 372,947 588,036 وقطع غيار  المخزون

 - - - 86,205 - دفعات مقدمة لشراء أصول
 استثمار في شركات تابعة غير مجمعة

 من بيع شركات تابعة والمستحق 
436,822 447,599 38,796 - - 

 4,555,568 3,572,686 1,595,463 1,657,217 1,712,123 متاحة للبيع استثمارات
 6,411,648 5,834,932 677,025 677,025 677,025 عقارية استثمارات
 2,067,734 1,878,807 - - - في شركات زميلة استثمار
 - - 87,000 137,000 - في شركة محاصة استثمار
 35,799 45,050 2,530,094 3,283,631 4,423,701 ومعدات ممتلكات

 - - - 1,169,008 1,169,008 شهرة
 - - 1,190,934 23,304 36,591 موجودات غير ملموسة

 13,073,379 17,056,410 12,655,279 12,366,309 13,982,401 مجموع الموجودات
 وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 المطلوبات     
     

 - - 981,821 206,174 1,350,123 الجزء الجاري -مرابحات وعقود تورق 
 120,907 5,766,856 1,587,240 968,710 888,115 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 924,947 924,947 - 145,362 195,076 أطراف ذات صلة إلىمستحق 
 - - - - 206,174 الجزء غير الجاري -مرابحات وعقود تورق 

 - - - 233,398 204,622 مكافأة نهاية الخدمة مخصص
 1,045,854 6,691,803 2,569,061 1,553,644 2,844,110 مجموع المطلوبات
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 حقوق الملكية
 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 رأس المال

 290,278 204,626 204,626 204,626 204,626 احتياطي قانوني 
 290,278 204,626 204,626 204,626 204,626 احتياطي اختياري

 6,252 6,252 6,252 6,252 - احتياطي آخر
 115 327 - - - حصة المجموعة في احتياطيات شركات زميلة

 770,896 - (199,436) (217,683) (212,780) احتياطي التغير في القيمة العادلة
 669,706 (51,224) (130,935) 612,421 941,819 (خسائر متراكمة/ )أرباح محتفظ بها 

 12,027,525 10,364,607 10,085,133 10,810,242 11,138,291 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
 - - 1,085 2,423 - حصص غير مسيطرة
 12,027,525 10,364,607 10,086,218 10,812,665 11,138,291 مجموع حقوق الملكية

 13,073,379 17,056,410 12,655,279 12,366,309 13,982,401 المطلوبات وحقوق الملكية مجموع
 120 104 101 108 111 القيمة الدفترية للسهم

 
 :المطلوباتالموجودات و  يإجمال** 
وتتوزع أصول  ،4022نهاية عام في  تقريباً  يمليون دينار كويت 23.2ات الشركة موجودي إجمال تبلغ
وذلك للموازنة بين معدالت  فيهاالتنويع  الشركة بين ثالثة قطاعات رئيسية تم مراعاة جانب استثماراتو 

 يالمدى الزمنومن جهة أخرى  ،من جهةعامل المخاطر هذا  السيولة والربحية مع األخذ بعين االعتبار
المطلوب لتغطية  الشركة الوقوع في أي مشكالت تتعلق بتوفر السيولة أو التمويل وذلك لتتجنب ،ستثمارلال

 .أنشطة الشركة
 
في قطاع العقارات،  استثماراتهي الشركة  استثمارات يمن إجمال%  22ن أ الرسم التالي يظهر من خاللو 

تبلغ نسبة و  ،لسيولة على المدى القصيرا توفرى أخر مشروعات يتم تطويرها و  يف استثماراتبين وتتوزع 
مشروعات تعمل على تنفيذ شركات ذات طبيعة خدمية  فيوتتركز  ،% 22قطاع الخدمات  يف ستثماراتاال

قطاع التأمين وهو ما  إلىفيتجه  ستثماراتالثالث من االأما الجزء  وتمتاز بتحقيقها عوائد دورية،حكومية 
األجل  يدات الشركة فالمستقبل القريب لما له من مردود إيجابي على إيرا يتدعيمه ف إلىتسعى الشركة 

 .القصير
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 يكبيرة لمراعاة الموازنة بين عاملختيارها بعناية اتم  يالشركة والت استثمارات حفظةوكما هو موضح من م
ظل  يمن شأنها التأثير على النشاط ف يعتبار كافة معامالت المخاطر التاال يالسيولة والربحية مع األخذ ف

 ختياروقد أفرز اال ،واإلقليمية وبطبيعة الحال المحليةاألسواق العالمية تشهدها  يية التاالقتصادالتحوالت 
سيتم التطرق لها بالتفصيل عند  يأرباح الشركة والت ينتائج إيجابية ف ستثماراتالا حفظةم يوالتنويع السابق ف

 .تحليل بيانات قائمة الدخل
 

كانت ضمن مستوى والتي ، لسابقةاخالل األعوام على نفس مستوياتها موجودات الشركة  يإجمالحافظت 
مباشرة  4022وعودتها في عام  4020آخذين بعين االعتبار االرتفاع في قيمتها عام . ك تقريباً .مليون د 23

وهو ما  ،المدينة مقابل الذمم الدائنة سوية جزء من أرصدتهابتقيام الشركة  إلى نفس مستوياتها السابقة نتيجة
( 4022 و 4020)تراجعت لذات الفترة  التيت الشركة االتزام يإجمال يف يمكن مالحظته من االنخفاض

 .موجودات الشركةنموًا في صافي ، فانعكس في المحصلة % 12.2وبنسبة  كويتيمليون دينار  0.2بقيمة 
 
 
 
 

35%

16%

49%

استثمارات الشركة

قطاع التأمين قطاع الخدمات قطاع العقارات
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بلغت مليون دينار  4022نهاية عام في ات لتزاماال يللشركة فإن إجمال يالمركز المال بيانظهر يوكما 
نية على الشركة قد آ اتالتزامأي عدم وجود  إلىالذمم الدائنة باإلضافة  تسوية إلىويرجع ذلك  تقريباً  كويتي
 يعلى التمويل الذات عتمادذلك فإن الشركة تنتهج فلسفة اال إلىوباإلضافة  ،للشركة تمويليالهيكل التخل ب

المركز  دعيمت ييسهم ف ذلك أخرى فإن ومن جهةتثقل كاهلها، التي قد تتكبدها و  التمويلية ءعبالتخفيف األ
 .للشركة يالمال
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 األصول قد شهدت تراجعاً  يإجمال إلىات لتزاماال يمن الرسم السابق فإن نسبة إجمال وكما هو موضح
%  2.2بلغت  حيث 4022 يمستوى لها ف ىلتسجل أدن( 4022 - 4024) يخالل الفترة بين عام ملحوظاً 

 .هااستثماراتتمويل  يعلى الموارد الذاتية فالشركة  اعتماد إلى ويرجع ذلك كما ذكرنا مسبقاً  ،فقط
 

 :حقوق المساهمين يإجمال** 
مليون دينار  20.2بالمقارنة مع  4022نهاية ي ف كويتيمليون دينار  24حقوق المساهمين  يسجلت إجمال

 4022اح المحققة خالل العام األرب إلىويرجع ذلك  ،% 22.02وبنسبة نمو بلغت  4020هاية نفي  كويتي
بقيمة  تفظ بهارصيد أرباح مح إلىوتحويله  رصيد الخسائر المتراكمةكامل إطفاء شأنها  كان من يوالت

من شأنها بطبيعة الحال تعظيم  يحتياطيات والتتدعيم أرصدة اال إلىباإلضافة  يألف دينار كويت 222.2
 .حقوق المساهمين

 

 
 

بنهاية عام   ملحوظاً  حقوق المساهمين شهدت تراجعاً  إلىات لتزاماال يجهة أخرى فإن نسبة إجمالومن 
 ،على الترتيب 4022 و 4020 يخالل عام%  40.0و%  22.2بالمقارنة مع %  1.2 ةمسجل 4022

 وهو ما يظهر جلياً  ،حققتها الشركة يالتاألرباح  إلىة أرصدة الذمم الدائنة باإلضافة تسوي إلىويرجع ذلك 
كما أن تلك النسبة تعتبر متدنية للغاية  ،اتها الماليةالتزامعلى الوفاء ب قدرتهاللشركة و  يالمركز المال متانة
تسهيالت ائتمانية من جهات ة قدرًة في الحصول على قروض و منح الشركوت ،األخرىبالشركات  مقارنةً 

تجاه البنوك ومؤسسات  أو مديونيات مترصدة في ذمتها اتالتزامود أي التمويل المختلفة وذلك لعدم وج
 .التمويل
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 :الدخل المجمع بيان: ثانيا  ** 
 يوالتـ ،لـى واقـع البيانـات الماليـة للشـركةع ملحوظـاً  فلسفة اإلدارة خالل األعـوام األخيـرة تغيـراً  يعكس التغير ف

السريعة من خـالل تحقيق العوائد المالية  إلىكة وتنويع مصادر الدخل باإلضافة تطوير أداء الشر  فيساعدت 
حزمــة مــن القـــرارات  إلـــىلســيولة باإلضــافة تـــوفر ا تــيغيلية الشــاألصـــول الت إلــى ســتثماراتتوجيــه جــزء مـــن اال

 هااســتثماراتتمويــل  يعلــى رأس المــال فــ عتمــادخاللهــا المصــروفات التمويليــة باال عالجــت مــن التــيالتصــويبية 
تحـــول  فــين لــه أبلـــغ األثــر تقلــيص المصـــروفات العموميــة واإلداريــة بشـــكل الفــت وهــو مـــا كــا إلــىباإلضــافة 
 .4022 عام يرتقاء بها بشكل مطرد فواال 4020عام من  اً تحقيق أرباح بدء إلىالشركة 

 
يد ستغالل األمثل للموارد والتوزيع الجإنجاز أعمالها باال يتعتمد عليه الشركة ف يالذ يولعل النموذج الحال

رأس المال لتوافر اإلمكانيات والخبرات القادرة على  ام بعملية زيادةلألصول يشجع اإلدارة الحالية على القي
 فييمكن من خاللها الدخول  يفر الموارد المالية المناسبة التحال توا فيتعظيم أرباح الشركة بشكل كبير 

 4022 - 4024بين األعوام  الدخل المقارن بيانظهر يو  ،على الخبرات المكتسبة جديدة تأسيساً  استثمارات
 .نمو األرباحداء الشركة من تعاظم اإليرادات وتراجع المصروفات و أ يالتطور الملحوظ ف

 
 (0202 - 0200) ل المجمعالدخ بيان

 2016 2015 2014 2013 2012 (جميع المبالغ المذكورة أدناه هي بالدينار الكويتي)
 اإليرادات

     
 - 119,928 (7,727( 584,361 725,735 التشغيل( خسائر/ )إيرادات صافي 

 - 341,567 - - - أرباح بيع شركات تابعة
 211,882 (6,080) 4,645 - - متاحة للبيع استثماراتبيع ( خسائر/ )أرباح 
 - - - (96) 14 بالقيمة العادلة استثماراتغير محققة من ( خسائر/ )أرباح 

 189,139 26,580 - (33,000) - نتائج أعمال شركات زميلةحصة المجموعة في 
 576,716 21,932 - - - العقارية ستثماراتالتغير في القيمة العادلة لال

 - - - 15,386 55,199 بيع موجودات ثابتة( خسائر/ )أرباح 
 8,950 13,512 11,679 8,095 18,638 إيرادات أخرى

 986,687 517,439 8,597 574,746 799,586 مجموع اإليرادات
 األعباء األخرىالمصروفات و 

     
دارية  64,642 296,568 444,762 162,581 185,598 مصروفات عمومية وا 

 14,299 119,757 259,679 82,748 73,128 مخصصات
 - 29,083 47,041 107,087 143,661 أعباء تمويلية

 - - - 260,897 320,040 تكلفة الموظفين
 - - - 26,555 26,555 إيجارات

 - - - 228,360 228,883 استهالكات
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 - - - 13,287 15,663 إطفاء موجودات غير ملموسة
 - - - 23,037 20,356 مكافأة نهاية الخدمة

 78,941 445,408 751,482 904,552 1,013,884 مجموع المصروفات واألعباء األخرى
 907,746 72,031 (742,885) (329,806) (214,298) السنة قبل االستقطاعات( خسارة/ )صافي ربح 
 (1,419) (1,003) - - (1,215) حصة الزكاة

 (5,817) - - - (490) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 (8,276) (2,506) - - - ضريبة دعم العمالة الوطنية

 892,234 68,522 (742,885) (329,806) (216,003) السنة من العمليات المستمرة( خسارة/ )صافي ربح 
 - - - - (1,875) السنة من العمليات الموقوفة (خسارة/ )صافي ربح 
 892,234 68,522 (742,885) (329,806) (217,878) السنة (خسارة)/ صافي ربح 

 
 :اإليرادات والمصروفات يلماإج** 

 في جوهرياً  إيرادات ومصروفات الشركة خالل األعوام السابقة سنجد تغيراً  يتجاه العام إلجمالبتحليل اال
 في العامين األخيرين وتحديداً  يالمصروفات ف يفاض حاد فانخ يتركزت ف ية الدخل والتبيانات قائم

ويرجع السبب  ،4022العام  يف ذات العامين وتحديداً  ياإليرادات ف يزيادة مطردة ف إلىباإلضافة  ،4022
 ستثمارتنويع مصادر اال إلىسعت  ينهج وفلسفة عمل اإلدارة والت يالتغير ف إلى ذلك كما ذكرنا سلفاً  يف

 .توليد أرباح ملحوظة فيأسهمت بشكل كبير  يواإليرادات والت
 

 
 

 
 بنهاية  022.2بالمقارنة مع  4022نهاية عام في  يألف دينار كويت 212.2إيرادات الشركة  يبلغ إجمال

 .4022بنهاية  ألف 1.2و 4020
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 ألـف  220.2وبالمقارنـة مـع  4022فقـط بنهايـة  يألف دينـار كـويت 21.2وفات الشركة مصر  يبلغ إجمال
 .4022ألف بنهاية  202.0و  4020بنهاية 

 التــي تحقــق التشــغيلية  ســتثماراتاال إلــىتجــاه النشــاط واال يالتنــوع فــ إلــىنمــو اإليــرادات  يويرجــع الســبب فــ
 .إيرادات دورية

 الحاجـة التـي انتفـتمخصصـات عـدم احتسـاب بعـض ال إلـىالمصـروفات  يتراجـع وتـدن يويرجع السبب فـ 
ـــى ـــىة باإلضـــاف احتســـابها إل ـــة باال إل ـــاء التمويلي ـــذاتي و  عتمـــادتراجـــع األعب ـــل ال ـــى التموي ـــيص عل كـــذلك تقل

 .حد ممكن ىأدن إلىمومية واإلدارية بالشركة المصروفات الع
 

 :ربحية السهمر تطو ** 
حيث  ،العاميين األخيرين بشكل الفت يابية على حصة السهم من األرباح فئج المالية اإليجانعكست النتا

 .الترتيب على 4022و 4020 يبنهاية عام فلس 1.2وفلس  0.1بلغت ربحية السهم 
 

 
 

مع بدء بشائر جني  تحديداً  4022 خالل عام كبيراً  ك فإن القيمة الدفترية للسهم شهدت نمواً لذ إلىوباإلضافة 
 202بالمقارنة مع  4022بنهاية  يفلس كويت 240غت القيمة الدفترية إذ بل ،نموذج األعمال يثمار التغير ف

در على تنويع مصا عتماداال إلىويرجع ذلك كما أسلفنا  ،على الترتيب 4022 و 4020بنهاية عامي  202و
اتها وهو ما التزامالتخلص من أعباء الديون و و  التشغيليةة نشطأللالتوجه  إلىالنشاط بشكل متوازن باإلضافة 

كما بها  حتفظأرباح م إلىها تحويلو من السنوات السابقة  ةمحو الخسائر المتراكم يكان له أكبر األثر ف
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حقوق المساهمين بنهاية  فيحتياطيات المالية للشركة وهو ما يصب تدعيم اال يأسهمت بشكل ملحوظ ف
 .المطاف

 

 
 

 :دارة العليااإلأعضاء مجلس اإلدارة و مزايا ** 
و  4022السنوات عن للسادة أعضاء مجلس اإلدارة  آتعدم منح مكافالجمعية العمومية للشركة اعتمدت 
وكذلك من  .لم يتمتعوا بأية مزايا أو منافع خالل العامين المذكورين ، كما أن أعضاء مجلس اإلدارة 4020

لموافقة حينها خضع ست والتي 4022عن السنة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة  آةمكافغير المتوقع أن يتم منح 
و الممنوحة  4022كما بلغت إجمالي قيمة المزايا المالية و العينية خالل العام  .للشركة الجمعية العمومية

     .ك.د 20,000حوالي  4022ك ومن المتوقع أن تبلغ خالل العام .د 22,223تقريبا لإلدارة العليا 
 

 :جراءات القضائيةعلومات خاصة باإلم** 
 ي توجد أوالوال قضايا مرفوعة من قبلها ضد الغير، قضايا مرفوعة من الغير  يوجد على الشركة أتال 

 تجاهالتنفيذية تجاه كافة مساهميها و  اإلدارة التزاموذلك نتيجة ، من األطراف الخارجية يخصومة مع أ
 نظراً و  ،للقواعد والقوانين الحاكمة للشركة ووفقاً  ،تتعامل معها بما يتفق مع صحيح القانون ياألطراف الت

 .تخضع لها الشركة ية التعليمات للجهات الرقابية التها بكافلتزامال
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 ينالقسم الثا
 

 يةاالقتصادالدراسة 
 

***** 
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ية أو الخارجية بالعديد من المتغيرات والعوامل الداخلقتصاديات دول العالم الكويتي كغيره من ا االقتصاديتأثر 
والحكومات وبالطبع القطاع الخاص،  يكون لها أكبر األثر على نتائج أعمال الدول بشكل كبير والتي

نحاول أن فإننا س ي العالمي المتغير في اآلونة األخيرةاالقتصادالمستقبل القريب للواقع ستقراء ولمحاولة ا
 : قسمين رئيسيين إلى مؤثرة في منا  األعمال الكويتينقسم العوامل ال

 أسعار  تغيرمن مؤثرات سياسية وتجارية و مؤثراته اإليجابية والسلبية بما يتضمنه العالمي و  االقتصاد
 .أسعار السلع األساسية إلىالصرف والعمالت باإلضافة 

 التأسيس عليها وكيف يسهم ذلك ن وما يواجهه من تحديات وما يمتلكه من فرص يمك الكويتي االقتصاد
 .نتائج أعمال الشركاتالعام للقطاع الخاص و  ستثمارفي صياغة منا  اال

 

بعض التغيرات اإلقليمية التي استجدت على الساحة عتبار ماسبق فإنه يجب األخذ بعين اال إلىوباإلضافة 
العربي والخليجي بطبيعة  يصاداالقتخارطة السياسية المؤثر على الوضع ال ، ودور4022العربية منذ مطلع 

الجغرافي قربها سة العالمية من جهة، و بؤرة األحداث العالمية نتيجة تأثرها بالسيا ، مما يضع الكويت فيالحال
 .موقع األحداث على الساحة العربية من جهة أخرىمن 

 

ضافةً  فرة التراجعات يأسره فك شيحاول العالم ب ، يأتي النفط الذي أصبح المعادلة الصعبة التيما سبق كلهل وا 
اقتصادية يحاول كل طرف اآلن أزمة سياسية بواجهة  أمام للعيان أنه بات واضحاً  ، والذيأسعاره الحادة في

ستمراريته وبقائه والخروج من تلك األزمة بأقل األضرار البحث عن وضع آمن يستطيع من خالله ضمان ا
 .الممكنة

 

 :العالمي االقتصاد: أوال  ** 
منحى جديد  4001 ية الشهيرة فياالقتصاداألخيرة ومنذ األزمة المالية  خالل السنوات العالمي االقتصادشهد 

ارع األزمة بشكل ال يتخيله عقل وبأعقد مما كان يتوقع أحد فإن آثارها لتس ونظراً  وتوجهات أكثر قوة وخطورة،
النذر القليل وال يزال  ن ولم يخرج منها إالآلا إلىيات الدولية االقتصادالسلبية ال تزال تطغى على العديد من 

 .خر يجاهد بشكل مستميت إليجاد حل للخروج منهاالبعض اآل
 

ية االقتصادعلى أهم المتغيرات  عامةً  نظرةً  فإننا سنحاول جاهدين أن نلقي عمقاً ولتحليل الوضع بشكل أكثر 
 :النقاط التالية في وتأثيراتها على المستقبل المنظور خالل الفترة األخيرة

  إلىاألمريكي وارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي أمام جميع عمالت العالم، باإلضافة  االقتصادتعافي 
 .ى العالمياالقتصادورؤية اإلدارة الجديدة للوضع  نتخابات األمريكيةاال
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 على السلع األساسية تأثيرها على أسعار صرف العمالت و و  -المتوقع  -رتفاع معدالت الفائدة األمريكية ا
 .كالنفط والذهب

 ة الشهور الماضيةرتدادات الطفيفالرغم من بعض اال التراجع الحاد ألسعار النفط العالمية على. 
  معدالت الطلب على المواد  ما يترتب عليه من تباطؤ النمو فيتراجع معدالت النمو في الصين و

 .الصيني أمام الدوالرجع اليوان اتر و ( النفط)ساسية أو موارد الطاقة األ
 يات العالمية خالل االقتصادلتكون واحدة من أكبر  ستعدادهااستمرار ارتفاع معدالت النمو في الهند وا

 .العقد القادم
  على أسعار  تأثيراتهالبريطاني من جهة و  االقتصادخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتأثيره على

ضعاف   .بشكل عام األوروبي االقتصادصرف اليورو وا 
 لقوي لليمين السياسي المتشدد وتأثيراته على ظل الصعود ا الغرب األوروبي في فيعدالت النمو تراجع م

 .ية مع الدول العربيةاالقتصادالعالقات 
 

 :األمريكي االقتصاد** 
كافة له تأثيرات مباشرة على و  كبر على مستوى العالم دون منازع،األاالقتصاد  األمريكي االقتصاديعتبر 

ياسية مع كافة دول العالم السوعالقته التجارية و  ،ت الدولقتصادياالعالم نتيجة تشعبه في كافة اقتصاديات ا
 .العالمي بشكل كبير االقتصادالقتصاد األمريكي من شأنها أن تؤثر في هزة تصيب ا ن أيوا   ،تقريباً 

 

 التحرك إيجابياً  فيبدأ ، بل و 4001 هيرة فياألمريكي في التعافي من األزمة المالية الش االقتصادولقد نجح 
بالمقارنة  4022بنهاية الربع الرابع من العام  % 2.2سجلت  والتيلتحقيق نسب مقبولة من معدالت النمو 

، وهذا %( 4.0) 4022أقل من متوسط معدل النمو منذ عام  ، وهيللربع الثالث من ذات العام%  3.0مع 
مجموعة أخرى من العوامل  ألن هناكمو بأقل من المتوقع ين األمريكي االقتصادال يعني بطبيعة الحال أن 

ومنها على سبيل المثال تراجع معدل البطالة  ،ياالقتصادحسبان عند قراءة المشهد ال التي يجب أخذها في
ع مستوى الذي ظل عليه لفترة طويلة، كما أن معدل التضخم آخذ في االرتفاالأدنى من  وهو، % 2.2 إلى

لقوة الشرائية للدوالر األمريكي وانخفاض أسعار الطاقة رتفاع اوذلك ال % 4تدريجيًا نحو النسبة المستهدفة 
ارة الداخلية ويرفع األسواق األمريكية وهو ما ينعش حركة التج هناك وبالتالي ارتفاع قيم السيولة المتداولة في

نهاية سيلجأ في  على الفيدرالي األمريكي الذير وهو القرار الصعب دخامن معدالت االستهالك أمام اال
 .رفع معدالت الفائدة إلىف المطا

 



 

 القابضة جيادرأس مال شركة زيادة نشرة اكتتاب عام في أسهم  32
 

 :بالمعطيات التالية 4022عام  وتحرك في 4022ام إقتصاد أنهى عام ولتركيز األفكار فإننا أم 
  (. 4.0) 4022وهو يقارب المتوسط العام منذ %  2.2تقريبا  السنويمعدل النمو% 
 نخفاض نسبة البطالةا. 
 الربع األخير من العام في رتداداتأسعار النفط على الرغم من بعض اال تراجع حاد في. 
  مبيعات المنازل األمريكيةارتفاع أسعار و. 
 رتفاع مستويات التضخما. 
 تدني أسعار الفائدة. 
 

ويحتاج  ،مرحلة التشبع إلىبدأ في الوصول قد على ما يبدو  األمريكي االقتصادللمعطيات السابقة فإن  ونظراً 
 االقتصاد الجديدة، فمن المتوقع أن يواجه اإلدارة األمريكيةالتحفيزات المالية من قبل  حزمة جديدة من إلى

 .مخاطر اإلنهاك وتجاوز الحد األقصى لطاقته اإلنتاجية 4001ألول مرة منذ أزمة عام األمريكي 
 

 
 

 عام فيأن يكون معدل النمو لالقتصاد األمريكي فإننا نتوقع  4022 عام نهايةعلى الوضع في  وبناءً 
على هو ما قد يوجب ، و % 4.0عن متوسط السنوات الست السابقة عند  قليالً   و مرتفعاً أ مساوياً  4022

اولة رفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين خالل هذا العام بهدف مح إلىاالحتياطي الفيدرالي األمريكي اللجوء 
ي االقتصادلفكر ذات اكية الجديدة الرأسمالية التوجه و وستعمل اإلدارة األمري التضخم،السيطرة أو كبح جماح 

تخاذ حزمة من اإلجراءات بهدف تحفيز األسواق ومنها بعض التخفيضات في ضريبة الدخل ا إلىالتجاري 
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عام قد يسهم وبشكل  البنية التحتية وغيرها من البنود،على زيادة في اإلنفاق على  وضرائب الشركات عالوةً 
 .4022في الناتج المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة في عام %  0.0هذا التحفيز بنسبة 

 

سيكون له تأثيراته السلبية على أي حزمة قرارات محفزة قد  ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي فإن وبشكل عكسي،
قد ارتفع أمام كافة عمالت العالم  وخاصة أن الدوالر األمريكي ،رفع لمعدالت الفائدةأي تخاذها أو يتم ا

 سيحدثوذلك  ،حدة االرتفاع مع االنتخابات األمريكية في نوفمبر الماضيوزادت  ،ستثناء الفرنك السويسريبا
رار ستموبالتالي فإن ا ات المتقدمة،االقتصادمتحدة وبقية في السياسات النقدية بين الواليات ال اً كبير  اً تباين

الصادرات  انخفاض صافي ص من تنافسية الصادرات األمريكية وبالتاليسيقل ألمريكيارتفاع قيمة الدوالر ا
طرح ته بحزم التحفيز الضريبي الداخلية و وهو ما تحاول اإلدارة األمريكية معالج ،األمريكية على مستوى العالم

ريكية، كما أن مصانع لها خارج الحدود األمتنشىء  عالية على الشركات األمريكية التيفكرة فرض ضرائب 
األمريكي  االقتصادما على  نوعاً  سلبياً  ستشكل عامالً  4022 ة ألسعار النفط خالل عامرتفاعات المتوقعاال

وستقلل من معدالت اإلنفاق وبصورة خاصة إذا تم رفع  ،ستهالك الداخليةمن خالل التأثير على معدالت اال
 .دخارمما يزيد من فرص ارتفاع معدالت اال ،معدالت الفائدة

 

من متوسط نمو السنوات  قريباً  لالقتصاد األمريكي نمواً  عام الحاليمن المتوقع أن يشهد الولكن وبصوة عامة ف
ن تفاوتت سيكون له تأثيرات إيجابية على اقتصاديات دول العالم بشكل عام و  وذلك، % 4السابقة عند  ا 

جر و تأثيراته على بعض الدول نتيجة سياساتها المالية  ولكن يجب لفت  الحكومية لكل دولة على حدى،اءتها ا 
لة العوامل المالية والقراءات محص يجابية السابقة لإلقتصاد األمريكي هيأن التوقعات اإل إلىر األنظا

ظل التوتر  وبخاصة في ،لتأثير على صانع القرارتدخالت سياسية من شأنها ا عن أي ية فقط بعيداً االقتصاد
أن القارة  كما ،والخوف من ظهور حرب عمالت من جهة أخرى ،بين الصين وأمريكا من جهة الخفي

 .ستكشاف األولى للسياسة الخارجية للرئيس الجديدزال في مراحل االاألوروبية والدول الغربية ال ت
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 مأما بخصوص حركة أسواق المال األمريكية فإن الرسم السابق يوضح أداء مؤشر داو جونز لألسه
وتأثيراتها ثار األزمة المالية التعافي التام من آ إلىيشير بوضوح ، و اآلن إلىالصناعية قبيل األزمة العالمية 

ألف نقطة مع مطلع العام  40مستويات قياسية تاريخية تخطت حاجز  إلىبل والوصول  ،على أسواق المال
 .الحالي

 

 2 - 2ع بفترة تتراوح بين الحقيقي على أرض الواق االقتصادلوم أن أسواق المال عادة تسبق كما هو معو 
ية الحالية خالل االقتصادق المال سنجدها على أرض الواقع في الدورة أسوا ب فيأن تلك المكاس أي ،شهور

دارة إجراءات وقرارات تنفيذية من اإل على الرغم من عدم اتخاذ أيوهو ما يبشر بعام جيد  ،العام الحالي
 .نآلالواقع حتى االجديدة على أرض 

 

 :أسعار النفط** 
نهيارات كبيرة بنهاية وا 4002تراجعات حادة منذ منتصف  شهدت يأما بخصوص أسعار النفط العالمية والت

تشهد األسعار بعض من المتوقع أن و  .ياالقتصادفي تشكيل الواقع  رئيسياً  فإنها ستكون العباً  ،4022
بتقلص اإلمدادات الناتجة من تخفيض اإلنتاج من قبل أعضاء أوبك  رتفاعات خالل الفترة القادمة متأثرةً اال

 .بها لتزامفي حال اال 4022ل عام وروسيا خال
 

رتفاع أسعار خامي تكساس وبرنت بدوالرين ونصف دوالر للربع الثاني اإلى " غولدمان ساكس"أشار تقرير و 
ومن  ،دوالًرا للبرميل لخام برنت 02دوالرًا للبرميل، و 02.0 إلى، لتصل أسعار خام تكساس 4022 عام من
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مع عودة منتجي  4022قًتا بسبب ازدياد اإلمدادات في النصف الثاني من المتوقع أن يكون االرتفاع مؤ 
ويتوقع غولدمان أن تصل أسعار خام غرب تكساس  الساحة بسبب انتعاش األسعار، إلى الزيت الصخري

 .دوالراً  20الرًا للبرميل، وهذا يعني بالضرورة أن مزيج برنت سيكون قريًبا من دو  02.00 إلىالوسيط 
 

ة عدد منصات الحفر لم تشارك الواليات المتحدة في االتفاق، لكن االتفاق وانتعاش األسعار شّجعا على زياد
، ولهذا سنرى 4022، وهذا أعلى رقم منذ يناير منصة حفر 020 إلى، ليصل المجموع منصة 24بواقع 

 .ماليين برميل يومًيا 1.1 إلىماليين برميل يومًيا  1.0ارتفاًعا في إنتاج النفط األميركي من 

 
 

هما العامالن و  ،العرض والطلبيجب التسليم بأن النفط هو سلعة تخضع لقوانين  ،نهاية المطاف وفي
أن التصريحات الصادرة من أوبك تؤثر في ارتفاع أو انخفاض السعر و ان في التأثير في األسعار، يالرئيس

بنسبة بسيطة ليوم أو يومين، ولكن التأثير األكبر في األسعار يبقى تحت رحمة العرض والطلب الحقيقيين، 
عوامل أخرى ات المتحدة، و النفطية في الوالي صدور بيانات عن هبوط أو ارتفاع المخزونات أن إلى باإلضافة

على األسعار، مثل تعطيل اإلنتاج النفطي في نيجيريا وليبيا بسبب الحروب، وفي  تلعب دوًرا في التأثير
فنزويال والعراق لغياب االستقرار، والعنصر المهم اآلخر هو ارتفاع أو انخفاض الطلب على الخام من الهند 

هو أن حجم و له، وسيكون له تأثير سلبي على المدى الطويل، ال يمكن تجاهعامل هام  إلىإضافة  ،والصين
أدنى مستوى منذ الخمسينات، مما  إلىانخفض قد في التنقيب واكتشاف مصادر جديدة للنفط  ستثماراتاال

 .سيهّيئ الظروف لتقلص اإلنتاج وازدياد الطلب، ومن ثم صعود األسعار
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سيزداد إنتاجه مع  ال يمكن تجاهل الزيت الصخري، الذي فإنه  اإلمدادات أما فيما يتعلق بجانب العرض أو
يمكن وبسهولة استعادة إنتاج الزيت الصخري مع تقدم مستوى التقنيات  تعافي األسعار، ومن ناحية فنية

لتعافي اإلنتاج الصخري، وهو رغبة ومقدرة البنوك  لكن هناك شرطًا أساسياً  تحدة،المتوافرة في الواليات الم
تمويل الالزم والدعم الكافي للسماح لمنتجي الزيت الصخري باالستمرار في اإلنتاج، علًما أن على تقديم ال

 .المنافسة حلبةغيرة أعلنت إفالسها وخروجها من عشرات الشركات الص
 

عن  صراع في العراق وحرب اليمن، فضالً وأيًضا ال يمكن تجاهل التطورات الجيوسياسية في العالم، مثل ال
 .وكذلك مقدرة إيران على زيادة اإلنتاج والصادرات التوترات السعودية اإليرانية،

 

 :الصيني االقتصاد** 
مباشرة على حركة لها تأثيرات  يات على مستوى العالم والتياالقتصادمن أكبر  واحداً  الصيني االقتصاديعتبر 

ية نتيجة التجارة العالممن أصعب األعوام على الصين وعلى  واحداً  4022 التجارة الدولية، ويعتبر عام
لى الصين كمستورد قتصاد العديد من الدول عا اعتمادو  ،التأثير الكبير للصين في حركة التجارة العالمية

التي صدرت عن وزارة التجارة الصينية  ولعل أسوأ البيانات الصينية تلك للمواد الخام ومصادر الطاقة،
 24 إلى، فيما تراجع الفائض التجاري 4022في سبتمبر %  20بخصوص الصادرات، إذ تراجعت بنسبة 

 .4020مليار دوالر في سبتمبر  20.3بالمقارنة مع %  30بنسبة و  4022سبتمبر  فيمليار دوالر 
 

 والتي ،4022لوح بشائرها مع مطلع عام بدأت ت التيوعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من المؤشرات 
 االقتصادالطمأنينة بشأن على ث عوتب ،مرة أخرىاألسواق العالمية  شأنها إعادة تهدئة األوضاع في من

 :النقاط التالية يمكن إيجازها في، و الصيني
 على متنه  لندن، وستستغرق الرحلة إلىإنجلترا، ليسافر من شرق الصين  إلىنقل البضائع  قطار إطالق

كازاخستان، وروسيا، وروسيا »: ميل، ليمر القطار بـسبع دول هي 7,400مسافة يوًما، قاطعًة  211
 .وأخيًرا إنجلترا« وبولندا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنساالبيضاء، 

  إذ أظهرت النتائج المبدئية 4022مختلف تماًما عن  4022في مستهل الصينية إنتاج المصانع ،
اج وتسارع الطلب ليسجل اإلنت ،4022من المتوقع خالل ديسمبر  كثرنما بأ نشاط المصانع الصينية أن

 .4022للصناعات التحويلية الصينية مع بداية  قويةً  دفعةً  أعلى مستوى في ست سنوات، ليشكل

https://arabic.news.cn/2017-01/02/c_135949795.htm
https://arabic.news.cn/2017-01/02/c_135949795.htm
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN14N0EJ
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN14N0EJ
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  المصرفي وشركات التأمين واألوراق   في القطاع  األجنبية ستثماراتاالسمحت الصين ألول مرة بدخول
في خطوة جديدة لدعم و المالية والتصنيف االئتماني، وذلك ضمن خطة صينية النفتاح أوسع نطاًقا، 

 .على الصناعات التقليدية لتوسيع النمو عتمادالخدمات لخفض اال إلىالتحول اإلستراتيجي 
 مليار دوالر في الربع الثالث من  22.33نهائًيا في ميزان المعامالت الجارية بلغ  فائًضاالصين  حققت

 .العام الماضي، وذلك حسبما ذكرت بيانات نشرتها الهيئة الصينية المعنية بتنظيم أسواق الصرف
 مليار دوالر 0.2ق ميزان المعامالت الرأسمالية والمالية فائًضا بنحو حق. 
 4022خالل %  2.0 إلى التوقعات بارتفاع معدل النمو السنوي. 
 

 (:0202يناير  - الدولي صندوق النقد) العالمي االقتصادتقرير آفاق ** 
يناير  22)ير الصادرة من صندوق النقد الدولي أحدث التقار  بعض الفقرات الواردة في ونستعرض فيما يلي

عام يرصد أهم التوقعات والمستجدات لالقتصاد العالمي في  والذي ،العالمي االقتصادآفاق حول ( 4022
 :النقاط التالية نوجز أهمها في، و 4022

  4022ي في عامي االقتصادمن المتوقع أن تتحسن وتيرة النشاط  ،4022بعد أداء باهت في عام 
 .ات الناميةاالقتصادوخاصة في اقتصادات األسواق الصاعدة و  ، 4021و

  يقترب  االقتصادبدأ في الواليات المتحدة و  قوياً  ات المتقدمة، شهد النشاط انتعاشاً االقتصاد إلىباإلشارة
ات المتقدمة االقتصادوال يزال الناتج أقل من المستوى الممكن في عدد من  يف الكامل،من مستوى التوظ

حد ما من  إلىالربع الثالث من العام، سجل النمو أرقاما أولية أعلى في األخرى، وال سيما منطقة اليورو 
 إلىبيانات النمو التاريخية  وتشير ت مثل إسبانيا والمملكة المتحدة، ااالقتصادالتنبؤات السابقة في بعض 

 .نمو أقوى مما ورد في التقديرات السابقة السنوات السابقة معدلفي و  4022أن اليابان حققت في 
  ومن المتوقع أن يتسارع النشاط ، 4022في  % 3.2نمو عالمي بمعدل  إلىتشير التقديرات الحالية

ات النامية في االقتصادات المتقدمة ومجموعة األسواق الصاعدة و االقتصادي في كل من االقتصاد
4022 - 4021. 

  بزيادة قدرها  4021في %  4، و4022في  % 2.2المتقدمة بمعدل ات االقتصادمن المتوقع أن تنمو
غير أن العامل األساسي الذي يرتكز عليه تحسن اآلفاق العالمية للفترة  ،على الترتيب%   4و%  2

ات االقتصادهو التحسن المتوقع في نمو مجموعة اقتصادات األسواق الصاعدة و  4021 - 4022
 2.0النامية بمعدل  اتاالقتصادنمو اقتصادات األسواق الصاعدة و  إلىة النامية وتشير التقديرات الحالي

 .4021في  % 2.1 إلىتحسن أكبر في النمو ليصل ،و  4022في % 

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN14J1HM?sp=true
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN14J14S
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  قادمة بمقدار نقطة والسنة المالية ال 4022 - 4022في الهند، تم خفض تنبؤات النمو للفترة الحالية
لسلبية المؤقتة صدمة االستهالك ا إلىعلى الترتيب، وهو ما يرجع في األساس %  0.2مئوية واحدة و

السيولة واضطرابات المدفوعات المرتبطة بالمبادرة األخيرة لسحب واستبدال التي نجمت عن نقص 
 .األوراق النقدية

  أشارت أضعف مما  4022وفي الشرق األوسط، من المتوقع أن يكون نمو المملكة العربية السعودية في
لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك األخيرة، بينما ال تزال الصراعات  التوقعات السابقة نظراً 

 .من البلدان األخرى خسائر فادحة األهلية تكبد عدداً 
 

 :اإلقليمي والكويتي االقتصاد: ثانيا  ** 
التحديات والتطورات الهامة الدول الخليجية بشكل خاص مجموعة من شكل عام و الدول العربية ب تواجه

تطورات  4022لعربية منذ عام حيث تشهد المنطقة ا ي،االقتصادمفصلية على الصعيدين السياسي و وال
بعض البلدان  فيإعادة تشكيل األنظمة السياسية  حد بعيد في إلىساهمت رات سياسية جوهرية وهيكلية وتغي

ية االقتصادوكان له العديد من التداعيات  ،بشكل عام ثر على الوضع العربيمما كان له أكبر األ ،العربية
 .مباشرة على البلدان األخرىالغير على تلك البلدان و 

 

ما  إلىحادة ومستمرة هوت بأسعار النفط  شهدت أسواق النفط العالمية تراجعات 4022عام وفي منتصف 
لعديد من اقتصادات الدول الخليجية ثار السلبية على اوهو ما كان له أبلغ اآل ،ريكيدوالر أم 30دون حاجز 

اتخاذ قرارات  إلىالنفط كمصدر رئيسي لإلنفاق العام، وبطبيعة الحال لجأت تلك الدول تعتمد على  التي
 ،اإلجراءاتمن  وغيرها محروقات أو تقليص اإلنفاق الحكوميعتيادية مثل حجب الدعم عن الوتدابير غير ا

فكر ال في جوهرياً  شهد تحوالً  4022 الكلي، إال أن عام االقتصادوهو ما كان له بعض اآلثار السلبية على 
ئة التي سعت من يمجموعة من الخطوات الجادة والجر  تخاذالحكومي للدول الخليجية والتي بدأت بالفعل في ا

عن المصدر الواحد،  عدد الموارد بعيداً مت حقيقياً  قتصاداً إعادة تشكيل هيكل اقتصادها ليصبح ا إلىخاللها 
 ،نحو تصحيح المسار إال أنها تحول جوهري في الفكر الحكومي خطوة أولى وعلى الرغم من أنها مجرد

البورصات المالية العالمية  طرح شركة أرامكو في إلىتوجه المملكة العربية السعودية  منها على سبيل المثالو 
مارات العربية المتحدة لتقليل اإل لتوجه العام في، إضافًة للدولة بشكل مباشرداتها تابعة لبعد أن كانت إيرا

وع والمتعدد على المتن االقتصاد إلىعلى النفط في ظل استراتيجية اقتصادية كاملة نحو التحول  عتماداال
 ."كويت جديدة" 4030ورؤية الكويت  4030 رؤية المملكة العربية السعودية فيغرار 
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خليجي توقعاته بشأن تحسن لدول مجلس التعاون ال قرير صادر عن المركز اإلحصائيتث أحدستعرض وقد ا
النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون  أن يتحسنفتوقع  ،4022النمو في الدول الخليجية خالل العام 

 ، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظراً % 3.2حدود  إلى، ليصل 4022الخليجي في عام 
إلجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول 

ي االقتصادتقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصالت النمو  ه من المتوقع أنأنكما  ،المجلس
 .4022و 4022لمجلس التعاون خالل عامي 

 

اتج المحلي اإلجمالي لدول أبرز العوامل التي ستؤثر بتوقعات النمو في الن عتبار أنولكن مع األخذ في اال
القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز  استثمارتتمثل في انكماش اإلنفاق الحكومي، وتراجع  الخليج

هلكين أسعار المستأبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم في أن في الميزان الحكومي، في حين 
عن النمو في الدول المصدرة  وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، فضالً  ،رفع الدعم عن المنتجات النفطية هي

 .للعمالة لدول مجلس التعاون
 

وزيادة  ، وتنامي الدين العام،بقاء أسعار النفط الخام في مستوياتها المنخفضة نسبياً فإن  ،من جهة أخرىو 
وتراجع المراكز المالية للعديد من  للعمالة لدول مجلس التعاون،ي في الدول المصدرة االقتصادالنمو 

التي ستؤثر في اقتصادات مجلس التعاون خالل المدى القصير  تعد من أبرز العواملات الكبرى، االقتصاد
 .والمتوسط

 

 مو خالل الفترة، وهو معدل أقل من متوسط الن4022في %  4.0توقع التقرير أن يسجل النمو معدل و 
، غير أنه مع تنفيذ الدول األعضاء لسياسات التصحيح المالي في إطار % 2.2والبالغ  4020 - 4022

نفاق العام، وما يتبع ذلك من ي واستدامة اإلاالقتصادعدل النمو سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على م
 %. 3.2ليصل في حدود  4022ي عام تحسن في ثقة القطاع الخاص، من المتوقع أن يتحسن النمو ف

 

بشكل عام يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع لالقتصاد العالمي لعامي و 
وتوقع .على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي%  3.0و%  3.4والمقدر بـ  4022و 4022

ي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار االقتصادالتقرير أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو 
 .النفط

 

الكويتي رغم تراجع أسعار النفط، حيث  االقتصادنمو الحظ متانة و ي ،للكويت الكلي االقتصادوبالتركيز على 
 ستثماربدعم من اال 4021و 4022خالل العامين  طفيفاً  من المتوقع أن يسجل النمو غير النفطي تسارعاً 
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الحكومي واستقرار قطاع المستهلك، مع تمتع الحكومة بوضع مالي جيد على الرغم من تراجع أسعار النفط 
أن تستمر الحكومة  إذ من المتوقعوفرض ضغوطاته على الميزانية،  4022الذي بدأ منذ منتصف العام 

 .واطنينبدعم اإلنفاق الرأسمالي والحفاظ على ثبات وتيرة نمو التوظيف السيما توظيف الم
 

، ومن المتوقع أن يبلغ العجز ن التدني في أسعار النفط قد تسبب في تسجيل عجز مالي طفيف نسبياً كما أ
بصورة  ليتراجع الحقاً  4021 - 4022من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنة المالية  تقريباً %  24 اليالم

العديدة المتخذة لسد العجز قامت  وبجانب اإلجراءات، 4022 – 4021ملحوظة خالل السنة المالية 
ية الحكومة بتقديم حزمة من اإلصالحات تشمل قوانين إصالحية مالية مهمة من شأنها تحقيق االستدامة المال

كما تشمل الحزمة العديد من اإلصالحات الهيكلية التي ستعمل على  المتوسط، إلىعلى المدى القريب 
 .على قطاع النفط كمصدر للدخل عتمادالي والتقليل من ااالقتصادإنعاش التنويع 

 

مع تحسن  4022من المتوقع أن تتراجع الضغوطات التي يواجهها الوضع المالي في الكويت خالل العام و 
للبرميل في  دوالراً  20ن يبلغ متوسط مزيج برنت ما يقارب ، وأ4022ي في سعر مزيج برنت لعام تدريج
ات سلبية عديدة على ولكن تظل احتمالية استمرار أسعار النفط الحالية قائمة وقد تكون لها تبع ،4022العام 

ن استمرار أسعار النفط الحالية قد يفرض المزيد من الضغوطات على األوضاع المالية ، حيث أاالقتصاد
فض في اإلنفاق وتأخير لخالقيام بالمزيد من عمليات ا إلىمن المحتمل أن يدفع الحكومة أنه كما  ،والخارجية

 .ولكننا نستبعد هذه االحتمالية ،اإلنفاق الرأسماليوتيرة 
 

الستمرار انخفاض أسعار النفط لما  كما يجب التأكيد على أن التمويل الحكومي اليزال في حالة عجز نظراً 
تقلص العجز  إلىوتشير التقديرات  دوالرًا، 20 - 20كويت الذي يبلغ نحو دون سعر التعادل المقدر لنفط ال

 .خالل األعوام المقبلة من الناتج المحلي اإلجمالي%  4.1ما يقارب  إلى
 

تستطيع الكويت السيطرة على العجز المالي لما تمتلكه من احتياطات مالية كبيرة تتمثل في صندوق وف وس
ما سيضمن للكويت  ،المحلي اإلجماليمن الناتج %  200الثروة السيادي والذي تقدر قيمته بنحو أكثر من 

وفي  إلنفاق بنسب مرتفعة،خفض ا إلىاجتياز فترة انخفاض أسعار النفط بسهولة نسبية ودون أن تضطر 
 أصولها السائلة لتمويل جزء من العجز، يرجح أن يلعب إصدار الديون دوراً  إلىحين يتوقع أن تتجه الحكومة 

 .مهماً 
 

ع أسعار النفط من خالل التركيز على ترشيد اإلنفاق، إذ تم خفض وجاءت استجابة الحكومة لتراج
وشكل خفض دعم الوقود الذي  ،4022 - 4020ية في السنة المال%  20المصروفات الحكومية بنحو 
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بينما خفض شكل اإلنفاق غير  ،اعتمدت تكلفته على انخفاض أسعار النفط نحو نصف هذا التقليص
 .الضروري النصف اآلخر

 

 :النظرة المستقبلية لالقتصاد الكويتي** 
ته على تحمل قدر الكويتي و  االقتصادصادر عن البنك الوطني الكويتي متانة وقوة حديث أظهر تقرير 

ا كم ،من شأنها تمرير أزمة تراجع النفط بسالم األوضاع الحالية مع اتخاذ بعض التدابير واالحتياطيات التي
تخفيف حدة  حد بعيد في إلىأضاف أن اإلجراءات السريعة التي تم اتخاذها خالل العام الماضي ساهمت 

 إلىالوطني خالل السنوات القادمة لتحويله  االقتصادى إعادة هيكلة األزمة الداخلية وأن الحكومة ستعمل عل
في كافة روافد  ستثمارضخ االحو مشروعات جديدة تعمل على فاق نفتح اآل فياقتصاد متنوع مما سيسهم 

المرحلة المقبلة بشكل  فيمما سيكون له أكبر األثر على تقوية دور القطاع الخاص  ،الكويتي االقتصاد
 .فاعل

 

مليار دينار لتمويل العجز في السنوات  20 - 20ما يقارب  إلىحاجة الحكومة « نيالوط»تقرير  وقد أظهر
على صندوقها األساسي للثروة  كبيراً  اً اعتمادالخمس المقبلة، وفي حين أن الحكومة ستعتمد على األرجح 

يذكر أن الحكومة تمتلك  ،أيضاً  مهماً  السيادية لتمويل العجز في المدى المتوسط، سيلعب إصدار الدين دوراً 
تحت  في صورة أصول أجنبية سائلة في صندوق االحتياطي العام، وهي مليار دينار 30 - 40نحو 

مليار دينار أخرى في صندوق احتياطي األجيال القادمة  220 - 230وثمة  تصرفها لتمويل عجز الموازنة،
 .غير متاحة لإلنفاق الحكومي بسهولة

 

إصدار السندات على الرغم من امتالكها صندوق ثروة سيادي ضخم، وقد بدأت  إلىوتعتزم الكويت اللجوء 
من نوعه في مجال التمويل وزارة المالية في وضع األسس القانونية والمؤسسية لبرنامج إصدار هو األول 

انون ويشمل هذا البرنامج إنشاء وحدة إلصدار السندات ولجنة للتنسيق، كما أعدت الوزارة مسودة لق الحكومي،
الصكوك الذي يسمح للحكومة بإصدار أدوات دين وفق أحكام الشريعة اإلسالمية لتلبية حاجة سوق التمويل 

 .4022قبل نهاية عام  اإلسالمي المتنامي، ومن المتوقع أن يكون اإلطار التنظيمي جاهزاً 
 

سنة المالية الحالية، ل المليار دينار خال 4نها تنوي إصدار سندات محلية بقيمة وقد صرحت وزارة المالية أ
ذي يمثل بداية السنة المالية من أبريل الماضي ال إصدار سندات بالعملة المحلية بدءً وقد بدأت بالفعل ب

من %  2)مليار دينار  4.2 إلىمليون دينار مما رفع مديونية الدولة  100إذ جمعت  4022 - 4022
ألخير زيادة متوسط مدة الدين الحكومي، مع نسبة وكان الهدف من اإلصدار ا ،(الناتج المحلي اإلجمالي
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من دين وزارة المالية %  22سنوات  20 - 4سنوات، وتمثل السندات استحقاق  0 - 4أكبر في سندات مدة 
 .4022في نهاية مارس %  32اآلن، مقارنة بنسبة 

 

 3نبية بقيمة سندات بالعملة األجنها قد تصدر سوق السندات العالمية وأ إلىلجوء كما أعلنت الحكومة نيتها ال
 وتعد هذه الخطوة مهمة للكويت التي قد تستفيد من تصنيفها االئتماني المرتفع وتستفيد أيضا   مليارات دينار،

األسواق العالمية يتمثل في تخفيف بعض  إلىوثمة سبب مهم آخر للجوء  من األسعار العالمية المنخفضة،
 .ة بتوفير أموال من الخارجالضغط الواقع على السيولة المحلي

 

ن هناك العديد من المخاوف بشأن ظهور بعض الضغوطات على السيولة لما أ« الوطني»اعتبر تقرير 
شهدته الحكومة من عجز وتقلص في فائض الحساب الجاري بنسبة كبيرة، حيث تباطأ نمو عرض النقد 

فقط في %  2.2و 4022في %  3.2 إلى 4023في %  20الذي تراجع من ( 4ن)بمفهومه الواسع 
الناتج المحلي اإلجمالي  إلى( 4ن)وبلغت نسبة عرض النقد  أن مستويات السيولة ما زالت جيدة،، إال 4020

هدت البنوك فقد ش كان المتوسط منذ األزمة المالية، ومع ذلك في شهر مارس، وهو ما%  220غير النفطي 
خالل السنتين الماضيتين في %  2.3مع انخفاض االحتياطيات الفائضة بواقع  بعض الضيق في السيولة

 .4022شهر مايو 
 

ورفع بنك الكويت  فاع األسعار في األسواق العالمية،وارتفعت أسعار الفائدة خالل السنة الماضية إثر ارت
فور رفع %  4.40 إلى 4020نقطة أساس في ديسمبر  40المركزي أسعار الفائدة حسب سياسته بواقع 

 3وبلغ سعر فائدة اإلنتربنك لمدة  درالي،بشدة من قبل مجلس االحتياط الفي أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً 
 %. 2.40الفائدة العام الماضي البالغ عن سعر  ، مرتفعا بذلك4022في شهر يونيو %  2.0أشهر 

 
، حيث 4022و 4022للنمو خالل العامين  أساسياً  ن يبقى قطاع المستهلك مصدراً أ« الوطني»توقع تقرير 

طاع الحكومي وبين األسر ساهم كل من ثبات النمو والتوظيف والرواتب في دعم نمو القطاع السيما في الق
ومن غير المحتمل أن يتم خفض الرواتب الحكومية، بينما سيتم تطبيق اإلصالحات على الدعوم  الكويتية،

 .يذكر بشكل تدريجي دون أن يكون لها تأثير
 

يئة العامة للتأمينات ، وذلك وفق بيانات اله% 3.3بنحو  وقد شهد الدخل األسري من رواتب الكويتيين نمواً 
الوظائف الحكومية  واستمرت ،% 3.2عند  في الوقت نفسه حافظ نمو التوظيف على نموه نسبياً  االجتماعية،
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 ألف وظيفة 40 إلىلتوظيف الكويتيين، إذ بلغت الوظائف الجديدة للكويتيين ما يصل  في تشكيل مصدر هام
 .وفق آخر التقديرات 4022ام خالل ع

 

أن اإلنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع ساهما بدعم النمو « الوطني»وضح تقرير أ
، 4040مليار دينار بحلول العام  32 إلىما يصل  استثماري، إذ تطمح خطة التنمية الحكومية في االقتصاد

مع تنفيذ العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  القطاع الخاص تماشياً  استثمارويشمل ذلك 
بعد  4023منذ العام  ملحوظاً  وقد شهدت وتيرة تنفيذ المشاريع تسارعاً  .بما فيها مشروع محطة شمال الزور

 24مليارات دينار و 2.0 إلىتصل قيمتها  4022وقد تمت ترسية عقود في العام  .هته سابقاً الركود الذي واج
مماثلة، إذ بلغت قيمتها  وتيرةً  4022، كما شهدت العقود التي أرسيت في العام 4020مليار دينار في العام 

 .4022مليار دينار في مايو من العام  4.4
 

 رغم تراجع أسعار النفط، حيث سجل النفطي حافظ على متانته ن القطاع غيرأ« الوطني»ذكر تقرير كما 
%  2ومن المتوقع أن يبلغ  ،4022خالل العام %  3.0 نموًا بمعدل تج المحلي اإلجمالي غير النفطيالنا
مع  تماشياً  4022أن وتيرة النمو قد بدأت بالتحسن منذ العام  القادمين، ويرى التقريرخالل العامين %  2.0و

استقرار قطاع المستهلك على خلفية ثبات من بدعم أيضًا كما تحسن النمو  حكومة مشاريع التنمية،تنفيذ ال
 .وتيرة التوظيف الحكومي

 

%  1.2 إلىإذ تسارع النمو  ي،االقتصادلخاص التحسن في النشاط وقد عكس االئتمان الممنوح للقطاع ا
 إلى 4022عام ط وتيرة نمو االئتمان في نهاية صل متوس، وو 4022لى أساس سنوي خالل شهر مارس ع
بدعم من قوة %  2.0 إلىومن المفترض أن يرتفع متوسط النمو  ،4020 عام في%  2من  مرتفعاً %  2
 .وضاعهاقبال على االقتراض وقوة البنوك وأاإل
 
عام في %  3.3من المتوقع أن يبلغ و  ،4022عام في %  4.2 إلىتحسن نمو الناتج المحلي اإلجمالي و 

جع ذلك بصورة أساسية وير  بعد تراجعه لمدة عامين،%  4نتاج النفط بواقع ، وتوقع التقرير أن يرتفع إ4022
 .نتاج في حقلي الوفرة والخفجيعودة اإل إلى
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 : سوق الكويت لألوراق المالية**  
لتفاعالت النشطة والصعود ا موجة من 4022ونة األخيرة ومع مطلع عام لية في اآليشهد سوق األوراق الما

يونيو  في 20,222نقطة بعد موجة السقوط الحر من مستوى  2,100ليتداول قرب مستويات  المتتالي
 .وقبيل األزمة المالية 4001

 

منذ األزمة وسبقتها واحدة في  بصورة عامة فإنه من الجدير بالذكر أن موجة الصعود الحالية لم تكن األولىو 
ن كان  شهد السوق بعدها، و 4023طلع وأخرى م 4002مطلع  موجة تراجعات وهدوء لفترات طويلة وا 

 :يشوبه بعض االختالف والتغير عن فترات سابقة لعدة أسباب نوجزها فيما يلي 4022الوضع في 
 فترات سابقة كانت العديد من الشركات المدرجة ال تزال ترزح تحت وطأة  عند صعود السوق في

 عن السوق، وبالتالي سلبياً  نطباعاً قضائية، مما كان يعطي ا نزاعاتنت أغلبها كا، و مشكالتها الداخلية
ت من سنوا 1ن ألنه وبعد ، وهو ما تغير اآلاله ذباً اج منهلرؤوس األموال أكثر  طارداً السوق أصبح 

بدأت بعض المجموعات في ، و أوضاعهابتوفيق الكثير من الشركات  األزمة المالية العالمية قامت
داراتها و صعالجة مشكالتها وتصحيح أخطائها وهيكلة أبعد م سترداد عافيتها مجدداً ا لها المالية بل وا 

 .التنفيذية
 ن ، وبالتالي فإن من صمد لآلوراء قوة السوق خرجت ومستتراً  اً يحقيق ضعفاً  الشركات التي كانت تعاني

 عمر السوق قد مضى ولن يكون الحاضر وء فياألسفإن وبكلمات أخرى  ،قادر على إعادة البناء
 .المنظور أصعب منه والمستقبل

  وهو ما  ،الدفترية وأ من قيمتها العادلةأقل السوق يتم تداول أسهمها بسعر  المدرجة في الشركاتغالبية
 .تلك األسهم أماًل في نمو قيمتها في المستقبللدى بعض المستثمرين القتناء قد يشكل جاذبية وفرصة 

  والقائمة على تنويع مصادر الدخل  ،المنطقة العربية خالل الفترات القادمة ي فياالقتصادعملية التحول
سيعزز من قيمة األسواق العربية  وبالتالي ،المستقبلظيم دور أسواق المال والبورصات في من شأنها تع

 .ستعداد إلدراج شركة أرامكو السعوديةولعل أولى اإلشارات تأتي من اال
 مستوى  حده األعلى ،اآلن إلى 4002لناحية الفنية فإن السوق يتحرك في اتجاه عرضي منذ العام ن اوم

ونتوقع  ،ولم ينجح 4023و 4002مرتين في  تجاوز ذلك الحد ل المؤشر السعريحاو و  نقطة، 1,000
ثار آ ذلكلسيكون و  ة أخرى،المستوى مر  حال اختبار نفس في تجاوزه للمؤشرات الفنية أن ينجح في وفقاً 

 .األجل طويلالمتوسط و وضع السوق على المدى على كبيرة إيجابية 
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 (0202 - 0222)لسوق الكويت لألوراق المالية  المؤشر السعري** 
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 لثالقسم الثا
 

 زيادة رأس المال
 

***** 
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 :أهداف زيادة رأس المال** 
االستفادة من نجاحها الذي حققته خالل المرحلة الماضية ومن  إلىالشركة  خالل المرحلة القادمة، تطمح

على  الظروف السوقية الحالية والتوقعات اإليجابية بشأن أداء االقتصاد العالمي خالل المرحلة المقبلة، مرتكزةً 
 الفرص التي ستتيحها عمليات إعادة هيكلة اقتصادات الدول الخليجية تحديدًا وما ستفرزه من تنوع وتجديد

 .ستثمارلمصادر اال
 

 إلىمليون دينار كويتي  20زيادة رأس مال الشركة من  ستعمل على جيادلق فإن إدارة شركة ومن هذا المنط
قاعدة  توسيعفي و  ،ية الجديدةستثمار مليون دينار كويتي رغبة منها في االستفادة من الفرص اال 30

وعدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على  ،مساهمينوتعظيم ربحية الشركة والعوائد المتوقعة لل ،المساهمين
ذج الذي تبنته الشركة على التمويل الذاتي لذات النمو  عتمادمن خالل االوذلك  ،هيكل التمويلي للشركةال

 .ين األخيرينخالل العام
 

أنشطتها وعملياتها وفقًا لألغراض قاعدة تدعيم  الزيادة المزمع القيام بها فيمبالغ خدام وستقوم الشركة باست
لتتوزع على كل من  ،يةستثمار تنويع محفظة أصولها االالعامة للشركة، وفي تعزيز قاعدة رأس المال، وفي 

ية على أصول ستثمار المالية، وكذلك توزيع المحفظة اال ستثماراتاالقطاع الخدمات و قطاع القطاع العقاري و 
 .األجل قصير على المدى اً أرباحل وأصول تولد دى الطوييتم االحتفاظ بها على الم
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 :ملخص زيادة رأس المال** 
أس المال المصدر ر 

 (الحالي)والمدفوع 
سهم وبقيمة إسمية  200,000,000دينار كويتي، بإجمالي عدد  20,000,000

 .فلس للسهم الواحد 200

 الزيادة المقترحة
 (حجم وقيمة اإلصدار)

مدرج وغير قابل للتحويل ألية صورة أخرى، ، عادي سهم 400,000,000عدد 
دينار  40,000,000 قيمة بإجمالي .ولكل سهم حق التصويت بصوت واحد

 .فلس للسهم الواحد، وبدون عالوة إصدار، تسدد نقدا   200بسعر و  ،كويتي

وبقيمة اسمية سهم،  300,000,000دينار كويتي، بإجمالي عدد  30,000,000 رأس المال بعد الزيادة
 .فلس للسهم الواحد 200

 أولوية االكتتاب

يوم االستحقاق تخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في سجالت الشركة في نهاية 
ويفوض مجلس اإلدارة ، س المالأسهم في ر أكل بنسبة ما يملكه من  41/2/4022

ويجوز االكتتاب في األسهم غير المكتتب فيها . بتأكيد تاريخ االستحقاق أو تغييره
فإذا تجاوزت طلبات اإلكتتاب عدد  ،الشركةلمن يرغب في ذلك من مساهمي 

وفي  ،هاألسهم المطروحة لإلكتتاب تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا ب
في سهم الجديدة يتم التصرف حوال التي ال يتم فيها االكتتاب في كامل األجميع األ

 .سهم غير المكتتب فيها طبقًا ألحكام القانوناأل

 االكتتابضوابط 
 والتصرفسيتم تفويض مجلس اإلدارة بتحديد كافة ضوابط وشروط وقواعد االكتتاب 

في كسور األسهم، كما سيتم تفويض مجلس اإلدارة في التوصية إللغاء األسهم غير 
 .تلي االكتتاب في زيادة رأس المالجتماع الجمعية العمومية التي إالمكتتب فيها في 

 واحد( 2)سهم  الحد األدنى لالكتتاب

 مدة االكتتاب

ال تقل عن المدة القانونية من تاريخ البدء في االكتتاب في زيادة رأس بشكل عام 
مع تفويض مجلس اإلدارة بوضع المال والذي سيتم تحديده من قبل مجلس اإلدارة 

بموافقة الجهات ريخ فتح باب االكتتاب بالتنسيق و وتعديل توا المدة القانونية لالكتتاب
 .الرقابية

 
 2017 أكتوبر 42 في وينتهي 2017 كتوبرأ 2 من اعتبارا االكتتاب باب يفتح
 ،الشركة بمقر المكتتبين الستقبال المحددة الرسمية العمل ساعات خالل وذلك

للشركة وقف  ويحقويفوض مجلس اإلدارة في تأكيد تاريخ االستدعاء أو تغييره، 
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غالق باب االكتتاب قبل التاريخ المحدد لإلنتهاء في حال تم تغطية كامل  وا 
 يجوز االكتتاب فيها يستنفذ ال التي األحوال جميع وفي .االكتتاب قبل ذلك التاريخ

 بحيث أقل أو مماثلة أخرى فترات أو لفترة االكتتاب فترة تمديد الشركة إدارة لمجلس
 شريطة أشهر ثالثة عن مجموعها في وتمديدها األصلية االكتتاب مدة تزيد ال

 .المال أسواق هيئة موافقة على الحصول

بما يحقق زيادة  يةستثمار االوتنويع محفظة أصولها  ة الشركةتوسيع قاعدة أنشط الغرض من اإلصدار
 .الربحية والعائد للمساهمين مستهدفين قطاعات تشغيلية متنوعة

 .الكويتيالدينار  عملة االكتتاب
 .كويتي فلس 200 القيمة االسمية للسهم

 .تمثل القيمة االسمية للسهم بدون عالوة إصدارللسهم الواحد و  فلس كويتي 200 سعر الطرح
 .ال يوجد رسوم االكتتاب

 مصروفات الطرح
القابضة بتحمل كافة المصروفات المتعلقة بعملية الطرح وكافة  جيادشركة  ستقوم

دينار  20,000الخطوات المتعلقة بزيادة رأس المال والتي من المتوقع أن تبلغ 
 .كويتي ولن يتم تحميل المساهمين بأي مبالغ نقدية نظير عملية االكتتاب

وكيل مدير اإلصدار و 
 االكتتاب

وكيل مدير اإلصدار و القابضة عملية الطرح لتقوم بدور  جياد شركةسوف تتولى 
 .االكتتاب والقيام بكافة اإلجراءات والخطوات التنفيذية لعملية الطرح

 تخصيص األسهم

بصفتها وكيل االكتتاب بتخصيص األسهم المكتتب فيها على  جيادستقوم شركة 
 عمل من تاريخ غلق باب االكتتاب، أيام( 0)خالل مدة أقصاها  المساهمينكافة 

حسب الشروط التي تم إيضاحها في أولوية االكتتاب، وبمجرد االنتهاء من عملية 
التخصيص سيتم إصدار األسهم الجديدة وتسجيلها في سجل مساهمي الشركة لدى 

 .الشركة الكويتية للمقاصة

 األسهم المتبقية

زيادة رأس مال الشركة تنازاًل عن حقهم  يعتبر عدم اكتتاب المساهمين الحاليين في
نتهاء الفترة القانونية إمنها، لذا في حال  اً أو جزء باألولوية للغير بقيمة الزيادة كاملةً 

لالكتتاب ولم يتم تغطية االكتتاب في زيادة رأس المال المطلوب، يحق لمجلس إدارة 
حاليين المسجلين ها على المساهمين الة عرض فائض األسهم غير المكتتب بالشرك

والراغبين في  41/2/4022االستحقاق الموافق يوم بسجالت الشركة في نهاية 
 جميع فيو  .االكتتاب بأكثر من النسبة المقررة لهم حسب ضوابط وشروط االكتتاب
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 مدة خالل المطروحة األسهم جميعفي  االكتتاب فيها يستنفذ ال التي األحوال
 رأس زيادة عن الرجوع إما المصدرة الشركة على يجب وتمديدها األصلية االكتتاب

 الحالتين، في المال رأس وتخفيض فيه، االكتتاب تم الذي بالقدر االكتفاء أو المال
 .الشركة قرار على بناءا بالتخفيض السجل في والتأشير القيد ويتم

 االسترداد
األسهم غير قابلة لالسترداد على سبيل االنفراد وتخضع كغيرها من أسهم الشركة 

رداد يتم استكما  والئحته التنفيذية والنظام األساسي للشركة، الشركاتألحكام قانون 
 .في بورصة الكويتقيمة األسهم عن طريق بيعها 

 2طبقًا ألحكام قانون الشركات رقم  بصوت واحد يكون لكل سهم حق التصويت التصويتحقوق 
 .للشركة األساسيوالنظام  4022لسنة 

 العوائد المتوقعة

تكون األسهم المطروحة من خالل االكتتاب مؤهلة للحصول على أرباح في حال 
كافية قابلة للتوزيع والتي يتم اإلعالن عنها في نهاية كل سنة  أرباحتحقق أو توفر 

 .وقرار الجمعية العمومية للشركةاإلدارة توصية مجلس على  مالية للشركة وبناءً 
 

للدراسة المتاحة، إال أنه  وتتوقع الشركة أن تحقق معدالت ربحية للمساهمين وفقاً 
يجب التأكيد على أنه ليس هناك ضمان بتحقيق النتائج المتوقعة في هذه الدراسة، 

عليه كوعد أو  عتمادوبالتالي ال تحتوي هذه الدراسة على ما يمكن، أو ينبغي، اال
 .قرار بشأن األداء المستقبلي للشركةإ

 استراتيجية التخارج

من المقرر إدراج أسهم زيادة رأس المال في بورصة الكويت مع أسهم الشركة 
المدرجة حتى يتسنى لكل مساهم تداول أسهمه وفق القواعد المعمول بها في بورصة 

قيمة  استرداديتم و  هم الشركة الحالية،األسهم وبين أسالكويت دون تمييز بين تلك 
 .في بورصة الكويتسهم عن طريق بيعها األ

 عائد التصفية

مساهم حصة تعادل نسبته في حقوق ملكية الشركة عند تصفيتها، وتم  لكليكون 
تقدير عائد التصفية بشكل مفصل في عرض البيانات المالية المتوقعة، مع التأكيد 

 أو وعد التزامعليه ك عتمادال تتضمن ما يمكن أو ينبغي االلمرفقة على أن الدراسة ا
 .من الشركة بشأن األداء المستقبلي
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 : مميزات وفوائد االكتتاب في زيادة رأس المال** 
القابضة واحدة من الشركات اإلسالمية العاملة في القطاع الخاص الكويتي والمدرجة في  جيادتعتبر شركة 

بورصة الكويت والتي تعمل وفقًا لتعليمات الشريعة اإلسالمية، وسيتمتع المساهمين بعدة مميزات نلخص 
 :أهمها في النقاط التالية

 السابقة وتم تطويره خالل العامين األخيرين  تمتلك الشركة نموذجًا متوازنًا لألعمال أثبت نجاحه في الفترة
بصفة خاصة ليناسب تطلعات المساهمين في تحقيق األرباح وتحقيق معدالت نمو مقبولة على 

 .استثماراتهم
  الشركة مدرجة في بورصة الكويت بما يسمح لكافة المساهمين التخارج بشكل سهل وميسر حسب رغباتهم

 .وأهدافهم االستثمارية
  كة إدارة تنفيذية ومجلس إدارة من ذوي الخبرة تمكنهم من إدارة أصول الشركة واستثماراتها تمتلك الشر

 .بكفاءة عالية
  والموازنة بين ( الخدمات -التأمين  -العقار )تنويع محفظة استثمارات الشركة بين عدة قطاعات مختلفة

 .ماليةأو مخاطر امات ع تحت عبء أي التز و الوق يجنب الشركةبما  العوائد والمخاطر المصاحبة
 وجد على الشركة أي التزامات مالية تجاه البنوك والمؤسسات الماليةال ت. 
  ًعلى البند السابق فإن زيادة رأس المال سيتم توجيهها بالكامل لتعظيم أصول الشركة واستثماراتها عطفا. 
  وجد ، وبالتالي ال تالسوقتتعامل معها في  التيمع كافة األطراف بعالقات طيبة ومتميزة تتمتع الشركة

 .على الشركة منازعات قضائية مع الغير
  ص الواعدة في القطاع تسعى اإلدارة التنفيذية للشركة في الوقت الحالي القتناص مجموعة من الفر

ونموه في المرحلة  يتها المستقبلية التي تتوقع أن يعاود القطاع العقاري انتعاشه لرؤ العقاري استنادًا إلى 
 .القادمة
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 : عوائد اإلصداراستخدامات ** 
دينار كويتي في تدعيم مصفوفة مليون  40تعتزم اإلدارة استخدام قيمة زيادة رأس المال والمتوقع لها أن تبلغ 

 :استثماراتها بالشكل التالي
 

 
 
 
 
 
 
 

 زيادة رأس المال

 %( 60) يالقطاع العقار 

  عقارية تشغيلية شركات أسهم

تطوير عقاريأسهم شركات   

 %( 20) يستثمار المالقطاع اال

 %( 20)قطاع الخدمات 
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الرسم السابق وفقًا تم وضع التصور المبدئي الستخدامات مبلغ زيادة رأس المال المتوقع وكما هو موضح من 
 :لألسس التالية

 

 االستثمار العقاري

من قيمة الزيادة المتوقعة لالستثمار في القطاع العقاري %  20يتم تخصيص س
على أسهم الشركات مليون دينار كويتي تقريبًا وسيتم توزيعها  20والتي تبلغ 

 :بين السيولة والربحية كما يلي اً توازنالعقارية بشكل يحقق 

  مليون دينار كويتي في أسهم شركات عقارية تمتلك  2 - 2سيتم استثمار
دورية وتستهدف  والتي من شأنها تحقيق عوائد وتدفقات نقديةعقارات تشغيلية 

، ويوجه العائد تقريباً  % 20 بمعدلالشركة منها تحقيق عوائد على االستثمار 
غطية ما يسهم في تمن ذلك االستثمار إلى تدعيم السيولة المالية للشركة ب

 .مقابلة التزاماتها المحتملةمصروفات الشركة التشغيلية و 

  أسهم شركات عقارية تعمل في  نار كويتي فيمليون دي 2 - 1سيتم استخدام
مالية في قيمتها الرأس مجال التطوير العقاري والتي من المتوقع أن تحقق نمواً 

وتستهدف الشركة منها تحقيق عوائد على  على المدى المتوسط والطويل،
 .تقريباً  % 24 بمعدلاالستثمار 

قطــــــــــاع االســــــــــتثمار 
 المالي

 مليون دينار كويتي 0بما يعادل  من قيمة الزيادة المتوقعة%  40سيتم تخصيص 
 .ةالماليثمار والخدمات تقطاع االس في تقريباً 

 مليون دينار كويتي 0المتوقعة بما يعادل من قيمة الزيادة %  40سيتم تخصيص  قطاع الخدمات
 .قطاع الخدمات لحالية للشركة فيستثمارات افي تدعيم اال تقريباً 
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 : عوامل المخاطر** 
 كافة إلى باإلضافة أدناه المبينة المخاطر عوامل من بعناية التحققالمحتملين  المستثمرين على يتعين

 العوامل أن المصدرة الشركة وترى. األسهم في االستثمار قبل وذلك النشرة هذه في الواردة األخرى المعلومات
 تعتبر ال المخاطر هذه أن إلى اإلشارة مع األسهم، في باالستثمار المرتبطة الرئيسية المخاطر تمثل التالية
 والتي الحالي لوقتا في الشركة من معلوماً  يكون ال قد منها بعض أخرى اعتبارات ثمة هناك أن ذلك شاملة،

 التفصيلية المعلومات قراءة المحتملين المستثمرين على يجب كما. األسهم في االستثمار على تؤثر قد
 .استثماري قرار أي اتخاذ قبل الخاص رأيهم وتكوين النشرة هذه من خرىاأل األجزاء في عليها المنصوص

 

 ،فصل الملكية عن اإلدارة التنفيذية فيوما يتبعها من تطبيقات  ،يعتبر االلتزام باألسس والثوابت اإلدارية
من أهم الركائز  ،ختيار الدقيق لإلدارة التنفيذية السليمةوالقدرة على اال ،لبات نظم الحوكمةوالتطبيق التام لمتط

لسيولة بين اها، وتعتبر الموازنة النتائج والعوائد للشركة ومساهميتحقيق أفضل  فيالتي يتم اإلعتماد عليها 
اإلعتبار الموازنة الدقيقة بين  فيمع األخذ  ،منشأة في أيتسعى لها اإلدارة  والربحية أهم األهداف التي

                  .    االستثمار المخاطر المرتبطة بذلكو العوائد المتوقعة من االستثمار 
 

 :عوامل المخاطر االستثمارية الرئيسية األخرى
 :ستثمارية الرئيسية األخرى ألي مستثمر واستجابة الشركة هيعوامل المخاطر اال

 مخاطر البدء تعتبر كبيرة نظرًا لعدم التأكد من المخاطر الكامنة في أي مشروع: مخاطر البدء. 
 داري اإل هافريقالها مستعينًة بعمأتستخدم الشركة خبراتها ودرايتها لتنفيذ نموذج : تقليل المخاطر

 .صخصتالم
 

 :الخارجيةالعوامل 
 المنافسة المستقبلية مع الشركات األخرى في نفس العمل. 
  مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط دولاالنخفاض في المؤشرات االقتصادية في. 
  مجلس التعاون الخليجي والشرق االوسط لدولاالنخفاض في أداء السوق الرأسمالي. 
 المالية المناظرةرات في قواعد ولوائح الحكومات واألسواق التغي. 
 

 العوامل الداخلية
 هم القدرة على إدارة المخاطرديعدم القدرة على استقدام موظفين ل. 
 جودة اإلدارة. 
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 القدرة على تحقيق العوائد المتوقعة. 
 عدم القدرة على الحصول على التمويل. 
 االستثمارية الجيدة، ولتقليل ص والشراكات إن الشركة لديها الموارد والقدرات إليجاد الفر : تقليل المخاطر

تعمل الشركة على ، وسوف مراقبة إلدارة المخاطر والعوائد ن الشركة لديها أنظمةهذه المخاطر فإ
وسوف يقوم مجلس ، الخبرة الكافية في إدارة أعمال الشركة وأنشطتها استقطاب مهارات إدارية لديها

 .اإلدارة بمراقبة األداء بصورة فعالة
 

 :الكامنة في العملالمخاطر 
لشركات العاملة في القطاع المالي، التي تتعرض لها ا المخاطر االعتيادية سوف تواجه الشركة أيضاً 

 .واألسواق المالية قد تكون متذبذبة مع وجود مخاطر محددة في أي وقت حسبما تكون تركيبة أصول الشركة
 

مجلس دول أسواق  وتوزيعها علىسوف تقوم الشركة بتنويع استثماراتها في قطاعات متعددة : تقليل المخاطر
لتقليل المخاطر إلى الحد األدنى، وسوف يتم إجراء أبحاث ودراسات  ،التعاون الخليجي والشرق األوسط

 .تحليلية وسوقية مستمرة لتقييم الفرص االستثمارية
 

 :الماليةعوامل المخاطر 
إن أنشطة الشركة تعرضها لعدد من المخاطر المالية وهي مخاطر السوق والتي تتضمن مخاطر العمالت 

 .ومخاطر السيولة هم، باإلضافة إلى مخاطر االئتماناألجنبية ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر سعر الس
 

روف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة إن إدارة الشركة لهذه المخاطر المالية تتركز في التقييم المستمر لظ
 .للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في عوامل السوق

 

  مخاطر السوق 
o مخاطر العمالت األجنبية 

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ناتجة 
تنشأ تلك المخاطر عن المعامالت بالعمالت األجنبية، وتقوم الشركة  ،للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية

بإدارة تلك المخاطر عن طريق وضع حدود للتعامل في عمالت أجنبية مع األطراف األخرى وكذلك التعامل 
 .فقط بالعمالت الرئيسية ومع أطراف ذوي سمعة حسنة
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o  مخاطر معدالت الفائدة 
عن إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ناتجة 

تنشأ هذه المخاطر عن القروض طويلة األجل، ألن القروض بمعدالت  .لتغيرات في أسعار الفائدة بالسوقا
وتقوم الشركة بإدارة تلك  عار الفائدة،فقات النقدية بسبب أسفائدة متغيرة تعرض الشركة إلى مخاطر التد

 .المخاطر عن طريق االعتماد بصورة كبيرة على التمويل الذاتي وتقليل فرص استخدام القروض
 

o مخاطر سعر السهم 
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات 

عادلة وتنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة ال .المستقلةم أو قيمة أسعار األسهم األسه
وتقوم الشركة بإدارة تلك المخاطر عن طريق تنويع محفظة استثماراتها في قطاعات  لالستثمارات في األسهم،

 .مختلفة ومتنوعة
 

 مخاطر االئتمان 
سببًا عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته م حتمالامخاطر  إن مخاطر االئتمان هي

 .د والنقد المعادلتتعرض الشركة لخطر االئتمان في المدينون التجاريون والنق .خسارًة ماليًة للطرف اآلخر
دارة تلك المخاطر عن طريقو   :تقوم الشركة بمراقبة وا 

 التعامل مع عمالء ذوي مالءة مالية وسمعة طيبة. 
  تقييم الجودة االئتمانية لكل عميل آخذًا في االعتبار عدة عوامل منها المركز المالي للعميل، والخبرة

 .السابقة في التعامل، وأي أمور أخرى هامة
 التعامل مع مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي. 
 

 مخاطر السيولة 
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية، إن إدارة مخاطر السيولة تتضمن 

بنقدية كافية واالحتفاظ بأصول ذات سيولة عالية ومراقبة السيولة بشكل دوري عن طريق التدفقات  حتفاظاال
 .النقدية المستقبلية

 
 
 
 



 

 القابضة جيادرأس مال شركة زيادة نشرة اكتتاب عام في أسهم  57
 

 :مخاطر أخرى
 ضرائب على دفعات أسهم الطرح فرض ال 

إن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل غير مؤكد، ومن الممكن فرض ضريبة الدخل على حاملي أسهم الطرح 
ال يمكن الجزم بإمكانية تطبيق قانون ضريبة الدخل الكويتي . من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

كما هو )غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  من عدمه على حاملي أسهم الطرح من الشركات من
إال أن هناك احتمال لفرض ضريبة الدخل مستقباًل على حاملي  ،("الضرائب"وارد في هذه النشرة في قسم 

أسهم الطرح من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في حال قررت إدارة ضريبة الدخل في 
استثمار "أو المحاكم الكويتية أن العوائد الناتجة عن أسهم الطرح تمثل عملية /وزارة المالية في دولة الكويت و

وبحيث تشكل ممارسة لنشاط تجاري في دولة الكويت لغرض تطبيق قانون ضريبة الدخل " )في دولة الكويت
 ، حتى في حال عدم وجود أي محل إقامة لحامل أسهم الطرح في دولة الكويت أو في حال(في دولة الكويت

 . تم تأسيسه خارج دولة الكويت
 

أو تطبيقها للمتطلبات /لم يصدر حتى تاريخ هذه النشرة عن إدارة الضريبة أي تصريح رسمي حول تفسيرها و
كما أنه لم تعرض . المشار إليها في الفقرة السابقة أعاله في إطار عملية مشابهة لعملية إصدار أسهم الطرح

أية قضية تتعلق بتطبيق ضريبة ) ألةي يكون لها قرار الفصل في هذه المسعلى المحاكم في دولة الكويت والت
بناء عليه، وبالرغم من عدم وجود أي سوابق لفرض إدارة الضريبة . الدخل على النحو المشار إليه أعاله

لضريبة الدخل على أرباح أسهم الطرح من غير دول مجلس التعاون الخليجي في الحاالت المشار إليها 
أو المحاكم الكويتية /م كيف سيكون موقف إدارة الضريبة وأعاله، فأنه من غير الممكن التأكيد بشكل جاز 

كما أن موقف جهة تطبيق القوانين الضريبية في دولة الكويت لم يكن موحدا  ،(لجهة تطبيق قوانين الضرائب
 .بشكل عام

 

في حال قررت إدارة الضريبة أو المحاكم الكويتية أن العوائد التي تسدد إلى حامل أسهم الطرح من غير 
اطني دول مجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بأسهم الطرح المملوكة منه تمثل عملية استثمار داخل دولة مو 

وتشكل بالتالي ممارسة لنشاط تجاري في دولة الكويت لغرض تطبيق ضريبة الدخل وفقا للقانون )الكويت 
على الربح الصافي %( 20 بواقع)، فإن الشركة المذكورة تصبح خاضعة للضرائب في دولة الكويت (الكويتي

واحتماليًا على األرباح العائدة للشركة، وكذلك وجوب التصريح وتقديم الطلبات المناسبة في هذا الخصوص 
باإلضافة إلى ذلك، فإنه يتوجب على الشركة ( بما في ذلك وجوب تقديم اإلقرار الضريبي في دولة الكويت)

تسدد مباشرة من الشركة المصدرة إلى حاملي أسهم الطرح من أي مبالغ % 0المصدرة أن تستقطع ما يعادل 
 .في حاالت محددة، بانتظار قيام حاملي أسهم الطرح المعني بتسوية وضعهم الضريبي
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في حين أن تطبيق أحكام قانون الضرائب الكويتي من عدمه هو غير مؤكد، فإن الشركة المصدرة ال تضمن 
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لن يخضعوا لقانون ضريبة بأن حاملي أسهم الطرح الذين هم من غير 

وعليه، فإنه يتوجب على المستثمرين المحتملين الرجوع إلى مستشاريهم . الدخل في الحاالت المذكورة أعاله
الضريبين للوقوف على النتائج المترتبة عن تطبيق قوانين الضرائب الكويتية والبلدان األخرى ذات الصلة فيما 

 .لق بشراء وتملك والتداول في أسهم الطرح واستالم توزيعات األرباح بموجب أسهم الطرحيتع
 

  على الشركات في الكويت ضريبة القيمة المضافةو إمكانية تطبيق ضريبة الدخل مخاطر  
، 2016مارس  14ولكن في . إن الشركة المصدرة غير خاضعة حاليًا لضريبة أرباح الشركات داخل الكويت

على صافي أرباح % 20وافق مجلس الوزراء الكويتي على خطة لتطبيق ضريبة دخل على الشركات بنسبة 
التي يمكن تطبيقها على الشركة المصدرة، وعلى "( ضريبة الدخل المقترحة على الشركات)"الشركات الكويتية 

جارية، وشركات مشابهة أمناء الحفظ ومديري األصول، والشركات، وصناديق االستثمار، والمؤسسات الت
أخرى مؤسسة في دول أجنبية وعلى أي شخص طبيعي يمارس األعمال التجارية في الكويت في السنوات 

 . القادمة
 

حتى تاريخ هذه النشرة لم يتم إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة المقترحة على الشركات حيث يصدر 
. القانون عادًة من خالل إقراره في مجلس األمة الكويتي وتوقيعه من أمير البالد ونشره في الجريدة الرسمية

مقترحة على الشركات بموجب قانون وبالتالي، في الوقت الحالي، إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ال
في حال فرضت السلطات الكويتية أنظمة . بشكلها المقترح من مجلس الوزراء أو اعتمادها ليس مؤكدا

، أو في حال أدخلت أي (سواء فيما يتعلق بضريبة الشركات أو غيرها)ضريبية جديدة على الشركة المصدرة 
قد بالتالي عل القيام بأعمال تجارية في الكويت أقّل جاذبية، تغييرات أخرى على القوانين الضريبية التي تج

 اتيكون لذلك أثر سلبي جسيم على األعمال التجارية للشركة المصدرة وعلى نتائج العمليات وعلى التدفق
 . والوضع المالي ةالنقدي

 

. ينص اقتراح القانون على فرض التزام محجوز ضمان الضريبة على الدفعات إلى المؤسسات غير المقيمة
% 20حاليًا ينص اقتراح القانون على التزام محجوز ضمان الضريبة على الفوائد واألتعاب الفنية بنسبة و 

 .ولكن ليس على أرباح األسهم% 0وعلى رسوم التأمين بنسبة 
 

قرار ونشر إطار قانون الضريبة على القيمة المضافة في األشهر القليلة من المتوقع االن تهاء من إعداد وا 
القادمة كما أنه من المتوقع أن تقوم دول الخليج بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في العام 
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لمالية إال أن على الرغم من عدم تأكيد تطبيق هذه الضريبة على الخدمات ا. أو قبل ذلك التاريخ 2018
، حالها كحال الشركات التطبيق قد يسبب آثارًا اقتصادية على وضع الشركة المالي ونتائج أعمالها وآفاقها

 . العاملة في نفس السوق
 

  القانون تغيرمخاطر 
تخضع الشروط واألحكام الخاصة بأسهم الطرح هذه للقانون الكويتي والممارسة اإلدارية السارية في دولة 

وال يمكن تقديم تأكيد بشأن تأثير أي تعديل محتمل على القانون الكويتي أو . الكويت كما في تاريخ هذه النشرة
أكيد بشأن ما إذا كان مثل ذلك التعديل أو الممارسة اإلدارية بعد تاريخ هذه النشرة، كما ال يمكن تقديم ت

على قدرة الشركة المصدرة على سداد توزيعات األرباح أو الوفاء بااللتزامات الناشئة  سلباً التغيير قد يؤثر 
  .بموجب أسهم الطرح حسبما يكون الوضع

 

  مخاطر فرض الضرائب على أرباح األسهم 
مع عدم : "ا من قانون هيئة أسواق المال قد نصت على أنهمكرر  – 150يقتضي التنويه هنا إلى أن المادة 

اإلخالل باإلعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في األوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة 
في سوق األوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد األوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة األوراق 

ومع ذلك فإنه ال يوجد ضمانة على عدم تعديل هذا ". ة األخرى المماثلة، أيًا كانت الشركة المصدرة لهاالمالي
النص في المستقبل وبالتالي فأن الدفعات التي تسددها الشركة المصدرة والمتعلقة باألسهم قد تخضع 

 .للضرائب في حال تعديل النص سالف الذكر من قبل الجهات المعنية
 

  قد تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي 
مملكة البحرين ودولة قطر عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت و هناك احتمال أن تتخلى كل من 

إذا تم اعتماد عملة خليجية موحدة، . العمالت الوطنية لكل منهم لصالح عملة خليجية موحدة في المستقبل
الالزم للقوانين والسياسات واإلجراءات سوف يحدث تغيرات كبيرة على البنية األساسية  فإن التقارب والتوافق

حتى اآلن، لم يتم اإلعالن عن جدول . االقتصادية والسياسية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي
. سات جديدةزمني رسمي لتطوير االتحاد النقدي وال توجد في الوقت الحالي أي تفاصيل لتشريعات أو سيا

ورغم ذلك، يتعين على المساهمين والمستثمرين المحتملين أن يكونوا على علم بأن التشريعات الجديدة وأي 
قدرة الشركة المصدرة على الوفاء تحول ناتج في السياسات واإلجراءات النقدية في الكويت قد يؤثر على 

  .التزاماتها الناتجة عن األسهمب
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 :الضرائب** 
 فهم على الوصف ذلك ويعتمد باألسهم، المتعلقة الكويتية الضريبية االعتبارات لبعض عام وصف يلي فيما

 إدارة قبل من الكويت دولة في الضرائب لقوانين والحالية التاريخية والممارسات للتفسيرات المصدرة الشركة
 الضريبية االعتبارات لكافة كامالً  تحليالً  الوصف هذا يمثل أن يفترض وال. الكويت دولة في الدخل ضريبة
 النتائج على للوقوف ريبينضال مستشاريهم إلى الرجوع لألسهم المحتملين المكتتبين وعلى. باألسهم المتعلقة
 القوانين وكذلك رائب،ضال ألغراض فيها يقيمون التي البالد في السارية الضرائب قوانين على المترتبة
 أخرى مبالغ أية أو/ و عوائدها واستالم فيها والتصرف األسهم تملكو  بشراء يتعلق فيما الكويت في الضريبية
 يطرأ قد تعديل ألي ويخضع النشرة، هذه تاريخ في الساري القانون على الموجز هذا ويعتمد. األسهم بموجب
 الكويتية الدخل ضريبة إدارة وممارسات تفسيرات على يطرأ قد تغيير أي وكذلك) التاريخ ذلك بعد القانون على
 (.القانون لذلك

 
  باألسهم الخاصة المسددة الدفعات
 أو حجز دون الحالية اتالممارس ظل في تتم باألسهم المتعلقة العوائد كافة بأن المصدرة الشركة تتعهد

 ما أو الكويت دولة تفرضه مما طبيعتها كانت أيا الحكومية الرسوم أو المحلية الضرائب لحساب اقتطاع
 إذا الضرائب فرض صالحية لها يكون الكويت دولة في رسمية جهة أي تفرضه ما أو عنها، نيابةً  يفرض
 .الكويتية الشركات من أو الطبيعيين األفراد من المساهم كان

 
 قانون هيئة أسواق المال وفقا  لاإلعفاء الضريبي 

مع عدم : "مكررا من قانون هيئة أسواق المال قد نصت على أنه – 150يقتضي التنويه هنا إلى أن المادة 
اإلخالل باإلعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في األوراق المالية الصادرة من الشركات المدرجة 
في سوق األوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد األوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة األوراق 

 ".أيًا كانت الشركة المصدرة لها لمالية األخرى المماثلة،ا
 

 ضريبة الدخل
 تمارس مؤسسة أية تحققها التي يةرأسمالال رباحاألو  الدخل صافي على% 20 بواقع الدخل ضريبة تفرض
 على ضرائب تفرض ال الدخل ضريبة إدارة فإن التطبيقي، الجانب ومن. الكويت دولة في التجارة أو العمل

 التعاون مجلس دول لمواطني أو كويتيين لمواطنين بالكامل مملوكاً  مالها رأس يكون التي الكويتية الشركات
 . الكويتية الشركات دىحإ في مساهماً  تكون أجنبية مؤسسة هيئة أية على الدخل ضريبة وتفرض. الخليجي



 

 القابضة جيادرأس مال شركة زيادة نشرة اكتتاب عام في أسهم  61
 

 مرسوم أحكام بعض تعديل بشأن 2008 لسنة 2 رقم للقانون التنفيذية الالئحة فإن ذلك، من الرغم وعلى
 أي من" المحقق الدخل على دخل ضريبة تفرض أن على تنص 1955 لسنة 3 رقم الكويتية الدخل ضريبة
 ".الكويت دولة داخل أموال إقراض من الناتج الدخل" و" الكويت دولة في جزئياً  أو كلياً  تنفيذه يتم عقد

 
 الرأسمالية األرباح أو الدخل على كويتية دخل ضرائب ألي الحالي الوقت في الطبيعيين األفراد عضيخ وال

 .يحققونها التي
 

 أو التضامن شركات من األشخاص شركات يشمل" مؤسسة هيئة" مصطلح فإن الفصل، هذا وألغراض
 أية ريبةضلل خاضعة تكون" سسةؤ م هيئة" مصطلح يتضمن وال، المحاصة أو البسيطة التوصية شركات
 تكون والتيالخليجي  التعاون مجلس أعضاء الدول إحدى في تأسست قد تكون اعتبارية شخصية ذات شركة

 . فقط الخليجي التعاون مجلس دول لمواطني بالكامل مملوكة
 

  الطابع رسم
 أو طابع رسوم أي سداد المساهمين على يستحق ال الكويت، دولة في السارية الضريبية القوانين ألحكام طبقا
 .األسهم بإصدار يتعلق فيما الكويت دولة في الرسوم من ذلك شابه ما أو تسجيل رسوم

 
  العلمي للتقدم الكويت مؤسسة

 الشركات من كغيرها المصدرة الشركة تلتزم وتعديالته، 1976 ديسمبر 12 في المؤر  األميري للمرسوم وفقا
 الخاصة االستقطاعات بعد) السنوية أرباحها صافي من% 2 بمقدار سنوية مساهمة بسداد الكويتية المساهمة

 . العلمي للتقدم الكويت مؤسسة إلى( للشركة القانوني باالحتياطي
 

 الزكاة
 الشركة تلتزم ،وتعديالتهما 2007 للعام 58 رقم وزارة المالية وقرار 2006 للعام 46 رقم للقانون طبقا

 .كزكاة أرباحها صافي من% 2 نسبة بسداد المصدرة
 

  الوطنية العمالة دعم ضريبة
 الشركة تلتزم، وتعديالتهما 4002 للعام 42 رقموزير المالية  وقرار 4000 للعام 19 رقم للقانون طبقا

  .الوطنية العمالة لدعم أرباحها صافي من% 4.0 نسبة بسداد المصدرة
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 : البيانات المالية المتوقعة** 
، وتوضح الجداول التالية 4022القابضة إلجراء عملية زيادة رأس المال خالل العام  جيادتخطط شركة 

البيانات المالية المتوقعة للشركة خالل األعوام الخمسة المقبلة بعد إتمام عملية زيادة رأس المال واستثماره 
 :وفقا للخطط الموضوعة

 ( **0200 - 0202) المتوقع بيان الدخل المجمع** 
 0200 0202 0202 0202 0202 (بالدينار الكويتيأدناه المذكورة  المبالغجميع )

      اإليرادات
 549,242 408,915 372,068 238,662  203,000 أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 838,823 879,108 816,479 799,238  582,500 أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة
 406,599 371,870 296,259 353,750  445,000 استثمارات بالقيمة العادلةأرباح غير محققة من 

 302,737 275,215 250,196 227,451  206,773 حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة
 642,192 597,388 555,710 516,939  480,874 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 11,423 10,879 10,361 9,867  9,398 إيرادات أخرى
 2,751,015 2,543,375 2,301,071 2,145,907  1,927,545 مجموع اإليرادات

      المصروفات واألعباء األخرى
دارية  212,066 201,968 192,350 167,261  145,445 مصروفات عمومية وا 

 20,473 18,910 16,771 14,317  11,757 استهالكات
 232,539 220,877 209,121 181,578  157,201 المصروفات واألعباء األخرىمجموع 

 2,518,475 2,322,498 2,091,950 1,964,329  1,770,343 السنة قبل االستقطاعات( خسارة/ )صافي ربح 
 (25,185) (23,225) (20,920) (19,643) (17,703) حصة الزكاة

 (22,666) (20,902) (18,828) (17,679) (15,933) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 (4,651) (4,418) (4,182) (3,632) (3,144) ضريبة دعم العمالة الوطنية

 2,465,973 2,273,953 2,048,021 1,923,375  1,733,563 صافي ربح السنة
      

 7.0 6.5 5.9 5.5  7.7 (فلس)ربحية السهم 
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 ( **0200 - 0202)المتوقع بيان المركز المالي ** 

 0200 0202 0202 0202 0202 (بالدينار الكويتي جميع المبالغ)
      الموجودات 

 4,402,081 2,723,337 2,232,320 1,104,912 906,037 النقد والنقد المعادل
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 5,489,083 5,684,302 6,221,440 7,428,750 9,345,000 بيان الدخل

 33,821,542 31,116,118 27,534,374 24,943,889 21,018,012 استثمارات متاحة للبيع
 9,204,750 8,562,558 7,965,170 7,409,461 6,892,522 استثمارات عقارية

 3,330,106 3,027,369 2,752,154 2,501,958 2,274,507 استثمار في شركات زميلة
 9,682 22,337 30,553 35,055 36,572 ممتلكات ومعدات

 56,257,244 51,136,022 46,736,012 43,424,025 40,472,649 مجموع الموجودات
      المطلوبات وحقوق الملكية

      المطلوبات
 93,556 98,480 103,663 109,119 114,862 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
 715,706 753,375 793,026 834,765 878,700 مستحق إلى أطراف ذات صلة

 809,262 851,855 896,689 943,883 993,561 مجموع المطلوبات
      حقوق الملكية

 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 رأس المال
 718,538 632,886 547,234 461,582 375,930 احتياطي قانوني 
 718,538 632,886 547,234 461,582 375,930 احتياطي اختياري

 6,252 6,252 6,252 6,252 6,252 احتياطي آخر
حصة المجموعة في احتياطيات 

 115 115 115 115 115 شركات زميلة

 8,746,469 6,048,628 3,877,736 2,566,575 1,488,897 احتياطي التغير في القيمة العادلة
 10,258,070 7,963,401 5,860,752 3,984,035 2,231,964 (خسائر متراكمة/ )أرباح محتفظ بها 

 55,447,982 50,284,168 45,839,323 42,480,142 39,479,088 مجموع حقوق الملكية
 56,257,244 51,136,022 46,736,012 43,424,025 40,472,649 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

      
 158 144 131 121 113 القيمة الدفترية للسهم
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 ( **0200 - 0202)المتوقعة التدفقات النقدية  بيان** 

 0200 0202 0202 0202 0202 (بالدينار الكويتي جميع المبالغ)
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 2,465,973 2,273,953 2,048,021 1,923,375 1,733,563 صافي ربح السنة
      :تعديالت

 20,473 18,910 16,771 14,317 11,757 استهالكات
 (642,192) (597,388) (555,710) (516,939) (480,874) التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 (302,737) (275,215) (250,196) (227,451) (206,773) الحصة في نتائج أعمال شركات زميلة
غير محققة من استثمارات ( أرباح/ )خسائر 
 العادلة بالقيمة

(445,000) (353,750) (296,259) (371,870) (406,599) 

صافي ربح التشغيل قبل التغير في بنود 
 1,134,919 1,048,389 962,627 839,552 612,673 رأس المال العامل

      :التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة
 (37,669) (39,651) (41,738) (43,935) (46,247) أطراف ذات صلة

 (4,924) (5,183) (5,456) (5,743) (6,045) ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
المستخدمة / )صافي التدفقات الناتجة من 

 1,092,326 1,003,554 915,433 789,874 560,380 األنشطة التشغيلية( في

      :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (7,818) (10,694) (12,269) (12,800) (12,530) شراء موجودات ثابتة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان 
 الدخل

(8,900,000) 2,270,000 1,503,569 909,008 601,818 

 (7,582) (1,410,852) (1,279,325) (2,848,199) (15,744,443) صافي الحركة على استثمارات متاحة للبيع
المستخدمة / )من  صافي التدفقات الناتجة

 586,418 (512,537) 211,975 (590,999) (24,656,973) األنشطة االستثمارية( في

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 - - - - 25,000,000 رأس المال

المستخدمة / )صافي التدفقات الناتجة من 
 - - - - 25,000,000 األنشطة التمويلية( في

في النقد والنقد ( النقص/ )الزيادة صافي 
 1,678,744 491,017 1,127,408 198,875 903,407 المعادل خالل السنة

 2,723,337 2,232,320 1,104,912 906,037 2,630 النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 4,402,081 2,723,337 2,232,320 1,104,912 906,037 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 ( **0200 - 0202) المتوقعة ربحية السهم** 

 
 0200 0202 0202 0202 0202 (الكويتي بالدينار جميع المبالغ)

  2,465,973  2,273,953  2,048,021  1,923,375  1,733,563 صافي ربح السنة      
 المتوسط المرجح 

  350,000,000  350,000,000  350,000,000  350,000,000  225,000,000 لعدد األسهم القائمة

      
  7.0  6.5  5.9  5.5  7.7 يفلس كويت -ربحية السهم 

 
 ( **0200 - 0202) مصدرتصفية الحقوق السهم عند ** 

 
 

 0200 0202 0202 0202 0202 (الكويتي بالدينارجميع المبالغ )

  55,447,982  50,284,168  45,839,323  42,480,142  39,479,088 حقوق الملكية      
  35,000,000  35,000,000  35,000,000  35,000,000  35,000,000 رأس المال

 %158 %144 %131 %121 %113 العائد على رأس المال عند التصفية      
 052 011 050 000 005 (فلس) المصدر تصفيةحقوق السهم عند 
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 :االكتتابضوابط أحكام وشروط و  **
 :فيما يلي ملخص ألهم النقاط الرئيسية لالكتتاب

 الكتتابا طلبات
 بياناتهاستيفاء  ويجب اإلصدار، مدير لدى والمتوفر لذلك، المعد الطلب نموذج على االكتتاب طلبات تحرر
 وتسدد األفراد اكتتاب طلبات وتقدم المطلوبة، بالمستندات تعزيزه مع مقدمه من وتوقيعه مقروء وبخط كاملة
 وتوقع عنها، وصورة( المفعول سارية) المدنية البطاقة أصل إحضار ويراعىاالكتتاب  مدة خالل قيمتها
 بتمثيل المخول صفة على يدل ما إرفاق مع بتمثيلها المخول من االعتبارية الجهات من االكتتاب طلبات

 والتي) األساسي والنظام التجارية والرخصة التجاري السجل من مستخرج بصورة مقروناً  االعتباري الشخص
 (.المفعول وسارية نافذة جميعها تكون أن يجب

 
 على ويترتب للمكتتبين ملزماً  فيه عليها المنصوص والتعهدات وشروطه أحكامه وكافة االكتتاب طلب يكون

 والشروط األحكام كافة وتكون .الماثلة االكتتاب نشرة أحكام كافة وكذلك اإلصدار شروط قبول االكتتاب
 وتطبيقها تفسيرها ويجب الكويت دولة لقوانين عةضخا عنها الناشئة واالتفاقات االكتتاب طلبات ونماذج
 . الكويت دولة قوانين أحكام مع بالتوافق

 
 نموذج توقيع يعتبر وسوف. االكتتاب طلب نموذج تسليم قبل بعناية االكتتاب تعليمات قراءة المكتتبين على
 .االكتتاب أحكام كافة على وموافقة ملزم عقد بمثابة االكتتاب طلب

 
 الكتتابا طلب تقديم عند المطلوبة تنداتسالم
 باإلضافة بالمكتتب الخاص IBAN برقم ملحق االكتتاب مبالغ سداد بإثبات مرفقاً  االكتتاب طلب تقديم يتم
عادة األصل مع الصورة بمطابقة المسئول الموظف وسيقوم. الحالة حسب وذلك التالية، الوثائق إلى  األصل وا 
 .المكتتبين إلى
 

 :الطبيعيين األشخاص من المكتتبون .0
 بللمكتت المدنية البطاقة من صورة 
 الخليجي التعاون مجلس دول مواطني من للمكتتبين السفر جواز من صورة 
 (بالوكالة للمكتتبين) األسهم في باالكتتاب الخاصة القانونية الوكالة من صورة 
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 (يتاماأل/  القصر) الوصاية شهادة من صورة 
 للورثة بالنسبة الوراثة حصر شهادة من صورة 
 للشخص المكتتب من الصادر التفويض أصل شخصيا، المكتتب حضور عدم حال يف 

 الوارد التوقيع على مصدق يكون أن على) االكتتاب طلب بشأن اإلداري بالتعامل المفوض
 (.المكتتب بنك من بالتفويض

 

 :تبارييناالع األشخاص من المكتتبون .0
 التجاري السجل شهادة من صورة. 
 الحال سبح التجاري، السجل مستخرج أو بالتوقيع المفوضين شهادة من ورةص. 
 بالتوقيع للمفوض المدنية البطاقة من صورة. 
 من مصدقة أو جتماعيةاإل ونؤ الش وزارة من صادرة بالتوقيع للمفوض التوقيع اعتماد صورة 

 .الكويت في والصناعة التجارة غرفة
 بالتوقيع المفوض من الصادر التفويض أصل شخصيا، بالتوقيع المفوض حضور عدم حال يف 

 .اباالكتت طلب بشأن اإلداري بالتعامل المفوض للشخص
 

 الكتتابا قيمة سدادطرق 
 السداد يقبل ولن االكتتاب، بطلب المبين النحو على مصرفية بحوالة أو مصرفي بشيك االكتتاب قيمة تسدد
 وقبل االكتتاب مدة خاللالشركة المصدرة  لدى االكتتاب بحساب كاملة االكتتاب قيمة ستالمإ يجبو . النقدي
 :وفي حالة التحويل المصرفي يتم التحويل إلى حساب االكتتاب التالي .قصىأ كحد االكتتاب باب قفل تاريخ

 –ياد القابضة شركة ج: اسم الحساب – 2021202020 :رقم الحساب – التجاري الكويتيبنك ال: اسم البنك
 COMBKWKW: سويفت – KW25COMB0000019548759100414010(: IBAN)آيبان 

 أو التحويل إلى أي من حسابات الشركة األخرى
 

 البنكية والعموالت الرسوم
 .فيها المكتتب األسهم في االكتتاب قيمة سداد بطريقة المتعلقة البنكية والعموالت الرسوم المكتتب يتحمل

 

 أوقات تقديم طلبات االكتتاب
ع من يوم األحد إلى يوم الخميس يكون خالل األسبو سوالذي جياد القابضة خالل أوقات الدوام الرسمي لشركة 

   .من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة بعد الظهرو 
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 في األسهم االكتتاباألولوية في حق 
 من والمدفوع المصدر الحالي المصدرة الشركة مال رأس زيادة على الرقابية والجهات المصدرة الشركة وافقت

 دينارخمس وثالثون مليون ) ك.د 30,000,000 ليصبح( كويتي دينارعشرة ماليين ) ك.د 20,000,000
 ىعل موزعة ،(كويتي دينارخمس وعشرون مليون ) ك.د 40,000,000 قدرها بزيادة أي( كويتي

 القيمة يمثلو ) الواحد للسهم( كويتي فلسمئة )كويتي  فلس 200 بقيمة عادي، همس 400,000,000
يوم االستحقاق تخصص للمساهمين الحاليين المقيدين في سجالت الشركة في نهاية و  نقدًا، تدفع ،(اإلسمية

ويفوض مجلس اإلدارة بتأكيد تاريخ االستحقاق س المال، أسهم في ر أيملكه من  كل بنسبة ما 41/2/4022
 قيام عدم حالةي وف الصلة، ذات للقوانين وطبقاً  النشرة هذه في الواردة االكتتاب فترة خالل وذلكأو تغييره، 

 لصالح المال رأس زيادة أسهم في باالكتتاب األولوية في حقه عن منه تنازالً  ذلك يعتبر باالكتتاب المساهم
 الصادر هاقرار  بموجب للشركة العادية غير العمومية الجمعية قامت وقد. اآلخرين حاليينالشركة ال مساهمي
 في الحاليين المساهمين حق على الموافقة في الشركة إدارة مجلس بتفويض 2017يونيو  24 بتاريخ

يجوز ، حيث فيها االكتتاب في األولوية حق أصحاب المساهمين يقم لم التي األسهم فائض في االكتتاب
االكتتاب في األسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإذا تجاوزت طلبات 

وفي جميع  اإلكتتاب عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به،
سهم غير المكتتب فيها طبقًا التصرف في األ سهم الجديدة يتمحوال التي ال يتم فيها االكتتاب في كامل األاأل

 الذي الوجه على( وجدت إن) األسهم كسور في التصرف فياإلدارة  كما تم تفويض مجلس، ألحكام القانون
مع  02/20/4022تحديد موعد استدعاء زيادة رأس المال بتاريخ تم كما  .القانون ألحكام طبقا مالئما يراه

 .تاريخ االستدعاء أو تغييره تفويض مجلس اإلدارة في تأكيد
 

 مدة خالل الحق هذا عن يتنازلوا أن الشركة مال رأس زيادة أسهم في االكتتاب في األولوية حق وألصحاب
 الزيادة أسهم بعض أو كل في التنازل ويكون مقابل، بغير أو بمقابل غيرهم، أو بالشركة للمساهمين االكتتاب

 .بها االكتتاب منهم لكل يحق التي
 

 فترة االكتتاب
ال تقل عن المدة القانونية من تاريخ البدء في االكتتاب في زيادة رأس المال والذي سيتم تحديده بشكل عام 

وتعديل تواريخ فتح باب  مع تفويض مجلس اإلدارة بوضع المدة القانونية لالكتتابمن قبل مجلس اإلدارة 
 .االكتتاب بالتنسيق وبموافقة الجهات الرقابية
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وذلك خالل ساعات العمل  2017 أكتوبر 42وينتهي في  2017 كتوبرأ 2باب االكتتاب اعتبارا من يفتح 
ويفوض مجلس اإلدارة في تأكيد تاريخ االستدعاء أو الرسمية المحددة الستقبال المكتتبين بمقر الشركة، 

غالق باب االكتتاب قبل التاريخ المحدد لإلنتهاء في تغييره،  حال تم تغطية كامل ويحق للشركة وقف وا 
وفي جميع األحوال التي ال يستنفذ فيها االكتتاب يجوز لمجلس إدارة الشركة تمديد  .االكتتاب قبل ذلك التاريخ

فترة االكتتاب لفترة أو فترات أخرى مماثلة أو أقل بحيث ال تزيد مدة االكتتاب األصلية وتمديدها في مجموعها 
 .المال فقة هيئة أسواقعن ثالثة أشهر شريطة الحصول على موا

 
 الكتتابا وضوابط روطش

 يجوز وال، بتمام إيداع مبلغ االكتتاب في الحساب المخصص لالكتتاب نهائية االكتتاب طلباتتعتبر  .2
 .االكتتاب باب غلق تاريخ قبل ولو سبب ألي فيها الرجوع

 االكتتاب طلب إلى قيود أو شروط أي إضافة للمكتتب يجوز ال .4
 ذلك بغير أو وهمية بأسماء االكتتاب أو الصوري االكتتاب وُيحظر جديًا، االكتتاب يكون أن يجب .3

 الطرق من
 . االكتتاب باب لغلق المحدد الموعد قبل االكتتاب نشرةب ردا و لم وفقاً  الطلبات تقديم يجب .2
 أو المطلوبة للبيانات المستوفاة غير والطلبات المكررة، الطلبات استبعاد االكتتاب لوكيل يحق .0

 . تصحيحها يتم لم ما للقانون، المخالفة
 والقواعد والنظم السارية للقوانين طبقاً  المكتتب عن قانونا ينوب منم االكتتاب طلب تقديم الي حف .2

 .االكتتاب بطلب سمها الوارد المكتتب سماب األسهم تخصص العالقة، ذات
 .إغالق باب االكتتابخ أيام عمل من تاري 0خالل سيتم تخصيص األسهم على المكتتبين  .2
 مخالفته تبين إذا اكتتاب طلب أي رفض في بالحق – للمكتتب الرجوع دون – االكتتاب وكيل يحتفظ .1

 في المبينة بالمستندات يقترن لم إذا أو بياناته كافة يستوف لم إذا أو االكتتاب نشرة وأحكام لشروط
وفي حال عدم قبول طلبات  .االكتتاب وكيل يطلبها قد التي األخرى بالمستندات أو االكتتاب نشرة

 من عمل أيام خمسة( 5)المكتتبين كليا أو جزئيا سيتم رد أموال المكتتبين خالل مدة ال تزيد عن 
وفي حال إلغاء االصدار سيتم رد أموال المكتتبين خالل . دون أي تعويض األسهم تخصيص تاريخ

 . قرار إلغاء اإلصدار دون أي تعويض تاريخ من عمل أيام خمسة( 5)مدة ال تزيد عن 
مة األسهم المكتتب فيها، وفي لن يتم قبول الطلب إذا لم يرفق به المستند الدال على أداء كامل قي .2

كون السداد تم عن طريق تحويل بنكي فللشركة الحق في إلغاء الطلب إذا لم يتم التحويل قبل  حال



 

 القابضة جيادرأس مال شركة زيادة نشرة اكتتاب عام في أسهم  70
 

ذا كان. انتهاء فترة االكتتاب بثالثة أيام السداد عن طريق شيك فيجب أن يتم التأكد من إيداع قيمة  وا 
 .الشيك في حساب الشركة وتحصيله

 .على المكتتبين االلتزام بكافة األحكام القانونية على ملكية األسهم التي سوف يتم تخصيصها لهم .20
تجاوزت يجوز االكتتاب في األسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإذا  .22

 .طلبات اإلكتتاب عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به
ما تم سداد قيمته أو  المكتتب األسهم المكتتب فيها فسيتم منح في حالة وجود أي اختالف في عدد .24

بالغ الفائضة وسيتم رد الم. حسب رأي الشركة كحد أقصى األسهم التي يحق لهم االكتتاب فيها
بموجب شيكات صادرة من الشركة بعد االنتهاء من فترة إما عن طريق تحويل بنكي أو للمساهمين 

 .األسهم تخصيص تاريخ من عمل أيام 0 عن تزيد الاالكتتاب وخالل مدة 
 غالق االكتتاب مباشرة في حال تم االكتتاب في كامل الزيادة في رأس المال،إيحق لمجلس االدارة  .23

 . ب أو خالل فترة التمديد لالكتتابسواء خالل الفترة القانونية لالكتتا
 

 األسهم تخصيص
 باب لغلق المحدد التاريخ بعد عمل أيام خمسة( 5) أقصاها مدة خالل المكتتبين على األسهم تخصيص يتم

 قبل من فيها المكتتب األسهم كامل بتخصيص المصدرة الشركة إدارة مجلس يقوم وسوف. االكتتاب
 فائض بتخصيص الشركة إدارة مجلس يقوم وسوف. والتناسب بالنسبة األولوية حق أصحاب المساهمين

 حق بمباشرة المساهمين بعض قيام عدم عن تنتج قد والتي األولوية حق يجاوز فيما بها، المكتتب األسهم
 للشركة العادية غير العمومية الجمعية لقرار طبقاراغبين في زيادة حصتهم  حاليين لمساهمين األولوية،
 المساهمين حق على والموافقة تحديد في الشركة إدارة مجلس ضيبتفو  2017يونيو  24 بتاريخ الصادر
. فيها االكتتاب في األولوية حق أصحاب المساهمون يقم لم التي األسهم فائض في االكتتاب في الحاليين
 طبقا مالئما يراه الذي الوجه على( وجدت إن) األسهم كسور في التصرف في اإلدارة مجلس يقوم وسوف
 .القانون ألحكام
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 الكتتابا مبالغ فائض رد
 قام التي المبالغ في فائض وجود حالةي وف قصى،أ كحد االكتتاب بابإغالق  قبل االكتتاب قيمة سداد سيتم

 أي بدون المبالغ تلك رد فسيتم لهم، تخصيصها تم التي األسهم عن االكتتاب حساب إلى بتحويلها المكتتبين
 تاريخ من عمل أيام خمسة( 5) عن تزيد ال مدة وخالل المصدرة الشركة من المحدد التاريخ في فوائد

 .األسهم تخصيص
 

 اإلصدار أسهم تحويل قابلية
 .المالية األوراق من آخر نوعأي  إلىغير قابلة للتحويل إن أسهم الطرح هي أسهم عادية و 

 
 الطرح أسهم تداول
 سيتم الالزمة، التنظيمية اإلجراءات كافة واستكمال لألسهم النهائي والتخصيص االكتتاب فترة انتهاء بعد

 أسهم جميع بها تتمتع التي المرتبة ذات في ولتكون دو قي أية دون الكويت بورصة في اإلصدار أسهم تداول
 . بينهم فيما تمييز دونو  الُمصدرة، الشركة

 
في حسابات المساهمين  –التي تم االكتتاب فيها  –بشكل عام، سيتم إيداع أسهم زيادة رأس المال الجديدة 

الكويت لألوراق المالية خالل مدة بورصة لدى الشركة الكويتية للمقاصة وفقًا للقواعد المعمول بها لدى 
 .من تاريخ إغالق االكتتابأيام  20أقصاها 

 
 الكتتابا تغطية عدم
 األصلية، االكتتاب مدة خالل المطروحة األسهم جميعفي  االكتتاب فيها يستنفذ ال التي األحوال جميع في

 األصلية االكتتاب مدة تتجاوز ال بحيث أخرى لمدة االكتتاب باب فتح المصدرة الشركة إدارة لمجلس يجوز
 فإذا االكتتاب، لمدة تمديد أي على المال أسواق هيئة موافقة على الحصول شريطة أشهر ثالثة عن وتمديدها

 زيادة عن الرجوع إما المصدرة الشركة على يجب الجديد، الميعاد نهاية في األسهم كل االكتتاب يستنفذ لم
 والتأشير القيد ويتم الحالتين، في المال رأس وتخفيض فيه، االكتتاب تم الذي بالقدر االكتفاء أو المال رأس
 .الشركة قرار على بناءا بالتخفيض السجل في
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 األسهم في الكتتابا في الحق لهم يجوز الذين المساهمين اكتتاب عدم
 في فيها االكتتاب لهم يحق التي األسهم في باالكتتاب المصدرة الشركة مساهمي قيام عدم عن ينتج سوف
 .المصدرة الشركة في مساهمتهم لحصة المئوية النسبة النخفاض المصدرة الشركة مال رأس زيادة أسهم

 
 اإلصدار ألسهم التصويت حقوق
. العامة الجمعية في والتصويت الحضور في الحق مساهم ولكل واحد، صوت اإلصدار أسهم من سهم لكل
 المال رأس في الزيادة سهمأ إصدار عند. األرباح أو التصويت في امتياز بحقوق المساهمين من أي يتمتع وال

 من نصيبه استالم يوف المصدرة للشركة العمومية الجمعية اجتماعات في المشاركة المكتتب للمساهم يحق
 من نصيب على الحصول للمساهمين يحق كما. المصدرة الشركة من عنها اإلعالن تم متى األرباح توزيعات
 .ااتهيمديون سداد بعد وذلك التصفية عند المصدرة الشركة أصول فيةصت عوائد

 
 استرداد القيمة
القيمة عن طريق بيع األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية حيث يتوقع أن يحقق المساهم ربح يتم استرداد 

 .من خالل بيع أسهمه بسبب النمو المتوقع للشركة
 

 االلتزام بالقوانين 
 واللوائحين القوان بكافة االكتتاب ووكيل االصدار مديررة و الشركة المصدتلتزم شركة جياد القابضة بصفتها 

 طرح أو بتسويق يرغبون التي الدول في سارية تكون والتي الشركة مال رأس زيادة أسهم على التطبيق واجبة
 على بالحصول كذلك تلتزم كما فيها، االكتتاب نشرة توزيع أو الشركة مال رأس زيادة أسهم في االكتتاب أو

 نشطةاأل من بأي القيام بغرض الدول تلك تشترطها والتي التطبيق واجبة التراخيص أو/و الموافقات كافة
 .صلة ذات أجنبية دولة كل في السارية واللوائح القوانين بموجبالسابقة 
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 :طلب االكتتاب **
 (عامة)ك .م.القابضة ش جيادطلب االكتتاب في زيادة رأس مال شركة 

 

 :التاريخ     : رقم الطلب
 :  االسم

 شخصية اعتبارية  فرد طبيعي   : نوع المساهم
 : جنسية المساهم

 سجل تجاري جواز سفر   البطاقة المدنية    : نوع الهوية
 : رقم الهوية

 : رقم المساهم
 :  العنوان

 :رقم الفاكس      : رقم الهاتف
 :القيمة اإلجمالية   فلس 200: السعر  : عدد أسهم حق األولوية محل االكتتاب

 :القيمة اإلجمالية   فلس 200: السعر  : عدد األسهم المضافة المطلوبة 
 :المبلغ المدفوع       : القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها

 :على التفصيل التالي تحويل بنكي شيك مصرفي مصدق   : طريقة الدفع
 2021202020: رقم الحساب  التجاري الكويتي   بنكال: شركة جياد القابضة   اسم البنك :  اسم المستفيد 

 COMBKWKW: سويفت            KW25COMB0000019548759100414010:      ( IBAN)رقم 
     أو التحويل إلى أي من حسابات الشركة األخرى

 : تاريخ الدفع
 

 :بيانات الحساب المصرفي لرد المبالغ الفائضة
   :التالي تحويل على الحساب المصرفي اصدار شيك،    أو      : رد المبالغ الفائضة عن طريق 

 :رقم الحساب     : اسم البنك        : اسم المستفيد 
 ( :IBAN)رقم     :   سويفت 

 
  _______________________________: توقيع مقدم طلب االكتتاب 

 

 :مراجعة الطلب من قبل الشركة المصدرة أو وكيل االكتتاب
 : اسم مراجع الطلب 

 
 :ختم الشركة      : توقيع الشركة المصدرة أو وكيل االكتتاب
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وراجعنا وفهمنا وقبلنا  ناءقروبأننا قد  2102يوليو  25نشهد نحن بأننا قد استلمنا نسخة من نشرة االكتتاب المؤرخة بتاريخ 
ك .م.القابضة ش جيادووافقنا على جميع األحكام والشروط الواردة في طلب االكتتاب ونشرة اكتتاب زيادة رأس مال شركة 

من رأس المال الحالي بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية % 251بنسبة ( "      "ليها فيما بعد بـ يشار إ( )عامة)
 .2102يونيو  02للشركة والمنعقدة بتاريخ 

 
وإننا بعد أن قمنا بالتحري والتحقق والتقييم والحصول على جميع االستشارات الالزمة من جهات مستقلة بشأن أحوال الشركة 

وشروط االكتتاب  النتائج الضريبية وعوامل المخاطرالمالية والعملية والشروط القانونية والتنظيمية والتبعات ووظروفها 
وأنظمة وقواعد مكافحة غسيل األموال وأحكام وشروط طرح األسهم لالكتتاب وجميع المخاطر واآلثار األخرى لالكتتاب 

ظم القانونية التي قد نخضع لها، أننا بموجب هذا نوافق ونتعهد ونؤكد وملكية األسهم بموجب قوانين دولة الكويت وجميع الن
 :بصورة ال رجعة فيها بأن قراراتنا قائمة بناء على المعرفة والعلم باألمر وملزمة ومنتجة آلثارها ونقر بما يلي

لب االكتتاب الماثل، نتعهد ونوافق بشكل غير قابل للرجوع فيه وغير مشروط باالكتتاب وتملك عدد األسهم الواردة بط
 .وبالمبلغ الصافي المبين بطلب االكتتاب ويعد هذا تعهدا ملزما ومنتجا آلثاره اعتبارا من تاريخ اليوم حتى تاريخ التخصيص

نفهم ونقر ونتعهد ونؤكد بوجوبه بالتزامنا بإيداع وتوفير مبلغ االكتتاب بمبالغ صافية في حساب االكتتاب والمخصص 
يعاد المحدد والموضح في نشرة االكتتاب وبحسب تعديله أو تمديده وفي حالة عدم التزامنا بذلك يكون اكتتابنا لالكتتاب في الم

 .باطال والغيا دون أي التزام أو مسؤولية على الشركة ألي سبب من األسباب

الموعد المحدد وإيداعه بحساب نقر ونفهم ونوافق على أنه وبغض النظر عن قيام الشركة باستالم مبلغ االكتتاب بالكامل وفي 
لغاء طلب االكتتاب إرفض أو ( أ: )االكتتاب المخصص لذلك، فإنه يجوز للشركة بإرادتها المنفردة والمطلقة وغير المقيدة

ام تمديد تاريخ االقفال طبقا ألحك اكما يجوز له( ب)راه مناسبا وكما هو مبين في نشرة االكتتاب؛ تالمقدم منا كليا أو جزئيا كما 
 .وشروط االكتتاب والتخصيص المنصوص عليها في نشرة االكتتاب

نقر ونفهم ونوافق على أن أي قرار أو تحديد يصدر من قبل الشركة أو وكيل االكتتاب بشأن األسهم المخصصة سيكون ملزما 
 .ذا الشأنلنا وأننا بموجب هذا نتنازل عن أي حق في االعتراض أو الطعن على أي قرار أو تحديد يصدر في ه

نقر ونفهم ونوافق على أنه سيتم خصم رسوم وعموالت التحويالت البنكية من أية مبالغ مستحقة لنا ألي سبب، بما في ذلك، 
حالة عدم استكمال عملية إصدار أسهم زيادة رأس المال أو إلغاء طلب االكتتاب أو رد أموال االكتتاب الفائضة عن األسهم 

 .المخصصة لنا

لغاؤه أو تعديله من قبلنا ألي سبب إأن طلب االكتتاب المقدم منا نهائي وال يجوز ( أ)هذا نعلم ونقر ونوافق على  إننا بموجب
إن ( ب)من األسباب وإن كان ذلك قبل تاريخ اإلقفال وعدم جواز إضافة أي شروط أو قيود على طلب االكتتاب المقدم منا، 

رغبة جادة منا وإننا ال نستخدم أسماء وهمية أو طرق احتيالية وال نخالف أي اكتتابنا في األسهم محل االكتتاب معبرا عن 
إن كل من الشركة ووكيل االكتتاب مفوض ومخول ( ج)قانون معمول به وتنطبق أحكامه علينا في دولة الكويت أو خارجها 

الحصر تكرار طلب االكتتاب أو عدم إللغاء أي طلب اكتتاب مقدم منا ألي سبب من األسباب بما في ذلك على سبيل المثال ال 
إن األسهم المكتتب ( د)اكتمال طلب االكتتاب أو مخالفته لألحكام والشروط الواردة في مستندات االكتتاب أو القوانين الكويتية، 

شاركة في للقوانين السارية واألنظمة ذات الصلة بالم بل ممثل فرد أو مؤسسة مؤهلة وفقا  فيها والواردة بطلب االكتتاب من ق
وأية  ةضوئية للوثائق والبطاقات الثبوتيأن الصور ال( ه)، باسمهااالكتتاب سيتم تخصصيها باسم الجهة المقدم طلب االكتتاب 

وإننا حائزين على التفويضات ( و)بطاقات إثبات للهوية المقدمة منا رفق طلب االكتتاب صحيحة ومطابقة للواقع ومحدثة 
 .لتوقيع على طلب االكتتاب المقدم منالوالصالحيات والصفات القانونية الكاملة 

وموظفي وممثلي أي منهما أية مسؤولية  إننا بموجب هذا ال نحمل وكيل االكتتاب والشركة ومدراء ووكالء ومستشاري
بما )ونعفيهم منها، وأننا بموجب هذا نلتزم بتعويضهما عن أي خسائر أو أضرار وتكاليف ومصاريف مباشرة وغير مباشرة 

 .أيا كانت ناشئة أو ذات صلة بطلب االكتتاب المقدم منا( في ذلك تكاليف أي فائدة أو رسوم وأتعاب قانونية

من وكيل االكتتاب أو الشركة أو أي من مدرائهما أو ممثليهما أو موظفيهما بتقديم أي تعهدات أو ضمانات لنا،  أنه لم يقم أي
 .سواء كانت ضمنية أو صريحة، بشأن عملية االكتتاب

ة عيوب في وإثباتا لما سبق فإنني الموقع أدناه قد قمت بالتوقيع على طلب االكتتاب واإلقرار الماثل بإرادة حرة خالية من أي
 .اليوم والتاريخ المبينان أدناه

 

 .........................: ................     ال  

 : .........................................    جل    ج   /                     

 : .........................................          ع

 .........................................:            ب
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 :اقرارات مجلس االدارة**
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 :تقرير هيئة الرقابة الشرعية( 0)ملحق  **
ن األوراق المالية متوافقة مع أحكام وا   ،ة الشرعية على زيادة رأس المالموافقة هيئة الرقابقرار فيما يلي 

 .الشريعة اإلسالمية
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 :ك عامة.م.القابضة ش جيادة لشركة البيانات المالي( 2)ملحق **
 

 .11/11/1016البيانات المالية للسنة المنتهية في  -1
 .11/11/1012البيانات المالية للسنة المنتهية في  -1
 .11/11/1014البيانات المالية للسنة المنتهية في  -1
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