ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك.ع.
)ﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ(

ﻧﺸﺮة اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم ﻓﻲ أﺳﻬﻢ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل
ﳌﺴﺎﻫﻤﻲ ﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك.ع.

واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  524,733,305ﺳﻬﻢ وﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح  200ﻓﻠﺴﺎ )ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻓﻠﺴﺎ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ( ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
ﺎﻣﻼ  100ﻓﻠﺲ )ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻠﺲ ﻛﻮﻳﺘﻲ( اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓ ًﺎ إﻟﻴﻪ  100ﻓﻠﺲ )ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻠﺲ ﻛﻮﻳﺘﻲ( ﻋﻼوة إﺻﺪار

ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب
ﻣﻦ  3أﺑﺮﻳﻞ  2022إﻟﻰ  21أﺑﺮﻳﻞ 2022

ﻣﺪﻳﺮ اﻹﺻﺪار ووﻛﻴﻞ اﻹﻛﺘﺘﺎب

ﺮﻛﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ش.م.ك.ع.

مالحظات هامة
شــركة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة هــي شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة تأسســت مبوجــب املرســوم األميــري رقــم  1960/8بتاريــخ
أغســطس  1960وهــي مســجلة بالســجل التجــاري حتــت رقــم  8392بتاريــخ  23أبريــل  ،2003ومدرجــة فــي بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة (ويشــار إليهــا
فيمــا بعــد بـــ “بورصــة الكويــت“) منــذ  29ســبتمبر  1984ورأســمالها املصــرح بــه هــو  300,000,000دينــار كويتــي ،ورأس مالهــا املصــدر واملدفــوع فبــل
الزيــادة هــو  149,923,801.400دينــار كويتــي (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ “الشــركة املصــدرة“ أو “الشــركة“ أو “مجموعــة الصناعــات“).
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حتتــوي نشــرة االكتتــاب هــذه علــى املعلومــات اخلاصــة باألســهم العاديــة املزمــع إصدارهــا مــن قبــل الشــركة املصــدرة والبالــغ عددهــا
ســهم وبســعر طــرح  200فلســا (مائتــي فلســا كويتيــا) للســهم الواحــد (ميثــل القيمــة اإلســمية مبقــدار مائــة فلــس مضافـاً إليــه عــاوة إصــدار قدرهــا
مائــة فلــس) (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ “األســهم“ أو “أســهم اإلصــدار“ أو “أســهم الطــرح“) وبقيمــة إســمية إجماليــة قدرهــا  52,473,330.5د.ك (إثنــي
وخمســون مليونــا وأربعمائــة ثالثــة وســبعون ألفــا وثالثمائــة وثالثــون دينــار كويتــي وخمســمائة فلــس) وبقيمــة إجماليــة بعــد إضافــة عــاوة اإلصــدار
قدرهــا  104,946,661د.ك (مائــة وأربعــة مليــون وتســعمائة وســتة وأربعــون ألفــا وســتمائة وواحــد وســتون دينــار كويتــي).

524,733,305

يكــون للمســاهمني املســجلني (ويشــار إليهــم فيمــا بعــد بـــ “املســاهمني املؤهلــن“ أو “املكتتبــن“ ،حســبما يتطلــب ســياق النــص) املقيــدة أســماؤهم فــي
ســجل مســاهمي الشــركة لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ “وكيــل املقاصــة واإليــداع“) فــي يــوم االســتحقاق احملــدد
بتاريــخ  28مــارس ( 2022ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ “تاريــخ الســجل“ أو “يــوم االســتحقاق“) ،حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بنســبة مــا
ميلكــه كل منهــم مــن أســهم (ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ “حــق األولويــة“).
متــت املوافقــة علــى إصــدار األســهم مبوجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ  30ينايــر  2022بنــاء علــى قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر
العاديــة للشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ  20ديســمبر  2021والــذى صــرح ملجلــس اإلدارة بزيــادة رأس املــال املصــدر فــي حــدود املصــرح بــه واملنشــور
فــي الكويــت اليــوم فــي العــدد  1567بتاريــخ  2ينايــر  2022واملؤشــر بــه بالســجل التجــاري للشــركة املصــدرة لــدي وزارة التجــارة والصناعــة بتاريــخ 11
ينايــر  ،2022كمــا حصلــت الشــركة املصــدرة علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت علــى زيــادة رأس املــال وإصــدار األســهم بتاريــخ  24فبرايــر
 2022وعلــى هــذه النشــرة بتاريــخ  10مــارس .2022
يبــدأ االكتتــاب بدايــة مــن تاريــخ  3أبريــل ( 2022الــذي يدخــل فــى فتــرة االكتتــاب) وينتهــي فــي نهايــة يــوم  21أبريــل ( 2022الــذي يدخــل فــى فتــرة
االكتتــاب) ،وإذا مت تغطيــة كامــل االكتتــاب فــي جميــع أســهم اإلصــدار قبــل ذلــك التاريــخ ،فيحــق للشــركة املصــدرة عندئــذ وقــف وإغــاق بــاب االكتتــاب
قبــل التاريــخ احملــدد لالنتهــاء .وفــي جميــع األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا االكتتــاب جميــع أســهم اإلصــدار فيجــوز ملجلــس إدارة الشــركة املصــدرة
متديــد فتــرة االكتتــاب لفتــرة أو فتــرات أخــرى مماثلــة أو أقــل بحيــث ال تزيــد مــدة االكتتــاب األصليــة ومتديداتهــا فــي مجموعهــا عــن ثالثــة أشــهر
وشــريطة احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال.
ألغــراض هــذه النشــرة ،يقصــد مبصطلــح “يــوم عمــل“ ،اليــوم الــذي تباشــر فيــه بورصــة الكويــت أعمــال التــداول املعتــادة ،وألغــراض عمليــة االكتتــاب
يجــب أن يكــون أيضــا يــوم تفتــح فيــه البنــوك ملباشــرة أعمالهــا العامــة فــي دولــة الكويــت (باســتثناء أيــام اجلمعــة والســبت) وباســتثناء أيــام العطــات
الرســمية.
ال تعتبــر هــذه النشــرة عرضـاً للبيــع أو اســتقطاب ألي عــرض لشــراء أوراق ماليــة فــي أي نظــام قانونــي ال يســمح فيــه بالطــرح أو البيــع .كمــا يجــب أن
يعتمــد اكتتــاب املســتثمرين فــي أي مــن األوراق املاليــة املشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة علــى أســاس املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة دون غيرهــا.
تنبيه
ننصح بأن تستشير شخص ًا ُمرخص ًا له طبق ًا للقانون ومتخصص ًا في تقدمي املشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار االكتتاب.
مت احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى هــذه النشــرة بتاريــخ  10مــارس  2022وقــد مت إعــداد هــذه النشــرة وفق ـاً ألحــكام القانــون رقــم
لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة ،وتعديالتهمــا .ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
املصــدرة واألشــخاص الــواردة أســماؤهم فــي هــذه النشــرة حتــت عنــوان (األشــخاص املســؤولني عــن نشــرة االكتتــاب) ،مجتمعــن ومنفرديــن ،املســؤولية
الكاملــة عــن دقــة وصحــة كافــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فيمــا يتعلــق بالشــركة املصــدرة واألســهم ،كمــا يؤكــدون علــى أنــه ،علــى حــد علمهــم
وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة ،ليــس هنالــك ثمــة حقائــق أو معلومــات أخــرى قــد يؤثــر إغفالهــا علــى دقــة أو صحــة أي بيــان أو إفــادة
وردت فــي هــذه النشــرة.
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كمــا ويقــر مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب بتحملهــم املســؤولية فــي حــال عــدم صحــة البيانــات التــي تضمنتهــا نشــرة االكتتــاب وبــأن نشــرة االكتتــاب
علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة ،لــم تغفــل أي معلومــات جوهريــة ،وقــد مت إعدادهــا وفق ـاً للمعلومــات والبيانــات التــي
تتطابــق مــع الواقــع .ويقــر املصــدر بأنــه قــد مت اســتيفاء املتطلبــات واإلجــراءات الالزمــة وتقــدمي كافــة املســتندات املطلوبــة فــي نشــرة االكتتــاب وفقـاً
لقانــون الهيئــة وهــذه الالئحــة.
ويقــر املستشــار القانونــي للشــركة املصــدرة بأنــه متــت مراجعــة نشــرة االكتتــاب واملســتندات ذات الصلــة بهــا والتــي زودتهــم بهــا الشــركة املصــدرة ،وأنــه
علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة ،فــإن نشــرة االكتتــاب تســتوفي املتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة وبــأن الشــركة املصــدرة
قــد اســتوفت املوافقــات الالزمــة التــي جتعــل التــزام الشــركة املصــدرة صحيحـاً ونافــذاً.
كمــا ال تتحمــل هيئــة أســواق املــال أي مســؤولية تتعلــق مبحتويــات هــذه النشــرة ،وال تضمــن دقتهــا أو متامهــا ،كمــا تخلــي نفســها بشــكل واضــح وصريــح
مــن أي مســؤولية أ ًيــا كان نوعهــا بســبب أي خســارة ميكــن أن تنشــأ أو حتــدث بســبب االعتمــاد علــى أي جــزء مــن هــذه النشــرة ولــن تكــون طرف ـ ًا فــي أي
دعــوى خاصــة باألضــرار الناشــئة عــن هــذه النشــرة.
حررت هذه النشرة بتاريخ  10مارس
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شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع.

إقرار املسئولية
األشخاص املسؤولون عن نشرة االكتتاب
مت إعداد هذه النشرة من قبل:
االسم:

الصفة:

العنوان:

أحمد محمد حسن

الرئيس التنفيذي

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

يتحمــل كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة املُصــدرة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة مســؤولية املعلومــات
الــواردة فــي هــذه النشــرة .وعلــى حــد علــم واعتقــاد أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن بذلــوا العنايــة الواجبــة فــي احلــدود املعقولــة
وقامــوا بإجــراء فحــص كامــل وتفصيلــي نافــي للجهالــة للتحقــق مــن صحــة املعلومــات ،فــإن املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة
(أ) هــي كاملــة ودقيقــة وصحيحــة ،و(ب) قــد مت اإلفصــاح للمســتثمرين عــن كافــة املعلومــات املتعلقــة بــاألوراق املاليــة واملصــدر
مــن أجــل اتخــاذ قــرار بشــأن االكتتــاب فــي األوراق املاليــة مــن عدمــه ،وأنــه (ج) قــد مت االمتثــال لكافــة األحــكام ذات الصلــة
املنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه
التنفيذيــة وتعديالتهمــا ،ولكافــة األحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي الكتــاب احلــادي عشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم
 7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة ،وقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه
التنفيذيــة واألنظمــة والتعليمــات الصــادره عــن الهيئــة ،باإلضافــة إلــى القــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة أســواق املــال
مــن وقــت آلخــر ،مت االلتــزام بهــا.
عن مجلس إدارة الشركة املصدرة:
االسم:
سعد محمد السعد

الوظيفة:
رئيس مجلس اإلدارة

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

التوقيع:
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تأكيدات وتنبيهات الشركة املصدرة
تتضمــن نشــرة االكتتــاب هــذه معلومــات تتعلــق بشــركة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة
وبشــروط وأحــكام طــرح األســهم املصــدرة .لــم تصــرح الشــركة املصــدرة ألي مــن الغيــر بتقــدمي أي بيــان أو معلومــات أو
تعهــدات فيمــا يتعلــق بالشــركة املصــدرة أو باألســهم باســتثناء تلــك التــي وردت فــي هــذه النشــرة أو مــا مت اعتمــاده مــن قبــل
الشــركة املصــدرة لهــذا الغــرض .ويتعــن عــدم االعتمــاد علــى مثــل تلــك البيانــات أو املعلومــات أو التعهــدات الصــادرة عــن الغيــر
واالفتــراض بــأن الشــركة املصــدرة أو مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب املبينــة أســماؤهم علــى غــاف هــذه النشــرة قــد أقــروا
بتلــك البيانــات واملعلومــات والتعهــدات.
فــي حــن أن الشــركة املصــدرة قــد قامــت بإجــراء كافــة االستفســارات فــي احلــدود املعقولــة فيمــا يتعلــق بدقــة املعلومــات
الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه كمــا هــي فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،فــإن بعــض املعلومــات العامــة التــي تضمنتهــا نشــرة االكتتــاب
أخــذت مــن مصــادر خارجيــة .بالرغــم مــن أنــه ليــس لــدى أي مــن الشــركة املصــدرة أو مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب ،وكذلــك
مستشــاريهم أي ســبب يدفعهــم لالعتقــاد بعــدم دقــة تلــك املعلومــات ،إال أنــه لــم يتــم التحقــق مــن تلــك املعلومــات العامــة بشــكل
مســتقل ،وبالتالــي فــإن هــذه النشــرة ال تتضمــن أي تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة تلــك املعلومــات العامــة أو باكتمالهــا.
إن املعلومــات املبينــة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه وكمــا هــي واردة فــي تاريــخ هــذه النشــرة قابلــة للتعديــل .وعلــى وجــه اخلصــوص،
فــإن الوضــع املالــي الفعلــي للشــركة املصــدرة وكذلــك قيمــة األســهم قــد تتأثــر ســلبياً بفعــل التطــورات املســتقبلية بشــأن عوامــل
التضخــم أو تكاليــف التمويــل أو الضرائــب أو أيــة عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى أو أيــة عوامــل أخــرى خارجــة عــن إرادة
الشــركة املصــدرة .ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال تفســير أو االعتمــاد علــى أن تســليم نشــرة االكتتــاب هــذه أو أي تصريــح
شــفهي أو خطــي أو مطبــوع يتعلــق باألســهم ،علــى أنــه وعــد أو تعهــد بتحقيــق أيــة أربــاح أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية .وال يجــوز
بــأي حــال اعتبــار املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة والتــي تتعلــق بالشــركة املصــدرة أو فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم صحيحــة
فــي أي وقــت الحــق لتاريــخ هــذه النشــرة .ولــن يكــون مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب ملزمــن مبراجعــة الوضــع املالــي أو شــؤون
الشــركة املصــدرة أو تقــدمي املشــورة ألي مســتثمر فــي األســهم بشــأن أي معلومــات تصــل إلــى علمهــم بشــأن مــا ذكــر أو بعــدم
حــدوث تغييــر فــي الوضــع املالــي أو شــؤون أي طــرف ورد اســمه فــي هــذه النشــرة بعــد تاريخهــا.
ال يجــوز اعتبــار أو تفســير نشــرة االكتتــاب املاثلــة علــى أنهــا توصيــة مــن جانــب الشــركة املصــدرة أو مديــر اإلصــدار ووكيــل
االكتتــاب أو أي مــن مستشــاريهم أو التابعــن لهــم لالكتتــاب فــي األســهم .كمــا إن املعلومــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب ذات
طبيعــة عامــة ،وقــد مت إعدادهــا دون أن يؤخــذ فــي االعتبــار أي أهــداف اســتثمارية أو موقــف مالــي أو احتياجــات اســتثمارية
معينــة ألي مســتثمر محتمــل .ال يقصــد مــن هــذه النشــرة أو أي معلومــات أخــرى واردة فيهــا فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم أن
توفــر أساسـاً ملنــح تســهيالت ائتمانيــة أو القيــام بــأي عمليــات متويــل أخــرى .يتحمــل كل مــن يتســلم نشــرة االكتتــاب (وقبــل اتخــاذ
أي قــرار اســتثماري) مســؤولية احلصــول مبعرفتــه علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن شــخص مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة أســواق
املــال فيمــا يتعلــق بالشــركة املصــدرة أو األســهم ،وكذلــك يتحمــل مســؤولية القيــام بتقييمــه اخلــاص املســتقل للشــركة املصــدرة
واألســهم وللمعلومــات واالفتراضــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه واالســتعانة بتلــك االستشــارة والتحليــل والتوقعــات عندمــا
يرتئــي ضــرورة لذلــك التخــاذ أي قــرار اســتثماري .وال يجــوز للمســتثمرين احملتملــن تفســير محتويــات هــذه النشــرة علــى أنهــا
متثــل استشــارة ضريبيــة أو اســتثمارية أو قانونيــة .وقبــل االكتتــاب فــي أيــة أســهم ،يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل الرجــوع
إلــى مستشــار اســتثمار ُمرخــص لــه مــن هيئــة أســواق املــال طلب ـاً ملشــورته ،باإلضافــة إلــى مستشــاريه القانونيــن والضريبيــن
ومستشــاري األعمــال لتحديــد مالئمــة وتبعــات االســتثمار فــي األســهم بالنســبة لذلــك املســتثمر والتوصــل إلــى تقييــم مســتقل
لذلــك االســتثمار .ويتمثــل الغــرض الوحيــد مــن هــذه النشــرة بتقــدمي معلومــات أساســية عــن الشــركة املصــدرة ملســاعدة كل مــن
توجــه إليهــم هــذه النشــرة فــي إجــراء تقييــم مســتقل لألســهم.
ال تشــكل هــذه النشــرة أو أي معلومــات أخــرى مقدمــة فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم عرضــا أو دعــوة مــن قبــل أو نيابــة عــن
الشــركة املصــدرة أو مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب ألي شــخص لالكتتــاب فــي األســهم.
إن توزيــع هــذه النشــرة وعــرض أو االكتتــاب فــي األســهم محظــور فــي بعــض األنظمــة القانونيــة خــارج دولــة الكويــت .ويتعــن
علــى األشــخاص الذيــن تصــل إليهــم هــذه النشــرة التعــرف علــى تلــك القيــود ومراعاتهــا وذلــك تلبيــة لشــروط االكتتــاب الــواردة
بهــذه النشــرة مــن قبــل الشــركة املصــدرة ومديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب.
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قــد ال تكــون األســهم اســتثمارا مالئمــا جلميــع املســاهمني واملســتثمرين .لــذا يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل فــي األســهم أن
يحــدد مالئمــة ذلــك االســتثمار ،وذلــك فــي ضــوء ظروفــه اخلاصــة .وعلــى وجــه اخلصــوص ،يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل
القيــام مبــا يلــي:
1.أن يكــون لديــه معرفــة وخبــرة كافيــة للقيــام بتقييــم ُمجــدي لألســهم ومخاطــر االســتثمار فــي األســهم ،واملعلومــات الــواردة
فــي هــذه النشــرة.
2.أن يتمكــن مــن الوصــول إلــى األدوات التحليليــة املناســبة وأن يكــون علــى درايــة بهــا ،وذلــك لتقييــم أي اســتثمار فــي األســهم
فــي ســياق وضعــه املالــي اخلــاص ،وكذلــك تقييــم تأثيــر األســهم علــى محفظتــه االســتثمارية بصفــة عامــة.
3.أن يكون لديه املوارد املالية والسيولة الكافية لتحمل كافة مخاطر االستثمار في األسهم.
4.أن يكون لديه فهم تام بشروط األسهم ،وأن يكون على دراية بسير األعمال في األسواق املالية ذات صلة.

5.أن يكــون قــادراً (ســواء مبفــرده أو مبســاعدة مستشــار اســتثمار) علــى تقييــم الســيناريوهات احملتملــة للعوامــل االقتصاديــة
وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي ميكــن أن تؤثــر علــى اســتثماره وقدرتــه علــى حتمــل املخاطــر احملتملــة.
ال يقصــد وال يفســر بــأي محتــوى مــن محتويــات هــذه النشــرة أو أي معلومــة مت اإلبــاغ بهــا مــن قبــل الشــركة املصــدرة علــى أنــه
مشــورة بشــأن شــراء أو االكتتــاب فــي األســهم (أو معــدل ربحيــة الســهم) .وإذا كان لديــك أي شــك حــول محتويــات هــذه النشــرة،
ينبغــي عليــك استشــارة مستشــار اســتثمار مرخــص لــه .ويجــب التذكــر بــأن قيمــة األســهم قــد تنخفــض أو ترتفــع علــى حــد ســواء.
لــم يتــم تخويــل أي شــخص إلعطــاء أي معلومــات أو تقــدمي أي تعهــدات فيمــا يتعلــق بطــرح األســهم غيــر األشــخاص املذكوريــن
فــي هــذه النشــرة ،وفــي حالــة تقــدمي تلــك املعلومــات أو التعهــدات ،فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد عليهــا واعتبارهــا علــى أنهــا
معتمــدة مــن قبــل مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب أو الشــركة املصــدرة .وال يجــوز أن يــؤدي أي توزيــع لهــذه النشــرة أو طــرح
لألســهم أو أي عمليــة بيــع أو تقــدمي لألســهم تتــم مبوجبهــا بــأي حــال مــن األحــوال إلــى تكويــن انطبــاع ضمنــي بأنــه لــم يحــدث
هنــاك أي تغيــر ،أو أي حــدث يحتمــل بشــكل معقــول أن يتضمــن أي تغيــر فــي أوضــاع الشــركة املصــدرة ،منــذ تاريــخ هــذه النشــرة.
قــد مت مراجعــة املعلومــات املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مــن قبــل مدققــي حســابات الشــركة املصــدرة ومت
اعتمادهــا مــن قبــل اجلمعيــة العامــة ملســاهمي الشــركة املصــدرة وفقـاً ملــا تطلبــه اللوائــح واجبــة التطبيــق .وبخــاف ذلــك ،فــإن
املعلومــات املاليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة أليــة فتــرة تنتهــي بعــد تاريــخ  31ديســمبر  2020لــم تخضــع للتدقيــق .كمــا مت مراجعــة
املعلومــات املاليــة للفتــرة املاليــة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مــن قبــل مدقــق حســابات الشــركة املصــدرة ومت اعتمادهــا مــن
قبــل مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة بتاريــخ  1نوفمبــر  2021وبخــاف ذلــك ،فــإن املعلومــات املاليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة
أليــة فتــرة تنتهــي بعــد تاريــخ  30ســبتمبر  2021لــم تخضــع للمراجعــة أو التدقيــق.
لقــد مت تعديــل وتدويــر بعــض األرقــام والنســب املئويــة املشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة .وعليــه فــإن األرقــام املدرجــة فــي نفــس
الفئــة فــي اجلــداول املذكــورة فــي النشــرة قــد تتغيــر بشــكل طفيــف بــن جــدول وآخــر ،كمــا أن مجمــوع األرقــام املذكــورة فــي
بعــض اجلــداول ال متثــل املجمــوع احلســابي الفعلــي لألرقــام الــواردة فــي ذلــك اجلــدول.
جميع اإلشارات إلى "دينار كويتي" في نشرة االكتتاب هذه تعني الدينار الكويتي ،العملة الرسمية لدولة الكويت.
إن بعــض البيانــات التــي وردت فــي نشــرة االكتتــاب هــذه قــد تشــير إلــى نظــرة مســتقبلية تطلعيــه .وتتضمــن البيانــات املســتقبلية
بيانــات تتعلــق بخطــط الشــركة املصــدرة وأهدافهــا وأغراضهــا واســتراتيجياتها وعملياتهــا املســتقبلية وأداؤهــا املســتقبلي،
وكذلــك االفتراضــات التــي تنطــوي عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية .بصفــة عامــة ،تشــير الكلمــات التاليــة فــي هــذه النشــرة:
"يتوقــع" و"يقــدر" و"يــرى" و"ينــوي" و"يخطــط" و"يعتقــد" و"يهــدف" و"يســعى" و"قــد" و"ســوف" و"يجــب" وكذلــك أيــة تعابيــر
مشــابهة ،إلــى البيانــات املســتقبلية .وقــد بنــت الشــركة املصــدرة هــذه البيانــات املســتقبلية علــى الرؤيــة احلاليــة إلدارتهــا فيمــا
يتعلــق باألحــداث املســتقبلية واألداء املالــي املســتقبلي .وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة املصــدرة تــرى أن التوقعــات والتقديــرات
والتنبــؤات التــي تعكســها البيانــات املســتقبلية للشــركة املصــدرة ،تعتبــر معقولــة كمــا هــي فــي تاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه ،إال أنــه
فــي حــال حتقــق واحــد أو أكثــر مــن املخاطــر أو ثبــوت عــدم جديــة التوقعــات املشــار إليهــا ،مبــا فــي ذلــك تلــك املخاطــر وحــاالت
ثبــوت عــدم جديــة التوقعــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه ،أو فــي حالــة ثبــوت عــدم اكتمــال أو صحــة أي مــن االفتراضــات
األساســية للشــركة املصــدرة ،فــإن النتائــج الفعليــة لعمليــات الشــركة املصــدرة قــد تختلــف عمــا هــو متوقــع أو مقــدر أو متنبــأ
بــه .إن دالالت تلــك البيانــات املســتقبلية تنحصــر بتاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه .مــع عــدم اإلخــال بأيــة متطلبــات أو شــروط
منصــوص عليهــا مبوجــب القوانــن واللوائــح واجبــة التطبيــق ،فــإن الشــركة املصــدرة تخلــي مســؤوليتها بشــكل صريــح إزاء أي
التــزام أو تعهــد بتوزيــع أي حتديثــات أو مراجعــة ألي مــن البيانــات املســتقبلية الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بعــد تاريــخ هــذه
النشــرة ليعكــس أي تغيــر فــي التوقعــات اخلاصــة بتلــك البيانــات ،أو أي تغيــر فــي األحــداث أو الظــروف أو األوضــاع التــي بنيــت
عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية املتوقعــة.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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موجز أحكام اإلصدار الرئيسية
يجــب قــراءة املوجــز التالــي كمقدمــة للمعلومــات التفصيليــة اإلضافيــة التــي تظهــر فــي أي جــزء آخــر فــي هــذه النشــرة والتــي
يخضــع لهــا هــذا املوجــز .ال يشــتمل هــذا املوجــز علــى جميــع املعلومــات التــي يتعــن علــى املســاهمني واملســتثمرين احملتملــن
دراســتها قبــل اتخــاذ قــرار االكتتــاب فــي األســهم حيــث ال ميثــل معلومــات مكتملــة .وبنــاء علــى ذلــك ،ينبغــي أن يســتند أي قــرار
ألي مكتتــب محتمــل فــي األســهم علــى دراســة هــذه النشــرة بالكامــل وليــس جــزء فقــط منهــا.
حتمــل املصطلحــات املكتوبــة بخــط مميــز -وغيــر املعرفــة -علــى وجــه التحديــد فــي هــذا املوجــز ،املعانــي املبينــة لهــا فــي "شــروط
وأحــكام اإلصدار".
الشركة املصدرة

شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك (عامة).

عنوان الشركة املصدرة

عنــوان الشــركة املصــدرة املســجل هــو فــي الشــويخ – تقاطــع طريــق اجلهــراء –
قــرب جمعيــة الهــال األحمــر الكويتــي – صنــدوق بريــد  417الصفــاة،13005 ،
دولــة الكويــت.

تاريخ التأسيس

 10أغسطس

تاريخ اإلدراج في بورصة الكويت

 29سبتمبر

رأس املال املصرح به

 300,000,000دينار كويتي (ثالثمائة مليون دينار كويتي)

1960

1984

رأس املال املصدر واملدفوع قبل زيادة رأس  149,923,801.4د.ك( .مائــة وتســعة وأربعــون مليو ًنــا وتســعمائة وثالثــة وعشــرون
أل ًفــا وثمامنائــة وواحــد دينــار كويتــي و وأربعمائــة فلــس) مدفوعــة بالكامــل.
املال
القيمة االسمية لزيادة رأس املال

 52,473,330.5د.ك( .اثنــان وخمســون مليو ًنــا وأربعمائــة وثالثــة وســبعون ألفــا
وثالثمائــة وثالثــون دينــار كويتــي و خمســمائة فلــس)

قيمة عالوة اإلصدار

 52,473,330.5د.ك( .اثنــان وخمســون مليو ًنــا وأربعمائــة وثالثــة وســبعون ألفــا
وثالثمائــة وثالثــون دينــار كويتــي و خمســمائة فلــس)

القيمة اإلجمالية ألسهم اإلصدار
(القيمة اإلسمية وعالوة اإلصدار)

 104,946,661د.ك (مائــة وأربعــة مليــون وتســعمائة وســتة وأربعــون ألفــا وســتمائة
وواحــد وســتون دينــار كويتــي).

رأس املال املصدر واملدفوع بعد زيادة رأس  202,397,131.9د.ك( .مائتــان واثنــان مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعون ألفــا
ومائــة وواحــد وثالثــون دينــار كويتــي و تســعمائة فلــس).
املال
نوع وعدد األسهم املطروحة

 524,733,305ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا  52,473,330.5د.ك (إثنــي
وخمســون مليونــا وأربعمائــة ثالثــة وســبعون ألفــا وثالثمائــة وثالثــون دينــار كويتــي
وخمســمائة فلــس) أي بنســبة  %35مــن رأس مــال الشــركة املصــدر واملدفــوع قبــل
الزيــادة ،وبقيمــة إجماليــة بعــد إضافــة عــاوة اإلصــدار قدرهــا  104,946,661د.ك
(مائــة وأربعــة مليــون وتســعمائة وســتة وأربعــون ألفــا وســتمائة وواحــد وســتون
دينــار كويتــي).

املساهمات العينية

ال يوجد.

املساهمون املؤهلون أصحاب حق
األولوية في االكتتاب في أسهم الطرح

أصحــاب حــق األولويــة واملســاهمني املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي
الشــركة املصــدرة لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك فــي ختــام التــداول
لــدى البورصــة فــي تاريــخ االســتحقاق أو الذيــن حصلــوا علــى حقــوق األولويــة
ســواء خــال فتــرة تــداول حقــوق األولويــة أو بالتنــازل.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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تاريخ االستحقاق أو تاريخ السجل

هو يوم املوافق  28مارس

خيارات املساهمني املؤهلني بالنسبة
ألسهم االكتتاب

يكون للمكتتبني املؤهلني اللجوء إلى اخليارات التالية بالنسبة ألسهم االكتتاب:

2022

1.ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم اإلكتتاب.
2.ممارســة حقهــم فــي أولويــة االكتتــاب فــي أســهم االكتتــاب وأســهم االكتتــاب
اإلضافيــة.
3.التداول على كل أو جزء من حقوق األولوية وفقا لقواعد بورصة الكويت.
4.التنــازل بــدون مقابــل عــن حقهــم فــي أولويــة االكتتــاب فــي أســهم االكتتــاب
الــى مســاهم أخــر أو أي شــخص أخــر وفــق اآلليــة املعتمــدة لذلــك مــن بورصــة
الكويــت ووكالــة املقاصــة الكويتيــة وذلــك قبــل قفــل بــاب االكتتــاب بخمســة أيام
علــى األقــل (وتتــم أي مــن تلــك التنــازالت وفقــا للقواعــد ذات الصلــة واملطبقــة
مــن قبــل بورصــة الكويــت ووكالــة املقاصــة) ،أو
5.االمتناع عن اللجوء إلى أي من اخليارات السابقة.

فترة االكتتاب

يفتــح بــاب االكتتــاب اعتبــاراً مــن بدايــة يــوم  3أبريــل ( 2022الــذي يدخــل فــى
فتــرة االكتتــاب) وينتهــي فــي نهايــة يــوم  21أبريــل ( 2022الــذي يدخــل فــي فتــرة
االكتتــاب) ،وإذا مت تغطيــة كامــل االكتتــاب قبــل ذلــك التاريــخ فيحــق للشــركة
املصــدرة وقــف وإغــاق بــاب االكتتــاب قبــل التاريــخ احملــدد لالنتهــاء .وفــي جميــع
األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا االكتتــاب فــي جميــع أســهم اإلصــدار يجــوز ملجلــس
إدارة الشــركة املصــدرة متديــد فتــرة االكتتــاب لفتــرة أو فتــرات أخــرى مماثلــة أو
أقــل بحيــث ال تزيــد مــدة االكتتــاب األصليــة ومتديداتهــا فــي مجموعهــا عــن ثالثــة
أشــهر شــريطة احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال.

التصرف في حقوق األولوية

يجــوز التصــرف فــي حقــوق األولويــة بالتــداول حســب ســعر تــداول حقــوق األولويــة
لــدي بورصــة الكويــت أو التنــازل عنهــا دون مقابــل ودون قيــد ووفقــاً للقواعــد
املعمــول بهــا لــدى كل مــن بورصــة الكويــت والشــركة الكويتيــة للمقاصــة.

اجلدول الزمني إلدراج حقوق األولوية

تشــكل املوافقــة علــى هــذه النشــرة موافقــة علــى إدراج وتــداول حقــوق األولويــة
خــال فتــرة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح.
ويبــدأ إدراج حقــوق األولويــة اعتبــارا مــن تاريــخ بــدء االكتتــاب فــي هــذه احلقــوق
ويتــم إلغــاء اإلدراج مبجــرد إفصــاح الشــركة املدرجــة عــن نتائــج االكتتــاب فــي زيــادة
رأس املــال .ويشــترط إلدراج واســتمرار تــداول حقــوق األولويــة أن تظــل أســهم
الشــركة املصــدرة متداولــة فــي بورصــة الكويــت طــوال فتــرة االكتتــاب فــي حقــوق
األولويــة.
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سعر االكتتاب في أسهم الطرح

 200فلــس (مائتــي فلــس كويتــي) للســهم الواحــد (ميثــل القيمــة اإلســمية لــكل ســهم
مبقــدار مائــة فلــس مضافـاً إليهــا عــاوة إصــدار قدرهــا مائــة فلــس).

القيمة االسمية لسهم اإلصدار

 100فلس كويتي (مائة فلس كويتي) للسهم الواحد.

عالوة اإلصدار لسهم اإلصدار

 100فلس كويتي (مائة فلس كويتي) للسهم الواحد.

السعر املرجعي لتداول حقوق األولوية

تقــوم بورصــة الكويــت بتحديــد الســعر املرجعــي فــي أول يــوم تــداول حلقــوق
األولويــة وفــق األليــة الــواردة بقواعــد البورصــة وهــي طبــق للمعادلــة التاليــة :ســعر
إقفــال الســهم فــي اليــوم الســابق لبــدء تــداول تلــك احلقــوق – ســعر االكتتــاب
(القيمــة االســمية  +عــاوة اإلصــدار) ،وميكــن أن يتغيــر ســعر حقــوق األولويــة
خــال فتــرة االكتتــاب.

حق األولوية في االكتتاب في األسهم

وافقــت الشــركة املصــدرة واجلهــات الرقابيــة علــى زيــادة رأس املــال الشــركة
املصــدرة املصــدر واملدفــوع احلالــي بزيــادة قدرهــا  52,473,330.5د.ك ،موزعــة
علــى  524,733,305ســهم عــادي ،بقيمــة  200فلــس للســهم الواحــد (ميثــل القيمــة
اإلســمية لــكل ســهم مبقــدار  100فلــس مضاف ـاً إليــه عــاوة إصــدار قدرهــا 100
فلــس) ،تخصــص للمســاهمني املقيديــن فــي ســجالت الشــركة املصــدرة فــي تاريــخ
االســتحقاق بالنســبة والتناســب كل بنســبة حصــة مســاهمته فــي رأســمال الشــركة
املصــدرة ،وذلــك خــال فتــرة االكتتــاب الــواردة فــي هــذه النشــرة وطبقـاً للقوانــن
ذات الصلــة.
وألصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مال الشــركة املصدرة
التصــرف عــن حقــوق األولويــة بالتــداول حســب ســعر تــداول حقــوق األولويــة لــدي
بورصــة الكويــت أو التنــازل عنهــا دون مقابــل دون قيــد ووفق ـاً للقواعــد املعمــول
بهــا لــدى كل مــن بورصــة الكويــت والشــركة الكويتيــة للمقاصــة .وفــى حالــة عــدم
قيــام املســاهم باالكتتــاب أو التصــرف فــي حقــوق األولويــة يعتبــر ذلــك تنــازالً منــه
عــن حقــه فــي األولويــة باالكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس املــال لصالــح مســاهمني
حاليــن وجــدد وفقــا لقــرار مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ 30
ينايــر .2022

االكتتاب في فائض أسهم الطرح

يحــق للمكتتبــن املؤهلــن االكتتــاب فــي فائــض أســهم اإلكتتــاب باإلضافــة إلــى
أســهم حــق األولويــة .كمــا يكــون ســعر اإلكتتــاب فــي أســهم اإلكتتــاب اإلضافيــة
("أســهم اإلكتتــاب اإلضافيــة")  200فلــس كويتــي عــن كل ســهم طــرح إضافــي .وفــي
حالــة عــدم قيــام املكتتــب املؤهــل باالكتتــاب أو بيــع أو التنــازل عــن حقــوق األولويــة
فــي االكتتــاب ،يعتبــر ذلــك تنــازالً منــه عــن حقــه فــي األولويــة باالكتتــاب فــي أســهم
زيــادة رأس املــال لصالــح املكتتبــن الذيــن يرغبــون باالكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم
يفــوق النســبة املخصصــة لــكل منهــم.
وألصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال اجلهــة املصــدرة
أن يبيعــوا فــي البورصــة هــذه احلقــوق حتــى قبــل خمســة أيــام عمــل من انتهــاء فترة
االكتتــاب فــي حقــوق األولويــة ،كمــا يحــق لهــم التنــازل عنهــا دون مقابــل لــدى وكالــة
املقاصــة خــال مــدة االكتتــاب فــي اســهم زيــادة رأس املــال للمســاهمني بالشــركة أو
لغيرهــم وذلــك حتــى قبــل خمســة أيــام عمــل مــن انتهــاء فتــرة االكتتــاب وذلــك وفــق
القواعــد واإلجــراءات املعمــول بهــا لــدى كل مــن بورصــة الكويــت والشــركة الكويتيــة
للمقاصــة ووفــق مــا جــاء فــي هــذه النشــرة.
ســيتم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا ،إن ُوجــدت ،أوال إلــى
املســاهمني املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح
يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك وفــق القواعــد املعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن ،ثــم
ملســاهمني أخريــن وبعدهــا ملســاهمني جــدد.

احلد األدنى لالكتتاب

سهم ( )1واحد.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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كسور األسهم

ال يجــوز االكتتــاب بكســور األســهم ،وحيثمــا يكــون ضروريــاً يتــم تقريــب عــدد
أســهم االكتتــاب التــي يســتحقها املكتتــب املؤهــل إلــى أقــرب عــدد صحيــح .وتنفــرد
الشــركة املُصــدرة وحدهــا بحــق التصــرف فــي كســور األســهم .كمــا يكــون للشــركة
املصــدرة تســجيل كســور األســهم بســجل املســاهمني كأســهم خزينــة مــع مراعــاة
احلــد األعلــى املســموح مللكيــة الشــركة ألســهمها .وفــي جميــع األحــوال لــن يتــم
إصــدار كســور أســهم االكتتــاب بــأي شــكل مــن األشــكال (راجــع قســم "أحــكام
وشــروط وتعليمــات االكتتــاب").

تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي لألســهم واســتكمال كافــة
اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة إلصــدار األســهم وقيدهــا لــدي اجلهــات الرقابيــة
ولــدي الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ،ســيتم تــداول أســهم الطــرح فــي بورصــة الكويت
دون قيــد ولتكــون فــي ذات املرتبــة التــي تتمتــع بهــا جميــع أســهم الشــركة املُصــدرة،
ودون متييــز فيمــا بينهــم.

تخصيص أسهم الطرح

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح بــن املســاهمني املؤهلــن ومــن آلــت إليهــم حقــوق
األولويــة الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد مــن أســهم الطــرح بالنســبة والتناســب كل
بنســبة حصــة مســاهمته فــي األســهم املصــدرة فــي تاريــخ االســتحقاق .وســوف
يتــم تخصيــص فائــض األســهم املكتتــب بهــا ،فيمــا يجــاوز حــق األولويــة والتــي قــد
تنتــج عــن عــدم قيــام بعــض املســاهمني مبمارســة حــق األولويــة ،أوال للمســاهمني
املؤهلــن الذيــن يرغبــون باالكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم يفــوق النســبة املخصصــة
لــكل منهــم وبالنســبة والتناســب فيمــا بينهــم ،وإال مت تخصيصهــا ملســاهمني أخريــن
وبعدهــا ملســاهمني جــدد وذلــك وفــق القواعــد املعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن.
وســوف يتــم تدويــر عــدد األســهم التــي يتــم تخصيصهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح
ويكــون للشــركة املُصــدرة احلــق املطلــق للتصــرف فــي كســور األســهم ،إن ُوجــدت،
دون إمكانيــة إصــدار كســور األســهم.

رد مبالغ االكتتاب الفائضة

ســيتم ســداد قيمــة االكتتــاب مــن قبــل املكتتبــن خــال مــدة االكتتــاب وقبــل تاريــخ
قفــل بــاب االكتتــاب كحــد أقصــى وإن وجــد أي فائــض فــي املبالــغ التــي ســيقوم
املكتتبــن بتحويلهــا إلــى حســاب االكتتــاب فســيتم رد تلــك املبالــغ خــال مــدة ال
تزيــد عــن ( 5خمســة أيــام عمــل) مــن تاريــخ تخصيــص األســهم وبــدون أي فوائــد.

غرض واستخدام عوائد إصدار األسهم

ســوف يســتخدم عوائــد اإلصــدار فــي االســتمرار فــي تطويــر أعمــال الشــركة
املصــدرة لتحقيــق منــو فــي عوائــد الشــركة املصــدرة وتطبيــق خططهــا وأهدافهــا
املســتقبلية .باإلضافــة إلــى تغطيــة مصاريــف اإلصــدار وبعــض املصاريــف التــي
يتحملهــا علــى زيــادة راس املــال.

رسوم االكتتاب

لــن يتــم فــرض رســوم اكتتــاب علــى األســهم حيــث تتحمــل الشــركة املصــدرة كافــة
تكاليــف اإلصــدار.

تكاليف اإلصدار

مــن املتوقــع أن تبلــغ التكاليــف اإلجماليــة لإلصــدار مبــا تشــمله مــن تســويق وأتعــاب
استشــارات قانونيــة وتكاليــف طباعــة نشــرة اإلصــدار وغيــر ذلــك مــن التكاليــف
واملصروفــات املتعلقــة باإلصــدار بحــد أقصــى مبلــغ  500,000د.ك( .خمســمائة
ألــف دينــار كويتــي).

موجز املركز املالي املجمع في 30
سبتمبر 2021

املوجودات 1,270.8 :مليون دينار كويتي
رأس املال املدفوع 149.9 :مليون دينار كويتي
املطلوبات 727.0 :مليون دينار كويتي
حقوق املساهمني 396.8 :مليون دينار كويتي

موجز املركز املالي املجمع في 31
ديسمبر 2020

املوجودات 1,187.3 :مليون دينار كويتي
رأس املال املدفوع 142.8 :مليون دينار كويتي
املطلوبات 724.1 :مليون دينار كويتي
حقوق املساهمني 326.9 :مليون دينار كويتي

موجز املركز املالي املجمع في 31
ديسمبر 2019

املوجودات 1,244.5 :مليون دينار كويتي
رأس املال املدفوع 142.8 :مليون دينار كويتي
املطلوبات 735.9 :مليون دينار كويتي
حقوق املساهمني 378.0 :مليون دينار كويتي

موجز املركز املالي املجمع في 31
ديسمبر 2018

املوجودات 1,202.7 :مليون دينار كويتي
رأس املال املدفوع 136.0 :مليون دينار كويتي
املطلوبات 706.4 :مليون دينار كويتي
حقوق املساهمني 352.7 :مليون دينار كويتي

إصدارات األوراق املالية السابقة
نوع اإلصدار
(أسهم منحة /زيادة نقدية)

القيمة اإلجمالية
لإلصدار
شام ً
ال القيمة اإلسمية
وعالوة اإلصدار (دينار
كويتي)

السنة

تاريخ التأشير
بالسجل التجاري

عدد األسهم
املصدرة (سهم)

إجمالي القيمة
اإلسمية لإلصدار
(دينار كويتي)

2005

20/6/2006

74,674,120

7,467,412

7,467,412

2006

20/6/2006

248,913,736

24,891,374

149,348,242

منحة

%10

2006

15/4/2007

107,032,907

10,703,290

10,703,290

منحة

%10

2007

6/5/2014

117,736,196

11,773,620

11,773,620

منحة

%5

2013

22/6/2014

64,754,908

6,475,491

6,475,491

منحة

%5

2018

19/5/2019

67,992,653

6,799,265

6,799,265

منحة

%5

2020

23/5/2021

71,392,286

7,139,229

7,139,229

منحة

%10

زيادة رأس مال

%33.3

تاريــخ قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة متــت املوافقــة علــى إصــدار األســهم مبوجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة
ملســاهمي الشــركة املصــدرة ومجلــس الصــادر بتاريــخ  30ينايــر  2022بنــاء علــى قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة
للشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ  20ديســمبر  2021والــذى صــرح ملجلــس اإلدارة
إدارتهــا باملوافقــة علــى اإلصــدار
بزيــادة رأس املــال املصــدر فــي حــدود املصــرح بــه واملنشــور فــي الكويــت اليــوم فــي
العــدد  1567بتاريــخ  2ينايــر  2022واملؤشــر بــه بالســجل التجــاري للشــركة املصــدرة
لــدي وزارة التجــارة والصناعــة بتاريــخ  11ينايــر .2022
مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب

شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع.
شــرق ،قطعــة  ،1شــارع أحمــد اجلابــر ،بــرج يونيفرســال ،الطابــق الثالــث ،صنــدوق
بريــد  ،23444الصفــاة  ،13095الكويــت.

وكالة املقاصة

الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك (مقفلــة)  -الكويــت ص.ب ،22077 .الصفــاة
 ،13081الكويــت.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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املستشار القانوني

مكتــب احلســام ليجــال
القانونيــة واحملامــاة.

()Al-Hossam Legal

الطرقــي وشــركاه لالستشــارات

برج كيبكو ،الدور  ،42ص.ب ،1364 :الصفاة  ،13014الكويت
القانون الواجب التطبيق

قوانني دولة الكويت.

االختصاص القضائي

محاكم دولة الكويت.

يوم العمل

أي يــوم تباشــر فيــه بورصــة الكويــت أعمــال التــداول املعتــادة ،وألغــراض عمليــة
االكتتــاب يجــب أن يكــون أيضــا اليــوم الــذي تفتــح فيــه البنــوك ملباشــرة أعمالهــا
العامــة فــي دولــة الكويــت (باســتثناء أيــام اجلمعــة والســبت) وباســتثناء أيــام
العطــات الرســمية.

أعضاء مجلس إدارة الشركة املصدرة

السيد /سعد محمد السعد
السيد /سليمان حمد الداللي
السيد/عبد العزيز ابراهيم الربيعة
السيد /علي مراد بهبهاني

السيد /حسام فوزي اخلرافي
الدكتور /عبد العزيز راشد الراشد
السيد /محمد عبد احملسن العصفور
السيدة /مها خالد الغنيم
السيد /صالح خالد الفليج
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الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

البيانات املتعلقة بأسهم الطرح
أسهم اإلصدار
ســتقوم الشــركة املصــدرة بطــرح عــدد  524,733,305ســهم عــادي بنســبة  %35مــن رأس مــال الشــركة املصــدر واملدفــوع قبــل
الزيــادة.
سعر الطرح للسهم الواحد وقيمة اإلصدار
حــدد ســعر الطــرح عنــد  200فلــس (مائتــي فلــس كويتــي) للســهم الواحــد شــام ً
ال  100فلــس (مائــة فلــس كويتــي) القيمــة
اإلســمية مضاف ـاً إليــه  100فلــس (مائــة فلــس كويتــي) عــاوة إصــدار .وتبلــغ القيمــة اإلســمية اإلجماليــة ألســهم الطــرح مبلــغ
 52,473,330.5د.ك( .اثنــان وخمســون مليو ًنــا وأربعمائــة وثالثــة وســبعون ألفــا وثالثمائــة وثالثــون دينــار كويتــي خمســمائة فلــس
ال غيــر) وبقيمــة إجماليــة بعــد إضافــة عــاوة اإلصــدار قدرهــا  104,946,661د.ك( .مائــة وأربعــة ماليــن وتســعمائة وســتة
وأربعــون ألــف وســتمائة وواحــد وســتون دينــار كويتــي ال غيــر).
القيمة العادلة حسب تقرير مقوم األصول
مت تقييــم ســهم شــركة الصناعــات الوطنيــة القابضــة ش.م.ك.ع .لغــرض زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم
عاديــة تطــرح لالكتتــاب العــام وفقـاً ألحــكام القانــون رقــم ( )7لســنة  2010والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا ،مــن قبــل شــركة بــي
دي او لالستشــارات االقتصاديــة واإلداريــة ( - )BDOمقيــم األصــول املعتمــد مــن قبــل هيئــة أســواق املــال .حيــث قامــت BDO
بتقييــم ســهم الشــركة املصــدرة تقييمـاً عــادالً مســتق ً
ال كمــا فــي اخــر بيانــات ماليــة ،وســيتم تقــدمي تقريــر التقييــم ضمــن طلــب
املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال املقــدم مــن قبــل الشــركة املصــدرة إلــى هيئــة أســواق املــال.
مت اتبــاع طريقــة تقييــم أصــول املجموعــة كل علــى حــدا ومــن ثــم جمعهــا ( ،)Sum of partsبحيــث اســتخدمت ثالثــة أســاليب
لتقييــم أصــول املجموعــة كمــا يلــي:
•طريقة التدفقات النقدية املخصومة.
•طريقة صافي قيمة املوجودات املعدلة.
•طريقة التقييم النسبي (مضاعفات السوق).
وبناء عليه بلغ تقييم املجموعة حسب تقرير مقوم األصول املعتمد  424فلسا.
البيانات السوقية للسهم
وفيما يلي البيانات السوقية لسهم املجموعة كما في  23يناير :2022
بيانات سهم شركة الصناعات الوطنية القابضة
سعر اقفال السهم (فلس)

القيمة السوقية للشركة (مليون دينار كويتي)

اعلى /واقل سعر سوقي خالل اخر  52اسبوع (فلس)
متوسط السعر السوقي خالل اخر  52اسبوع (فلس)

متوسط السعر السوقي خالل اخر ستة أشهر (فلس)

القيمة الدفترية للسهم كما في  30سبتمبر ( 2021فلس)

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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حساب عالوة اإلصدار
مت حتديد عالوة اإلصدار بعد مراجعة مجلس اإلدارة للشركة املصدرة لكل مما يلي:
	-القيمة العادلة للسهم التي مت تقييمها من قبل مقوم األصول عند  424فلس كويتي للسهم الواحد.
	-القيمة الدفترية للسهم عند  270فلسا للسهم الواحد.
	-حســاب املتوســط احلســابي للســعر الســوقي لســهم الشــركة املصــدرة خــال اخــر ســتة أشــهر وهــو  259فلســا للســهم
الواحــد.
باإلضافة إلى مراجعة ربحية/خسارة السهم خالل عام .2020
ومن ثم مت حتديد نسب متساوية للترجيح املخصص لكل مما سبق كما يلي:
سعر السهم املرشح حلساب
القيمة العادلة لسهم شركة الصناعات الوطنية
القيمة العادلة من قبل
سعر السهم (فلس) الترجيح املخصص
كما في  23يناير 2022
مجلس اإلدارة (فلس)
%33.4
424
142
تقييم شركة بي دي او ()BDO
%33.3
270
90
القيمة الدفترية للسهم كما في  30سبتمبر 2021
%33.3
259
86
متوسط السعر السوقي خالل اخر ستة شهر
 318فلس
القيمة العادلة
وبنــاء علــى مــا تقــدم وإســتنادا علــى آخــر بيانــات مرحليــة مكثفــة مجمعــة صــادرة عــن الشــركة املصــدرة لفتــرة التســعة أشــهر
املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  ،2021إضافــة إلــى النســب واملؤشــرات الســوقية لســهم الشــركة املصــدرة والتقييمــات الــواردة أعــاه،
قــرر مجلــس إدارة شــركة الصناعــات الوطنيــة القابضــة ش.م.ك.ع .أن يكــون ســعراالكتتاب فــي زيــادة رأس املــال املصــدر
واملدفــوع بقيمــة  200فلــس للســهم الواحــد (متضمنــا  100فلــس قیمــة اســمية و 100فلــس عــاوة إصــدار للســهم) .وعليــه
تكــون القيمــة اإلجماليــة لزيــادة رأس املــال املصــدر واملدفــوع  104,946,661دينــار كويتــي متضمنــة قيمــة اســمية قدرهــا
 52,473,330.5دينــار كويتــي وعــاوة اإلصــدار قدرهــا  52,473,330.5دينــار كويتــي.
وميثــل ســعر االكتتــاب نســبة خصــم قدرهــا  %35عــن القيمــة العادلــة للســهم حســب مقــوم األصــول ،ونســبة خصــم قدرهــا
عــن القيمــة العادلــة املعدلــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ونســبة خصــم قدرهــا  %34آخــر ســعر ســوقي كمــا فــى  23ينايــر ،2022
ونســبة خصــم قدرهــا  %26عــن القيمــة الدفتريــة للســهم كمــا فــي  30ســبتمبر  ،2021ويأتــي هــذا فــي ســياق تعزيــز مشــاركة
مســاهمي الشــركة املصــدرة فــي اإلكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة املصــدرة وبالتالــي تنفيــذ اغــراض اإلصــدار وهــو
وتطويــر أعمــال الشــركة املصــدرة و متويــل العمليــات املســتقبلية للشــركة.

%37

حق األولوية في االكتتاب في األسهم
وافقــت الشــركة املصــدرة واجلهــات الرقابيــة علــى زيــادة رأس املــال الشــركة املصــدرة املصــدر واملدفــوع احلالــي بزيــادة قدرهــا
 52,473,330.5د.ك ،موزعــة علــى  524,733,305ســهم عــادي ،بقيمــة  200فلــس للســهم الواحــد (ميثــل القيمــة اإلســمية لــكل ســهم
مبقــدار  100فلــس مضافــاً إليــه عــاوة إصــدار قدرهــا  100فلــس) ،تخصــص للمســاهمني املقيديــن فــي ســجالت الشــركة
املصــدرة فــي تاريــخ االســتحقاق بالنســبة والتناســب كل بنســبة حصــة مســاهمته فــي رأســمال الشــركة املصــدرة ،وذلــك خــال
فتــرة االكتتــاب الــواردة فــي هــذه النشــرة وطبقـاً للقوانــن ذات الصلــة.
وفــى حالــة عــدم قيــام املســاهم باالكتتــاب يعتبــر ذلــك تنــازالً منــه عــن حقــه فــي األولويــة باالكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس املــال
لصالــح مســاهمني حاليــن وجــدد ،وقــد قــام مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة مبوجــب قــراره الصــادر بتاريــخ  30ينايــر 2022
باملوافقــة علــى حــق املســاهمني ذوي حــق األولويــة وكذلــك مســتثمرين جــدد فــي االكتتــاب فــي فائــض األســهم التــي لــم يقــم
املســاهمني أصاحــب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فيهــا ،وفــي التصــرف فــي كســور األســهم علــى الوجــه الــذي يــراه مالئمــا طبقــا
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ألحــكام القانــون .وألصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة املصــدرة التصــرف فــي حقــوق
األولويــة بالتــداول حســب ســعر تــداول حقــوق األولويــة لــدي بورصــة الكويــت أو التنــازل عنهــا دون مقابــل ودون قيــد وذلــك فــي
الفتــرة مــن بــدء االكتتــاب وحتــى قبــل قفــل بــاب االكتتــاب بخمســة أيــام عمــل علــى األقــل ووفقـاً للقواعــد املعمــول بهــا لــدى كل
مــن بورصــة الكويــت والشــركة الكويتيــة للمقاصــة وذلــك خــال مــدة االكتتــاب للمســاهمني بالشــركة املصــدرة أو غيرهــم.
قابلية حتويل أسهم اإلصدار
ال يجوز حتويل أسهم الطرح إلى نوع آخر من األوراق املالية.
تداول أسهم الطرح
بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي لألســهم واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة إلصــدار األســهم
وقيدهــا لــدي اجلهــات الرقابيــة ولــدي الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ،ســيتم تــداول أســهم اإلصــدار فــي بورصــة الكويــت دون قيــد
ولتكــون فــي ذات املرتبــة التــي تتمتــع بهــا جميــع أســهم الشــركة املُصــدرة ،ودون متييــز فيمــا بينهــم.
عدم تغطية االكتتاب
فــي جميــع األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا االكتتــاب جميــع األســهم املطروحــة خــال مــدة االكتتــاب األصليــة ،يجــوز ملجلــس
إدارة الشــركة املصــدرة متديــد فتــرة االكتتــاب لفتــرة أو فتــرات أخــرى مماثلــة أو أقــل بحيــث ال تزيــد مــدة االكتتــاب األصليــة
ومتديداتهــا فــي مجموعهــا عــن ثالثــة أشــهر ،فــإذا لــم يســتنفذ االكتتــاب كل أســهم اإلصــدار فــي نهايــة امليعــاد اجلديــد ،يجــب
علــى الشــركة املصــدرة إمــا الرجــوع عــن زيــادة رأس املــال أو االكتفــاء بالقــدر الــذي مت االكتتــاب فيــه ،وتخفيــض رأس املــال فــي
احلالتــن ،ويتــم القيــد والتأشــير فــي الســجل بالتخفيــض بنــا ًء علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة.
حقوق التصويت ألسهم اإلصدار
لــكل ســهم مــن أســهم اإلصــدار صــوت واحــد ،ولــكل مســاهم احلــق فــي احلضــور والتصويــت فــي اجلمعيــة العامــة .وال يتمتــع
أي مــن املســاهمني بحقــوق امتيــاز فــي التصويــت أو األربــاح .عنــد إصــدار أســهم الزيــادة فــي رأس املــال يحــق للمســاهم املكتتــب
املشــاركة فــي اجتماعــات اجلمعيــة العامــة للشــركة املصــدرة وفــى اســتالم نصيبــه مــن توزيعــات األربــاح متــى مت اإلعــان عنهــا
مــن الشــركة املصــدرة .كمــا يحــق للمســاهمني احلصــول علــى نصيــب مــن عوائــد تصفيــة أصــول الشــركة املصــدرة عنــد التصفيــة
وذلــك بعــد ســداد مديوناتهــا.
نتائج عدم اكتتاب املساهمني املؤهلني
ســوف ينتــج عــن عــدم قيــام مســاهمي الشــركة املصــدرة باالكتتــاب فــي األســهم التــي يحــق لهــم االكتتــاب فيهــا فــي أســهم زيــادة
رأس مــال الشــركة املصــدرة انخفــاض النســبة املئويــة حلصــة مســاهمتهم فــي الشــركة املصــدرة باإلضافــة إلــى انخفــاض القيمــة
الســوقية لألســهم املصــدرة اململوكــة لهــم حاليـاً.
ممارسة حقوق األولوية ووسائل التصرف املتاحة في حقوق األولوية
يكون للمساهمني املؤهلني اللجوء إلى التصرفات التالية:

•يجوز للمساهمني املؤهلني ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً.
•يجوز للمساهمني املؤهلني ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح واالكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية.
•يجــوز للمســاهمني املؤهلــن وغيرهــم ممــا آلــت إليهــم حقــوق األولويــة تــداول حقــوق األولويــة بالبيــع و/أو الشــراء خــال
فتــرة االكتتــاب وحتــى قبــل قفــل بــاب االكتتــاب بخمســة أيــام عمــل علــى األقــل ويتــم التــداول وفق ـاً للقواعــد ذات الصلــة
واملطبقــة مــن قبــل البورصــة.
•يجــوز للمســاهمني املؤهلــن وغيرهــم ممــا آلــت إليهــم حقــوق األولويــة التنــازل بــدون مقابــل عــن حقهــم فــي أولويــة االكتتــاب
فــي أســهم الطــرح (وفــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة حســب األحــوال (أو فــي جــزء منهــا) وفــق اآلليــة املعتمــدة
لذلــك خــال فتــرة االكتتــاب وحتــى قبــل قفــل بــاب االكتتــاب بخمســة أيــام عمــل علــى األقــل ،وتتــم أي مــن تلــك التنــازالت
وفقـاً للقواعــد ذات الصلــة واملطبقــة مــن قبــل البورصــة ووكالــة املقاصــة أو
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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•يجــوز للمســاهمني املؤهلــن وغيرهــم ممــا آلــت إليهــم حقــوق األولويــة االمتنــاع عــن اللجــوء إلــى أي مــن اخليــارات الســابقة
ســواء عــن طريــق التــداول أو التنــازل أو ممارســة حــق أولويــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح وتــرك احلــق فــي االكتتــاب فــي
األســهم غيــر املكتتــب فيهــا إلــى باقــي املســاهمني.
وفــي جميــع األحــوال ال يحــق ملــن تصــرف بحقــوق األولويــة بالتــداول علــى كل أو جــزء منهــا أو التنــازل عنهــا بــدون مقابــل أن
يكتتــب فــي حقــوق األولويــة ويعتبــر اكتتابــه فــي هــذه احلقــوق املتصــرف فيهــا باطـ ً
ا إال أنــه يكــون ملــن آلــت إليــه حقــوق األولويــة
أن يكتتــب فــي األســهم املقــررة لهــذه احلقــوق ،كمــا يحــق لــه التصــرف بهــا علــى النحــو املقــرر فــي القواعــد املعمــول بهــا لــدى
هيئــة أســواق املــال وبورصــة الكويــت والشــركة الكويتيــة للمقاصــة حتــى قبــل قفــل بــاب االكتتــاب بخمســة أيــام عمــل علــى األقــل.
احلد األقصى لالكتتاب وامللكية
يتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا ،إن ُوجــدت ،إلــى املكتتبــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن
أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك أوال للمســاهمني املؤهلــن علــى أســاس نســبة عــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة
إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املكتتبــن االكتتــاب فيهــا وبالنســبة والتناســب فيمــا بينهــم وإال ملســاهمني آخرين بالنســبة
والتناســب بــن مــا ميلكونــه مــن أســهم فــي رأس مــال الشــركة املصــدرة وعــدد األســهم اإلضافيــة املتبقيــة ثــم ملســاهمني جــدد
بالنســبة والتناســب فيمــا بــن عــدد األســهم املطلــوب االكتتــاب فيهــا وعــدد األســهم املتبقيــة .ويجــوز متلــك أي نســبة مــن أســهم
الشــركة املصــدرة فــي أي وقــت وذلــك وفقـاً للقانــون والقــرارات الوزاريــة ولوائــح هيئــة أســواق املــال التــي تصــدر مــن وقــت إلــى
أخر.
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أحكام و شروط وتعليمات اإلكتتاب
اتفاقية االكتتاب
اتفــق مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب مــع الشــركة املصــدرة مبوجــب اتفاقيــة االكتتــاب ،وشــرط اســتيفاء بعــض الشــروط ذات
الصلــة ،ببــذل العنايــة الالزمــة مــن أجــل العــرض علــى املكتتبــن لالكتتــاب فــي األســهم بســعر اإلصــدار مــع عــاوة اإلصــدار.
ومديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب غيــر ملــزم باالكتتــاب بــأي مــن األســهم التــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل املســاهمني
واملســتثمرين احملتملــن.
فترة االكتتاب
يبــدأ االكتتــاب بدايــة مــن تاريــخ  3أبريــل ( 2022الــذي يدخــل فــي فتــرة االكتتــاب) وينتهــي فــي نهايــة يــوم  21أبريــل ( 2022الــذي
يدخــل فــي فتــرة االكتتــاب) ،وإذا مت تغطيــة كامــل االكتتــاب فــي جميــع أســهم اإلصــدار قبــل ذلــك التاريــخ ،فيحــق للشــركة
املصــدرة عندئــذ وقــف وإغــاق بــاب االكتتــاب قبــل التاريــخ احملــدد لالنتهــاء.
املكتتبني
حــق األولويــة فــي الطــرح متــاح ملســاهمي الشــركة املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة فــي تاريــخ االســتحقاق/
تاريــخ الســجل أو ملــن آلــت إليــه حقــوق األولويــة .وســيتم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا ،إن ُوجــدت ،إلــى
املســاهمني املؤهلــن أو ملــن آلــت إليــه حقــوق األولويــة الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد
املخصــص أو ملســاهمني جــدد لهــم وذلــك وفــق القواعــد املعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن .ويكــون قــرار التخصيــص نهائيـاً ودون أي
مســؤولية علــى الشــركة املُصــدرة أو وكيــل االكتتــاب.
عدم تغطية االكتتاب
فــي جميــع األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا االكتتــاب جميــع األســهم املطروحــة خــال فتــرة االكتتــاب األصليــة ،يجــوز ملجلــس
إدارة الشــركة املصــدرة فتــح بــاب االكتتــاب ملــدة أخــرى بحيــث ال تتجــاوز مــدة االكتتــاب األصليــة ومتديداتهــا عــن ثالثــة أشــهر
شــريطة احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى أي متديــد لفتــرة االكتتــاب ،فــإذا لــم يســتنفذ االكتتــاب كل األســهم
خــال فتــرة االكتتــاب األصليــة والتمديــدات الالحقــة ،يجــب علــى الشــركة املصــدرة إمــا الرجــوع عــن زيــادة رأس املــال أو االكتفــاء
بالقــدر الــذي مت االكتتــاب فيــه ،وتخفيــض رأس املــال فــي احلالتــن ،ويتــم القيــد والتأشــير فــي الســجل بالتخفيــض بنــا ًء علــى
قــرار الشــركة املصــدرة .وفــي حالــة الرجــوع عــن زيــادة رأس املــال ،لــن يتمكــن أصحــاب حقــوق األولويــة مــن ممارســة حقهــم فــي
االكتتــاب فــي األســهم املقــررة لهــذه احلقــوق مــا ميكــن أن يــؤدي إلــى خســارة مشــتري صاحــب حــق األولويــة للثمــن املســدد منــه
مقابــل احلــق دون أن يكــون لهــم حــق الرجــوع علــى الشــركة املصــدرة أو علــى وكيــل االكتتــاب بــأي مطالبــة أو تعويــض.
إجراءات االكتتاب
ً
لــن يتــم قبــول مبالــغ اإلكتتــاب نقــدا .ويجــب ســداد مبالــغ االكتتــاب بالكامــل عــن طريــق خدمــة  K-NETأو عــن طريــق التحويــل
البنكــي (كمبلــغ صافــي دون رســوم مــن قبــل كل مــن البنــك احملــول والبنــك احملــول لــه) علــى حســاب االكتتــاب (غيــر منتــج
للفائــدة) ،وذلــك كلــه علــى النحــو املبــن التالــى:
أوال :آلية اإلكتتاب في زيادة رأس مال من خالل النظام اآللي مببلغ  10,000د.ك .أو أقل
يتيــح موقــع  https://ipo.com.kwاالكتتــاب فــي زيــادة رأس املــال خــال فتــرة االكتتــاب ملمارســة حقــوق األولويــة بحيــث يتــم
الســداد عــن طريــق خدمــة  K-NETوذلــك علــى مــدار  24ســاعة خــال  7أيــام فــي األســبوع طــوال فتــرة االكتتــاب (علــى أن يقفــل
بــاب اإلكتتــاب فــي الســاعة  13:30ظهــراً مــن اليــوم األخيــر لإلكتتــاب).

تنبيــه :يجــب علــى املكتتــب التأكــد مــن البنــك اخلــاص بــه مــن احلــد املســموح لــه للدفــع عبــر اإلنترنــت مــن خــال بطاقــة الدفــع
.K-NET
يقوم املكتتب بالتالي:
1.الدخول عبر تطبيق الهاتف احملمول (أندرويد  )iOS / Android -أو املوقع اإللكتروني عن طريق الرابط:

https://ipo.com.kw

2.إختيار إكتتاب زيادة رأس املال في الشركة املطلوبة.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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3.إدخــال البيانــات الشــخصية التاليــة :الرقــم املدنــي (أو رقــم الســجل التجــاري لألشــخاص اإلعتباريني) ،والبريــد اإللكتروني،
ورقــم الهاتف.
4.يقوم املكتتب بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب بها.
5.سداد املبلغ عن طريق خدمة الكي نت (.)K-NET
6.استالم وصل اإلكتتاب عن طريق البريد اإللكتروني واملوبايل.
ثانيا :آلية اإلكتتاب في زيادة رأس مال من خالل النظام اآللي مببلغ أكثر من  10,000د.ك.
1.الـدخـول عـبـر تـطـبـيـق الـهـاتـف الـمـحمول (أندرويد -

 )iOS / Androidأو املوقع اإللكتروني عن طريق الرابطhttps://ipo.com.kw :

2.إختيار إكتتاب زيادة رأس املال في الشركة املطلوبة.
3.إدخــال البيانــات الشــخصية التاليــة :الرقــم املدنــي (أو رقــم الســجل التجــاري لألشــخاص اإلعتباريني) ،والبريــد اإللكتروني،
ورقــم الهاتف.
4.يقوم املكتتب بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب بها.
5.طباعة منوذج طلب اإلكتتاب.
6.يتوجــه املكتتــب إلــى البنــك اخلــاص بــه وتقــدمي صــورة مــن منــوذج طلــب االكتتــاب املطبوعــة مــن الرابــط أعــاه واملدخــل بهــا
كافــة البيانــات الالزمــة ويقــوم بتحويــل مبالــغ االكتتــاب بالكامــل عــن طريــق حتويــل بنكــي (كمبلــغ صافــي دون رســوم مــن
قبــل كل مــن البنــك احملــول والبنــك احملــول لــه) إلــى احلســاب املصرفــي (الغيــر منتــج للفائــدة) ،واملذكــور أدنــاه:
اسم البنك
رقم احلساب
اسم احلساب
أيبان ()IBAN
سويفت كود ()Swift Code

بنك الكويت الوطني
1000450837

Kuwait Financial Centre - Clients - Collection
KW46 NBOK 0000 0000 0000 1000 4508 37
NBOKKWKW

7.يقوم املكتتب باحلصول على قسيمة إيداع أصلية باملبلغ احملول من البنك اخلاص به.
8.يتوجــه املكتتــب إلــى مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع الواقــع فــي شــارع اخلليــج العربــي ،بــرج أحمــد ،الــدور اخلامــس لتقــدمي
منــوذج طلــب االكتتــاب و املســتندات املدرجــة فــي بنــد "املســتندات املطلوبــة عنــد تقــدمي طلــب االكتتــاب" الــواردة فــي هــذه
النشــرة وذلــك مــن الســاعة  10:00صباح ـاً وحتــى  13:30ظهــراً ،خــال أيــام األحــد إلــى اخلميــس (باســتثناء أيــام العطــل
الرســمية) طــوال فتــرة اإلكتتــاب.
 9.يقوم وكيل املقاصة واإليداع بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب.
	10.فيمــا يخــص الشــركات التــي تديــر احملافــظ اإلســتثمارية نيابــة عــن عمالئهــا :يتــم تقــدمي البيانــات التفصيليــة لإلكتتــاب
وفقـاً لإلجــراءات والنمــوذج املعــد مــن قبــل مديــر اإلصــدار ووكيــل اإلكتتــاب أو أي جهــة يحددهــا لتقــدمي اخلدمــات املســاندة
لــه إضافــة الــى منــوذج ابــداء الرغبــة ،وتعتبــر البيانــات التفصيليــة املذكــورة فــي تلــك النمــوذج هــى املعــول عليــه فــي حتديــد
تعليمــات اإلكتتــاب بشــكل نهائــى حتــى لــو تعارضــت تلــك التعليمــات مــع هــو وارد فــي منــوذج ابــداء الرغبــة الــذى يقــدم
بشــكل مبدئــى.
وفــي حالــة إخفــاق أي مــن املكتتبــن فــي تقــدمي طلــب االكتتــاب أو منــوذج البيانــات التفصليــة (للمحافــظ اإلســتثمارية) مكتمــا
بشــكل كامــل وســليم (مرفقــا بــه كافــة املســتندات املطلوبــة) فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع بعــد ســداد مبلــغ االكتتــاب املســتحق
كمــا هــو مذكــور بهــذه النشــرة ،فــإن طلــب االكتتــاب املقــدم مــن ذلــك املكتتــب ســيعتبر ملغيــا وكأن لــم يكــن ،علمــا بأنــه ال يتــم
قبــول مبالــغ االكتتــاب نقــدا.
املستندات املطلوبة عند تقدمي طلب االكتتاب
يتــم تقــدمي طلــب االكتتــاب مرفقـاً بإثبــات ســداد مبالــغ االكتتــاب وملحــق برقــم  IBANاخلــاص باملكتتــب باإلضافــة إلــى الوثائــق
التاليــة ،وذلــك حســب احلالــة .وســيقوم املوظــف املســئول مبطابقــة الصــورة مــع األصــل وإعــادة األصــل إلــى املكتتبــن.
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.أاملكتتبني من األشخاص الطبيعيني
•أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب.
•أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبني من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي.
•أصل وصورة من الوكالة القانونية اخلاصة باالكتتاب في األسهم (للمكتتبني بالوكالة).
•أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر/لأليتام).
•أصل وصورة من شهادة حصر الوراثة بالنسبة للورثة.
•فــي حــال عــدم حضــور املكتتــب شــخصياً ،أصــل التفويــض الصــادر مــن املكتتــب للشــخص املفــوض بالتعامــل اإلداري
بشــأن طلــب االكتتــاب (علــى أن يكــون مصــدق علــى التوقيــع الــوارد بالتفويــض مــن بنــك املكتتــب).
.باملكتتبني من األشخاص االعتباريني
•أصل وصورة من السجل التجاري.
•أصل وصورة من شهادة املفوضني بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري ،حسب احلال.
•أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع.
•أصــل وصــورة اعتمــاد التوقيــع للمفــوض بالتوقيــع صــادرة مــن الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة أو مصدقــة مــن غرفــة
التجــارة والصناعــة فــي الكويــت.
•فــي حــال عــدم حضــور املفــوض بالتوقيــع شــخصياً ،أصــل التفويــض الصــادر مــن املفــوض بالتوقيــع للشــخص املفــوض
بالتعامــل اإلداري بشــأن طلــب االكتتــاب.
املكتتبني من غير الكويتيني
يجــب علــى املكتتبــن مــن غيــر الكويتيــن (ســواء أشــخاص طبيعيــن أو أشــخاص اعتباريــة – حســبما يكــون احلــال) أن يقدمــوا
املســتندات املماثلــة للمســتندات املذكــورة أعــاه تكــون صــادرة عــن اجلهــات املماثلــة فــي دولهــم وذلــك فــي حالــة عــدم حيازتهــم
ملســتندات صــادرة لهــم فــي دولــة الكويــت فــي هــذا الشــأن.
سداد قيمة االكتتاب
تســدد قيمــة االكتتــاب بالكامــل عــن طريــق خدمــة  K-NETأو عــن طريــق التحويــل البنكــي (كمبلــغ صافــي دون رســوم مــن قبــل كل
مــن البنــك احملــول والبنــك احملــول لــه) علــى حســاب االكتتــاب (غيــر منتــج للفائــدة) ولــن يتــم قبــول مبالــغ اإلكتتــاب نقــداً .ويجــب
اســتالم قيمــة االكتتــاب كاملــة بحســاب االكتتــاب لــدى وكيــل االكتتــاب خــال مــدة االكتتــاب وقبــل تاريــخ قفــل بــاب االكتتــاب
كحــد اقصــى.
شروط وضوابط االكتتاب
طلبــات االكتتــاب نهائيــة ،وال يجــوز الرجــوع فيهــا ألي ســبب ولــو قبــل تاريــخ غلــق بــاب االكتتــاب ،كمــا ال يجــوز للمكتتــب إضافــة
أي شــروط أو قيــود إلــى طلــب االكتتــاب ،ويجــب أن يكــون االكتتــاب جدي ـاً ،ويُحظــر االكتتــاب الصــوري أو االكتتــاب بأســماء
وهميــة أو بغيــر ذلــك مــن الطــرق ،ويجــب تقــدمي الطلبــات وفقـاً ملــا ورد بهــذه النشــرة قبــل املوعــد احملــدد لغلــق بــاب االكتتــاب.
ويحــق لوكيــل االكتتــاب ولوكيــل املقاصــة واإليــداع اســتبعاد الطلبــات املكــررة ،والطلبــات غيــر املســتوفاة للبيانــات املطلوبــة أو
املخالفــة للقانــون ،مــا لــم يتــم تصحيحهــا .وفــي حــال تقــدمي طلــب االكتتــاب ممــن ينــوب قانونــا عــن املكتتــب طبق ـاً للقوانــن
الســارية والنظــم والقواعــد ذات العالقــة ،تخصــص األســهم باســم املكتتــب الــوارد اســمه بطلــب االكتتــاب .ويحتفــظ وكيــل
االكتتــاب ووكيــل املقاصــة واإليــداع – دون الرجــوع للمكتتــب – باحلــق فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب إذا تبــن مخالفتــه لشــروط
وأحــكام نشــرة االكتتــاب أو إذا لــم يســتوف كافــة بياناتــه أو إذا لــم يقتــرن باملســتندات املبينــة فــي نشــرة االكتتــاب أو باملســتندات
األخــرى التــي قــد يطلبهــا وكيــل االكتتــاب ووكيــل املقاصــة واإليــداع .كمــا يقــر املكتتــب بأنــه اطلــع علــى هــذه النشــرة وعلــى كافــة
محتوياتهــا ودرســها بعنايــة وفهــم مضمونهــا وأنــه وافــق علــى النظــام األساســي وعقــد تأســيس الشــركة املُصــدرة وعلــى كافــة
الشــروط وأحــكام االكتتــاب الــواردة فــي هــذه النشــرة وعلــى حــق الشــركة املُصــدرة ووكيــل االكتتــاب ووكيــل املقاصــة واإليــداع
فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب فــي أي مــن احلــاالت احملــددة فــي هــذه النشــرة كمــا والقبــول بأســهم الطــرح املخصصــة لــه (بعــدد
األســهم التــي طلبهــا كحــد أقصــى) ويقــر بقبولــه بكافــة شــروط وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فــي طلــب االكتتــاب وفــي هــذه
النشــرة .وفــي حــال املكتتــب مــن األشــخاص االعتباريــة – يقــر وعلــى مســئوليته التامــة – بأنــه قــد مت اســتيفاء كافــة اإلجــراءات
واحلصــول علــى جميــع املوافقــات الالزمــة مبوجــب عقــد تأسيســه ونظامــه األساســي أو مبوجــب القانــون لتمكينــه مــن تقــدمي
طلــب االكتتــاب وتنفيــذ التزاماتــه املقــررة فــي نشــرة االكتتــاب أو التنــازل عــن حــق األولويــة فــي االكتتــاب ومبــا فــي ذلــك موافقــة
مجلــس اإلدارة واجلمعيــة العامــة – بحســب األحــوال – بالنســبة للشــركات املســاهمة وموافقــة املديــر العــام واجلمعيــة العامــة
للشــركاء – بحســب األحــوال – بالنســبة للشــركات األخــرى.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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الرسوم والعموالت البنكية
يتحمل املكتتب الرسوم والعموالت البنكية املتعلقة بطريقة سداد قيمة االكتتاب في األسهم املكتتب فيها.
تخصيص األسهم
يتم تخصيص األسهم على املكتتبني خالل مدة أقصاها ( )5خمسة أيام عمل بعد التاريخ احملدد لغلق باب االكتتاب.
وســوف يقــوم مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة بتخصيــص كامــل األســهم املكتتــب فيهــا مــن قبــل املســاهمني أصحــاب حــق األولويــة
بالنســبة والتناسب.
وســوف يقــوم مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة بتخصيــص فائــض األســهم املكتتــب بهــا ،فيمــا يجــاوز حــق األولويــة والتــي قــد تنتــج
عــن عــدم قيــام بعــض املســاهمني مبباشــرة حــق األولويــة ،أوال للمســاهمني املؤهلــن الذيــن يرغبــون باالكتتــاب فــي عــدد مــن
األســهم يفــوق النســبة املخصصــة لــكل منهــم وبالنســبة والتناســب فيمــا بينهــم ،وإال مت تخصيصهــا ملســاهمني أخريــن وبعدهــا
ملســاهمني جــدد طبقــا لقــرار مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ  30ينايــر  2022بنــاء علــى قــرار اجلمعيــة العامــة
غيــر العاديــة للشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ  20ديســمبر  2021باملوافقــة علــى حــق املســاهمني احلاليــن واجلــدد فــي االكتتــاب
فــي فائــض األســهم التــي لــم يقــم املســاهمون أصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فيهــا.
وســوف يقــوم مجلــس اإلدارة فــي التصــرف فــي كســور األســهم (إن وجــدت) علــى الوجــه الــذي يــراه مالئمــا طبقــا ألحــكام
القانــون.
رد فائض مبالغ االكتتاب
ســيتم ســداد قيمــة االكتتــاب قبــل قفــل بــاب االكتتــاب كحــد اقصــى ،وفــى حالــة وجــود فائــض فــي املبالــغ التــي قــام املكتتبــن
بتحويلهــا إلــى حســاب االكتتــاب عــن األســهم التــي مت تخصيصهــا لهــم ،فســيتم رد تلــك املبالــغ بــدون أي فوائــد فــي التاريــخ
احملــدد مــن الشــركة املصــدرة وخــال مــدة ال تزيــد عــن خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تخصيــص األســهم.
اجلدول الزمن املتوقع
احلدث
تاريخ االستحقاق
تاريخ تداول السهم دون استحقاق
تاريخ بداية فترة االكتتاب
تاريخ بداية تداول حقوق األولوية
تاريخ نهاية تداول حقوق األولوية
تاريخ نهاية فترة االكتتاب
تخصيص أسهم الطرح
رد مبالغ االكتتاب إلى املكتتبني
تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت

التاريخ
 28مارس 2022
يومي تداول قبل تاريخ االستحقاق وفق ا لدورة التسوية بنظام T+3
 3أبريل 2022
 3أبريل 2022
 14أبريل 2022
 21أبريل 2022
 28أبريل 2022
خالل  5أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيص
سيتم إدراجها في بورصة الكويت بعد استكمال كافة إجراءات التنظيمية
الالزمة وقيد أسهم الزيادة لدي اجلهات الرقابية والشركة الكويتية للمقاصة

االلتزام بالقوانني
يلتــزم مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب والشــركة املصــدرة بكافــة القوانــن واللوائــح واجبــة التطبيــق علــى أســهم زيــادة رأس مــال
الشــركة املصــدرة والتــي تكــون ســارية فــي الــدول التــي يرغبــون بتســويق أو طــرح أو االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة
املصــدرة أو توزيــع نشــرة االكتتــاب فيهــا ،كمــا تلتــزم الشــركة املصــدرة وكذلــك مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب باحلصــول
علــى كافــة املوافقــات و/أو االعتمــادات و/أو التراخيــص واجبــة التطبيــق والتــي تشــترطها تلــك الــدول بغــرض القيــام بــأي مــن
األنشــطة ســالفة البيــان مبوجــب القوانــن واللوائــح الســارية فــي كل دولــة أجنبيــة ذات صلــة.
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الغرض من اإلصدار واستخدامات حصيلة اإلصدار
يبلــغ إجمالــي قيمــة زيــادة رأس املــال بعــد إضافــة عــاوة اإلصــدار  104,946,661د.ك (مائــة وأربعــة مليــون وتســعمائة وســتة
وأربعــون ألفــا وســتمائة وواحــد وســتون دينــار كويتــي) وســيتم اســتخدام عوائــد زيــادة رأس املــال فــي تطويــر أعمــال الشــركة
املصــدرة لتحقيــق منــو فــي عوائــد الشــركة املصــدرة واالســتمرار فــي تطبيــق خططهــا وأهدافهــا املســتقبلية .هــذا باإلضافــة إلــى
تغطيــة مصاريــف املتعلقــة بالطــرح.
ويوضح البيان التالي تفاصيل عوائد زيادة رأس املال واالستخدامات التقديرية لها:
قيمة الزيادة في رأس املال
)1القيمة اإلسمية لزيادة رأس املال
)2القيمة االجمالية لعالوة اإلصدار
اإلجمالي
االستخدامات التقديرية لعوائد اإلصدار
)1أنشطة الشركة العامة
)2مصاريف اإلصدار والطرح املتوقع (بحد أقصى)
اإلجمالي

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

املبلغ
(بالدينار الكويتي)
52,473,330.5
52,473,330.5

104,946,661

املبلغ
(بالدينار الكويتي)
104,446,661
500,000

104,946,661
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وصف أعمال الشركة املصدرة
التأسيس
شــركة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة ش.م.ك.ع"( .الشــركة المصــدرة" أو "المجموعــة" أو "الشــركة" أو "مجموعــة
الصناعــات") هــي شــركة مســاهمة كويتيــة (عامــة) مســجلة فــي دولــة الكويــت ،مت تأسيســها مبوجــب املرســوم االميــري رقــم
 8/1960واملــؤرخ فــي  10أغســطس  1960وهــي مســجلة بالســجل التجــاري حتــت رقــم  8392بتاريــخ  23أبريــل  ،2003وتخضــع
ألنظمــة ولوائــح وزارة التجــارة والصناعــة بدولــة الكويــت ،كمــا تخضــع لرقابــة هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت طبقــا ألحــكام
القانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب
قــرار هيئــة أســواق املــال رقــم ( )72لســنة  ،2015وتعديالتهمــا.
املقر الرئيسي
يقــع مقــر املجموعــة الرئيســي ومحلهــا القانونــي فــي منطقــة الشــويخ ،تقاطــع طريــق اجلهــراء بطريــق املطــار الدولــي جــوار
الهــال االحمــر الكويتــي .ص.ب  ،417الصفــــــاة  ،13005دولــة الكويــــــت.
االغراض وفق ًا للنظام األساسي
1.متلــك أســهم شــركات مســاهمة كويتيــة أو أجنبيــة وكذلــك متلــك أســهم أو حصــص فــي شــركات ذات مســئولية محــدودة
كويتيــة أو أجنبيــة أو االشــتراك فــي تأســيس هــذه الشــركات بنوعيهــا وإقراضهــا وإدارتهــا وكفالتهــا لــدى الغيــر.
2.اقــراض الشــركات التــي متلــك فيهــا أســهمها وكفالتهــا لــدى الغيــر وفــي هــذه احلالــة يتعــن اال تقــل نســبة مشــاركة الشــركة
القابضــة فــي راس مــال الشــركات املقترضــة عــن .%20
3.متلــك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن بــراءات اختــراع أو عالمــات جتاريــة صناعيــة أو رســوم صناعيــة أو أيــة حقــوق أخــرى
تتعلــق بذلــك وتأجيرهــا لشــركات أخــرى الســتغاللها ســواء داخــل الكويــت أو خارجهــا.
4.متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح بها وفقا للقانون.
5.اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها فــي محافــظ اســتثمارية وعقاريــة تــدر مــن قبــل
شــركات وجهــات متخصصــة.
ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــاي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد
تعاونهــا علــى حتقيــق أغراضهــا فــي الكويــت أو فــي اخلــارج ولهــا أن تشــتري هــذه الهيئــات أو ان تلحقهــا بهــا.
اإلدراج
مت إدراج أســهم املجموعــة فــي بورصــة الكويــت (ســابقا ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة) بتاريــخ  29ســبتمبر  .1984ويتــم تــداول
أســهم املجموعــة فــي الســوق األول ببورصــة الكويــت.
رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع
بلــغ رأس مــال املجموعــة املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع  149,923,801.4دينــار كويتــي مقســمة علــى  1,499,238,014ســهم عــادي
بقيمــة إســمية  100فلــس كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2021
كبار املساهمني
يوضح اجلدول التالي كبار املساهمني الذين ميلكون نسبة  %5أو أكثر من أسهم املجموعة كما في  31يناير :2022
اسم املساهم
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (غير مباشر)
شركة اسمنت الكويت ومجموعتها (مباشر وغير مباشر)

نسبة املساهمة ()%

كما بلغت أسهم اخلزينة التي متتلكها املجموعة  29,560,940سهم عادي والتي متثل ما نسبته  2.00%من إجمالي أسهم املجموعة في  30سبتمبر .2021
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%11.11
%10.10

الشركات التابعة
فيما يلي الشركات التابعة للشركة املصدرة كما في  30سبتمبر :2021
بلد التأسيس

االسم

النشاط

عقاري
الكويت
شركة الدرة الوطنية العقارية ش.م.ك.م.
استثمارات
الكويت
شركة الصناعات الوطنية املشتركة للطاقة القابضة ش.م.ك.م.
استثمارات
الكويت
شركة اللؤلؤة الوطنية القابضة ش.م.ك.م.
استثمارات
الكويت
الشركة االقتصادية القابضة ش.م.ك.م.
هندسة تخصصية
اململكة املتحدة
بي أي جروب بي ال سي
هندسة تخصصية
االمارات
شركة مجموعة بروكالد احملدودة
االمارات العربية املتحدة خدمات مالية
شركة نسر لالستثمارات االمتالكية احملدودة
استثمارات
جزر العذراء البريطانية
شركة لؤلؤة الشاطئ للمشاريع احملدودة
استثمارات
جزر كاميان
شركة دينهام لالستثمار احملدودة
نفطي
الكويت
شركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك.م.
صناعي
الكويت
شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك.ع.
خدمات مالية
الكويت
شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك.ع.

نسبة
مساهمة
*%97
*%96
*%99
*%97
%100
%100
%100
%100
%85
%72
%50
%50

* تبلغ ملكية املجموعة في هذه الشركات التابعة  100%واحلصة املتبقية محتفظ بها من قبل مساهمني بالنيابة عنها.

الشركات الزميلة
فيما يلي الشركات الزميلة للشركة املصدرة كما في  30سبتمبر :2021
االسم
بنك ميزان احملدود (مدرج)
شركة التخصيص القابضة ش.م.ك.ع( .مدرجة )
شركة اسمنت الكويت ش.م.ك.ع( .مدرجة)
شركة املباني ش.م.ك.ع( .مدرجة)

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

بلد التأسيس
باكستان
الكويت
الكويت
الكويت

النشاط األساسي
متويل إسالمي
استثمارات
صناعي
عقار

نسبة مساهمة
%35
%36
%27
%18
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نبذة عن أعمال الشركة املصدرة
نبذة عن املجموعة
تأسســت شــركة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة ش.م.ك.ع"( .املجموعــة" أو "الشــركة املصــدرة" أو "مجموعــة
الصناعــات") بتاريــخ  10أغســطس  1960كشــركة مســاهمة كويتيــة حتــت مســمى شــركة الصناعــات الوطنيــة ش.م.ك .مبوجــب
قانــون الشــركات الكويتــي رقــم  15لســنة  1960فــي دولــة الكويــت علــى يــد مجموعــة مــن اجلهــات احلكوميــة بنســبة  %51مــن
رأس املــال املصــدر باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن العائــات الكويتيــة بنســبة  %49مــن رأس املــال املصــدر البالــغ آنــذاك  20مليــون
روبيــة هنديــة (أي مــا يعــادل  1.5مليــون دينــار كويتــي).
تعــد املجموعــة شــركة قابضــة ذات أغــراض متنوعــة ،حيــث بــدأت عملياتهــا الرئيســية فــي صناعــة مــواد البنــاء .تنوعــت
اســتثمارات املجموعــة علــى مــر الســنني مــن خــال اســتثماراتها فــي قطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات واملعــدات الثقيلــة
والبنيــة التحتيــة وبرامــج التخصيــص املتعلقــة بتوليــد الطاقــة واملنافــع العامــة .باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي محفظــة شــاملة
مــن االســتثمارات الدوليــة.
وقــد تولــت مجموعــة الصناعــات مســئولية إدارة وتشــغيل مصنعــن مملوكــن كانــت احلكومــة الكويتيــة قــد قامــت بافتتاحهمــا فــي
عــام  ،1955وهمــا مصنــع منتجــات إســمنتية ومصنــع األحجــار اجليريــة .وقــد قامــت مجموعــة الصناعــات بــدء مــن عــام 1962
باالســتثمار فــي النشــاط الصناعــي فتــم تأســيس مصنــع مواســير امليــاه والصــرف الصحــي مــن خــال شــركة أسبســتوس الكويــت
باإلضافــة إلــى مصنــع لتصنيــع املنتجــات البالســتيكية مــن خــال شــركة الصناعــات البالســتيكية.
وقــد قامــت مجموعــة الصناعــات خــال فتــرة الســتينيات مــن القــرن املاضــي باملشــاركة فــي تأســيس عــدد كبيــر مــن املنشــاءات
الصناعيــة مثــل شــركة اســمنت الكويــت وشــركة الكويــت لصناعــات املواســير املعدنيــة واملقاولــة وشــركة اخلدمــات البحريــة
وشــركة اخلليــج للكابــات والصناعــات الكهربائيــة .وخــال فتــرة الســبعينيات ،ســاهمت املجموعــة فــي تأســيس مجمعــن
صناعيــن رئيســن فــي قطــاع مــواد البنــاء فــي الكويــت وهمــا مجمــع الصليبيــة والــذي يتخصــص فــي املنتجــات االســمنتية
ومجمــع مينــاء عبــد اهلل املتخصــص فــي املنتجــات اجليريــة واملــواد البالســتيكية .باإلضافــة ،دخلــت املجموعــة فــي صناعــة
املنتجــات املنزليــة مبوجــب تراخيــص مــن شــركة هنــكل األملانيــة وكذلــك إنتــاج بطاريــات وإطــارات الســيارات.
وخــال فتــرة الثمانينــات ،قامــت مجموعــة الصناعــات بالدخــول فــي عــدد كبيــر مــن األنشــطة الصناعيــة داخــل وخــارج دولــة
الكويــت ،كمــا قامــت املجموعــة بتأســيس شــركة الرمــل واجليــر ومــواد البنــاء الســعودية وشــركة احلصــى اخلليجيــة اإلماراتيــة
وشــركة محاجــر الوطنيــة اإلماراتيــة.
قامــت مجموعــة الصناعــات بعمليــة إعــادة هيكلــة فــي عــام  ،1995فتــم التخــارج مــن مجموعــة مــن االســتثمارات وتصفيــة عــدد
مــن األنشــطة غيــر الرئيســية بغــرض التركيــز علــى قطاعــات معينــة .كمــا مت تعديــل هيــكل امللكيــة للشــركة وذلــك بعــد قيــام
اجلهــات احلكوميــة املســاهمة ببيــع حصــص مســاهمتها مــن خــال طــرح أســهم الشــركة فــي بورصــة الكويــت (ســابقاً ســوق
الكويــت لــأوراق املاليــة).
أنشطة املجموعة
الغــرض مــن القســم التالــي هــو إعطــاء نظــرة عامــة ألنشــطة الشــركة املصــدرة .وتتضمــن النظــرة العامــه أهــم االســتثمارات التــي
متتلكهــا املجموعــة إال أن تلــك النظــرة ال تشــتمل علــى كافــة اســتثمارات املجموعــة.
تعمــل مجموعــة الصناعــات كشــركة قابضــة متتلــك محفظــة مــن االســتثمارات اململوكــة كليـاً أو جزئيـاً ،باإلضافــة إلــى مجموعــة
مــن االســتثمارات األخــرى والتــي تتضمــن احملافــظ املــدارة مــن قبــل طــرف ثالــث .وتتركــز السياســة االســتثمارية ملجموعــة
الصناعــات الوطنيــة القابضــة علــى ســتة قطاعــات رئيســية تتضمــن:
1.قطاع مواد البناء
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2.قطاع البتروكيماويات
3.قطاع خدمات النفط والغاز والهندسية املتخصصة
4.قطاع العقارات
5.قطاع املرافق
6.قطاع اخلدمات املالية
وتندرج استثمارات املجموعة في كل من تلك القطاعات ضمن ثالثة تصنيفات وهي:
•االســتثمارات األساســية :وهــي اســتثمارات طويلــة األجــل ومتتلــك فيهــا املجموعــة حصــة تتجــاوز نســبة ( %50مــع وجــود
بعــض االســتثناءات وفقــا لطبيعــة االســتثمار) ويكــون للمجموعــة ســيطرة علــى إدارة االســتثمارات األساســية.
•االســتثمارات االســتراتيجية :هــي اســتثمارات متتــد فتــرة االســتثمارات بهــا مــن  5إلــى  10ســنوات بحيــث يكــون التخــارج
مربحــا للمجموعــة ،وتبلــغ حصــة املجموعــة بهــا مــا بــن نســبة  %10و( %50مــع وجــود بعــض االســتثناءات وفقــا لطبيعــة
االســتثمار) ويكــون للمجموعــة تأثيــراً مهــم فــي إدارة اســتثماراتها االســتراتيجية.
•االستثمارات املالية :هي استثمارات قصيرة إلى متوسطة األجل وال يوجد للمجموعة سيطرة أو تأثير عليها.
ويوضــح اجلــدول التالــي أهــم الشــركات التابعــة والزميلــة التــي تســتثمر فيهــا مجموعــة الصناعــات الوطنيــة كمــا فــي  30ســبتمبر
:2021
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25

á«ŸÉ©dG ¥OÉæØdG áYƒª› ácô°T

هيكل استثمارات املجموعة
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ájQÉ≤©dG á«æWƒdG √hQÉ°S ácô°T

á©HÉJ ácô°T
»°SÉ°SG QÉªãà°SG

äÉjhÉª«chÎÑdG

.ع.ك.م.ﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش

ΩÉ¡fO ácô°T
IOhóëŸG QÉªãà°SÓd

ájQÉ≤©dG á«eÉ°ûdG IQO ácô°T

á©HÉJ ácô°T
»°SÉ°SG QÉªãà°SG

ÊÉÑe ácô°T

á∏«eR ácô°T
»é«JGÎ°SG QÉªãà°SG

á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ácô°T
∂«eGÒ°ù∏d

á©HÉJ ácô°T
»°SÉ°SG QÉªãà°SG

á©HÉJ ácô°T

á∏«eR ácô°T

‹Ée QÉªãà°SG

á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG áYƒªéŸ á©HÉàdG äÉcô°ûdG äGQÉªãà°SG

26

االستثمارات األساسية واالستراتيجية
1.قطاع مواد البناء
 1.1شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك.ع"( .شركة الصناعات")
•شركة تابعة (حصة مجموعة الصناعات املباشرة والغير مباشرة )%50
•استثمار أساسي
عملــت مجموعــة الصناعــات الوطنيــة فــي قطــاع مــواد البنــاء منــذ ســتينيات القــرن املاضــي ،ومــع منــو اســتثمارات املجموعــة
فــي قطاعــات مختلفــة ،قامــت بنقــل نشــاط مــواد البنــاء إلــى كيــان جديــد وهــي شــركتها التابعــة شــركة الصناعــات الوطنيــة
ش.م.ك.ع ..وقــد مت إدراج شــركة الصناعــات فــي بورصــة الكويــت بتاريــخ  13أكتوبــر .2003
بلــغ رأس مــال شــركة الصناعــات املصــدر واملدفــوع  35.1مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  ،2021ومتتلــك مجموعــة
الصناعــات الوطنيــة نســبة  %50مــن شــركة الصناعــات .ويعتبــر االســتثمار فــي شــركة الصناعــات أساســيا وضمــن األنشــطة
التشــغيلية ملجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة.
يتركــز نشــاط شــركة الصناعــات فــي انتــاج مــواد البنــاء ،باإلضافــة إلــى املنتجــات التكميليــة التــي تطلبهــا مشــاريع اإلســكان
ومشــاريع البنيــة التحتيــة فــي الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا ،وتتضمــن هــذه املــواد الكلــس وحجــر الكلــس
الرملــي واالنابيــب اخلرســانية وأنابيــب البولــي إيثلــن .كمــا تقــوم شــركة الصناعــات بتصنيــع مــواد البنــاء واالنابيــب اخلرســانية
وأنابيــب بالســتيكية وتســتخرج الصخــور مــن محجرهــا املؤجــر مــن احلكومــة فــي منطقــة االحمــدي.
متتلــك شــركة الصناعــات مجموعتــن مــن املصانــع فــي كل مــن مينــاء عبــد اهلل والصليبيــة بإجمالــي  16مصنــع انتــاج ،كمــا أن
لديهــا محجــرا فــي منطقــة األحمــدي ،هــذا باإلضافــة إلــى شــراكات فــي مصانــع أخــرى فــي الســعودية والبحريــن وعمــان ،فيمــا
يبلــغ إجمالــي عــدد موظفيهــا  1,800كمــا فــي  30ســبتمبر .2021
مجموعة مصانع ميناء عبد اهلل
تقــوم مجموعــة مصانــع مينــاء عبــد اهلل بإنتــاج منتجــات ذات أســاس جيــري كالطابــوق اجليــري والطابــوق األبيــض ،كمــا تصنــع
منتجــات بالســتيكية األســاس كأنابيــب وملحقــات بالســتيك الصناعــات ،إضافــة ملجموعــة واســعة مــن مــواد البنــاء اخلصوصيــة
ومنتجــات أخــرى ملشــاريع واحتياجــات البنــى التحتيــة .وفيمــا يلــي بيــان باملصانــع التــي تديرهــا الشــركة مبينــاء عبــداهلل :مصنــع
الطــوب اخلرســاني املفــرغ اخلفيــف ومصنــع طــوب الكلــس الرملــي ومصنــع بــي فــي ســي ومحجــر منطقــة االحمــدي ومصنــع
الكلــس و مصنــع التجصيــص وتغطيــة اجلــدران والتكســية ومصنــع البولــي إيثلــن عالــي الكثافــة ومصنــع البولــي بروبيلــن
ومصنــع دهانــات ومصنــع اخلليــط اجلاهــز ومصنــع الســراميك والبورســلني ومصنــع مــواد لالســتخدام اخلــاص.
مجموعة مصانع الصليبية
تعمــل مجموعــة مصانــع الصليبيــة علــى إنتــاج مــواد ذات أســاس اســمنتي كخلــط اإلســمنت اجلاهــز والبــاط مبختلــف أنواعــه
والبــاط املتداخــل ،إضافــة إلــى املنتجــات الالزمــة ملشــاريع البنــى التحتيــة كاألنابيــب اخلرســانية وملحقاتهــا .وفيمــا يلــي بيــان
باملصانــع التــي تديرهــا الشــركة بالصليبيــة :مصنــع اخلليــط اجلاهــز ومصنــع البــاط والبلــدوزرات ومصنــع االنابيــب اخلرســانية
ومصنــع البــاط املعشــق ومحطــة غســل رملــي.
ويوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة لشــركة الصناعــات للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر
والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و.2020

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

 ،2018و ،2019و2020

27

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
1
اإليرادات
الربح/اخلسارة
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

52.9

48.1

36.2

25.0

30.5

3.8

4.0

()0.7

()1.9

1.7

112.0

114.3

118.3

113.0

119.2

23.1

25.5

30.0

28.1

29.9

88.9

88.8

88.3

84.9

89.3

 1املبيعات للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2020و 30سبتمبر  2020هي من العمليات املستمرة للشركة.

 1.2شركة أسمنت الكويت ش.م.ك.ع"( .اسمنت الكويت")
•شركة زميلة (حصة مجموعة الصناعات املباشرة )%27.2
•استثمار استراتيجي
تأسســت شــركة أســمنت الكويــت ش.م.ك.ع .كشــركة مســاهمة فــي عــام  ،1968ومت إدراجهــا فــي بورصــة الكويــت (ســابقاً ســوق
الكويــت لــأوراق املاليــة) فــي عــام  .1984تعــد اســمنت الكويــت أكبــر شــركة أســمنت فــي الكويــت حيــث يبلــغ رأســمالها املصــدر
واملدفــوع  73.3مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2021
تعمــل الشــركة بشــكل أساســي فــي إنتــاج وتوريــد ونقــل األســمنت .تعتبــر شــركة اســمنت الكويــت املــورد الوطنــي الرئيســي
فــي دولــة الكويــت لــكل مــن اإلســمنت العــادي واالســمنت البورتالنــدي العــادي املقــاوم للكبريتــات واألســمنت املقــاوم لألمــاح
واالســمنت االبيــض البورتالنــدي لألغــراض الصناعيــة وأســمنت أبــار البتــرول وجميــع أنــواع األســمنت.
ويوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة اخلاصــة بشــركة اســمنت الكويــت للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2018
 ،2019و 2020والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
املبيعات
الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

96.3

81.8

42.5

30.1

36.5

7.9

4.0

()18.2

()16.1

()2.8

301.9

316.0

279.0

282.8

292.1

108.8

106.7

103.0

107.3

95.9

193.2

209.3

176.0

175.5

196.2

2.قطاع البتروكيماويات
 2.1شركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك( .مقفلة) ("إيكاروس")
•شركة تابعة (حصة مجموعة الصناعات )%72.0
•استثمار أساسي
أسســت مجموعــة الصناعــات الوطنيــة شــركة إيــكاروس للصناعــات النفطيــة (واملعروفــة ســابقاً بالشــركة الوطنيــة للصناعــات
االســمنتيه) فــي  1فبرايــر  .1997مت إدراج أســهم ايــكاروس فــي بورصــة الكويــت فــي إبريــل  ،2008فيمــا قامــت إيــكاروس
باالنســحاب مــن البورصــة فــي فبرايــر .2017
28

تعمــل إيــكاروس كشــركة قابضــة تقــوم باالســتثمار فــي الشــركات العاملــة فــي قطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات ســواء احمللية
أو اإلقليميــة .وتعــد مــن أهــم اســتثمارات إيــكاروس ملكياتهــا فــي كل مــن شــركة صحــارى العامليــة للبتروكيماويــات (واملعروفــة
ســابقاً بالشــركة الســعودية العامليــة للبتروكيماويــات ("ســيبكم")) وفــي شــركة الشــرق األوســط للكيماويــات احملــدودة (ميدكيــم).
يوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة اخلاصــة بإيــكاروس للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر
والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

 ،2019 ،2018و2020

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

4.5

5.2

5.2

3.9

4.1

10.4

4.4

1.3

()2.5

30.0

121.9

111.7

111.8

114.1

169.2

10.6

26.4

31.5

30.1

36.1

111.3

85.3

80.3

84.0

133.1

3.خدمات النفط والغاز والهندسية املتخصصة
 3.1مجموعة بروكالد احملدودة ("مجموعة بروكالد")
•شركة تابعة (حصة مجموعة الصناعات )%100
•استثمار اساسي
مجموعــة بــروكالد هــي شــركة قابضــة مت تأسيســها فــي عــام  ،1985وتتضمــن نشــاطاتها الرئيســية العمــل فــي مجــال خدمــات
النفــط والغــاز باإلضافــة إلــى خدمــات معــادن الهندســة املتخصصــة والتــي تديرهــا مــن خــال شــركتها التابعــة يونايتــد كاســت
بــار.
تعتبــر مجموعــة بــروكالد منتــج رئيســي فــي اعمــال التكســية فــي الســوق العاملــي وتســتخدم تكنولوجيــا متقدمــة فــي هــذا املجــال،
كمــا تنشــط فــي صناعــة النفــط والغــاز والبتروكيماويــات والطاقــة حيــث قامــت بتطويــر نظــم تكســية احلديــد املطــاوع الوقائــي
مــن أجــل تكســية االســطح الداخليــة لألنابيــب واملكونــات املصاحبــة خلطــوط االنابيــب باســتخدام بيئــات مضــادة للصــدأ.
ولقــد اتســع نطــاق أعمــال بــروكالد ليتضمــن أيضــا توريــد لألغطيــة والتكســية ،توريــد أنابيــب الهيدروليكيــة والتخزيــن املؤقــت،
وتركيــب املعــدات فــي املواقــع فــي العديــد مــن القطاعــات ،والتطبيقــات اخلاصــة مبقاولــي الهندســة واملشــتريات واالنشــاءات،
والتطبيقــات اخلاصــة بشــركات النفــط.
وباإلضافــة إلــى التقنيــة اخلاصــة مبجموعــة بــروكالد التــي تعمــل بهــا فــي جميــع مناطــق انتــاج النفــط والغــاز الرئيســية فــي
العالــم ،تغطــي منتجــات مجموعــة بــروكالد األخــرى منطقــة الشــرق األوســط والبرازيــل ودول الكومنويلــث وشــمال وغــرب
أفريقيــا وأمريــكا الشــمالية والصــن وجنــوب شــرق أســيا.
ومتتلــك مجموعــة بــروكالد مقــرات بيــع فــي كال مــن مقــرات بيــع فــي أســتراليا والواليــات املتحــدة االمريكيــة والصني واندونيســيا
وكوريــة اجلنوبيــة لتغطيــة أســواق النفــط والغــاز فــي هــذه الــدول .وتتضمــن قاعــدة عمالئهــا كل مــن شــركة بــي بــي ملنتجــات
النفــط ( )British Petroleumوشــركة أيكســون موبيــل ( )ExxonMobilوشــركة شــيفون ( )Chevron Corporationوشــركة أدنــوك
االمــارات ( )ADNOC Co.وشــركة إن بــي ســي ســي االمــارات ( )NPCCوشــركة أرامكــو الســعودية ( )Saudi Aramcoوشــركة
هيونــداي ( )Hyundai Oilbankوشــركة ورالــي بارســون ( )WorleyParsonsوشــركة بيتروفــاك االمــارات (.)Petrofac Co.
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ويوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة اخلاصــة مبجموعــة بــروكالد للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2019 ،2018
و 2020والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دوالر أمريكي
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

177.2

214.6

180.2

118.5

119.6

()10.4

()8.1

()4.4

()8.4

()10.1

264.9

274.8

304.0

300.0

279.5

125.6

143.6

176.9

174.8

163.9

139.3

131.2

127.1

125.2

115.6

يوضح اجلدول التالي نبذة عن االستثمارات الرئيسية ملجموعة بروكالد وشركاتها التابعة:

 3.1.1يونايتد كاست بار ليمتد
•شركة تابعة (حصة مجموعة بروكالد )%100
•استثمار أساسي
تعمــل مجموعــة بــروكالد فــي نشــاط معــادن الهندســة املتخصصــة مــن خــال شــركتها التابعــة يونايتــد كاســت بــار ليمتــد
والتــي تأسســت فــي فبرايــر  1998مــن خــال دمــج ثالثــة مصانــع أوربيــة متخصصــة فــي صنــاع قضبــان احلديــد الزهــر وهــي
شــركة يوروكاســت بــار ليمتــد (اململكــة املتحــدة) ،ســتاركي تيكنيكاســت ليميتــد (اململكــة املتحــدة) وشــركة كاســت بــروف إس أي
(أســبانيا) ومراكــز خدماتهــا والتــي تتخصــص فــي عمليــات انتــاج قضبــان احلديــد الزهــر.
وتعــد يونايتــد كاســت بــار ليمتــد أحــد الشــركات الرائــدة فــي مجــال انتــاج احلديــد الزهــر ولديهــا أكثــر مــن  %50مــن احلصــة
الســوقية لألســواق التــي تعمــل بهــا داخــل أوروبــا وآســيا .وقــد فتحــت يونايتــد كاســت بــار ليمتــد مقــرات لهــا فــي أســواق فــي كل
مــن كوريــا وتركيــا وأملانيــا والنمســا وفرنســا والســويد باإلضافــة إلــى عــدد مــن الــدول األخــرى.
وقــد قامــت يونايتــد كاســت بــار ليمتــد بتوســيع أنشــطتها وشــبكة توزيعهــا مــن خــال توســيع القــدرة االنتاجيــة ملصانعهــا داخــل
اململكــة املتحــدة واســبانيا إلــى  65,000طــن مــن القضبــان احلديديــة الفرديــة مــن خــال مصنعــن و 9مركــز لتســويق املنتجــات
عبــر أوروبــا واســيا وأكثــر مــن  300موظــف.

 3.2شركة املقاوالت واخلدمات البحرية ش.م.ك.م"( .اخلدمات البحرية")
•شركة زميلة (حصة مجموعة الصناعات )%17.8
•استثمار استراتيجي
تأسســت شــركة املقــاوالت واخلدمــات البحريــة ش.م.ك .كشــركة مســاهمة مقفلــة فــي  13ســبتمبر  ،1973بغــرض تقــدمي جميــع
خدمــات املقــاوالت البحريــة وصيانــة وخدمــات االعمــال البحريــة والبتروليــة والنفطيــة داخــل البحــر وجميــع االعمــال املتعلقــة
بصناعــة النفــط وباألخــص حفــر أبــار النفــط فــي الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي .كمــا أن لــدى شــركة اخلدمــات
البحريــة اســتثمارات اســتراتيجية فــي شــركة احلفــر الكويتيــة وشــركة الصخــور الكويتيــة.
قامــت اخلدمــات البحريــة بــإدراج أســهمها فــي عــام  1984فــي حــن قامــت اخلدمــات البحريــة باالنســحاب مــن بورصــة الكويــت
فــي .2017
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 3.3شركة فوالذ القابضة ش.م.ب"( .فوالذ")
•حصة مجموعة الصناعات

%10

•استثمار استراتيجي
تأسســت شــركة فــوالذ القابضــة ش.م.ب .كشــركة مســاهمة بحرينيــة قابضــة فــي عــام  2008بهــدف االســتثمار فــي صناعــة
احلديــد فــي دول مجلــس التعــاون ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا .وقــد قامــت شــركة الفــوالذ القابضــة فــي عــام
 2010بافتتــاح ثالثــة مــن مصانــع رئيســية والتــي تعتبــر باالضافــة إلــى املصانــع التــي متتلكهــا فــوالذ القابضــة ســابقاً مجمعــا
متكامــا إلنتــاج احلديــد والصلــب فــي مملكــة البحريــن بقيمــة اســتثمارية إجماليــة تبلــغ  3.5مليــار دوالر ،ولقــد أسســت فــوالذ
عــدة شــركات تعمــل فــي مراحــل مختلفــة بصناعــة احلديــد ،كمــا طــورت الشــركة مجمــع صلــب متكامــل فــي مملكــة البحريــن.
شــركة فــوالذ القابضــة هــي اســتثمار اســتراتيجي للمجموعــة وتصنــف كاســتثمار مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر.
ويوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة اخلاصــة بفــوالذ للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر
والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

بالدوالر األمريكي
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

 ،2019 ،2018و2020

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

1,463.9

1,696.5

1,362.7

974.2

2,373.1

123.1

43.1

()15.7

()21.6

97.5

2,461.7

2,323.2

2,343.9

2,346.4

2,671.9

1,103.5

1,036.0

1,075.5

1,079.3

1,298.6

1,358.2

1,287.2

1,268.4

1,267.1

1,373.3

 3.4استثمارات مالية في قطاع النفط والغاز والهندسية املتخصصة
فيمــا يلــي جــدول يوضــح اســتثمارات أخــرى فــي مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة فــي االســتثمارات املاليــة األخــرى والتــي
تصنــف كاســتثمارات فــي النفــط والغــاز والهندســة املتخصصــة:
االستثمارات املالية
دانة غاز

امللكية ()%
%2.4

شــركة دانــة غــاز ش.م.ع.أ"( .دانــة غــاز") هــي اول وأكبــر شــركة خاصــة فــي الشــرق األوســط تعمــل فــي مجــال الغــاز الطبيعــي،
وقــد تأسســت فــي ديســمبر  2005وهــي مدرجــة فــي ســوق ابوظبــي لــأوراق املاليــة .متتلــك دانــة غــاز أصــول استكشــاف وإنتــاج
فــي كل مــن مصــر وإقليــم كردســتان العراقــي واالمــارات العربيــة املتحــدة ،وقــد بلــغ متوســط إنتــاج الغــاز للشــركة  63,200برميــل
نفطــي مكعــب فــي اليــوم ( )Barrels of Oil per Dayفــي عــام  .2021لــدى الشــركة أصــول فــي مصــر وإقليــم كردســتان العراقــي
واالمــارات العربيــة املتحــدة وصــل حجمهــا إلــى  2.7مليــار دوالر أمريكــي فــي حــن تبلــغ حقــوق املســاهمني  2.3مليــار دوالر
أمريكــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2021
4.قطاع العقارات
 4.1شركة الدرة الوطنية العقارية -ش.م.ك.م"( .الدرة العقارية")
•شركة تابعة (حصة مجموعة الصناعات )%100
•استثمار أساسي
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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تأسســت شــركة الــدرة الوطنيــة العقاريــة ش.م.ك.م كشــركة تابعــة ملجموعــة الصناعــات فــي شــهر ديســمبر مــن  2005حتــت
إســم الشــركة الوطنيــة للتخزيــن والتبريــد ش.م.ك.م .ومتثــل الــدرة العقاريــة الــذراع االســتثماري العقــاري ملجموعــة الصناعــات.
وقــد بلــغ رأســمالها  100مليــون دينــار كويتــي فيمــا بلــغ إجمالــي أصولهــا  236.2مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2021
باإلضافــة إلــى اســتثمارها الرئيســي فــي شــركة مبانــي تســتثمر شــركة الــدرة العقاريــة فــي محفظــة عقــارات اســتثمارية تتضمــن
مبانــي مــدرة للدخــل واراضــي حتــت االنشــاء ،وقــد بلغــت القيمــة االجماليــة لتلــك احملفظــة  39.4مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي
 30ســبتمبر .2021
ويوضــح اجلــدول التالــي نبــذة عــن البيانــات املاليــة لشــركة شــركة الــدرة الوطنيــة العقاريــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 ،2019 ،2018و 2020والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
الربح(/اخلسارة)
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

6.2

9.0

()3.0

()0.9

10.4

4.6

7.1

()4.9

()2.1

5.6

227.7

238.7

231.9

238.8

235.5

45.2

49.2

48.7

50.9

46.0

182.5

189.5

183.2

187.9

189.5

كما في  30سبتمبر  ،2021تشمل استثمارات شركة الدرة وحصة امللكية املقابلة لالستثمارات على ما يلي:

 4.1.1شركة مباني ش.م.ك.ع"( .مباني")
•شركة زميلة (حصة مجموعة الصناعات املباشرة والغير مباشرة )%17.9
•استثمار استراتيجي
تأسســت شــركة مبانــي ش.م.ك.ع .فــي ســنة  ،1964وقــد مت إدراجهــا فــي بورصــة الكويــت (ســابقا ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة)
فــي عــام  .1999تعــد مبانــي أكبــر شــركة عقاريــة فــي الكويــت حيــث بلــغ رأســمالها املدفــوع  117.1مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي
 30ســبتمبر .2021
مــن أهــم األصــول التــي متتلكهــا شــركة مبانــي مجمــع "األفينيــوز" وهــو أكبــر مجمــع جتــاري فــي الكويــت يتكــون مــن أربــع أجــزاء
باإلضافــة إلــى مجمــع ســينمات وفنــدق مبســاحة تأجيريــه تبلــغ  425,000ألــف متــر مربــع ونســبة إشــغال  %93.9وذلــك كمــا
فــي  30ســبتمبر  .2021كمــا تديــر شــركة مبانــي عــدد آخــر مــن املشــاريع والتــي تتضمــن هيلتــون جــاردن إن  -الكويــت والــذي
يصنــف كفنــدق  4جنــوم ويقــع فــي اجلــة الشــمالية مــن مجمــع األفنيــوز وفنــدق والــدورف اســتوريا ذو اخلمــس جنــوم الــذي يقــع
فــي اجلهــة اجلنوبيــة مــن مجمــع األفنيــوز .يعــد فنــدق والــدورف اســتوريا حتــت اإلنشــاء حيــث بلغــت نســبة إجنــاز املشــروع %93
كمــا فــي  30ســبتمبر  .2021كمــا تهــدف الشــركة للدخــول فــي مشــروعات الشــراكة بــن القطــاع العــام واخلــاص وعقــود البنــاء
والتشــغيل والتحويــل (.)BOT
كمــا أن لــدى شــركة مبانــي مجموعــة مــن املشــاريع فــي دول اخلليــج منهــا مجمــع "االفنيــوز" فــي مملكــة البحريــن والــذي تتكــون
مرحلتــه األولــى مــن  210متجــر بإجمالــي مســاحة تأجيريــه  40,000متــر مربــع ونســبة إشــغال  %90كمــا فــي  30ســبتمبر
 ،2021فيمــا تعمــل شــركة مبانــي حاليــا علــى تنفيــذ املرحلــة الثانيــة منــه .كمــا أن تعمــل شــركة مبانــي علــى تطويرمشــروع مجمــع
"األفنيــوز الشــارقة" و"األفنيــوز الريــاض" و"األفنيــوز اخلبــر".
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ويوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة لشــركة مبانــي للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019 ،2018و 2020والربــع
املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
1
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

85.4

96.4

65.5

40.9

73.8

52.1

56.1

21.6

9.3

40.6

862.8

965.1

964.8

984.3

1,057.7

377.4

418.2

409.8

439.7

469.4

485.4

546.9

555.1

544.5

588.3

 1املبيعــات للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020و 2019و 30ســبتمبر  2021و 2020هــي مــن مبيعــات العقــارات االســتثمارية وعمليــات الفنــادق .املبيعــات للســنة املاليــة املنتهيــة فــي
 31ديســمبر  2018هــي مــن العقــارات االســتثمارية فقــط.

 4.1.2صناديق استثمارية عقارية
باإلضافــة إلــى االســتثمارات الســابقة تســتثمر شــركة الــدرة العقاريــة فــي  17صنــدوق عقــاري اســتثماري أجنبــي بقيمــة إجماليــة
بلغــت  5.6مليــون دينــار كويتــي ،والتــي تتضمــن مشــروعات عقاريــة فــي كل مــن الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة والصــن
والــدول االوربيــة.
 4.2شركة جاي ثري لإلدارة وتطوير االراضي والعقارات ذ.م.م.
مت منــح فرصــة االســتثمار " "J3فــي مدينــة جابــر األحمــد الســكنية فــي عــام  2020مــن قبــل املؤسســة العامــة للرعايــة
الســكنية (" )"PAHWإلــى حتالــف مــن ثــاث شــركات كويتيــة  ،والتــي تتضمــن مــن بينهــم مجموعــة الصناعــات الوطنيــة وشــركة
التخصيــص القابضــة وشــركة مبانــي ،وقــد قــدم التحالــف الفائــز أفضــل عــرض والــذي اعتبــر "املســتثمر الفائــز" للمشــروع.
ووقعــت املجموعــة اتفاقيــة شــراكة فــي  15يوليــو  2020مــع املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية ،والتــي تشــمل تصميــم وبنــاء
ومتويــل وتشــغيل وصيانــة ونقــل الفرصــة اإلســتثمارية " ،"J3حيــث يشــمل املشــروع مرفــق ســكني إســتثماري بعــدد  276وحــدة
ســكنية ومجمــع جتــاري فــي مدينــة جابــر األحمــد الســكنية .ســيتم تطويــر املشــروع مــن قبــل التحالــف علــى مســاحة إجماليــة
قدرهــا  217,272متــر مربــع ومــن املتوقــع أن يتــم تنفيــذ املشــروع فتــرة  4ســنوات  ،تليهــا فتــرة انتفــاع ملــدة  25ســنة .تبلــغ القيمــة
اإلجماليــة للمشــروع  156,300,000دينــار كويتــي  ،حيــث يتــم توزيــع القيمــة اإلجماليــة علــى النحــو التالــي:
1.مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
2.شركة التخصيص القابضة (ش.م.ك)
3.شركة املباني (ش.م.ك) 

%32.5
%32.5
%35.0

مع العلم بأن شركة التخصيص القابضة وشركة املباني تعتبر شركات زميلة.
5.قطاع املرافق
 5.1شركة الصناعات الوطنية املشتركة للطاقة القابضة ش.م.ك.م"( .املشتركة للطاقة")
•شركة تابعة (حصة مجموعة الصناعات )%100
•استثمار اساسي
تأسســت شــركة الصناعــات الوطنيــة املشــتركة للطاقــة فــي  6مايــو  ،2006بغــرض االســتثمار فــي قطاعــات الطاقــة واملرافــق
والبنيــة التحتيــة والطاقــة املتجــددة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وأســواق الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا
واألســواق الناشــئة .وتشــمل األنشــطة األساســية للمشــتركة للطاقــة:
oاالستثمار املباشر في قطاعات الطاقة واملرافق والبنية التحتية.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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oاالستثمار املباشر في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ( )BOTفي إطار الشراكة بني القطاع العام واخلاص.
oالصيانة امليكانيكية حملطات قوى كهربائية ومحطات ونقل وتوليد الكهرباء.
بلــغ راس مــال الشــركة  45مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  .2021ويوضــح اجلــدول التالــي البيانــات املاليــة للمشــتركة
للطاقــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019 ،2018و 2020والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
اإليرادات ( /اخلسائر)
صافي الربح ( /اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

()0.32

0.9

0.1

0.0

0.1

()0.0

0.8

()0.0

0.1

()0.1

48.7

49.7

49.1

49.4

49.8

0.2

0.2

0.3

0.2

0.4

48.5

49.5

48.8

49.2

49.4

 5.2شركة دنهام لالستثمار احملدودة ("دنهام")
•شركة تابعة (حصة املشتركة للطاقة القابضة )%70
•استثمار اساسي
تأسســت شــركة دنهــام لالســتثمار احملــدودة بغــرض االســتثمار فــي شــركة  KESللطاقــة احملــدودة ،والتــي تســتثمر فــي شــركة
كــي إليكتريــك احملــدودة (شــركة كراتشــي لتوريــد الكهربــاء احملــدودة ســابقا).
تبلــغ حصــة ملكيــة شــركة  KESللطاقــة احملــدودة حاليـاً فــي شــركة كــي إليكتريــك احملــدودة  ،%66.4كمــا تبلــغ حصــة ملكيــة دنهــام
فــي شــركة  KESللطاقــة احملــدودة  .%18.5متتلــك شــركة دنهــام لالســتثمار احملــدودة بشــكل غيــر مباشــر  %12.3فــي شــركة
كــي إليكتريــك احملــدودة ومت تصنيفهــا مبيزانيــة املجموعــة كاســتثمار مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر.
وتعــد كــي إليكتريــك شــركة مرافــق كهربائيــة متكاملــة فــي باكســتان ،والتــي حتتكــر توليــد ونقــل وتوزيــع الكهربــاء لكراتشــي
واملناطــق احمليطــة بهــا ،وتبلــغ طاقــة توليــد الكهربــاء الكليــة املثبتــة أكثــر مــن  2,000ميجــاوات كمــا تبلــغ املســاحة الكليــة املرخــص
للشــركة بتوزيــع الكهربــاء فيهــا نحــو  6,500كيلــو متــر مربــع .شــركة كــي إليكتريــك مدرجــة فــي ســوق كراتشــي لــأوراق املاليــة،
ومتتلــك قاعــدة عمــاء يصــل عددهــم إلــى نحــو  3.2مليــون عميــل.
6.قطاع اخلدمات املالية
 6.1شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك.ع"( .نور")
•شركة تابعة (حصة مجموعة الصناعات )%50
•استثمار اساسي
تأسســت شــركة نــور لالســتثمار املالــي ش.م.ك.ع .فــي عــام  1996وأدرجــت أســهمها فــي بورصــة الكويــت (املعروفــة ســابقاً بســوق
الكويــت لــأوراق املاليــة) فــي مايــو  ،2006وتقــوم باالســتثمار فــي مجموعــة مختلفــة مــن األصــول املاليــة والعقاريــة كمــا تقــوم
بــإدارة احملافــظ والصناديــق االســتثمارية املشــتركة باإلضافــة إلــى تقــدمي خدمــات استشــارية لعمالئهــا .بلــغ رأس مــال نــور 41.3
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2021
أعلنــت نــور مؤخــراً عــن اإلنتهــاء مــن تنفيــذ عمليــة اإلندمــاج بطريــق الضــم بــن شــركة نــور لالســتثمار املالــي ش.م.ك.ع .وشــركة
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نــور لإلتصــاالت ش.م.ك.م ..ارتفعــت قيمــة حقــوق املســاهمني لــدى نــور مــن  55مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  2018إلــى
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  .2021كمــا خفضــت نــور إجمالــي االلتزامــات لديهــا والتــي بلغــت  29مليــون دينــار
كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021عــن طريــق التخــارج مــن بعــض اســتثماراتها واســتخدام العوائــد فــي ســداد االلتزامــات
القائمــة .انخفــض إجمالــي الديــن مبعــدل  %61لبصــل إلــى  18.4مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ 49
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر .2018
83.7

ويوضــح اجلــدول التالــي البيانــات املاليــة لشــركة نــور لالســتثمار املالــي للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر
والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

 ،2019 ،2018و2020

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

30.7

30.0

28.5

21.6

25.2

23.8

8.9

12.1

9.5

13.9

131.3

108.2

107.2

106.6

115.4

61.7

37.0

33.6

35.9

29.3

69.1

71.3

73.6

70.7

86.1

وفيما يلي بيان بأهم األصول التي متتلكها نور:

 6.1.1بنك ميزان احملدود (باكستان) ("بنك ميزان")
•شركة زميلة (حصة نور لالستثمار املالي )%35.3
•استثمار استراتيجي
بنــك ميــزان احملــدود هــو أول وأكبــر بنــك إســامي فــي باكســتان حيــث بــدأ نشــاطه فــي عــام  2002وبلــغ إجمالــي أصولــه  3مليــار
دوالر كمــا فــي  30ســبتمبر  ،2021ومتثــل إجمالــي ودائعــه  %50مــن إجمالــي ودائــع قطــاع املصــارف اإلســامية فــي باكســتان.
لــدى البنــك  849فرعــا تنتشــر ففــي مختلــف أنحــاء باكســتان (كمــا فــي  30ســبتمبر  ،)2021ويقــدم اخلدمــات املصرفيــة
التقليديــة باإلضافــة إلــى خدمــات مصرفيــة بديلــة والتــي تشــمل اخلدمــات املصرفيــة عبــر اإلنترنــت ،خدمــة الصــراف اآللــي،
بطاقــات فيــزا وماســتر كارد ،بطاقــات الســحب اآللــي ،خدمــات الرســائل القصيــرة ،تطبيــق اخلدمــات املصرفيــة عبــر الهاتــف
النقــال ،خدمــة دفــع الفواتيــر عــن طريــق الصــراف اآللــي .بنــك ميــزان مــدرج فــي ســوق املــال الباكســتاني وقــد حصــل البنــك
علــى عــدد مــن جوائــز التقديــر مــن عــدد مــن املؤسســات املاليــة احملليــة والدوليــة فــي الســنوات األخيــرة.
ويوضــح اجلــدول التالــي البيانــات املاليــة خــال الســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019 ،2018و 2020والربــع املالــي املنتهــي
فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

65.2

101.0

134.4

102.4

106.1

16.2

28.0

40.2

32.7

35.4

1,667.8

1,994.4

2,703.5

2,353.9

3,016.1

1,590.7

1,883.2

2,573.9

2,220.1

2,863.5

77.2

111.2

129.7

133.9

152.7

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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 6.1.2شركة مجموعة الفنادق العاملية ،األردن ("الفنادق العاملية")
•شركة تابعة (حصة نور لالستثمار املالي )%100
•استثمار اساسي
متتلــك شــركة مجموعــة الفنــادق العامليــة فــي األردن حقــوق امتيــاز إدارة فنــدق مطــار امللكــة عليــاء الدولــي ملــدة  25ســنة بــدء
مــن ســنة  2008وحتــى  ،2033وهــو فنــدق  4جنــوم يضــم  300غرفــة متعــددة ومجموعــة مــن منافــذ بيــع األغذيــة باإلضافــة
إلــى العديــد مــن اخلدمــات األخــرى ،ويتــم إدارتــه مــن خــال إدارة متخصصــة فــي مجــال الفندقــة مــن العاملــن بالشــركة .كمــا
تقــدم الفنــادق العامليــة خدمــات الضيافــة وإدارة أعمــال الضيافــة باإلضافــة إلــى تشــغيل صالــة نقــل البتــراء فــي مبنــى مطــار
امللكــة عليــاء الدولــي اجلديــد .توفــر الصالــة مكانــا مثاليــا لــركاب الترانزيــت للراحــة والتــي تقــدم خدماتهــا إلــى أكثــر مــن 500
عميــل كل يــوم.

 6.2شركة نسر لالستثمارات االمتالكية احملدودة ("نسر لالستثمارات")
•شركة تابعة (حصة مجموعة الصناعات )%100
•استثمار اساسي
هــي شــركة مملوكــة بالكامــل ملجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة ش.م.ك.ع .وتأسســت شــركة نســر لالســتثمارات االمتالكية
احملــدودة فــي عــام  2008وتتخــذ مــن مركــز دبــي املالــي العاملــي مقــراً لهــا ،وذلــك بغــرض االســتثمار املباشــر فــي األصــول الدوليــة
اخلاصــة وتقــدمي اخلدمــات املاليــة املختلفة.

 6.3شركة التخصيص القابضة  -ش.م.ك.ع"( .شركة التخصيص")
•شركة زميلة (حصة مجموعة الصناعات املباشرة )%35.8
•استثمار استراتيجي
شــركة التخصيــص القابضــة (ش.م.ك عامــة) هــي شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة تأسســت فــي ســنة  ،1994وقــد مت إدراجهــا
فــي بورصــة الكويــت (ســابقاً ســوق الكويــت لــأوراق املاليــة) فــي عــام  .2005وبلــغ رأســمالها املدفــوع  61.0مليــون دينــار كويتــي
كمــا فــي  30ســبتمبر  .2021تتنــوع احملفظــة االســتثمارية لشــركة التخصيــص وتشــمل اســتثمارات مباشــرة فــي شــركات عديــدة
تعمــل فــي قطاعــات البنيــة التحتيــة والطاقــة وامليــاه والطاقــة املتجــددة واخلدمــات واملرافــق والرعايــة الصحيــة والتعليــم وكذلــك
الفــرص االســتثمارية فــي مشــاريع األراضــي الصناعيــة واملشــاريع التشــغيلية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ودول
مجلــس التعــاون اخلليجــي مــع التركيــز علــى دولــة الكويــت.
ويوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة اخلاصــة بشــركة التخصيــص القابضــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 ،2019 ،2018و 2020والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.
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للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

8.9

16.4

8.2

4.4

7.2

()4.0

()0.6

()4.2

()4.7

()1.4

133.6

126.8

123.4

123.2

122.0

45.5

42.6

46.3

46.1

46.1

88.1

84.2

77.1

77.0

75.9

 6.4كويت بيالرز لالستثمار املالي ش.م.ك.م"( .كويت بيالرز")
•حصة الصناعات الوطنية

%10.7

•استثمار استراتيجي
تأسســت كويــت بيــارز لالســتثمار املالــي (ش.م.ك مقفلــة) (ســابقاً شــركة اســتراتيجيا لالســتثمار ش.م.ك.م ).فــي مــارس 2004

بغــرض القيــام باالســتثمار فــي الصناديــق وامللكيــات اخلاصــة باإلضافــة إلــى أنشــطة االســتثمار املختلــف ،ومت إدراجهــا فــي
الســوق الكويتــي بتاريــخ  3ديســمبر  2008وقــد قامــت كويــت بيــارز باالنســحاب مــن بورصــة الكويــت بتاريــخ  1مــارس .2016
متتلــك كويــت بيــارز مجموعــة مــن الشــركات التابعــة املتخصصــة فــي مجــاالت مختلفــة مــن االســتثمار ســواء فــي الكويــت أو
الواليــات املتحــدة االمريكيــة باإلضافــة إلــى إدارة صناديــق واســتثمارات امللكيــة اخلاصــة.

تعتبــر كويــت بيــارز اســتثمار اســتراتيجي ملجموعــة الصناعــات وتصنــف لــدى مجموعــة الصناعــات الوطنيــة كاســتثمار مالــي
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
ويوضــح اجلــدول التالــي بعــض املعلومــات املاليــة اخلاصــة بـــكويت بيــارز للســنوات املنتهية فــي  31ديســمبر  ،2019 ،2018و2020

والربــع املالــي املنتهــي فــي  30ســبتمبر لعامــي  2021و:2020

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

باملليون دينار كويتي
اإليرادات
صافي الربح(/اخلسارة)
إجمالي األصول
إجمالي اخلصوم
إجمالي حقوق املساهمني.

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2020

2021

1.4

2.9

()3.9

()1.8

4.9

0.1

1.6

()5.1

()2.6

4.0

40.2

42.7

37.6

40.6

45.6

5.6

6.5

6.3

6.8

10.2

34.6

36.2

31.3

33.8

35.4

 6.5االستثمارات املالية ملجموعة الصناعات في القطاع املالي
فيمــا يلــي جــدول يوضــح أهــم اســتثمارات مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة فــي قطــاع اخلدمــات املاليــة والتــي تصنــف
كاســتثمارات ماليــة كمــا فــي  30ســبتمبر :2021
اسم الشركة
الشركة األهلية للتأمني ش.م.ك.ع.
الشركة القابضة املصرية الكويتية ش.م.م.
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
بنك الكويــــت الوطني ش.م.ك.ع.

نسبة املساهمة ()%
%8.5
%3.4
%1.6
%0.9

االستثمارات املالية
إلــى جانــب مجموعــة االســتثمارات املاليــة املذكــورة أعــاه فــي كل قطــاع مــن قطاعــات االســتثمارات للمجموعــة ،تتضمــن
االســتثمارات املاليــة ملجموعــة الصناعــات محفظــة متنوعــة مــن األوراق املاليــة والصناديــق احملليــة واألجنبيــة والتــي تســتثمر
بهــا بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن خــال شــركاتها التابعــة والزميلــة .لقــد بلغــت القيمــة االجماليــة لالســتثمارات املاليــة
ملجموعــة الصناعــات (والتــي تتضمــن بعــض االســتثمارات الســتراتيجية)  584.361مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر
 2021تتمثــل باســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح واخلســائر تبلــغ  393.171مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30
ســبتمبر  2021واســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر تبلــغ  191.190مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30
ســبتمبر .2021
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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وتتضمــن االســتثمارات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح واخلســائر اســتثمارات قصيــرة إلــى متوســطة األجــل فــي
أســهم مســعرة وأوراق ديــن ومســاهمات فــي حقــوق امللكيــة غيــر املســعرة وصناديــق ومحافــظ اســتثمارية .فيمــا يلــي موجــز عــن
االســتثمارات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح واخلســائر:
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
أسهم مسعرة محلية
أسهم مسعرة أجنبية
مساهمات في حقوق امللكية غير املسعرة.
أوراق دين مسعرة
صناديق محلية
صناديق ومحافظ مدارة أجنبية
إجمالي االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح واخلسائر

للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2021

2020

2021

147.9

188.8

161.9

193.3

66.6

51.4

44.4

82.6

21.6

26.4

13.9

14.1

1.3

1.3

-

-

2.5

2.6

2.3

2.2

124.8

139.9

91.0

101.0

364.7

410.4

313.5

393.2

أمــا االســتثمارات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فتتضمــن اســتثمارات متوســطة األجــل إلــى طويلــة
األجــل فــي أســهم مســعرة ومســاهمات فــي حقــوق امللكيــة غيــر املســعرة وصناديــق ومحافــظ اســتثمارية مــدارة .وفيمــا يلــي موجــز
عــن االســتثمارات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر:
للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
أسهم مسعرة محلية
أسهم مسعرة أجنبية
مساهمات في حقوق امللكية غير املسعرة محلية
مساهمات في حقوق امللكية غير املسعرة أجنبية
صناديق ومحافظ مدارة أجنبية
إجمالي االستثمارات املالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
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للتسعة شهور املنتهية في
 30سبتمبر

2018

2019

2020

2021

10.2

12.7

8.3

11.0

35.6

35.0

33.2

39.5

23.7

25.3

25.2

15.1

117.4

107.1

142.6

103.8

29.6

23.8

21.6

21.8

216.5

203.9

230.9

191.2

االستراتيجية وخطة العمل
تركــز اســتراتيجية مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة علــى تطويــر وتوســعة األنشــطة التشــغيلية الســتثماراتها األساســية
باإلضافــة إلــى رفــع كفــاءة إدارة اســتثماراتها االســتراتيجية واملاليــة وضبــط األداء املالــي ونتائــج املجموعــة .فيمــا يلــي موجــز
الســتراجتية املجموعــة:
.أاالستثمارات األساسية
	-شركة الصناعات الوطنية ش.م.ك.ع.
تأسســت شــركة الصناعــات الوطنيــة فــي دولــة الكويــت ســنة  1961لتصنيــع وتســويق منتجــات مــواد البنــاء والبنيــه التحيــه.
وتبقــى شــركة الصناعــات الوطنيــه شــركة رائــده فــي قطــاع البنــاء والتشــييد فــي دولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي
نتيجــة للتوســع فــي قاعــدة صناعاتهــا واســتراتيجيتها فــي تنــوع املنتجــات مبــا يضمــن منــو الدخــل وزيــادة حقــوق املســاهمني.
متتلــك الشــركة املصــدرة  16مصنعــا ومحجــرا وتوظــف  1800موظــف  .كمــا تســعى شــركة الصناعــات الوطنيــة إلــى زيــادة
تواجدهــا فــي األســواق اخلليجيــة األخــرى مــن خــال القيــام باالســتحواذ علــى شــركات تشــغيلية عاملــة فــي القطــاع تتميــز
بــأداء جيــد .وبالفعــل قامــت شــركة الصناعــات الوطنيــة خــال الســنوات املاضيــة بتملــك حصــص فــي شــركات فــي الســعودية
باإلضافــة إلــى حصــص فــي شــركات فــي عمــان.
	-شركة إيكاروس للصناعات النفطية ش.م.ك.ع.
شــركة ايــكاروس للصناعــات النفطيــة شــركة رائــدة فــي مجــال االســتثمار فــي صناعــة الطاقــة فــي الشــرق األوســط  .يتطوراقليــم
الشــرق األوســط بشــكل ســريع كمركــز عاملــي فــي مجــال صناعــة البتروكيماويــات .تتطلــع شــركة ايــكاروس لتحقيــق توســع
جغرافــي مــن خــال االســتثمارات املباشــرة أو مــن خــال علــى شــركات تعمــل فــي قطــاع البتروكيماويــات فــي اخلليــج العربــي.
متتلــك ايــكاروس حصــة مســيطره فــي شــركة كيماويــات الشــرق األوســط والتــي متتلــك  %100مــن شــركة ســعودية النتــاج الكلــور
القلــوي ( )SACHLOوالتــي تقــوم بانتــاج الصــودا الكاويــه والكلــور وحمــض الهيدروكلوريــك وهيبوكلوريــت الصوديــوم.
	-مجموعة بروكالد احملدودة
لقــد أثبتــت مجموعــة بــروكالد نفســها بقــوة كواحــده مــن املورديــن الرئيســيني للحلــول املتكاملــه ملجموعــه متنوعــه مــن قطاعــات
الســوق مــع مرافــق التصنيــع فــي دولــة االمــارات العربيــه املتحــده واململكــه املتحــده وأوروبــا .لقــد طــورت مجموعــة بــروكالد
مجموعــه مــن الشــركات املتخصصــه مــن خــال مزيــج مــن االســتثمار واالســتحواذ وتقــدمي منتجاتهــا بكفــاءه تنافســيه.
	-شركة الدرة الوطنيه العقارية ش.م.ك.ع.
تأسســت شــركة الــدرة الوطنيــه العقاريــه فــي عــام  2005لتوفيــر الريــاده فــي التوســع فــي مجــال العقــارات فــي دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
باالضافــة الــى ذلــك ،ســوف تركــز شــركة الــدره علــى اســتكمال املشــاريع العقاريــه قيــد التطويــر واالســتفادة مــن العقــارات املــدره
للدخل.
	-شركة نور لالستثمار املالي ش.م.ك.ع.
تاسســت شــركة نــور لالســتثمار املالــي (نــور) فــي الكويــت عــام  1997وقــد أدرجــت أســهمها فــي ســوق الكويــت لــأوراق املاليــه فــي
مايــو  .2006متــارس شــركة نــور األنشــطه االســتثماريه واخلدمــات املاليــه بشــكل أساســي فــي دولــة الكويــت ،الشــرق األوســط
وفــي قــارة آســيا وغيرهــا مــن األســواق الناميــه.
تقدم شركة نور مجموعة متكامله من اخلدمات االستثماريه واملاليه املبتكره والتي تشمل االستشارات وادارة األصول.
تهــدف اســتراجتية شــركة نــور خــال الفتــرة القادمــة إلــى التخــارج مــن بعــض اســتثماراتها ،حيــث قامــت نــور بتخفيــض حصتهــا
تدريجيــا فــي بنــك ميــزان احملــدود حيــث بلغــت نســبة امللكيــة  %35.3كمــا فــي  30ســبتمبر  ،2021مقارنــة بـــ  %49.1كمــا فــي 31
ديســمبر .2017

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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	-شركة نسر لالستثمارات االمتالكية احملدودة ذ.م.م.
تهــدف اســتراتيجية شــركة نســر لالســتثمارات الــى االســتمرار فــي أنشــطتها االســتثمارية وتقــدمي خدمــات االستشــارات املاليــة
والتوســع فــي إدارة األصــول وقدقامــت شــركة نســر لالســتثمارات بتقــدمي صندوقهــا األول (صنــدوق عقــاري لتحقيــق الربــح)
فــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة.
.باالستثمارات االستراجتية واملالية
تهــدف اســتراجتية املجموعــة الســتثماراتها إلــى ضمــان اســتمرار اإلدارة الفعالــة لتلــك االســتثمارات وحتقيــق عوائــد مجزيــة
مــن خــال وضــع أفضــل السياســات االســتثمارية املناســبة للوضــع الســوقي باإلضافــة إلــى تعزيــز تفعيــل الضوابــط االســتثمارية
والتــي تتلخــص فيمــا يلــي:
•االحتفاظ مبحفظة من األسهم الناميه جنبا الى جنب مع محفظة من األسهم املختاره.
•االحتفاظ بأصول عالية السيولة.
•حتقيق عوائد إيجابية من االستثمارات االستراتيجيه واملالية التي متتلكها املجموعة.
.تاألداء املالي
	-خفض الديون وخفض نسبة الرافعة املالية
تســهدف املجموعــة خفــض نســبة الرافعــة املاليــة علــى املــدى املتوســط والطويــل لتصــل نســبة الديــون إلــى حقــوق امللكيــة ()1:1
مــن مســتواها احلالــي والبالــغ ( )1:1.2كمــا فــي  30ســبتمبر  2021وذلــك مــن خــال وضــع خطــة لســداد الديــون القائمــة حاليــا.
	 -التخارج من االستثمارات غير الرئيسية للمجموعة
تســعى مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة للتخــارج مــن بعــض مــن االســتثمارات غيــر الرئيســية خــال الســنوات اخلمــس
القادمــة مقابــل عوائــد مجزيــة ،بهــدف اســتخدام التدفقــات النقديــة فــي خفــض مديونيــة املجموعــة .يعتمــد توقيــت التخــارج مــن
االســتثمارات غيــر الرئيســية علــى العوامــل الســوقية املناســبة باإلضافــة إلــى املوافقــات اخلاصــة مــن قبــل اجلهــات املعنيــة .ال
تنــوي املجموعــة التعجيــل فــي التخــارج مــن أي مــن اســتثمارتها غيــر الرئيســية بــدون حتقيــق العائــد املجــزي.
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إدارة املخاطر
يقــع نطــاق تنفيــذ هــذه السياســة ضمــن اختصــاص إدارة املخاطــر ،وتشــمل كذلــك كافــة اإلدارات واألقســام واألنظمــة التــي
تخضــع لإلشــراف املباشــر لاللتــزام واملخاطــر ومنهــا أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي تشــمل ســامة البيانــات املاليــة ،وكفــاءة
عمليــات املجموعــة ،وااللتــزام بالضوابــط الرقابيــة .كمــا يشــمل نطــاق إدارة املخاطــر كافــة العوامــل الداخليــة أو اخلارجيــة التــي
تــؤدي إلــى حــدوث املخاطــر.
إطار احلوكمة اخلاص بإدارة املخاطر
يعتبــر مجلــس اإلدارة اجلهــة املســؤولة عــن حتديــد التوجــه االســتراتيجي للمجموعــة مــن خــال اعتمــاد اخلطــة االســتراتيجية
للمجموعــة وحتديــد اســتراتيجية إدارة املخاطــر املتعلقــة بهــا وكذلــك نزعــة املخاطــر  .Risk Appetiteتترجــم اســتراتيجية
املخاطــر الــى سياســة إلدارة املخاطــر يقــع عاتــق تطبيقهــا علــى اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة بصفتهــا خــط الدفــاع األول .تعتبــر
وظيفــة إدارة املخاطــر وظيفــة مســتقلة تتبــع مباشــرة الــى جلنــة املخاطــر وتعتبــر خــط الدفــاع الثانــي للمجموعــة حيــث متثــل
الــدور الرقابــي والتوجيهــي لــإدارة العليــا وبإشــراف مــن مجلــس اإلدارة.
1.نزعة املخاطر
•حتدد املجموعة نزعة املخاطر  Risk Appetiteمن خالل حتديد املقدار املادي املمكن للمجموعة قبوله من املخاطر.
2.مسؤوليات إدارة املخاطر
أن املسؤوليات العامة إلدارة املخاطر تتلخص فيما يلي:
•وضع األسس الالزمة لتحديد أنواع املخاطر التي تتعرض لها املجموعة وتعريفها وحتليلها.
•تقييم وقياس تلك املخاطر بصورة مستمرة.
•التأكد من عدم جتاوز مستوى نزعة املخاطر املقبول في املجموعة واملعتمد من قبل مجلس اإلدارة.
•اتخاذ إجراءات الوقاية واخلطوات التصحيحية لنقل املخاطر إلى املستوى املقبول مع حدود نزعة املخاطر.
•تنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر املوضوعة من قبل جلنة إدارة املخاطر.
•وضع قاعدة بيانات للمخاطر وتصنيفها حسب آثارها املتوقعة.
•تنفيذ اخلطط الالزمة للتعامل مع املخاطر واإلجراءات اخلاصة بذلك.
•التعامل مع اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بالعمليات اليومية وتنفيذ خطط إدارة املخاطر.
•إستمرار مراقبة ومتابعة تلك املخاطر من خالل آلية التقارير التي ترفعها إلى جلنة إدارة املخاطر.
• تطويــر ودعــم ثقافــة إدارة املخاطــر مــن خــال إيجــاد لغــة مشــتركة تســاعد علــى فهــم وحتديــد املخاطــر وتنظيــم االنشــطة
بنــا ًء علــى ذلــك.
• مراجعــة الصفقــات والتعامــات املقتــرح ان تقــوم بهــا املجموعــة مــع االطــراف ذات العالقــة وتقــدمي التوصيــات املناســبة
فيمــا يخــص املخاطــر املتوقــع نشــوئها جــراء تلــك الصفقــات والتعامــات الــى مجلــس االدارة.
2.1.في إطار سياسة إدارة املخاطر في املجموعة فإنه يتم توزيع مسؤوليات تنفيذ هذه السياسة كما يلي:
 2.1.1تتضمن مسؤولية مجلس إدارة املجموعة:
•تشــكيل جلنــة إدارة املخاطــر منبثقــة مــن املجلــس تختــص بــإدارة املخاطــر يكــون دورهــا وضــع السياســات واللوائــح إلدارة
املخاطــر مبــا يتســق مــع نزعــة املجموعــة لتحمــل املخاطــر.
•معرفة املخاطر االستراتيجية التي تواجه املجموعة والعمل على إدارتها.
•اعتماد استراتيجيات وسياسات وخطط املجموعة في إدارة املخاطر واالزمات بنا ًء على تقارير جلنة إدارة املخاطر.
•حتديد واعتماد مستوى املخاطر املقبول في املجموعة.

•االشراف على جلنة إدارة املخاطر للتأكد من قيامها مبتابعة فاعلية تطبيق أنشطة إدارة املخاطر في املجموعة.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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•االفصــاح للمســاهمني واملســتثمرين احملتملــن وأصحــاب املصالــح ذوي العالقــة ،عــن املخاطــر التــي تواجــه املجموعــة
وكيفيــة التعامــل معهــا ،وذلــك وفــق سياســات االفصــاح املعتمــدة للنشــر.
 2.1.2تتضمن مسؤولية الوحدة املتخصصة بإدارة املخاطر داخل املجموعة:
•وضع نظم وإجراءات السيطرة الالزمة واملبنية على تصور املخاطر التي تواجه املجموعة.
•مراجعــة أي بيــان للمخاطــر يتــم رفعــه مــن مــدراء اإلدارات وإعــداد تقريــر منتظــم بشــأنها فيمــا يتعلــق بإطــار إدارة املخاطــر
وهيكلــة املخاطــر لهــا ورفــع هــذه التقاريــر إلــى جلنــة إدارة املخاطــر.
•حتديــد وتطويــر ومراقبــة تطبيــق االســتراتيجيات واخلطــط واإلجــراءات اخلاصــة بــإدارة املخاطــر ،لتحديــد وقيــاس
والتحكــم ،ومراقبــة املخاطــر املالزمــة ألنشــطة املجموعــة.
•اقتــراح حــدود التعــرض لكافــة أنشــطة املجموعــة ،ســواء التعــرض للمخاطــر املاليــة ،أو مخاطــر العمليــات ،أو مخاطــر
االئتمــان ،أو مخاطــر الســمعة ،أو غيرهــا مــن املخاطــر التــي ميكــن أن تتعــرض لهــا املجموعــة.
 2.1.3تتضمن مسؤولية مدراء اإلدارات املختلفة في املجموعة:
•معرفــة املخاطــر ضمــن مســؤولياتهم واألنشــطة اخلاصــة بعملياتهــم ،وإدراك تأثيرهــا احملتمــل ســواء علــى إدارتهــم أو
اإلدارات األخــرى ،أو املجموعــة ككل.
•إعداد مؤشرات األداء التي تسمح مبراقبة األنشطة الرئيسية باإلدارة.
•تصميم أنظمة التبليغ عن االنحرافات في األداء بطريقة منتظمة.

•التبليغ املنتظم والسريع عن أي مخاطر جديدة أو فشل في إجراءات التحكم املُطبقة.
•التأكد من استمرارية تطبيق وفعالية األدوات واإلجراءات الرقابية املعتمدة للحد من املخاطر.
 2.1.4تتضمن مسؤولية العاملني في املجموعة:
•إدراك مسؤولياتهم عن األخطاء الفردية.
•إدراك أهمية املساهمة في تطوير أدوات إدارة املخاطر.
•التبليغ املنتظم والسريع إلدارة املخاطر عن املخاطر اجلديدة أو فشل إجراءات التحكم بها.
3.تصنيف فئات املخاطر
إن اســتخدام نظــام موحــد لتصنيــف املخاطــر فــي املجموعــة يســاعد علــى جمــع املخاطــر فــي ســجل واحــد لتحديــد التأثيــر
الكلــي لهــا علــى أنشــطة املجموعــة .وقــد تبنــت املجموعــة نظــام تصنيفــات للمخاطــر املبــن أدنــاه والــذي صمــم ليكــون شــامال:
 3.1املخاطــر التشــغيلية :هــي مخاطــر اخلســائر التــي تنشــأ عــن عــدم كفــاءة أو فشــل العمليــات الداخليــة واألفــراد والنظــم أو
التي تنشأ نتيجة ألحداث خارجية.
 3.2مخاطــر االئتمــان :هــي اخلســائر احملتملــة الناجتــة عــن عــدم قــدرة العميــل أو رغبتــه بالوفــاء بالتزاماتــه فــي املواعيــد،
تلك املخاطر نتيجة التركيز االئتماني.
 3.3مخاطــر الســوق :وهــي تلــك املخاطــر الناشــئة عــن التغيــرات غيــر املتوقعــة فــي العــرض والطلــب أو األســعار فــي األســواق
التي تعمل من خاللها املجموعة.
 3.4املخاطــر القانونيــة :وتشــمل املخاطــر الناشــئة عــن العقــود أو الترتيبــات األخــرى التــي ال تكــون نافــذة خــال الوســائل
املتاحة .ومن أمثلة ذلك :الوثائق غير الكافية ،احملاذير القانونية ،قانونية العقود واملقاضاة.
 3.5املخاطــر االســتراتيجية :وتشــمل املخاطــر الناشــئة عــن عــدم قــدرة املجموعــة علــى حتقيــق أو تنفيــذ أهــداف املجموعــة
احملــددة وكذلــك إدارة األداء .وميكــن أن يشــمل ذلــك كمثــال :االنحرافــات فــي حتقيــق االســتراتيجية ،فشــل التخطيــط،
امليزانية ،املنافسة ،البيئة ،التنظيمية االقتصادية ،املشاريع املشتركة ،واألعمال التجارية  /االستثمارات اجلديدة.
 3.6مخاطــر الســمعة :املخاطــر الناشــئة عــن التغيــرات فــي الــرأي العــام ممــا يؤثــر علــى األربــاح أو احلصــول علــى رأس املــال.
ويشمل ذلك :العالمة التجارية ،العالقات مع وسائل اإلعالم ،واتصاالت املجموعة مع اجلمهور.
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 3.7مخاطــر البيئــة :وهــي املخاطــر التــي تظهــر بســبب عــدم التوافــق مــع القوانــن والضوابــط البيئيــة احملليــة أو اإلقليميــة أو
الدولية .ومن أمثلة ذلك حريق كبير ،والنفايات الناجمة عن العمليات االنتاجية.
 3.8مخاطــر ماليــة :وهــي املخاطــر املقترنــة بأوجــه القصــور فــي املــوارد املاليــة وإدارتهــا .ومــن أمثلــة ذلــك :ارتفــاع تكلفــة رأس
املال أو تقديرات العمالة أو املواد ،أو االنحراف في تكاليف األعمال عن التقديرات األصلية.
 3.9مخاطــر الســيولة :وهــي املخاطــر الناشــئة مــن عــدم قــدرة املجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة أو احتياجــات التمويــل
الطارئة نتيجة عدم توفر النقدية.
 3.10مخاطــر الصحــة والســامة :وهــي املخاطــر التــي تظهــر بســبب عــدم توافــق أو قصــور فــي تطبيــق إجــراءات أو سياســات أو
ضوابط الصحة والسالمة .ومن االمثلة على ذلك :حوادث ضياع الوقت ،إصابات او امراض مرتبطة بطبيعة،
ومخاطر حريق.
 3.11مخاطــر املــوارد البشــرية :وهــي املخاطــر التــي تظهــر نتيجــة االســتعانة باملــوارد البشــرية غيــر املالئمــة أو املؤهلــة .واألمثلــة
علــى ذلــك تشــمل :مؤهــات غيــر كافيــة للمتقدمــن أثنــاء مرحلــة التوظيــف ،فقــدان موظفــن مهمــن ملصلحــة املنافســن
نتيجة لوجود زيادات في الرواتب.
 3.12املخاطــر السياســية :هــي املخاطــر الناشــئة عــن إجــراءات احلكومــات احملليــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة أو مجموعــات
املصالح اخلاصة.
 3.13املخاطــر التنظيميــة :هــي املخاطــر الناشــئة عــن التغيــرات غيــر املتوقعــة للقانــون احمللــي أو اإلقليمــي أو الدولــي أو
السياسة التنظيمية .واألمثلة على ذلك تشمل :التغيرات في اللوائح املنظمة لعمليات النقل ،وتغيرات تعرفة اجلمارك.
 3.14مخاطــر التكنولوجيــا  -مخاطــر أنظمــة املعلومــات :وهــي املخاطــر الناشــئة عــن مصــادر تكنولوجيــا املعلومــات غيــر
الكافيــة أو االســتخدام غيــر املناســب للمــوارد املتاحــة وكذلــك املخاطــر املرتبطــة بــإدارة تغيــرات التكنولوجيــا واإلخفــاق فــي
تنفيذ التكنولوجيا .ومن األمثلة على ذلك :التكنولوجيا الغير ٌمستخدمة ،واإلخفاق في األنظمة التشغيلية.
 3.15مخاطــر االمتثــال /احلوكمــة :وهــي تلــك املخاطــر املقترنــة بأوجــه القصــور فــي العمــل ضمــن إطــار التعليمــات العامــة
واللوائــح املنظمــة حلوكمــة الشــركات .ومثــال علــى ذلــك :اإلخفــاق فــي مشــاركة كافــة أصحــاب املصلحــة علــى كافــة
املستويات.
 3.16مخاطــر األوبئــة املســتجدة :وهــي تلــك املخاطــر املقترنــة بظهــور أوبئــة مســتجدة وغيــر متوقعــة .ومثــال علــى ذلــك:
فايروس كوفيد -19املستجد.
 3.17مخاطــر اســتمرارية العمــل :وهــي املخاطــر املتعلقــة بعــدم القــدرة علــى االســتجابة بشــكل فعــال للمخــاوف  /اضطرابــات
الكبيــرة  /أو األزمــات وعــدم التأكــد مــن أن مصالــح األعمــال ( عمليــات  /اشــخاص /التكنولوجيــا  /األصــول  /إلــخ )
محمية من مثل هذه املخاوف واألزمات.
4.تقارير إدارة املخاطر
لكــي يكــون برنامــج إدارة املخاطــر فعــاالً ،يجــب أن يتــم التقييــم واملراجعــة الدوريــة (بشــكل نصــف ســنوي علــى األقــل) لتحديــد
مــا إذا كانــت األهــداف قــد حتققــت أم ال .وعلــي وجــه اخلصــوص ،يجــب أن تتــم مراقبــة تكاليــف إدارة املخاطــر وبرامــج
معاجلــة املخاطــر وبرامــج منــع اخلســارة بدقــة .كذلــك يجــب اختبــار معــدالت اخلســارة الكتشــاف أي تغيــرات فــي تكــرار وحجــم
اخلســارة .كذلــك ،يجــب علــى مســؤول املخاطــر أن يحــدد إذا مــا كانــت سياســة إدارة املخاطــر للمجموعــة مت تنفيذهــا أم ال،
وممــا إذا كان يتلقــي تعاونـاً إجماليـاً مــن اإلدارات األخــرى فــي تنفيــذ وظائــف إدارة املخاطــر .ويصــدر عــن إدارة املخاطــر العديــد
مــن التقاريــر أهمهــا:
•تقــدمي تقاريــر منتظمــة باملعلومــات ذات الصلــة ،مبــا فــي ذلــك التوصيــات املقدمــة إلــى جلنــة إدارة املخاطــر /مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة والتــي تدعــم اإلدارة الفعالــة للمخاطر.
•إعــداد تقريــر نصــف ســنوى بنشــاط إدارة املخاطــر يتــم عرضــه علــى جلنــة إدارة املخاطــر متهيــداً لعرضــه علــى مجلــس
اإلدارة ،ويتنــاول التقريــر تفصيــل عــن املخاطــر ُ
املــددة وطــرق التعامــل معهــا ونتائــج هــذا التعامــل.
•تضمــن التقريــر الســنوي للمجموعــة مبعلومــات مفصلــة عــن إدارة املخاطــر بخصــوص هيكلهــا وطبيعــة عملياتهــا
واســتراتيجية أنشــطتها والتطــورات التــي طــرأت عليهــا.

•تزويــد جلنــة إدارة املخاطــر ومجلــس اإلدارة بالتقاريــر الالزمــة املُجمعــة والتــي توضــح بيــان حجــم املخاطــر (،)Risk Profile
والتوصيــات بأفضــل األســاليب للحــد منهــا وتخفيــف آثارهــا ،وكذلــك فعاليــة الضوابــط والنظــم الرقابيــة لــدى املجموعــة.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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يجــب أن تكــون إجــراءات إعــداد تقاريــر املخاطــر واضحــة ومتوفــرة لــدي األطــراف املعنيــة فــي املجموعــة .كمــا يجــب علــى معــد
التقاريــر أن يتنــاول بصفــة عامــة النقــاط التاليــة فــي التقريــر املعــد:
•أساليب الرقابة ،خاصة املسئوليات اإلدارية ألدارة املخاطر.
•اإلجراءات املستخدمة في تعريف املخاطر وكيفية التعامل معها بواسطة نظم إدارة املخاطر.
•تطبيق نظم الرقابة حسب األولويات بغرض إدارة األخطار الهامة.
•تطبيق نظم املتابعة واملراجعة.
•يجــب تســجيل أي نقــص كبيــر غيــر مغطــى مــن قبــل نظــام إدارة املخاطــر أو أي نقــص فــي النظــام نفســه ،وكذلــك حتديــد
اخلطــوات التــي مت اتخاذهــا بالفعــل للتعامــل مــع هــذا النقــص.
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احلوكمة
تتوافــق القواعــد األساســية حلوكمــة الشــركات املتبعــة مــن قبــل شــركة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة ش.م.ك.ع مــع
متطلبــات الكتــاب اخلامــس عشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة املعدلــة للقانــون رقــم  7لســنة "( 2010الالئحــة التنفيذيــة") ،وفيمــا
يلــي ملخــص لتلــك القواعــد:
القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة
مت إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة احلالــي ("املجلــس") فــي اجلمعيــة العامــة العاديــة املُنعقــد بتاريــخ  2مايــو  2019وفقــاً
لقواعــد حوكمــة الشــركات مــع األخــذ فــي االعتبــار بضــرورة أن تكــون غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن غيــر التنفيذيــن
(األعضــاء غيــر التنفيذيــن  8أعضــاء) وكذلــك مت انتخــاب عضــو مجلــس إدارة ُمســتقل .يتمتــع مجلــس اإلدارة بخبــرات متنوعــة
مــن مختلــف املجــاالت ذات عالقــة بنشــاط املجموعــة ،وخــال العــام  2018مت إعــادة تشــكيل املجلــس.
القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام واملسؤوليات
أن مهــام ومســؤوليات كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مت حتديدهــا بشــكل واضــح فــي السياســات واللوائــح املعتمــدة،
فضــا عــن عــدم انفــراد أيــا مــن األطــراف بالســلطات املطلقــة ،وذلــك لتســهيل عمليــة مســائلة مجلــس اإلدارة مــن قبــل مســاهمي
املجموعــة .يتولــى مجلــس إدارة املجموعــة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة أو فــوض جهــات أو أفــرادا إلدارتهــا.
تشكيل جلان متخصصة تتمتع باالستقاللية
قــام املجلــس بتشــكيل جلــان متخصصــة بغــرض متكينــه مــن تأديــة مهامــه بشــكل فعــال وذلــك وفــق حاجــة املجموعــة وظروفهــا
وطبيعــة عملهــا ورغبــة املجموعــة فــى تطبيــق كامــل متطلبــات احلوكمــة والتــي تتضمــن جلنــة التدقيــق وجلنــة مهــام املخاطــر
وجلنــة املكافــأت والترشــيحات وذلــك وفــق متطلبــات هيئــة أســواق املــال .كمــا قــام مجلــس اإلدارة مبراجعــة كافــة اللوائــح ونظــم
العمــل واملواثيــق جلميــع اللجــان الدائمــة املنبثقــة عنــه.
مهام جلنة التدقيق
•مراجعــة البيانــات املاليــة الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها ملجلــس اإلدارة ،وذلــك
بهــدف ضمــان عدالــة وشــفافية التقاريــر املالية.
•التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــن وإعــادة تعيــن مراقبــي احلســابات اخلارجيــن أو تغييرهــم وحتديــد أتعابهــم ،ويراعــى عنــد
التوصيــة بالتعيــن التأكــد مــن اســتقالليتهم ،ومراجعــة خطابــات تعيينهــم.
•متابعــة أعمــال مراقبــي احلســابات اخلارجيــن ،والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقــدمي خدمــات إلــى املجموعــة عــدا اخلدمــات
التــي تقتضيهــا مهنــة التدقيــق.
•دراسة مالحظات مراقبي احلسابات اخلارجيني على القوائم املالية للمجموعة ومتابعة ما مت في شأنها.
•تقييــم مــدى كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة املطبقــة داخــل املجموعــة وإعــداد تقريــر يتضمــن رأي وتوصيــات اللجنــة فــي هــذا
الشــأن املالحظــات الــواردة فــي التقارير.
•اإلشــراف الفنــي علــى التدقيــق الداخلــي واملــوكل مهامــه جلهــة استشــارية خارجيــة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا
فــي تنفيــذ األعمــال واملهمــات احملــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
•التوصيــة بتعيــن جهــة استشــارية خارجيــة للقيــام مبهــام التدقيــق الداخلــي ،ونقلــه ،وعزلــه ،وتقييــم أدائــه ،وأداء إدارة
التدقيــق الداخلــي.
•مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي ،وإبداء مالحظاتها عليها.
•مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ،والتأكد من أنه قد مت اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأنها.
•مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتأكد من أنه قد مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
•التأكد من التزام املجموعة بالقوانني والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
•جتتمــع جلنــة التدقيــق بصــورة منتظمــة أربــع مــرات علــى األقــل خــال الســنة وبشــكل ربــع ســنوي ،أو كلمــا دعــت احلاجــة
إلــى ذلــك ،كمــا يجــب أن تقــوم بتدويــن محاضــر اجتماعاتهــا عــن طريــق أمــن ســر اللجنــة.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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أعضاء جلنة التدقيق
األعضاء
السيد /عبدالعزيز إبراهيم الربيعة
السيد /محمد عبداحملسن العصفور
السيد الدكتور /عبدالعزيز راشد الراشد
السيد /حسام فوزي اخلرافي

املنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

مهام جلنة املخاطر
•إعــداد ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة املخاطــر قبــل اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ،والتأكــد مــن تنفيــذ هــذه
االســتراتيجيات والسياســات ،وأنهــا تتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة املجموعــة.
•ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.
•تقييــم نظــم وآليــات حتديــد وقيــاس ومتابعــة أنــواع املخاطــر املختلفــة التــي قــد تتعــرض لهــا املجموعــة ،وذلــك لتحديــد أوجــه
القصــور بها.
•مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى حتديــد وتقييــم مســتوى املخاطــر املقبــول فــي املجموعــة ،والتأكــد مــن عــدم جتــاوز املجموعــة
لهــذا املســتوى مــن املخاطــر بعــد اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
•مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
•التأكد من استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعرض املجموعة للمخاطر.
•التأكــد مــن أن موظفــي إدارة املخاطــر لديهــم الفهــم الكامــل للمخاطــر احمليطــة باملجموعــة ،والعمــل علــى زيــادة وعــي
العاملــن بثقافــة املخاطــر وإدراكهــم لهــا.
•مناقشــة التقاريــر الدوريــة املرفوعــة مــن إدارة املخاطــر حــول طبيعــة املخاطــر التــي تتعــرض لهــا املجموعــة ،ورفــع هــذه
التقاريــر إلــى مجلــس إدارة املجموعــة.
•مراجعة املسائل التي تثيرها جلنة التدقيق املرتبطة والتي قد تؤثر على إدارة املخاطر في املجموعة.
•عقــد جلنــة إدارة املخاطــر اجتماعــات دوريــة ،أربعــة مــرات خــال الســنة ،وكذلــك كلمــا دعــت احلاجــة ،كمــا يجــب أن تقــوم
بتدويــن محاضــر اجتماعاتهــا عــن طريــق أمــن ســر اللجنــة.
أعضاء جلنة املخاطر
األعضاء
السيدة /مها خالد الغنيم
السيد /علي مراد بهبهاني
السيد /حسام فوزي اخلرافي
السيد /محمد عبد احملسن العصفور

املنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

مهام جلنة الترشيحات واملكافأت
•التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
•وضــع سياســة واضحــة ملكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،مــع املراجعــة الســنوية لالحتياجــات املطلوبــة
مــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ،وكذلــك اســتقطاب طلبــات الراغبــن فــي شــغل املناصــب التنفيذيــة حســب
احلاجــة ،ودراســة ومراجعــة تلــك الطلبــات ،وحتديــد الشــرائح املختلفــة للمكافــآت التــي ســيتم منحهــا للموظفــن ،مثــل
شــريحة املكافــآت الثابتــة ،وشــريحة املكافــآت املرتبطــة بــاألداء ،وشــريحة املكافــآت فــي شــكل أســهم ،وشــريحة مكافــآت
نهايــة اخلدمــة.
•التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل.
•إعــداد تقريــر احلوكمــة بشــكل ســنوي يتضمــن إجمالــي املكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
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واملــدراء ،ســواء كانــت مبالــغ أو منافــع أو مزايــا ،أيــا كانــت طبيعتهــا ومســماها فــي صــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن
خــال املجموعــة أو الشــركات التابعــة.
•قامــت املجموعــة بتشــكيل جلنــة الترشــيحات واملكافــآت والتــي تعنــى باملهــام واملســؤوليات ذات الصلــة باختيــار أشــخاص
مــن ذوي الكفــاءة لعضويــة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وحتديــد إطــار ينظــم تقييــم آدائهــم ومكافآتهــم .حيــث أجتمعــت
جلنــة الترشــيحات ملناقشــة تقييمــات الســادة األعضــاء وتقييــم مجلــس اإلدارة وكــذاك تقييــم اإلدارة التنفيذيــة واالتفــاق
علــى الــدورات التدريبيــة املطلوبــة خــال العــام لتنميــة مجلــس اإلدارة.
أعضاء جلنة الترشيحات واملكافات
األعضاء
السيد /سليمان حمد الداللي
السيد /محمد عبد احملسن العصفور
السيد /صالح خالد الفليج

املنصب
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

القاعدة الثالثة :إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
مت تشــكيل جلنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن  3أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،وقــد روعــي أن يكــون أحــد أعضائهــا مــن األعضــاء
املســتقلني يجــب أن يكــون رئيــس اللجنــة أحــد األعضــاء غيــر التنفيذيــن فــي مجلــس اإلدارة ،وقــد مت اختيــار األعضــاء الذيــن
يتمتعــون بخبــرات مهنيــة مناســبة فــي املــوارد البشــرية واإلدارة مبــا يتوافــق مــع طبيعــة عمــل املجموعــة االســتثمارية وذلــك
ملمارســة كافــة االعمــال اخلاصــة باختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة اجلــدد واإلدارة التنفيذيــة.
القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير املالية
إن ســامة البيانــات املاليــة للمجموعــة تعــد أحــد املؤشــرات الهامــة علــى نزاهــة ومصداقيــة املجموعــة فــي عــرض مركزهــا
املالــي ،وبالتالــي تزيــد مــن ثقــة املســتثمرين فــي البيانــات واملعلومــات التــي توفرهــا املجموعــة ،وتتيــح للمســاهمني ممارســة
حقوقهــم ،لذلــك فــإن املجموعــة حريصــة علــى ســامة ونزاهــة بياناتهــا املاليــة ،واإلشــراف واملراجعــة علــى احلســابات والبيانــات
املاليــة للمجموعــة مــن قبــل جلنــة التدقيــق ،والتأكــد مــن اســتقاللية ونزاهــة مراقــب احلســابات اخلارجــي .مت إســناد مهمــة
التدقيــق الداخلــي للمجموعــة بالكامــل إلــى مستشــار خارجــي يقــدم تقاريــره مباشــرة إلــى جلنــة التدقيــق.
القاعدة اخلامسة :وضع نظام سليم إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية
يتوافــر باملجموعــة إدارة مســتقلة إلدارة املخاطــر تعمــل بشــكل أساســي علــى قيــاس ومتابعــة واحلــد مــن كافــة أنــواع املخاطــر
التــي تواجــه املجموعــة ،وذلــك وفــق األنظمــة واإلجــراءات الفعالــة إلدارة املخاطــر ،وذلــك كــي تكــون قــادرة علــى أداء مهامهــا
الرئيســية واملتمثلــة فــي قيــاس ومتابعــة كافــة أنــواع املخاطــر التــي تتعــرض لهــا املجموعــة ،وتتــم هــذه العمليــة بشــكل مســتمر
وتتــم مراجعتهــا بشــكل دوري ويتــم تعديــل األنظمــة واإلجــراءات عنــد احلاجــة.
إن الرقابــة الداخليــة تــؤدي لتحســن نزاهــة ودقــة البيانــات املاليــة باإلضافــة إلــى حمايــة أصــول الشــركة وحقــوق أصحــاب
املصالــح .وتوفيــر املتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة .إن التدقيــق الداخلــي ووحــدة املخاطــر تعمــان بشــكل مناســب ومســتقل
وتتولــى جلنــة التدقيــق التابعــة ملجلــس اإلدارة مســؤولية مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى جــودة ونزاهــة العمليــات
احملاســبية والتدقيــق والرقابــة الداخليــة واملمارســات املتعلقــة بإعــداد التقاريــر املاليــة للمجموعــة باإلضافــة إلــى عالقــة
املجموعــة باملدققــن اخلارجيــن.
القاعدة السادسة :تعزيز السلوك املهنى والقيم األخالقية
صاغــت اإلدارة التنفيذيــة ميثــاق عمــل يشــتمل علــى معاييــر ومحــددات الســلوك املهنــي والقيــم األخالقيــة .ويتوافــر لــدى
املجموعــة ميثــاق للســلوك املهنــى خــاص بــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وآخــر للتنفيذيــن واملديريــن واملوظفــن يتضمــن معاييــر
ومحــددات للســلوك املهنــي والقيــم األخالقيــة ،التــي تتنــاول ترســيخ مبــدأ التــزام كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس والتنفيذيــن
واملديريــن واملوظفــن متــام اإللتــزام بكافــة القوانــن والتعليمــات ،ومتثيــل جميــع املســاهمني ،وااللتــزام مبــا يحقــق مصلحــة
املجموعــة ومصلحــة املســاهمني ومصلحــة أصحــاب املصالــح اآلخريــن وليــس مصلحــة مجموعــة محــددة فقــط.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب
يحــرص مجلــس اإلدارة علــى وضــع آليــات العــرض واالفصــاح الدقيــق والشــفاف مبــا يتفــق مــع األحــكام الــواردة فــي القانــون وأي
تعليمــات مــن الهيئــة فــي هــذا الشــأن ،والتــي حتــدد جوانــب ومجــاالت وخصائــص االفصــاح ســواء فيمــا يتصــل مبالوضوعــات أو
العناصــر التــي يتعــن اإلفصــاح عنهــا ،تنقســم تلــك اإلفصاحــات الــى مــا يتعلــق بأفصاحــات املجموعــة وكــذا أفصاحــات الســادة
أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  ،حيــث يتــم حتديــث الســجل بشــكل دورى.
إفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،توضــع فــى ســجل ،علــى أن يكــون الســجل متاحـاً لالطــاع عليــه مــن قبــل
كافــة مســاهمي املجموعــة ،هــذا ويحــق لكافــة مســاهمي املجموعــة االطــاع علــى هــذا الســجل دون أي رســم أو مقابــل ،كمــا
تلتــزم املجموعــة بتحديــث بيانــات هــذا الســجل بشــكل دوري مبــا يعكــس حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العالقــة.
ينطــوى الهيــكل التنظيمــى علــى وحــدة تنظــم شــئون املســتثمرين ،وتكــون هــذه الوحــدة مســئولة عــن إتاحــة وتوفيــر البيانــات
واملعلومــات والتقاريــر الالزمــــة للمســتثمرين احملتملــن لهــا ،تتمتــــع وحــــدة شــئون املســتثمرين باالســتقاللية املناســبة.
يوجــد لــدى املجموعــة قســم مخصــص علــى املوقــع اإللكترونــي للمجموعــة حلوكمــة الشــركات ،بحيــث يتــم عــرض كافــة املعلومات
والبيانــات احلديثة.
القاعدة الثامنة :إحترام حقوق املساهمني
يكفــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة حقــوق املســاهمني مبمارســة حقوقهــم األساســية علــى قــدر كبيــر مــن العدالــة واملســاواة
مبــا يضمــن املعاملــة املتكافئــة جلميــع املســاهمني ،واحلمايــة مــن انتهــاك حقوقهــم .وكذلــك حمايــة أمــوال املســاهمني مــن
االســتخدام الســيء الــذي قـــد يحــدث مــن قبــل مديــري املجموعــة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار املســاهمني ،ويجــب أن تقــوم
املجموعــة مبعاملــة جميــع املســاهمني املالكــن لــذات النــوع مــن األســهم بالتســاوي ودون أي متييــز أو حجــب أي مــن حقــوق
املســاهمني عــن أي فئــة مــن املســاهمني ،أو وضــع معاييــر مــن شــأنها التمييــز بــن فئــات املســاهمني إلرســاء هــذه احلقــوق،
وذلــك مبــا ال يضــر مبصالــح املجموعــة أو يتعــارض مــع القانــون والالئحــة التنفيذيــة ومــا يصــدر عنهــا مــن تعليمــات وضوابــط
رقابيــة منظمــة.
يوجــد لــدى املجموعــة عقــد مــع الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ،حيــث تقــوم الشــركة الكويتيــة للمقاصــة بإنشــاء ســجل خــاص تقيــد
فيــه أســماء املســاهيمن وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم ،للمســاهمني احلــق فــي املجموعــة االطــاع
علــى ســجل املســاهمني.
يدعــو مجلــس اإلدارة املســاهمني لالجتمــاع خــال الثالثــة أشــهر التاليــة النتهــاء الســنة املاليــة ،وذلــك فــي الزمــان واملــكان اللذيــن
يعينهمــا الالئحــة الداخليــة للمجموعــة .يحــق ملجلــس اإلدارة دعــوة اجلمعيــة العامــة لإلنعقــاد عندمــا تقتضــي الضــرورة لذلــك.
القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب املصالح
يلتــزم مجلــس إدارة املجموعــة واإلدارة التنفيذيــة بحمايــة حقــوق أصحــاب املصالــح كجــزء مــن إطــار عمــل احلوكمــة  ،فقــد مت
تطويــر سياســة حمايــة أصحــاب املصالــح بهــدف ضمــان احتــرام حقــوق أصحــاب املصالــح حيــث يتولــى مجلــس إدارة املجموعــة
مســؤولية وضــع معاييــر حمايــة حقــوق جميــع أصحــاب املصالــح وحتديثهــا متــى كان ذلــك مناســب ،باإلضافــة الــى ذلــك يتوافــر
لــدى املجموعــة نظــم أو سياســات تكفــل احلمايــة واالعتــراف بحقــوق أصحــاب املصالــح ،تتضمــن التعامــل مــع أعضــاء مجلــس
اإلدارة واألطــراف ذوي العالقــة والــذي يتــم بــذات الشــروط التــي تطبقهــا املجموعــة مــع األطــراف املختلفــة مــن أصحــاب
املصالــح دون أي متييــز أو شــروط تفضيليــة.
القاعدة العاشرة :تعزيز وحتسني األداء
تولــى املجموعــة أهميــىة للتدريــب املســتمر والتنميــة واألهتمــام باجلوانــب التدريبيــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة ،وذلــك مــن خــال القيــام بوضــع البرامــج التعريفيــة لألعضــاء املعينــن حديثــا مــن أجــل ضمــان متتعهــم بفهــم مناســب
لســير عمــل املجموعــة وعملياتهــا ،وتتمثــل تلــك البرامــج فــى إســتراتيجية املجموعــة وأهدافهــا ،اجلوانــب املاليــة والتشــغيلية
لكافــة أنشــطة املجموعــة ،االلتزامــات القانونيــة والرقابيــة امللقــاة علــى عاتــق أعضــاء مجلــس اإلدارة واملجموعــة.
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القاعدة احلادية عشر :التركيز على أهمية املسؤولية االجتماعية
مت وضــع سياســة خاصــة باملســؤولية اإلجتماعيــة انطالقــا مــن حــرص املجموعــة علــى علــى تطويــر الناحيــة املجتمعيــة لتنميــة
أعمالهــا واســتراتيجيتها مــع االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة وحتقيــق نتائــج نفعيــة للمجتمــع واملجموعــة.
اســتطاعت مبــرة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة رغــم حداثــة نشــأتها  -منــذ عــام  - 2007أن تقــوم بدعــم العديــد مــن املشــروعات
اخليريــة الوطنيــة املتنوعــة التــي ترســخ االنتمــاء للوطــن وتعــن احملتاجــن مــن املواطنــن والوافديــن ،ســواء علــى املســتوى
التعليمــي أو الصحــي أو االجتماعــي أو االقتصــادي أو غيرهــا مــن املســتويات.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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إدارة املجموعة
مجلس اإلدارة
يتولــى إدارة شــركة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة ش.م.ك( .عامــة) مجلــس ادارة مؤلــف مــن تســعة اشــخاص تنتخبهــم
اجلمعيــة العامــة بالتصويــت الســري ،وتســتمر عضويــة املجلــس ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد .وملجلــس اإلدارة أوســع
الســلطات إلدارة املجموعــة والقيــام بجميــع االعمــال التــي تقتضيهــا إدارة املجموعــة وفقــا ألغراضهــا ،وال يحــد مــن هــذه
الســلطة إال مــا نــص عليــه القانــون أو قــرارات اجلمعيــة العامــة.
ال يكــون اجتمــاع مجلــس اإلدارة صحيحــا إال إذا حضــره نصــف عــدد األعضــاء علــى أن ال يقــل عــدد احلاضريــن عــن خمســة
أعضــاء .يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات كل ســنة علــى األقــل ،ويجــوز االتفــاق علــى املزيــد مــن االجتماعــات .ويكــون اجتمــاع
املجلــس صحيحــا بحضــور أغلبيــة أعضائــه وتصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة بأغلبيــة األعضــاء احلاضريــن .فيمــا يلــي أســماء
أعضــاء مجلــس اإلدارة للمجموعــة ونســبة املســاهمة وعــدد االســهم اململوكــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة كمــا فــي
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة:
االسم
السيد /سعد محمد السعد
السيد /سليمان حمد الداللي
السيد /عبدالعزيز ابراهيم الربيعة
السيد /علي مراد يوسف بهبهاني
السيد /حسام فوزي اخلرافي
السيد /د .عبدالعزيز راشد الراشد
السيد /محمد عبداحملسن العصفور
السيدة /مها خالد الغنيم
السيد /صالح خالد الفليج

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

عدد االسهم اململوكة

نسبة املساهمة

8,882,695

%0.592

193,942

%0.013

455,391

%0.030

5,361,673

%0.358

105,053

%0.007

27,921

%0.002

3

%0.000

264,002

%0.018

0

%0.000

وفيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة:
السيد /سعد محمد السعد
رئيس مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب:

2004

•املؤهالت العلمية :بكالوريوس جتارة ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
العضويات احلالية:
•عضو مجلس إدارة ،الشركة املصرية الكويتية القابضة من عام .1999
العضويات السابقة:
•رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب ،شركة املقاوالت واخلدمات البحرية.
•رئيس مجلس اإلدارة ،جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة البترول الوطنية الكويتية.
•عضو ،املجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة الكويتية للمباني والتعمير.
•عضو مجلس اإلدارة ،بنك الكويت الوطني.
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•عضو مجلس اإلدارة ،شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية.
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو).
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة اسمنت الكويت.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة الدلتا للتأمني في القاهرة.
• عضو مجلس اإلدارة ،الشركة السعودية للطوب الرملي اجليري ومواد البناء في الرياض -اململكة العربية السعودية.
السيد /سليمان حمد الداللي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب:

2004

•املؤهالت العلمية :بكالوريوس جتارة ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
العضويات احلالية:
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة الكويت إلعادة التأمني.
العضويات السابقة:
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة شركة االهلية للتأمني.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة برقان للتامني اللبنانية.
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة العربية لتامني احلياة واحلوادث االردنية.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة احتاد للتأمني السعودية.
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة الوطنية للتأمني صنعاء.
•الرئيس والعضو املنتدب  ،شركة اخلليج للتأمني.
•وكيل مساعد ،جامعة الكويت.
•نائب رئيس ورئيس تنفيذي ،مؤسسة تسوية معامالت االسهم.
السيد /عبد العزيز ابراهيم الربيعة
عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب:

1979

•املؤهالت العلمية :بكالريوس محاسبة ،جامعة الكويت.
العضويات احلالية:
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة الصناعات الوطنية.
العضويات السابقة:
•نائب رئيس مجلس االدارة ،شركة الصناعات الوطنية.
•املدير العام ،شركة محمد عبد اهلل الربيعة وشركاه.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة اسمنت الكويت.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة صناعة االنابيب وخدمات البترول.
•استاذ مساعد ،جامعة الكويت.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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السيد /علي مراد بهبهاني
عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب:

1996

•املؤهالت العلمية :بكالوريوس اداب لغة اجنليزية والتربية ،جامعة الكويت.
العضويات احلالية:
•رئيس مجلس اإلدارة ،مجموعة شركات مراد يوسف بهبهاني.
•رئيس مجلس اإلدارة ،شركة الكويت للتأمني.
•نائب رئيس مجلس االدارة ،بنك اخلليج.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة االلبان الكويتية الدامناركية.
العضويات السابقة:
•عضو مجلس االدارة ،شركة السينما الكويتية الوطنية.
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة الكويتية لصناعة االنابيب واخلدمات النفطية.
السيد /حسام فوزي اخلرافي
عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب:

2007

•املؤهالت العلمية:
oاملاجستير في السياسة العامة في االسالم ،جامعة حمد بن خليفة ،دولة قطر.
oبكالريوس الهندسة املدنية ،جامعة الكويت.
العضويات احلالية:
•عضو اللجنة التنفيذية ورئيس قطاع العقار والتنمية العمرانية ،مجموعة شركة محمد عبداحملسن اخلرافي واوالده.
•رئيس مجلس االدارة ،مجموعة ماك لالستثمار  -بورت غالب ،القاهرة.
•عضو مجلس االدارة ،للشركة القابضة املصرية الكويتية.
العضويات السابقة:
•رئيس مجلس االدارة ،شركة نور لالستثمار املالي.
•عضو مجلس اإلدارة ،بنك بوبيان.
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة االهلية للتامني.
•عضو مجلس اإلدارة ،الشركة الوطنية العقارية.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة املباني.
السيد الدكتور /عبد العزيز راشد الراشد
عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب:

2016

•املؤهالت العلمية :الدكتوراه في الهندسة الكهربائية ،جامعة ويسكنسن ،الواليات املتحدة األمريكية.
52

العضويات احلالية:
•عضو مجلس االدارة ،الشركة الكويتية للحفريات.
•عضو مجلس االدارة ،شركة املقاوالت اخلدمات البحرية.
السيد /محمد عبد احملسن العصفور
عضو مجلس اإلدارة  -مستقل
•تاريخ االنتخاب:

2013

•املؤهالت العلمية :بكالريوس ادارة اعمال ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
العضويات احلالية:
•نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة التخصيص القابضة.
العضويات السابقة:
•وزير الدولة لشؤون االسكان.
•مدير عام ،معهد الكويت لالبحاث العلمية.
•امني عام ،جامعة الكويت.
•عضو مجلس اإلدارة ،املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،املؤسسة العامة للموانئ.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الشركة الوطنية للتنظيف.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة للتخطيط والهندسة ،الشركة العربية النابيب البترول سوميد  -جمهورية مصر العربية.
السيدة  /مها خالد الغنيم
عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب:

1996

•املؤهالت العلمية :بكالريوس الرياضيات ،جامعة سان فرانسيسكو ،الواليات املتحدة االمريكية.
العضويات السابقة:
•نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي وإحدى مؤسسي شركة بيت االستثمار العاملي جلوبل.
•عضو مجلس اإلدارة ،شركة دار التمليك  -الرياض.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الشركة الوطنية للميادين.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة ،شركة شروق للخدمات املالية.
•عضو مجلس اإلدارة ،كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت.
•عضو مجلس اإلدارة ،احتاد الشركات االستثمارية – دولة الكويت.
•عضو جلنة املالية واالستثمار ،غرفة صناعة وجتارة الكويت.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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السيد /صالح خالد الفليج
عضو مجلس اإلدارة
•تاريخ االنتخاب1995 :
•املؤهالت العلمية :بكالريوس اقتصاد وادارة االعمال ،جامعة والية امبوريو ،الواليات املتحدة االمريكية.
العضويات السابقة:
•نائب الرئيس ،شركة اوالد خالد الفليج.
•نائب الرئيس ،شركة سليمان الفليج للتجارة العامة واملقاوالت.
•نائب رئيس مجلس االدارة ،بنك اخلليج.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
الف دينار كويتي
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

*2020

**2019

480

590

* متــت املوافقــة علــى توزيــع مكأفــاة أعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020قدرهــا  480ألــف دينــار كويتــي فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة املنعقــد فــي
أبريــل .2021
** متــت املوافقــة علــى توزيــع مكأفــاة أعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019قدرهــا  590ألــف دينــار كويتــي فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة املنعقــد فــي
أبريــل .2020

29

30

تأكيد البيانات املالية
متــت املوافقــة علــى البيانــات املاليــة املدققــة لألعــوام  2016و 2017و 2018و 2019و 2020مــن قبــل اجتماعــات اجلمعيــة العامــة
العاديــة للمجموعــة فــي  23مايــو  2017و 10مايــو  2018و 2مايــو  2019و 30أبريــل  2020و 29أبريــل  2021علــى التوالــي .وقــد
مت إلــزام مجلــس إدارة املجموعــة بتقــدمي النتائــج املاليــة للمجموعــة وفق ـاً لقانــون الشــركات رقــم  1/2016وتعديالتــه الالحقــة
وقــد وافــق مجلــس اإلدارة علــى االطــاع بتلــك املســئولية.
وصف ًا موجز ًا للتعامالت التي متت أو ستتم مع األطراف ذات العالقة
تتمثــل األطــراف ذات العالقــة فــي شــركات زميلــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة وأطــراف أخــرى
ذات عالقــة مثــل املســاهمني الرئيســن وشــركات ميلــك فيهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة حصصـاً
رئيســية أو بإمكانهــم ممارســة تأثيــر ملمــوس أو ســيطرة مشــتركة عليهــا .يتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط هــذه
املعامــات مــن قبــل إدارة املجموعــة .فيمــا يلــي بيــان بأهــم التعامــات واالرصــدة التــي متــت مــع األطــراف ذات العالقــة وال
تتوقــع املجموعــة أن تكــون هنــاك تعامــات ذات أثــر جوهــري مــع أطــراف ذات عالقــة فــي املســتقبل فيمــا عــدا مــا هــو معتــاد:
كما في  30سبتمبر
ألف دينار كويتي
مستحق من شركات زميلة
مستحق من موظفي اإلدارة العليا
مستحق من أطراف ذات صلة أخرى
مستحق إلى شركات زميلة
مستحق إلى أطراف ذات صلة أخرى
مشتريات مواد خام – من شركات زميلة
مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة:
منافع قصيرة األجل للموظفني
منافع نهاية اخلدمة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تكلفة الدفع على أساس األسهم
مجموع مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
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2021

2020

7,173

8,247

70

70

339

1,698

20

20

111

265

670

1,222

2,701

3,036

106

122

480

-

-

260

3,287

3,418

عقود مبرمة مع الشركة املصدرة وحصل عن طريقها أي عضو مجلس إدارة على ربح شخصي
ال يوجــد اي عقــود مبرمــة بــن الشــركة املصــدرة وأعضــاء مجلــس اإلدارة قــد حتقــق ربح ـاً شــخصياً ألي مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،وإن وجــدت فهــي فــي الســياق العــادي لألعمــال.
اإلدارة التنفيذية
يتولــى إدارة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة فريــق إداري مســؤول عــن اإلشــراف اليومــي واملراقبــة ألعمــال املجموعــة
القابضــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان االلتــزام بتنفيــذ اســتراتيجية املجموعــة والتحكــم باملخاطــر واســتقاللية الوظائــف .كمــا
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بــأداء مهــام عديــدة منهــا مراجعــة وبحــث أي أفــكار أو مقترحــات ملجلــس اإلدارة ،تنفيــذ كافــة سياســات
وأنظمــة املجموعــة الداخليــة واملعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،إعــداد تقاريــر دوريــة (ماليــة وغيــر ماليــة) ،إعــداد أنظمــة
تدقيــق داخلــي وإدارة املخاطــر والتأكــد مــن كفاءتهــا وكفايتهــا .تتكــون اإلدارة التنفيذيــة مــن كل مــن:
املنصب

االسم

الرئيس التنفيذى

السيد /أحمد محمد حسن
السيد /رياض علي االدريسي
السيد /فيصل عبد العزيز النصار
السيد /مبشر حسني شيخ،

FCCA

السيد /خالد أحمد السعد
السيد /فادي علي عبدالسالم

CPA, CFE, CABM

نائب الرئيس التنفيذى
لالستثمارات واملشروعات الكبرى
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
املالية واإلدارية
املدير املالي للمجموعة
املدير التنفيذي إلدارة االستثمار
املباشر
مدير املخاطر وااللتزام
للمجموعة

عدد سنوات اخلبرة إجمالي سنوات
اخلبرة*
في املجموعة*
44

44

22

26

16

23

20

26

10

14

3

23

*مت تدوير أرقام سنوات اخلبرة ألقرب سنة.

وفيما يلي ايجاز للسيرة الذاتية لكل من أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية:
السيد /أحمد محمد حسن
الرئيس التنفيذى

إنضــم الســيد /أحمــد حســن ملجموعــة الصناعــات الوطنيــة بــدءاً مــن عــام  1977وفــي عــام  2013مت اختيــار الســيد أحمــد حســن
ليكــون الرئيــس التنفيــذي مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وتقلــد العديــد مــن املناصــب اخلاصــة باملجموعــة خــال الســنوات
الســابقة وكان أخرهــا منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة فــي عــام  2013والتــي تتضمــن االشــراف علــى كافــة النواحــي
املاليــة واإلداريــة للمجموعــة لضمــان النمــو املطــرد للمجموعــة والربحيــة وتضمــن املناصــب التــي يتقلدهــا الســيد أحمــد حســن:
•عضو مجلس إدارة  -شركة الصناعات الوطنية
•عضو مجلس إدارة  -مجموعة بروكالد احملدودة باالمارات العربية املتحدة
•عضو مجلس إدارة  -بي أي جروب  -بريطانيا
حاصــل الســيد أحمــد محمــد حســن علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة عــن شــمس فــي جمهوريــة مصــر
العربيــة.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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السيد /رياض سالم على اإلدريسي
نائب الرئيس التنفيذى لالستثمارات واملشروعات الكبرى
أنضــم الســيد /ريــاض االدريســي ملجموعــة الصناعــات الوطنيــة بــدء مــن عــام  1999كمديــر تنفيــذي لالســتثمارات املباشــرة
وقــد تولــى الســيد ريــاض ســالم علــي االدريســي عــدد مــن املناصــب داخــل املجموعــة والتــي كان أخرهــا منصــب نائــب الرئيــس
التنفيــذي لالســتثمارات واملشــروعات الكبــرى فــي عــام  2014ويتقلــد الســيد ريــاض حاليـاً العديــد مــن املناصــب اإلداريــة والتــي
تتضمــن:
•رئيس مجلس إدارة  -بنك ميزان احملدود
•رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي  -شركة إيكاروس للخدمات النفطية
•رئيس مجلس إدارة  -شركة أي تي بارتنرز لتكنولوجيا املعلومات
•رئيس مجلس إدارة  -شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإلليكترونية والثقيلة (األردن)
•عضو مجلس إدارة  -شركة التخصيص القابضة
•عضو مجلس إدارة  -شركة نور لالستثمار املالي
•عضو املجلس االستشاري  -صندوق املركز للطاقة
•عضو جلنة االستثمار لصندوق بنية  -الشركة الكويتية لالستثمار
•عضو اللجنة االستشارية -

(Zouk Ventures Limited (Clean Tech I & II

•عضــو مجلــس إدارة  -شــركة الصحــراء العامليــة للبتروكيماويــات (ســابقاً الشــركة الســعودية العامليــة للبتروكيماويــات
("ســيبكيم"))
حاصــل الســيد ريــاض ســالم علــى اإلدريســي علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة نيوكاســل فــي
اململكــة املتحــدة كمــا حصــل علــى درجــة املاجســتير فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة الكويــت.
السيد /فيصل عبد العزيز النصار
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية
أنضــم الســيد /فيصــل النصــار ملجموعــة الصناعــات الوطنيــة فــي عــام  2005مبنصــب املديــر التنفيــذي لشــؤون املجموعــة .وقــد
تقلــد الســيد /فيصــل النصــار عــدد مــن املناصــب داخــل املجموعــة كان أخرهــا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون املاليــة
واإلداريــة فــي عــام  .2014وفــي الوقــت احلالــي يتقلــد الســيد فيصــل عــدد مــن املناصــب األخــرى والتــي تتضمــن:
•رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي  -شركة الدرة الوطنية العقارية
•رئيس مجلس إدارة  -شركة شرفات الصفوة (اململكة العربية السعودية)
•رئيس مجلس إدارة  -شركة درة الشامية لالستثمار (اململكة العربية السعودية)
•رئيس مجلس إدارة  -نور الصاحلية العقارية
•نائب رئيس مجلس إدارة  -شركة أبو ظبي مارينا لالستثمار العقاري (اإلمارات العربية املتحدة)
•نائب رئيس مجلس إدارة  -شركة الصلبوخ التجارية
•نائب رئيس مجلس إدارة  -بنك ميزان احملدود (باكستان)
•عضو مجلس إدارة  -مجموعة بروكالد احملدودة (اإلمارات العربية املتحدة)
•عضو مجلس إدارة  -شركة نور لالستثمار املالي
•عضو مجلس إدارة  -شركة الرواد العقارية
حاصل السيد فيصل عبد العزيز النصار على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت.
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السيد /مبشر حسني شيخ FCCA

املدير املالي للمجموعة
أنضــم الســيد /مبشــر للمجموعــة كمديــر للمحاســبة وإدارة التحليــل املالــي فــي عــام  2001وقــد مت ترقيــة الســيد /مبشــر إلــى
منصــب املراقــب املالــي للمجموعــة فــي عــام  2008وهــو منــذ عــام  2015يشــغل منصــب املديــر املالــي للمجموعــة .كمــا أن الســيد
مبشــر يشــغل املناصــب التاليــة:
•عضو مجلس إدارة  -شركة كهرباء كراتشي احملدودة (دولة باكستان)
•عضو مجلس إدارة  -شركة إيكاروس للخدمات النفطية
•عضو مجلس إدارة  -مجموعة بروكالد احملدودة (اإلمارات العربية املتحدة)
•عضو مجلس إدارة  -بي أي جروب  -بريطانيا
حاصــل الســيد مبشــر حســن شــيخ علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الرياضيــات واإلحصــاء مــن جامعــة بنجــاب فــي باكســتان ،كمــا
حصــل علــى زمالــة احملاســبني القانونيــن املعتمديــن فــي اململكــة املتحــدة.
السيد /خالد أحمد السعد
املدير التنفيذي إلدارة االستثمار املباشر

انضــم الســيد /خالــد الســعد إلــى املجموعــة فــي عــام  2011كمديــر إلدارة االســتثمار املباشــر .الحقـاً ،مت ترقيــة الســيد /خالــد
الســعد إلــى منصــب املديــر التنفيــذي إلدارة االســتثمار املباشــر .وفــي الوقــت احلالــي يتقلــد الســيد خالــد عــدد مــن املناصــب
األخــرى والتــي تتضمــن:
•رئيس مجلس إدارة  -شركة الصناعات الوطنية املشتركه للطاقة القابضة
•رئيس مجلس إدارة  -شركة الشرق األوسط للكيماويات
•نائب رئيس مجلس إدارة  -شركة إيكاروس للصناعات النفطية
•عضو مجلس إدارة  -شركة بيان القابضه
•عضو مجلس إدارة  -شركة بحرين بي يوتيليتيز (مملكة البحرين) ()Bahrain Bay Utilities Company
السيد /فادي علي عبدالسالم

مدير املخاطر وااللتزام للمجموعة
انضــم الســيد /فــادي عبدالســام إلــى املجموعــة فــي بدايــة عــام  2019كمديــر للمخاطــر واإللتــزام للمجموعــة .تشــمل خبراتــه
العمــل فــي مجــال التدقيــق ملــدة  7ســنوات كمــا عمــل فــي املســتويات اإلداريــة التنفيذيــة فــي قطــاع التمويــل واالســتثمار ملــدة 16
عامــاً .
حاصــل الســيد فــادي عبدالســام علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم املاليــة واملصرفيــة مــن جامعــة اليرمــوك فــي
اململكــة األردنـيـــة الـهـاشـمـيـــة ،كـمـــا تـأهـــل كـمـحـاســـب قـانـونـــي مـعـتـمـــد ( .)CPAكـمـــا حـصـــل الـسـيـــد /فـــادي عـلـــى شـهـــادة
( CFE - (Certified Fraud Examinerوشهادة (.)CABM – Certified Associate Business Manager

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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ﳉﻨﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂة
واﻟﺘﺮﻴﺎت

أﻣﲔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

الهيكل التنظيمي
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﳉﻨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ

إدارة ﺆون اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ

إدارة اﳋﺰاﻧﺔ

اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ
اﻟﺘﻠﻴﻞ اﳌﺎﻟﻲ

ﺆون اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

إدارة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات
إدارة اﻹﺳﺘﺸﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺮة
إدارة اﻹﺳﺘﺸﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ
إدارة اﻹﺳﺘﺸﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﳋﺰﻳﻨﺔ

اﳌﺴﺘﻮى اﻹداري

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

هيكل رأس املال واالقتراض
يبــن اجلــدول التالــي هيــكل رأس املــال واالقتــراض للمجموعــة كمــا فــي  30ســبتمبر  2021وهيــكل رأس املــال واالقتــراض
املبدئــي املتوقــع بعــد زيــادة رأس املــال:

ألف دينار كويتي
اخلصوم
مستحق الى البنوك
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض وسندات
مخصصات
مجموع اخلصوم
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
بنود أخرى في حقوق امللكية
التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة
ارباح محتفظ بها
حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع اخلصوم وحقوق امللكية

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

كما في  30سبتمبر 2021

كما في  30سبتمبر 2021

13,806

13,806

75,041

75,041

623,402

623,402

14,793

14,793

727,042

727,042

149,924

202,397

122,962

175,435

()23,406

()23,406

28,008

28,008

18,295

18,295

101,035

101,035

396,818

501,764

146,947

146,947

543,765

648,711

1,270,807

1,375,753

(قبل زيادة رأس املال)

(بعد زيادة رأس املال)
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توزيعات االرباح من قبل الشركة ا ُملصدرة
يوضح اجلدول التالي توزيعات األرباح اخلاصة باملجموعة منذ عام :2016
توزيع األرباح
تاريخ املوافقة
أسهم منحة

 23مايو

 10مايو

 02مايو

 30أبريل

 29أبريل

-

-

%5

-

%5

-

13,250,570

15,900,534

13,913,098

-

-

10

12

10

-

2017

()%

إجمالي التوزيع النقدي (دينار كويتي)

1

التوزيع النقدي (فلس للسهم)
 1املتوسط املرجع لعدد االسهم القائمة خالل السنة (باستثناء اسهم اخلزينة)
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2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2021

معلومات مالية مختارة
مت اســتخالص املعلومــات التاليــة مــن البيانــات املاليــة للمجموعــة ،ويجــب أن تقــرأ مــع القوائــم املاليــة اخلاصــة بالســنوات
والفتــرات التــي تضمنهــا واإليضاحــات املكملــة املرفقــة بالقوائــم املاليــة.
بيان املركز املالي املجمع
ألف دينار كويتي
األصول
أرصدة لدى البنوك ونقد
ودائع قصيرة األجل
استثمارات وكالة
أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع
ذمم مدينه وأصول أخرى
بضاعة
أصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو اخلسائر
أصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى
استثمارات متاحة للبيع
أصول حق استخدام مستأجرة
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات وآالت ومعدات
الشهره وأصول غير ملموسة
اخرى
مجموع األصول
اخلصوم
مستحق الى البنوك
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض وسندات
مخصصات
مجموع اخلصوم
حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
بنود أخرى في حقوق امللكية
التغيرات املتراكمة في القيمة
العادلة
ارباح محتفظ بها
حقوق امللكية اخلاصة مبالكي
الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية
مجموع اخلصوم وحقوق امللكية

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

33,696

38,436

32,077

31,798

50,011

33,052

60,456

9,224

8,020

9,136

18,189

9,394

11,439

34,077

1,164

1,153

1,153

1,000

-

-

-

-

-

-

-

6,312

8,370

4,294

61,569

95,907

49,453

50,776

56,918

55,968

58,236

32,434

33,194

36,587

35,948

34,819

40,152

36,500

76,782

74,780

364,713

410,414

313,472

314,186

393,171

-

-

216,485

203,932

230,918

234,049

191,190

539,053

525,202

-

-

-

-

-

-

-

-

6,532

9,642

6,108

8,121

64,294

66,121

76,857

60,445

60,260

57,399

56,928

350,540

336,045

317,462

324,781

315,602

316,717

328,410

70,837

72,314

88,876

91,177

90,144

90,779

89,349

14,025

14,121

9,925

9,552

9,847

9,735

10,075

1,253,618

1,265,293

1,202,724

1,244,544

1,187,339

1,177,954

1,270,807

21,186

22,315

23,009

23,969

23,695

24,439

13,806

45,482

48,391

58,677

69,190

72,936

73,737

75,041

674,926

673,315

611,117

628,603

612,190

604,183

623,402

14,645

15,157

13,573

14,113

15,296

14,738

14,793

756,239

759,178

706,376

735,875

724,117

717,097

727,042

135,985

135,985

135,985

142,784

142,784

142,784

149,924

122,962

122,962

122,962

122,962

122,962

122,962

122,962

()30,375

()30,375

()30,375

()30,375

()30,375

()30,375

()23,406

31,526

30,457

23,827

32,260

32,816

32,616

28,008

108,729

103,959

21,679

20,938

36,469

35,698

18,295

()8,495

13,000

78,608

89,434

22,253

21,501

101,035

360,332

375,988

352,686

378,003

326,909

325,186

396,818

137,047

130,127

143,662

130,666

136,313

135,671

146,947

497,379

506,115

496,348

508,669

463,222

460,857

543,765

1,253,618

1,265,293

1,202,724

1,244,544

1,187,339

1,177,954

1,270,807

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
ألف دينار كويتي
املبيعات
تكلفة البيعات
مجمل الربح
ايرادات اإلستثمارية
التغير في القيمة العادلة
حصة في نتائج شركات زميلة
ربح من استبعاد شركة تابعة غير مباشرة
ربح من بيع شركات زميلة
خسارة من بيع استثمارات عقارية
ايرادات ايجار
ايرادات فوائد وايرادات اخرى
تكاليف التوزيع
مصاريف عمومية وادارية ومصاريف اخرى
خسارة من حتويل عملة أجنبية
مخصص لتكلفة استخدام غاز للسنوات
السابقة
تكاليف متويل
انخفاض في قيمة الشهرة وأصول غير
ملموسة
انخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات
انخفاض في قيمة ذمم مدينة وأصول اخرى
انخفاض في قيمة الشركات الزميلة
انخفاض قيمة أصول مصنفة كمحتفظ بها
للبيع
الربح(/خسارة) قبل الصريبة االجنبية
الضريبة ااالجنبية
الربح(/خسارة) قبل حصة مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة
الوطنية ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة
وضريبة دعم العمالة الوطنية
مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة
ربح ( /خسارة) الستة من العمليات املستمرة
ربح السنة من العمليات املتوقفة
ربح(/خسارة) السنة
ربح(/خسارة) السنة اخلاص بـ:
مالكي الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
ربح(/خسارة) السنة
ربحية(/خسارة) السهم األساسية واملخففة
اخلاصة مبالكي الشركة األم (فلس)
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للفترة املالية املنتهية في
 30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

110,259

110,510

125,406

132,060

109,899

74,999

80,396

()89,153

()90,441

()103,331

()110,048

()91,613

()64,427

()65,015

21,106

20,069

22,075

22,012

18,286

10,572

15,381

13,769

34,570

44,683

90,626

()18,307

()28,061

100,670

()3,246

()3,455

34

()729

()2,243

()3,799

-

21,177

19,035

15,182

15,767

5,517

7,844

19,641

-

-

-

-

-

-

1,364

-

17,447

4,207

1,576

-

-

22

()852

-

-

-

350

-

()18

2,301

1,859

2,753

2,477

1,950

1,503

1,567

3,201

4,760

21,994

3,074

3,382

2,146

2,316

()6,924

()7,384

()8,602

()8,353

()7,600

()5,627

()6,793

()22,447

()23,664

()25,404

()25,569

()23,129

()16,567

()17,798

()1,537

1,540

()855

()1,065

()765

()1,193

217

()2,700

-

-

-

-

-

-

23,848

64,777

76,067

99,816

()22,559

()33,182

116,569

()28,188

()31,412

()32,693

()30,745

()23,761

()18,148

()15,883

-

-

()3,634

()945

-

-

-

()18,696

()5,247

-

()530

-

-

-

()1,056

()246

()1,280

()790

()834

()587

()3,405

-

-

-

()7,748

-

-

()4,917

-

-

-

-

-

-

()1,581

()24,092

27,872

38,460

59,058

()47,154

()51,917

90,783

292

()488

()1,250

()703

1,565

()152

()449

()23,800

27,384

37,210

58,355

()45,589

()52,069

90,334

()95

()717

()1,263

()2,452

()173

()95

()4,465

-

()480

()480

()590

-

-

()480

()23,895

26,187

35,467

55,313

()45,762

()52,164

85,389

-

-

-

()1,955

()900

-

-

()23,895

26,187

35,467

53,358

()46,662

()52,164

85,389

()24,192

24,160

19,841

46,353

()52,213

()55,111

69,652

297

2,027

15,626

7,005

5,551

2,947

15,737

()23,895

26,187

35,467

53,358

()46,662

()52,164

85,389

()18.3

18.2

14.3

33.3

()37.5

()37.7

47.6

بيان التدفقات النقدية املجمع
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
صافي التدفقات النقدية الناجتة من
أنشطة التشغيل
صافي النقد الناجت من أنشطة
اإلستثمار
صافي النقد املستخدم في أنشطة
التمويل
صافي الزيادة في النقد والنقد
املعادل
صافي النقد من أصول محتفظ بها
للبيع
فروقات حتويل عمالت أجنبية
النقد والنقد املعادل في بداية السنة/
الفترة
النقد والنقد املعادل اخلاص
باملجموعة املستبعدة والشركات
التابعة غير املباشرة
النقد والنقد املعادل في نهاية السنة/
الفترة

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

34,334

19,971

80,401

37,222

68,130

56,375

13,155

17,138

15,371

4,393

4,316

4,060

()3,903

32,851

()69,680

()32,800

()90,534

()35,435

()60,760

()56,603

()5,656

()18,208

2,542

()5,740

6,103

11,430

()4,131

40,350

-

-

-

-

-

()15

-

()187

()29

16

()4

()11

()29

()58

()18,395

2,513

()5,724

6,099

11,419

()4,175

40,292

39,804

21,409

23,922

18,198

23,598

23,598

34,454

-

-

-

()699

()563

-

-

21,409

23,922

18,198

23,598

34,454

19,423

74,746

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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نسب مختارة
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

نسب الربحية ()%

العائد على متوسط املوجودات

-1.9 %

2.1 %

2.9 %

4.4 %

-3.8 %

-4.3 %

6.9 %

-4.7 %

5.2 %

7.1 %

10.6 %

-9.6 %

-10.8 %

17.0 %

3

14.4 %

10.9 %

10.3 %

9.0 %

18.2 %

19.4 %

7.5 %

4

-16.3 %

14.2 %

16.6 %

21.8 %

-46.4 %

-95.5 %

41.5 %

1

العائد على متوسط حقوق امللكية

2

هامش مجمل الربح

هامش صافي الربح

نسب الرافعة املالية ()%

نسبة الدين/حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات/إجمالي حقوق
6
امللكية
5

140.0 %

137.4 %

127.8 %

128.3 %

137.3 %

136.4 %

117.2 %

152.0 %

150.0 %

142.3 %

144.7 %

156.3 %

155.6 %

133.7 %

نسب السيولة ()%

نسبة النقد

7

نسبة املوجودات املتداولة

8

8.7 %

7.2 %

9.2 %

7.8 %

10.9 %

8.1 %

17.1 %

89.7 %

67.5 %

95.0 %

78.4 %

75.8 %

77.2 %

93.6 %

نسب األسهم
ربحية السهم (فلس)

9

متوسط السعر/ربحية السهم (مرة)

10

القيمة الدفترية (فلس)

11

توزيعات نقدية/القيمة االسمية
العائد اجلاري

%

13

%

12

- 18.3

18.2

14.3

33.3

-37.5

- 37.7

47.6

- 6.4

7.5

10.8

6.0

-5.5

- 5.4

4.4

265.0

276.5

259.4

264.7

229.0

227.7

264.7

-

10.0 %

12.0 %

10.0 %

-

-

-

-

6.7 %

7.6 %

4.1 %

-

-

-

مالحظات:
1.مت حساب النسبة من خالل قسمة صافي الربح /اخلسارة على متوسط املوجودات في أول وأخر السنة املالية.
2.مت حساب النسبة من خالل قسمة صافي الربح/اخلسارة على متوسط حقوق امللكية في أول وأخر السنة املالية.
3.مت حساب النسبة من خالل قسمة مجمل الربح/اخلسارة على اإليرادات.
4.مت حساب النسبة من خالل قسمة صافي الربح/اخلسارة على اإليرادات.
5.مت حساب النسبة من خالل قسمة إجمالي الدين إلى إجمالي حقوق امللكية.
6.مت حساب النسبة من خالل قسمة إجمالي املطلوبات إلى إجمالي حقوق امللكية.
7.مت حساب النسبة من خالل قسمة بند النقد واالرصدة البنكية إلى املطلوبات املتداولة.
8.مت حساب النسبة من خالل قسمة املوجودات املتداولة إلى املطلوبات املتداولة.
9.مت حساب ربحية السهم من خالل تقسيم ربح/خسارة السنة إلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة املالية.
	10.مت حساب النسبة من خالل قسمة متوسط سعر السهم خالل السنة إلى ربحية/خسارة السهم.
	11.مت حساب النسبة من خالل قسمة مجموع حقوق امللكية إلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة املالية.
	12.مت حساب النسبة من خالل قسمة التوزيعات النقدية للسهم خالل السنة املالية إلى القيمة االسمية للسهم.
	13.مت حساب النسبة من خالل قسمة التوزيعات النقدية للسهم إلى اخر سعر للسهم خالل السنة املالية
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املراجعة املالية
يجــب أن تقــرأ النصــوص والتحليــات التاليــة مــع املعلومــات املتضمنــة فــي "البيانــات املاليــة" للمجموعــة وبنــد "معلومــات
ماليــة مختــارة" .مت إعــداد املراجعــة املاليــة وفقــا للقوائــم املاليــة املدققــة اخلاصــة بالشــركة املصــدرة للســنوات املنتهيــة فــي 31
ديســمبر  2016و 31ديســمبر  2017و 31ديســمبر  2018و 31ديســمبر  2019و 31ديســمبر  2020والقوائــم املاليــة الغيــر مدققــة
للفتــرات املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2020و 30ســبتمبر .2021
النصــوص والتحليــات ونتائــج العمليــات املوضحــة فــي هــذا اجلــزء مت إعدادهــا بنــاء علــى البيانــات املاليــة املرحليــة والبيانــات
املاليــة الســنوية املدققــة واملراجعــة للمجموعــة والتــي مت إعدادهــا بنــاء علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
املعتمــدة فــي دولــة الكويــت للمؤسســات والشــركات التــي تخضــع لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة ووفقــا لقانــون الشــركات
الكويتــي (القانــون رقــم  1لســنة  )2016واللوائــح التنفيذيــة املتعلقــة.

()IFRS Standards

مــن املمكــن أن تختلــف النتائــج اخلاصــه بالشــركة املصــدرة بشــكل كبيــر عــن التوقعــات التــي يتضمنهــا هــذا اجلــزء نتيجــة للعديــد
مــن العوامــل والتــي يتــم ذكرهــا أدنــاه أو فــي أماكــن أخــرى ضمــن نشــرة االكتتــاب وبشــكل خــاص ضمــن بنــد "عوامــل املخاطــر".
نتائج العمليات
مبيعات
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
مبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل الربح

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

110,259

110,510

125,406

132,060

109,899

74,999

80,396

()89,153

()90,441

()110,048( )103,331

()91,613

()64,427

()65,015

21,106

20,069

18,286

10,572

15,381

22,075

22,012

حتقــق املجموعــة إيراداتهــا الرئيســية مــن مبيعــات مــواد البنــاء ،والهندســة التخصصيــة ومــواد كيميائيــة ،واخلدمــات الفندقيــة
وتكنولوجيــا املعلومــات .انخفضــت املبيعــات إلــى  109,899ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مــن
 132,060ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019
فــي حــن ارتفعــت املبيعــات إلــى  80,396ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  74,999ألــف دينــار
كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
بلغــت تكلفــة املبيعــات  91,613ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  110,048ألــف دينــار
كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة  31ديســمبر .2019
فــي حــن بلغــت تكلفــة املبيعــات  65,015ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  64,427ألــف دينــار
كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
بلغــت قيمــة مجمــل الربــح التــي حققتهــا املجموعــة  18,286ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
مقارنــة بـــ  22,012ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019

2020

فــي حــن بلغــت قيمــة مجمــل الربــح التــي حققتهــا املجموعــة  15,381ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر
مقارنــة بـــ  10,572ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020

2021
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ايرادات االستثمارات
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
ايرادات توزيعات ارباح:
من أصول مالية بالقيمة العادلة
609
من خالل األرباح أو اخلسائر
من أصول مالية بالقيمة العادلة
من خالل األيرادات الشاملة
األخرى
6,259
من استثمارات متاحة للبيع
ربح من بيع استثمارات متاحة
3,689
للبيع
ربح محقق من أصول مالية
166
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو اخلسائر
ربح غير محقق من أصول مالية
3,046
بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو اخلسائر
ايراد فوائد من اوراق الدين
املصنفة كأصول
مالية بالقيمة العادلة من خالل
االرباح او اخلسائر
إجمالي ايرادات(/خسائر)
13,769
االستثمارات
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

806

8,345

9,413

8,692

7,681

5,361

-

3,607

4,625

2,348

1,232

1,952

6,572

-

-

-

-

-

18,124

-

-

-

-

-

1,342

4,487

8,360

()9,893

()10,903

4,814

7,726

28,163

68,144

()19,473

()26,090

88,543

-

81

84

19

19

-

34,570

44,683

90,626

()18,307

(100,670 )28,061

حققــت املجموعــة خســارة مــن اســتثمارات بلغــت  18,307ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة
بـــايرادات مــن اســتثمارات بلغــت  90,626ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة في  31ديســمبر .2019
فــي حــن حققــت املجموعــة ايــرادات مــن اســتثمارات بلغــت  100,670ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر
مقارنــة بـــخسارة بلغــت  28,061ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  .2020تعتبــر اإليــرادات مــن االســتثمار
مصــدر دخــل رئيســي للمجموعــة.

2021

حصة في نتائج شركات زميلة
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
حصة في نتائج شركات زميلة

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

21,177

19,035

15,182

15,767

5,517

7,844

19,641

بلغــت حصــة فــي نتائــج شــركات زميلــة  5,517ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ
ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019

15,767

فــي حــن بلغــت حصــة فــي نتائــج شــركات زميلــة  19,641ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ
 7,844ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
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إيرادات فوائد وإيرادات أخرى
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
ايرادات فوائد وايرادات اخرى

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

3,201

4,760

21,994

3,074

3,382

2,146

2,316

تتضمــن إيــرادات الفوائــد وإيــرادات أخــرى ،فوائــد وأربــاح مــن ودائــع بنكيــة وأدوات اســتثمارية اســامية ،وخصــم علــى تســوية
قــروض ،وإيــراد خدمــات ورســوم إدارة واكتتــاب.
ارتفعــت قيمــة إيــرادات الفوائــد وإيــرادات أخــرى إلــى  3,382ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
مقارنــة بـــ  3,074ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019

2020

فــي حــن ارتفعــت قيمــة إيــرادات الفوائــد وإيــرادات أخــرى إلــى  2,316ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر
مقارنــة بـــ  2,146ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020

2021

تكاليف التمويل
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
تكاليف التمويل

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

()28,188

()31,412

()32,693

()30,745

()23,761

()18,148

()15,883

ان تكاليــف التمويــل يتعلــق أغلبهــا باملســتحق الــى بنــوك والقــروض وســندات ودائنــو تأجيــر .جميــع هــذه اإللتزامــات املاليــة
مدرجــة بالتكلفــة املطفــأة.
بلغــت تكاليــف التمويــل  23,761ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  30,745ألــف دينــار
كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة  31ديســمبر .2019
فــي حــن بلغــت تكاليــف التمويــل  15,883ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  18,148ألــف دينــار
كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
الضريبة ومساهمات قانونية أخرى
أ) الضريبة االجنبية عكس/
(حتميل)
ألف دينار كويتي
مصروف ضريبة حالية
(عكس/حتميل) السنة/الفترة
احلالية
مصاريف ضريبة مؤجلة
مصاريف السنة احلالية

للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

()256

()527

()1,201

()676

1,565

()152

()449

548

39

()49

()27

-

-

-

292

()488

()1,250

()703

1,565

()152

()449

مت عكــس الضريبــة األجنبيــة مببلــغ  1,565ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة مبصاريــف
ضرائــب أجنبيــة بلغــت  703ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019تتضمــن الضريبــة االجنبيــة صافــي
مبلــغ  156ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020معكــوس مقارنــة بـــ  642ألــف دينــار كويتــي محمــل
للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019مــن قبــل بعــض الشــركات التابعــة االجنبيــة حيــث قــد مت احتســابها وفقــا لقانــون
الضرائــب املطبــق فــي اململكــة املتحــدة وفــي جميــع الــدول األوروبيــة.
فــي حــن بلغــت قيمــة الضريبــة األجنبيــة  449ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  152ألــف
دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
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ب) حصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي
والزكاة وضريبة دعم العمالة
الوطنية
ألف دينار كويتي
حصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي
مخصص الزكاة
مخصص ضريبة دعم العمالة
الوطنية

للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

()17

()266

()310

()343

()27

-

()552

()20

()285

()437

()469

()138

()95

()840

()58

()166

()516

()1,640

()8

-

()3,073

()95

()717

()1,263

()2,452

()173

()95

()4,465

بلغــت قيمــة حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ومخصصــات الــزكاة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة  173ألــف دينــار كويتــي
للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  2,452ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019
فــي حــن بلغــت قيمــة حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ومخصصــات الــزكاة وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة  4,465ألــف
دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  95ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
ربحية السنة األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
ربح(/خسارة) السنة اخلاص
مبالكي الشركة األم
(ألف دينار كويتي)
املتوسط املرجع لعدد االسهم
القائمة
خالل السنة (باستثناء اسهم
اخلزينة)  -أسهم
ربحية (خسارة) السهم األساسية
واملخففة

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

()24,192

24,160

19,841

46,353

()52,213

()55,111

69,652

1,325

1,325

1,391

1,391

1,391

1,461

1,463

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

()18.3

18.2

14.3

33.3

()37.5

()37.7

47.6

بلغــت خســارة الســهم األساســية واملخففــة  37.5فلــس كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بربحيــة
الســهم األساســية واملخففــة بلغــت  33.3فلــس كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر . 2019
فــي حــن بلغــت ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة  47.6فلــس كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بخســارة
الســهم األساســية واملخففــة بلغــت  37.7فلــس كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
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األصول
كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
60,456
33,052
50,011
31,798
32,077
38,436
33,696
أرصدة لدى البنوك ونقد
34,077
11,439
9,394
18,189
9,136
8,020
9,224
ودائع قصيرة األجل
1,000
1,153
1,153
1,164
استثمارات وكالة
4,294
8,370
6,312
أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع
58,236
55,968
56,918
50,776
49,453
95,907
61,569
ذمم مدينة أصول أخرى
36,500
40,152
34,819
35,948
36,587
33,194
32,434
بضاعة
أصول مالية بالقيمة العادلة من
393,171
314,186
313,472
410,414
364,713
74,780
76,782
خالل
األرباح أو اخلسائر
أصول مالية بالقيمة العادلة من
191,190
234,049
230,918
203,932
216,485
خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
525,202
539,053
استثمارات متاحة للبيع
8,121
6,108
9,642
6,532
أصول حق استخدام مستأجرة
56,928
57,399
60,260
60,445
76,857
66,121
64,294
عقارات استثمارية
328,410
316,717
315,602
324,781
317,462
336,045
350,540
استثمار في شركات زميلة
89,349
90,779
90,144
91,177
88,876
72,314
70,837
ممتلكات وآالت ومعدات
الشهره وأصول غير ملموسة
10,075
9,735
9,847
9,552
9,925
14,121
14,025
اخرى
1,270,807 1,177,954 1,187,339 1,244,544 1,202,724 1,265,293 1,253,618
مجموع األصول
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

بلــغ مجمــوع األصــول  1,187,339ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  1,244,544ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 31ديســمبر .2019
فــي حــن بلــغ مجمــوع األصــول  1,270,807ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  1,177,954ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
النقد والنقد املعادل

ألف دينار كويتي
أرصدة لدى البنوك ونقد
ودائع قصيرة االجل
مستحق الى بنوك
ناقصا :ارصدة محتجزة
ناقصا :ودائع ألجل تستحق
بعد ثالثة أشهر
النقد والنقد املعادل الغراض
بيان التدفقات النقدية املجمع

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

33,696

38,436

32,077

31,798

50,011

33,052

60,456

9,224

8,020

9,136

18,189

9,394

11,439

34,077

()21,186

()22,315

()23,009

()23,969

()23,695

()24,439

()13,806

21,734

24,141

18,204

26,018

35,710

20,052

80,727

()325

()219

()6

()6

()6

()6

()6

-

-

-

()2,414

()1,250

()623

()5,975

21,409

23,922

18,198

23,598

34,454

19,423

74,746

يتضمــن النقــد والنقــد املعــادل ارصــدة لــدى البنــوك ونقــد ،وودائــع قصيــرة األجــل واســتثمارات ،وبنــوك دائنــة ،ناقصـاً ارصــدة
محتجــزة.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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بلــغ النقــد والنقــد املعــادل  34,454ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  23,598ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 31ديســمبر .2019
فــي حــن بلــغ النقــد والنقــد املعــادل  74,746ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  19,423ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
ذمم مدينة وأصول أخرى

ألف دينار كويتي
ذمم مدينة وأصول أخرى

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

61,569

95,907

49,453

50,776

56,918

55,968

58,236

بلغــت الــذمم املدينــه واألصــول األخــرى  56,918ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  50,776ألــف دينــار
كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر .2019
فــي حــن بلغــت الــذمم املدينــه واألصــول األخــرى  58,236ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  55,968ألــف
دينــار كويتــي كمــا في  30ســبتمبر .2020
بضاعة

ألف دينار كويتي
البضاعة

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

32,434

33,194

36,587

35,948

34,819

40,152

36,500

تتضمن البضاعة منتجات جاهزة وأعمال قيد التنفيذ ،ومواد أولية واستهالكية ،وقطع غيار وأخرى ،و بضاعة بالطريق.
بلغــت البضاعــة  34,819ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  35,948ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر
.2019
فــي حــن بلغــت البضاعــة  36,500ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  40,152ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 30ســبتمبر .2020
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
كما في  31ديسمبر
2019
2018
2017
2016
ألف دينار كويتي
أصول مالية بالقيمة العادلة من
410,414
364,713
74,780
76,782
خالل األرباح أو اخلسائر

كما في  30سبتمبر
2020

2020

2021

313,472

314,186

393,171

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلســائر تتضمن أســهم مســعره محليه ،وأســهم مســعره أجنبية ،ومســاهمات
فــي حقــوق امللكيــة غيــر املســعره ،وأوراق ديــن مســعره (محتفــظ بهــا فــي محافــظ مــداره) ،وصناديــق محليــه ،وصناديــق ومحافــظ
مــدارة أجنبية.
بلغــت األصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر  313,472ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر
مقارنــة بـــ  410,414ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلغــت األصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو اخلســائر  393,171ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  314,186ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 30ســبتمبر .2020

2020

األســهم املســعرة والصناديــق املــدارة التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة بقيمــة عادلــة تبلــغ  91,710ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
ديســمبر  2020مضمونــة مقابــل القــروض مقارنــة بـــ  163,476ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر .2019
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األســهم املســعرة والصناديــق املــدارة التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة بقيمــة عادلــة تبلــغ  140,887ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
ســبتمبر  2021مضمونــة مقابــل القــروض مقارنــة بـــ  93,554ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  /استثمارات متاحة للبيع
كما في  31ديسمبر
2020
2019
2018
2017
2016
ألف دينار كويتي
525,202
539,053
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات بالقيمة العادلة من
230,918
203,932
216,485
خالل
الدخل الشامل االخر
230,918 203,932 216,485 525,202 539,053
املجموع

30

كما في  30سبتمبر
2020

2021

-

-

234,049

191,190

191,190 234,049

اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر واســتثمارات متاحــة للبيــع تتضمــن اســتثمارات فــي أدوات حقــوق
امللكيــة لتحقيــق أهــداف اســترتيجية متوســطة إلــى طويلــة األجــل .وتتضمــن أســهم مســعره محليــة وأجنبيــة ،ومســاهمات فــي
حقــوق امللكيــة غيــر املســعرة محليــة وأجنبيــة ،وصناديــق ومحافــظ مــدارة أجنبيــة.
مت إعــادة تصنيــف االســتثمارات املتاحــة للبيــع إلــى اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر و اســتثمارات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو اخلســائر كمــا فــي  31ديســمبر  2018بعــد تطبيــق املعيــار احملاســبي اجلديــد (.)IFRS 9
بلغــت االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  230,918ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر
مقارنــة بـــ  203,932ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلغــت االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر  191,190ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  234,049ألــف دينــار كويتــي كمــا
فــي  30ســبتمبر .2020

2020

أســهم مســعره بقيمــة عادلــة مببلــغ  29,788ألــف دينــار كويتــي وأســهم غيــر مســعره بقيمــة عادلــة  320ألــف دينــار كويتــي
مضمونــة مقابــل قــروض بنكيــة كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بأســهم مســعره بقيمــة عادلــة تبلــغ  32,473ألــف دينــار كويتــي
وأســهم غيــر مســعره بقيمــة عادلــة تبلــغ  96ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر .2019
أســهم مســعره بقيمــة عادلــة مببلــغ  35,201ألــف دينــار كويتــي وأســهم غيــر مســعره بقيمــة عادلــة  384ألــف دينــار كويتــي
مضمونــة مقابــل قــروض بنكيــة كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بأســهم مســعره بقيمــة عادلــة تبلــغ  28,457ألــف دينــار كويتــي
وأســهم غيــر مســعره بقيمــة عادلــة تبلــغ  157ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
عقارات استثمارية
إن العقــارات االســتثمارية مســجلة بالقيمــة العادلــة ،والتــي مت حتديدهــا بنــاء علــى تقييمــات مت احلصــول عليهــا مــن قبــل مقيمــن
مستقلني.
بلغــت قيمــة العقــارات االســتثمارية  60,260ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  60,445ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلغــت قيمــة العقــارات االســتثمارية  56,928ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر 2021
مقارنــة بـــ  57,399ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
بلغــت العقــارات االســتثمارية املضمونــة مقابــل قــروض  39,885ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ
ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر .2019
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إن العقارات االستثمارية تتكون من أراضي ومباني في البلدان التالية:
كما في  31ديسمبر
2019
2018
2017
2016
ألف دينار كويتي
49,117
57,666
52,365
54,780
الكويت
7,742
6,579
6,071
5,694
السعودية
504
504
501
494
األردن
2,211
11,264
6,267
2,513
اإلمارات العربية املتحدة
871
844
917
813
لندن
60,445 76,857 66,121 64,294
إجمالي العقارات االستثمارية

كما في  30سبتمبر
2020

2020

2021

49,394

46,700

46,082

8,022

7,906

8,022

505

458

502

1,435

1,472

1,434

904

863

888

60,260

57,399

56,928

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020عقــار يقــع فــي دولــة الكويــت بقيمــة مدرجــة تبلــغ  49,394ألــف دينــار كويتــي متثــل مــا يقــارب
باملئــة مــن إجمالــي العقــارات االســتثمارية مقارنــة بـــ  49,117ألــف دينــار كويتــي متثــل مــا يقــارب  81باملئــة مــن إجمالــي العقــارات
االســتثمارية كمــا فــي  31ديســمبر .2019
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استثمار في شركة زميلة

ألف دينار كويتي
الرصيد كما في  1يناير
صافي اضافات نتيجة عدم
جتميع
شركات تابعة غير مباشرة
إضافات خالل السنة
حصة في النتائج
بيع/تخفيض رأس املال
حصة في اإليردات الشاملة
األخرى
إيرادات توزيعات أرباح
تعديالت ترجمة عمالت اجنبية
انخفاض في القيمة
تعديالت أخرى
الرصيد في نهاية السنة

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

337,187

350,540

334,892

317,462

324,781

324,781

315,602

-

-

-

5,536

-

-

-

2,182

5,558

2,107

2,997

5,626

2,131

2,451

21,177

19,035

15,182

15,767

5,517

7,844

19,641

()3,108

()28,388

()12,993

()5,217

()1,328

-

()120

1,143

3,368

()346

9,971

()9,154

()8,994

5,125

()9,286

()9,376

()9,984

()9,619

()8,759

()6,599

()5,686

1,082

()4,376

()11,485

()3,804

()1,176

()2,446

()3,689

-

-

-

()7,748

-

-

()4,917

163

()316

89

()564

95

-

3

315,602 324,781 317,462 336,045 350,540

328,410 316,717

بلــغ االســتثمار فــي شــركة زميلــة  315,602ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  324,781ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  31ديســمبر .2019
فــي حــن بلــغ االســتثمار فــي شــركة زميلــة  328,410ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  316,717ألــف دينــار
كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
ممتلكات وآالت ومعدات

ألف دينار كويتي
ممتلكات وآالت ومعدات

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

70,837

72,314

88,876

91,177

90,144

90,779

89,349

تتضمــن املمتلــكات واآلالت واملعــدات أراضــي ،ممتلــكات ملــك حــر ،ممتلــكات مســتأجرة ،ممتلــكات علــى أراضــي مســتأجرة،
آالت ومكائــن ،مركبــات ،أثــاث ومعــدات ،آالت ومعــدات ومركبــات مســتأجرة ،ممتلــكات قيــد اإلنشــاء ،ناقصــاً االســتهالك
املتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة.
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بلغــت املمتلــكات والعقــارات واملعــدات  90,144ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  91,177ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  31ديســمبر .2019
الشهرة وأصول غير ملموسة أخرى

ألف دينار كويتي
الشهرة وأصول غير ملموسة
أخرى

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

14,025

14,121

9,925

9,552

9,847

9,735

10,075

بلغــت الشــهرة وأصــول غيــر ملموســة أخــرى  9,847ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  9,552ألــف دينــار
كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلغــت الشــهرة وأصــول غيــر ملموســة أخــرى  10,075ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 30ســبتمبر 2021مقارنــة بـــ  9,735ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
اخلصوم

ألف دينار كويتي
مستحق الى البنوك
ذمم دائنة وخصوم أخرى
قروض وسندات
مخصصات
مجموع اخلصوم

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

21,186

22,315

23,009

23,969

23,695

24,439

13,806

45,482

48,391

58,677

69,190

72,936

73,737

75,041

674,926

673,315

611,117

628,603

612,190

604,183

623,402

14,645

15,157

13,573

14,113

15,296

14,738

14,793

724,117 735,875 706,376 759,178 756,239

727,042 717,097

تتضمن اخلصوم بنوك دائنة ،وذمم دائنة وخصوم أخرى ،وقروض وسندات ،ومخصصات.
بلــغ مجمــوع اخلصــوم  724,117ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  735,875ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 31ديســمبر .2019
فــي حــن بلــغ مجمــوع اخلصــوم  727,042ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  717,097ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
ذمم دائنة وخصوم أخرى

ألف دينار كويتي
ذمم دائنة وخصوم أخرى

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

45,482

48,391

58,677

69,190

72,936

73,737

75,041

بلغــت الــذمم الدائنــة وخصــوم أخــرى  72,936ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  69,190ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  31ديســمبر .2019
فــي حيــت بلغــت الــذمم الدائنــة وخصــوم أخــرى  75,041ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  73,737ألــف
دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
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قروض وسندات

ألف دينار كويتي
قروض تقليدية قصيرة االجل
ترتيبات متويل اسالمية قصيرة
االجل
قروض تقليدية طويلة االجل -
اجلزء املتداول واملستحق ألكثر
من سنة
ترتيبات متويل اسالمية
طويلة االجل  -اجلزء املتداول
واملستحق ألكثر من سنة
مجموع القروض
سندات
مجموع قروض وسندات

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

278,336

333,496

250,907

150,739

71,675

129,946

161,153

42,571

131,846

14,229

14,128

13,897

27,227

13,829

320,907

465,342

265,136

164,867

85,572

157,173

174,982

216,323

145,666

214,402

325,214

352,102

281,518

270,564

112,696

37,307

106,579

113,522

119,516

110,492

122,856

329,019

182,973

320,981

438,736

471,618

392,010

393,420

649,926

648,315

586,117

603,603

557,190

549,183

568,402

25,000

25,000

25,000

25,000

55,000

55,000

55,000

612,190 628,603 611,117 673,315 674,926

623,402 604,183

قروض املجموعة تنقسم إلى قروض تقليدية وترتيبات متويل إسالمية قصيرة األجل وطويلة األجل.
انخفضــت قــروض املجموعــة إلــى  557,190ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  603,603ألــف دينــار
كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  .2019كمــا فــي  31ديســمبر  2020يتضمــن إجمالــي القــروض  194,194ألــف ديناركويتــي مقارنــة
بـــ  242,347ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2019مقابــل النقــد والنقــد املعــادل واألصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال األربــاح واخلســائر واالصــول املاليــة العادلــة مــن خــال االيــرادات الشــاملة األخــرى والعقــارات االســتثمارية واملمتلــكات
واآلالت واملعــدات.
خــال الســنة  ,2020قامــت املجموعــة بإصــدار ســندات غيــر مضمونــة مببلــغ  30,000ألــف دينــار كويتــي فــي سلســلتني تتألــف
مــن ســندات ذات معــدل فائــدة ثابــت مببلــغ  22,400ألــف دينــار كويتــي وســندات ذات معــدل الفائــدة متغيــر مببلــغ  7,600ألــف
دينــار كويتــي بالقيمــة االســمية تســتحق فــي  11فبرايــر .2025
مخصصات

ألف دينار كويتي
التزام التقاعد
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مخصص تكاليف ردم احلفر
املجموع

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2,743

3,328

1,458

881

1,634

970

955

11,135

11,429

11,664

12,749

13,151

13,242

13,312

767

400

451

483

511

526

526

14,645

15,157

13,573

14,113

15,296

14,738

14,793

تتضمــن املخصصــات مخصــص التــزام التقاعــد ،ومخصــص مكافــأة نهايــة اخلدمــة ،ومخصص تكاليــف ردم احلفر ومخصصات
أخرى.
بلــغ مجمــوع املخصصــات  15,296ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  14,113ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي
 31ديســمبر .2019
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فــي حــن بلــغ مجمــوع املخصصــات  14,793ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  14,738ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
حقوق امللكية

ألف دينار كويتي
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
بنود أخرى في حقوق امللكية
التغيرات املتراكمة في القيمة
العادلة
ارباح محتفظ بها
حقوق امللكية اخلاصة مبالكي
الشركة األم
احلصص غير املسيطرة
مجموع حقوق امللكية

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

135,985

135,985

135,985

142,784

142,784

142,784

149,924

122,962

122,962

122,962

122,962

122,962

122,962

122,962

()30,375

()30,375

()30,375

()30,375

()30,375

()30,375

()23,406

31,526

30,457

23,827

32,260

32,816

32,616

28,008

108,729

103,959

21,679

20,938

36,469

35,698

18,295

()8,495

13,000

78,608

89,434

22,253

21,501

101,035

360,332

375,988

352,686

378,003

326,909

325,186

396,818

137,047

130,127

143,662

130,666

136,313

135,671

146,947

463,222 508,669 496,348 506,115 497,379

543,765 460,857

كمــا فــي  30ســبتمبر  ،2021بلــغ رأســمال الشــركة  149,924ألــف دينــار كويتــي وبلغــت عــاوة إصــدار األســهم  122,962الــف دينــار
كويتــي ،وبلغــت قيمــة اســهم اخلزينــه  23,406ألــف دينــار كويتــي.
ارتفعــت األربــاح احملتفــظ بهــا إلــى  22,253ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  89,434ألــف دينــار كويتــي
كمــا فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن ارتفعــت األربــاح احملتفــظ بهــا إلــى  101,035ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي
ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  21,501ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر . 2020

30

بلــغ مجمــوع حقــوق امللكيــة  463,222ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  508,669ألــف دينــار كويتــي كمــا
فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلــغ مجمــوع حقــوق امللكيــة  543,765ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ
 460,857ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
االلتزامات الطارئة واإلرتباطات الرأسمالية

ألف دينار كويتي
خطابات ضمان مصدرة
شراء استثمارات وحيازة
ممتلكات
وآالت ومعدات وعقارات
استثمارية
عقود التأجير
قرض ملتزم لطرف ذي صلة
التالامات أخرى
إجمالي االلتزامات الطارئة
واإلرتبطات الرأسمالية

كما في  30سبتمبر

كما في  31ديسمبر
2016

2017

2018

2019

2020

2020

2021

19,550

24,705

26,888

18,916

16,048

17,523

13,461

53,467

43,418

31,498

20,348

18,828

16,449

14,884

5,173

4,815

3,874

-

-

-

-

-

2,720

304

-

-

-

-

251

356

356

356

-

-

-

78,441

76,014

62,920

39,620

34,876

33,972

28,345

املطلوبــات وااللتزامــات الطارئــة هــي املطلوبــات التــي مــن احملتمــل أن حتــدث ،اعتمــاداً علــى نتائــج أحــداث مســتقبلية غيــر
مؤكــدة.
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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انخفــض مجمــوع االلتزامــات الطارئــة واالرتباطــات الرأســمالية إلــى  34,876ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر
مقارنــة بـــ  39,620ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر .2019

2020

فــي حــن انخفــض مجمــوع االلتزامــات الطارئــة واالرتباطــات الرأســمالية إلــى  28,345ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر
 2021مقارنــة بـــ  33,972ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي  30ســبتمبر .2020
قائمة التدفقات النقدية
للفترة املالية املنتهية
في  30سبتمبر

للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

ألف دينار كويتي
صافي التدفقات النقدية الناجتة
34,334
من أنشطة التشغيل
صافي النقد الناجت من أنشطة
17,138
اإلستثمار
صافي النقد املستخدم في
()69,680
أنشطة التمويل
صافي الزيادة في النقد والنقد
()18,208
املعادل
صافي النقد من أصول محتفظ
بها للبيع
()187
فروغات حتويل عمالت أجنبية

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2016

19,971

80,401

37,222

68,130

56,375

13,155

15,371

4,393

4,316

4,060

()3,903

32,851

()32,800

()90,534

()35,435

()60,760

()56,603

()5,656

2,542

()5,740

6,103

11,430

()4,131

40,350

-

-

-

-

()15

-

()29

16

()4

()11

()29

()58

2,513

()5,724

6,099

11,419

()4,175

40,292

39,804

21,409

23,922

18,198

23,598

23,598

34,454

-

-

-

()699

()563

-

-

21,409

23,922

18,198

23,598

34,454

19,423

74,746

()18,395

النقد والنقد املعادل في بداية
السنة
النقد والنقد املعادل اخلاص
باملجموعة املستبعدة والشركات
التابعة غير املباشرة
النقد والنقد املعادل في نهاية
السنة/الفترة

صافي التدفقات النقدية الناجتة من( /املستخدمة في) أنشطة التشغيل
بلــغ صافــي التدفقــات النقديــة الناجتــة مــن أنشــطة التشــغيل  68,130ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2020مقارنــة بـــ  37,222ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلــغ صافــي التدفقــات
النقديــة الناجتــة مــن أنشــطة التشــغيل  13,155ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ  56,375ألــف
دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
صافي التدفقات النقدية الناجتة من( /املستخدمة في) أنشطة اإلستثمار
بلــغ صافــي التدفقــات النقديــة الناجتــة مــن أنشــطة االســتثمار  4,060ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2020مقارنــة بـــ  4,316ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلــغ صافــي التدفقــات
النقديــة الناجتــة مــن أنشــطة االســتثمار  32,851ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بتدفقــات
نقديــة املســتخدمة فــي االســتثمار بلــغ  3,903ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
صافي التدفقات النقدية الناجتة من( /املستخدمة في) أنشطة التمويل
بلــغ صافــي التدفقــات النقديــة املســتخدمة فــي أنشــطة التمويــل  60,760ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر  2020مقارنــة بـــ  35,435ألــف دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019فــي حــن بلــغ صافــي
التدفقــات النقديــة املســتخدمة فــي أنشــطة التمويــل  5,656ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر  2021مقارنــة بـــ
 56,603ألــف دينــار كويتــي للفتــرة املنتهيــة فــي  30ســبتمبر .2020
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إصدارات االوراق املالية السابقة من قبل الشركة ا ُملصدرة
يوضح اجلدول التا لى إصدار األسهم من قبل املجموعة منذ :2011

السنة

عدد األسهم
املصدرة
(سهم)

إجمالي القيمة
اإلسمية لإلصدار
(دينار كويتي)

القيمة اإلجمالية لإلصدار
شام ًال القيمة اإلسمية
وعالوة اإلصدار
(دينار كويتي)

منحة

%5

2013

64,754,908

6,475,491

6,475,491

منحة

%5

2018

67,992,653

6,799,265

6,799,265

منحة

%5

2020

71,392,286

7,139,229

7,139,229

نوع اإلصدار
(أسهم منحة /زيادة
نقدية)

جميع اإلصدارات السابقة من السندات والصكوك من قبل املجموعة موضحة أدناه:
سنة اإلصدار
1998
2001
2004
2007
2016

2020

حجم اإلصدار
 35مليون
دينار كويتي
 35مليون
دينار كويتي
 60مليون
دوالر أمريكي
 475مليون
دوالر أمريكي
 25مليون
دينار كويتي
 30مليون
دينار كويتي

مدة اإلصدار

نسبة التوزيعات

نوع اإلصدار

 3سنوات

7.875 %

سندات

 5سنوات

6.25 %

سندات

 5سنوات

6M LIBOR

سندات

3M LIBOR
1.05 % +

صكوك مضاربة

 5سنوات
 5سنوات
 5سنوات

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

+

0.9 %

سعر خصم
البنك املركزي الكويتي 2.25 % +
فائدة ثابتة5.50 % :
فائدة متغيرة :سعر خصم
البنك املركزي الكويتي 2.75 % +

سندات
سندات
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القضايا املؤثرة
الشــركة املصــدرة ليســت طرفــا فــي أي إجــراءات حكوميــة أو إجــراءات إداريــة أو إجــراءات قضائيــة أو حتكيــم (ســواء كانــت هــذه
اإلجــراءات معلقــة أو محتملــة والشــركة املصــدرة علــى معرفــة بهــا) والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا فــي املاضــي القريــب تبعــات
مؤثــرة بصــورة جوهريــة علــى املركــز املالــي للشــركة وأرباحهــا.

78

العقود الرئيسية
لــم تدخــل الشــركة املصــدرة فــي أي مــن العقــود الرئيســية خــارج النشــاط االعتيــادي لهــا خــال الســنتني الســابقتني علــى تاريــخ
تقــدمي طلــب اعتمــاد هــذه النشــرة .كمــا لــم يتــم االعتمــاد علــى أي عمــاء أو مورديــن محدديــن أو علــى أي حقــوق بــراءة اختــراع
أو حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى أو تراخيــص أو عقــود خاصــة حتظــى أي منهــا بأهميــة رئيســية فــي نشــاط الشــركة املصــدرة.

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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عوامل املخاطر
يتعــن علــى املســتثمرين التحقــق بعنايــة مــن عوامــل املخاطــر املبينــة أدنــاه باإلضافــة إلــى كافــة املعلومــات األخــرى الــواردة فــي
هــذه النشــرة وذلــك قبــل االســتثمار فــي األســهم .وتــرى الشــركة املصــدرة أن العوامــل التاليــة متثــل املخاطــر الرئيســية املرتبطــة
باالســتثمار فــي األســهم ،مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه املخاطــر ال تعتبــر شــاملة ،ذلــك أن هنــاك ثمــة اعتبــارات أخــرى بعــض منهــا
قــد ال يكــون معلومـاً مــن قبــل إدارة املجموعــة فــي الوقــت احلالــي أو قــد تعتبرهــا املجموعــة أنهــا غيــر جوهريــة ،والتــي قــد تؤثــر
علــى االســتثمار فــي األســهم.
كمــا يجــب علــى املســتثمرين احملتملــن قــراءة املعلومــات التفصيليــة املنصــوص عليهــا فــي األجــزاء األخــرى مــن هــذه النشــرة
وتكويــن رأيهــم اخلــاص قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري.

املخاطر ذات الصلة بنشاط الشركة املصدرة وعملياتها
العوامل االقتصادية
املخاطر السياسية واالقتصادية املرتبطة باالستثمار خصوص ًا في األسواق النامية
تتركــز اســتثمارات الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة بشــكل رئيســي فــي الكويــت ومجلــس التعــاون اخلليجــي والشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا وبصــورة أقــل فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا .وبالتالــي ،فــإن عمليــات الشــركة املصــدرة
وشــركاتها التابعــة والزميلــة معرضــة للمخاطــر اجليوسياســية املرتبطــة بتلــك املناطــق والتــي قــد تؤثــر علــى أداءهــا .وأنــه فــي
ضــوء األحــداث اجليوسياســية التــي شــهدها الشــرق األوســط مؤخــراً ،واألعمــال اإلرهابيــة املســتمرة فــي بعــض تلــك الــدول،
تظــل بعــض تلــك الــدول معرضــة للهجمــات اإلرهابيــة وأعمــال التخريــب والتهديــدات املماثلــة .كمــا إن اإلرهــاب يخلــق جــواً مــن
الشــك ويضعــف الثقــة ويزيــد عوامــل املخاطــر التــي تــؤدي إلــى انخفــاض معــدالت االســتثمار والنمــو االقتصــادي.
كمــا أن الشــركة املصــدرة و وشــركاتها التابعــة والزميلــة عرضــة للتغيــرات الســلبية التــي تطــرأ علــى الظــروف االقتصاديــة
وظــروف األســواق التــي تســتثمر فيهــا والتطــورات السياســية ومــا يتعلــق بهــا داخــل وخــارج تلــك الــدول نظــراً لتداخــل العالقــات
بــن األســواق املاليــة العامليــة.
وتعتمــد اقتصــادات الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي علــى عوائــد صــادرات النفــط ،وبالتالــي فإنهــا
معرضــة لتقلــب أســعار النفــط ،لــذا فــأن أي تدهــور فــي األحــوال االقتصاديــة لتلــك الــدول نتيجــة للتدهــور فــي صناعتــي النفــط
والغــاز أو الصناعــات املرتبطــة بهمــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى االداء املالــي للشــركة املصــدرة و وشــركاتها التابعــة والزميلــة
ونتائــج عملياتهــا.
كمــا يجــب أن يكــون املســتثمرون علــى درايــة بــأن االســتثمارات فــي األســواق الناشــئة أو الناميــة مثــل دولــة الكويــت ودول منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تخضــع ملخاطــر كبيــرة مقارنــة باالســتثمارات فــي األســواق األكثــر تقدمــا ،مبــا فــي ذلــك فــي
بعــض حــاالت املخاطــر القانونيــة واالقتصاديــة والسياســية املؤثــرة.

تفشــي االمــراض املعديــة حــول العالــم وبصفــة خاصــة جائحــة كوفيــد  19 -أدى الــى حالــة عــدم االســتقرار االقتصــادي مبــا قــد
ينعكــس بشــكل ســلبي وجوهــري علــى نشــاط املجموعــة ،ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي
قــد يؤثــر تفشــي األمــراض املعديــة علــى نطــاق عاملــي علــى معنويــات االســتثمار ويــؤدي إلــى تقلبــات متفرقــة فــي األســواق
العامليــة .ومت اكتشــاف فيــروس كورونــا املســتجد املعــروف اختصــاراً باســم كوفيــد  19 -ألول مــرة فــي مدينــة ووهــان مبقاطعــة
هوبــي بالصــن فــي أواخــر العــام  ،2019وبــدأ فــي االنتشــار فــي معظــم الــدول حــول العالــم ،مبــا فــي ذلــك الكويــت ،ممــا تســبب
فــي تعطيــل األعمــال وزيــادة حــاالت عــدم التيقــن حــول األنشــطة االقتصاديــة .واتخــذت العديــد مــن احلكومــات عــدة تدابيــر
الحتــواء انتشــار الفيــروس وفرضــت قيــوداً علــى الســفر وقامــت بتنفيــذ إجــراءات احلجــر الصحــي .وكان الهــدف الرئيســي مــن
تطبيــق تلــك التدابيــر الســعي إلبطــاء تفشــي فيــروس كوفيــد  19 -إال انهــا أدت إلــى تراجــع شــديد فــي النشــاط االقتصــادي علــى
مســتوى العالــم خــال العــام  .2020ومــن غيــر الواضــح حالي ـاً إلــى متــى ســيتم فــرض القيــود احلاليــة ،ومــدة اســتمرار فــرض
القيــود املســتقبلية احملتملــة وتأثيرهــا النهائــي علــى االقتصــادات العامليــة واحملليــة.
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كمــا أن هــذا احلــدث قــد أثــر علــى املنــاخ االقتصــادي محليــاً وعامليــاً نتيجــة لسياســات إغــاق األســواق وتوقــف األعمــال
كإجــراءات متبعــة مــن قبــل حكومــات معظــم دول العالــم للســيطرة علــى تفشــي الوبــاء ،والــذي بالتبعيــة عــرض الشــركة املصــدرة
خلســائر مختلفــة مــن ضمنهــا إنخفــاض عمليــات املجموعــة وتقلبــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وارتفــاع خســائر االئتمــان
املتوقعــة واالنخفــاض فــي قيمــة املوجــودات نظــراً لتباطــؤ منــو االقتصــاد.
وتعتمــد تداعيــات فيــروس كوفيــد  19 -والنتائــج االقتصاديــة املترتبــة عليــه أو أي مــن الســاالت األخــرى علــى عــدد مــن العوامــل،
مثــل مــدة انتشــار اجلائحــة املعنيــة أو تكــرار حــدوث موجــات ثانيــة أو الحقــة ،التوقيــت املتوقــع لتوزيــع اللقــاح واجلرعــات
التنشــيطية مــن اللقــاح ،ومالءمــة وفعاليــة التدابيــر التــي تفرضهــا الســلطات حــول العالــم مثــل عمليــات اإلغــاق احملليــة أو
اإلقليميــة ،والبنــوك املركزيــة واحلكومــات (خاصــة فيمــا يتعلــق بفــرض متطلبــات احلجــر الصحــي علــى العمــاء) ،وتوافــر
املــوارد ،مبــا فــي ذلــك املــوارد البشــرية واملاديــة والبنيــة التحتيــة واملاليــة (علــى ســبيل املثــال ،حــزم التحفيــز احلكوميــة و/
أو التدابيــر التــي أدخلتهــا البنــوك املركزيــة) الالزمــة لتنفيــذ إصالحــات اقتصاديــة علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي وكذلــك
مســتوى االمتثــال املدنــي لهــذه التدابيــر.
وعليــه ليــس هنــاك مــا يضمــن أن مثــل هــذه اإلصالحــات االقتصاديــة ،أو مزيــج منهــا ،هــي وســائل فعالــة ملكافحــة مثــل هــذا
التفشــي أو اآلثــار املترتبــة علــى ذلــك وقــد يــؤدي اســتمرار اآلثــار املترتبــة علــى تلــك اجلائحــة إلــى انخفــاض كبيــر فــي دخــل
املجموعــة والــذي ســيؤثر جوهريــا وبشــكل ســلبي علــى أعمــال املجموعــة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بتأثر إيرادات الشركة املصدرة وشركاتها التابعة مبستوى اإلنفاق احلكومي
نظــرا لتركــز بعــض عمــاء الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة فــي اجلهــات احلكوميــة ،فقــد تتأثــر إيــرادات الشــركة املصــدرة
وشــركاتها التابعــة بأوضــاع اجلهــات احلكوميــة والقطاعــات التــي متثلهــا نظــرا لإلنفــاق احلكومــي املرتبــط بعــدد مــن العوامــل
مثــل القيــود املاليــة أو املتعلقــة بامليزانيــة أو القيــود التنظيميــة أو التغييــرات فــي السياســات املاليــة أو التعاقديــة احلكوميــة أو
قيــود اإلنفــاق العــام وغيرهــا كمــا يتأثــر اإلنفــاق احلكومــي باألوضــاع السياســية واالقتصاديــة مثــل احلــروب والكــوارث الطبيعيــة
واألوبئــة ونحوهــا .ويكــون ملثــل تلــك العوامــل تأثيــر كبيــر علــى حجــم العقــود واملشــتريات ونطاقهــا وتوقيتهــا ومدتهــا ،وبالتالــي
ينعكــس التأثيــر علــى مســتوى األعمــال التــي حتصــل عليهــا الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة .وفــي حــال خســرت الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة أي عمــاء رئيســيني مــن اجلهــات احلكوميــة ،أو فــي حــال انخفــض اإلنفــاق احلكومــي علــى اخلدمات
املقدمــة مــن قبــل عمــاء الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة ،فســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة
املصــدرة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
عوامل املخاطر املتعلقة بالقطاعات التي تعمل بها املجموعة
القطاع الصناعي قطاع تنافسي في األسواق التي تستثمر فيها الشركة املصدرة وشركاتها التابعة والزميلة
إن قطــاع االســتثمار الصناعــي فــي دولــة الكويــت ودول منطقــة الشــرق األوســط يتســم باملنافســة ،كمــا أنــه يجــذب منافســن
جــدد .وتعمــل حكومــات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى حتريــر اقتصاداتهــا والبــدء فــي إصالحــات اقتصاديــة
ممــا يجعلهــا آخــذة فــي الظهــور كفرصــة اســتثمارية ،األمــر الــذي يجــذب الشــركات األجنبيــة .وميكــن أن يكــون لزيــادة املنافســة
تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة وشــركاتها الزميلــة.
املخاطر املرتبطة بقطاع مواد البناء
يرتبــط أداء بعــض الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة والتــي تعمــل فــي قطــاع مــواد البنــاء بحجــم نشــاط مطــوري
املشــاريع العقاريــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة وغيرهــا والتــي تنفذهــا احلكومــة .ومــن املمكــن أن يــؤدي التراجــع فــي تنفيــذ هــذه
املشــاريع بســبب بــطء النمــو االقتصــادي أو أي عوامــل أخــرى إلــى التأثيــر ســلبا علــى أداء تلــك الشــركات التابعــة والزميلــة
العاملــة فــي قطــاع مــواد البنــاء.
كمــا يرتبــط أداء املجموعــة بشــكل رئيســي علــى إمكانيتهــا فــي توريــد مــواد البنــاء وغيرهــا مــن املــواد اخلــام الســتخدامها داخــل
دولــة الكويــت والــدول التــي متــارس فيهــا اجلهــة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة أنشــطتها ،وعليــه فــإن اضطرابــات سلســلة
التوريــد الناجمــة مــن إغالقــات املوانــئ بســبب تفشــي فيــروس كوفيــد  19 -قــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى أداء الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة.
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املخاطر املرتبطة بعمليات اإلنشاء والتطوير العقاري
تنــوي الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة العاملــة فــي القطــاع العقــاري علــى االســتمرار فــي تطويــر عقــارات جديــدة
فــي أســواقها احلاليــة وفــي أســواق جديــدة .وتتضمــن التطويــرات احلاليــة واملســتقبلية وأنشــطة اإلنشــاء للشــركات التابعــة
والزميلــة للشــركة املصــدرة عــدد مــن املخاطــر ،ومــن بينهــا:
•عدم القدرة على احلصول على املواقع املرغوبة إلنشاء لعقارات بأسعار معقولة.
•عدم القدرة على احلصول على التمويالت اإلنشائية على أساس بنود وشروط جيدة.
•ارتفاع املتطلبات الرأسمالية دون احلصول على إيرادات من تلك العقارات حتى فترات مستقبلية.
•عدم القدرة على استكمال مشروعات التطوير خالل اجلدول الزمني احملدد أو في حدود مبالغ امليزانية.
•التأخير في احلصول على أو رفض منح كافة التخطيطات الالزمة والتصاريح واملوافقات احلكومية األخرى املطلوبة.
•عــدم اســتقرار معــدالت اإلشــغال فــي العقــارات املنشــأة حديثـاً بســبب عــدد مــن العوامــل التــي تتضمــن الظــروف الســوقية
واالقتصاديــة والتــي مــن املمكــن أن تــؤدي إلــى أن تصبــح اســتثمارات الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة غيــر
مــدرة للربــح.
•عدم توفر مواد البناء والتغير في أسعارها وتأثر ذلك على تكاليف البناء الناجتة عن ذلك،
•مخاطر عدم تغطية التأمني كافة األضرار التي قد تتعرض لها املباني واإلنشاءات.

تذبذب أداء القطاع العقاري وزيادة املنافسة فيه
يتأثــر القطــاع العقــاري بشــكل رئيســي بالتذبــذب فــي أســعار العقــارات ومعــدالت اإليجــارات األمــر الــذي يؤثــر بصــورة مباشــرة
علــى أداء الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة والعاملــة فــي القطــاع العقــاري ،كمــا أن العوامــل االقتصاديــة بشــكل عــام
ونتائــج القطاعــات األخــرى ميكــن أن تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الســوق العقــاري.
وتتنافــس إحــدى الشــركات الزميلــة للشــركة املصــدرة العاملــة فــي قطــاع إدارة املراكــز التجاريــة علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات
لــزوار املشــاريع التجاريــة وجــذب املســتأجرين .وقــد يــؤدي نشــاط الشــركات العقاريــة األخــرى جلــذب املســتثمرين مــن خــال
تقدميهــم عــروض مميــزة وجذابــة إلــى ســحب الــزوار مــن املراكــز التجاريــة التــي تقــوم الشــركة الزميلــة بإدارتهــا أو تراجــع بعــض
املســتأجرين املميزيــن عــن جتديــد عقودهــم ،أو قيــام املســتأجرين بزيــادة املســاحات املعروضــة فــي مراكــز جتاريــة أخــرى غيــر
التــي تقــوم الشــركة الزميلــة بإداراتهــا ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى قيــام الشــركة الزميلــة بتعديــل أســعار اإليجــار األمــر الــذي
يــؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات
تســتثمر بعــض الشــركات التابعــة للشــركة املصــدرة فــي قطــاع النفــط والغــاز والبتروكيماويــات فــي منطقــة اخلليــج العربــي ،لــذا
فــإن االنخفاضــات اجلوهريــة فــي أســعار النفــط ومشــتقاته ســيكون لهــا تأثيــراً ســلبياً علــى أعمــال تلــك الشــركات التابعــة ونتائــج
عملياتهــا فض ـ ً
ا عــن خططهــا املســتقبلية .وقــد شــهدت أســعار النفــط والغــاز تقلبــات علــى نطــاق واســع علــى مــدى العقديــن
املاضيــن نتيجــة للعديــد مــن العوامــل ،مبــا فــي ذلــك الطلــب العاملــي علــى النفــط والغــاز الطبيعــي ،ســعة التخزيــن العامليــة،
التغييــرات فــي اللوائــح احلكوميــة ،الطقــس ،النــزاع املســلح الدولــي ،اإلرهــاب ،والظــروف االقتصاديــة العامــة واملنافســة مــن
مصــادر الطاقــة األخــرى .التغييــرات الفعليــة فــي ظــروف الســوق وأســعار النفــط والغــاز فــي املنطقــة أو فــي أي مــكان آخــر قــد
تؤثــر علــى اآلفــاق املســتقبلية للشــركات التابعــة للشــركة املصــدرة.
كمــا أن صناعــة النفــط والغــاز تتســم بالتنافســية ،وجتــذب منافســن عاملــن مــن خــارج املنطقــة فــي األســواق التــي تعمــل فيهــا
الشــركات التابعــة للشــركة املصــدرة .وســوف تعتمــد تنافســية الشــركات التابعــة للشــركة املصــدرة والعاملــة فــي قطــاع النفــط
والغــاز علــى قدرتهــا علــى مواءمــة أنشــطتها وأعمالهــا مــع االجتاهــات املســتقبلية فــي ذلــك القطــاع.
علــى الرغــم مــن وجــود عالقــة مترابطــة بــن أســعار النفــط والغــاز والبتروكيماويــات ،ال ميكــن أن يكــون هنــاك ضمــان بــأن
يســتمر هــذا احلــال كمــا أن أســعار البتروكيماويــات قــد تتأثــر بعوامــل مماثلــة لتلــك املتعلقــة بأســعار النفــط والغــاز أعــاه ،وكلهــا
خــارج ســيطرة الشــركات التابعــة للشــركة املصــدرة.
وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن القوانــن ووجــود العديــد مــن التدابيــر التــي تقــوم بهــا الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة
املصــدرة العاملــة فــي قطــاع الطاقــة لتغطيــة املخاطــر البيئيــة والبرامــج املتبعــة للحفــاظ علــى البيئــة والوفــاء بكافــة اشــتراطات
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اجلهــات الرقابيــة فــي الــدول التــي تعمــل بهــا الشــركات التابعــة فــإن إمكانيــة حــدوث تســربات بيئيــة أو مخالفــات واردة وذلــك
لطبيعــة النشــاط واملخاطــر التــي حتيــط بــه فــي كافــة مراحــل اإلنتــاج والتســويق .كمــا أن اتبــاع أنظمــة أكثــر تشــدداً فــي مجــال
الســامة البيئيــة ســيزيد مــن تكاليــف الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة وبالتالــي قــد يؤثــر ســلباً علــى نتائــج عملياتهــا
وأرباحهــا .ومــن احملتمــل أيضـاً أن يتأثــر صافــي دخــل الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة ونتائــج أعمالهــا وموقفهــا
املالــي بشــكل كبيــر وجوهــري فــي حــال حــدوث خســائر أو أضــرار كبيــرة جــراء التعامــل مــع مــواد خطــرة أو ســامة فــي حــال عــدم
تغطيــة هــذه العمليــات بوثائــق تأمــن ،أو إذا جنمــت عــن حــوادث غيــر مغطــاة بالتأمــن أو ال يوجــد تأمــن عليهــا ألي ســبب مــن
األســباب وفقــا لشــروط جتاريــة منطقيــة.
املخاطر املتعلقة بعقود البناء والتشغيل والتحويل ()BOT

لــدى بعــض الشــركات التــي تســتثمر بهــا املجموعــة مشــاريع البنــاء والتشــغيل والتحويــل ( )BOTوالتــي مت عقدهــا مــع احلكومــة
الكويتيــة ،والتــي قــد ينتــج عنهــا عــدد مــن املخاطــر ومنهــا احتماليــة توقيــع احلكومــة لغرامــات علــى املجموعــة نتيجــة عــدم
وفائهــا ببعــض االلتزامــات اخلاصــة بهــذا املشــروع وكذلــك مخاطــر عــدم قــدرة املجموعــة علــى تعديــل أســعار خدماتهــا للتناســب
مــع أي ارتفــاع فــي تكاليــف املشــاريع التشــغيلية نتيجــة لشــروط معينــة مــع اجلهــات احلكوميــة التــي تتعامــل معهــا ،باإلضافــة
إلــى أن اجلهــات احلكوميــة املتعاقــد معهــا قــد تقــوم بفســخ أو إنهــاء عقــود املشــاريع القائمــة بينهــا وبــن املجموعــة أو تعديلهــا
أو عــدم جتديدهــا ألســباب تتعلــق باملصلحــة العامــة أو ألســباب أخــرى قــد ال تعلــم املجموعــة بتفاصيلهــا عنــد اإلنهــاء وقــد
تكــون التعويضــات التــي حتصــل عليهــا املجموعــة فــي هــذه احلــاالت غيــر كافيــة أو متوافــرة .بالتالــي ال يوجــد ضمــان ان تتمكــن
املجموعــة مــن جتنــب املخاطــر املرتبطــة بهــذه العقــود ممــا ميكــن أن يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى أعمــال املجموعــة ووضعهــا
املالــي ونتائجهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بقطاع االستثمار
ً
لــدى الشــركة املصــدرة حاليــا اســتثمارات اســتراتيجية كمــا قــد تدخــل فــي مثــل هــذه االســتثمارات مســتقبال لتحقيــق خططهــا
وأهدافهــا االســتراتيجية طويلــة املــدى .وقــد ال يكــون لــدى الشــركة املصــدرة حصــة مســيطرة فــي االســتثمارات االســتراتيجية
التــي تدخــل بهــا ممــا ال يعطــي للشــركة أي ضمانــات فــي حتقيــق أهدافهــا االســتثمارية حيــث قــد ال تكــون أهــداف املجموعــة
متوافقــة مــع أهــداف شــركائها كمــا قــد يخــل الشــركاء بالتزاماتهــم مبوجــب االتفاقيــات املبرمــة مــع املجموعــة .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تتطلــب عمليــات االســتثمارات االســتراتيجية جهــداً ووقت ـاً طوي ـ ً
ا مــن املجموعــة ،وال يوجــد أي ضمــان أن أي ـاً مــن
تلــك االســتثمارات ســتكون ناجحــة .كمــا تنطــوي عمليــات االســتثمار علــى مخاطــر عديــدة مثــل عــدم حتقيــق العائــد املتوقــع
لالســتثمار أو خســارة كل أو جــزء مــن اســتثمار املجموعــة ،كمــا قــد يعــرض املجموعــة اللتزامــات غيــر متوقعــة كمــا قــد تضطــر
إلــى التعــاون مــع شــريك اســتراتيجي قــد ال يكــون متعاونـاً وســيكون ألي مــن ذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال املجموعــة
ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
مخاطر السوق
ميكن أن يتأثر الوضع املالي للشركة املصدرة ونتائج عملياتها بشكل سلبي مبخاطر السوق
ميكــن أن يتأثــر الوضــع املالــي للشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة ونتائــج عملياتهــا بشــكل ســلبي بســبب مخاطــر الســوق التــي
تقــع خــارج نطــاق ســيطرتها وتشــمل بــدون حصــر التقلــب فــي أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــات .وحتتفــظ الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة بعــدد مــن احملافــظ املاليــة والعقاريــة كأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح واخلســارة
وأصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر واســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح واخلســائر
وعقــارات اســتثمارية .أن الربــح احملقــق مــن األصــول املاليــة والعقاريــة املســتثمر بهــا يعتمــد علــى العديــد مــن العوامــل خــارج
ســيطرة الشــركة املصــدرة  ،مثــل معــدل التــداول اإلجمالــي فــي الســوق ومســتويات ســعر الفائــدة والتقلبــات فــي اســعار صــرف
العمــات والتذبــذب فــي األداء العــام للســوق.
إن الشــركة املصــدرة معرضــة ملخاطــر تقلبــات معــدالت الفائــدة وااللتزامــات الناشــئة مــن أنشــطتها .واجــه االقتصــاد العاملــي
ارتفــاع كبيــر فــي التضخــم نتيجــة تفشــي فيــروس كوفيــد  19 -والعواقــب املتىرتبــة علــى سلســلة التوريــد .فقــد قــام الفدرالــي
األمريكــي اإلعــان عــن تقليــص برنامــج شــراء األصــول فــي عــام  2021كمــا يتنبــأ االقتصاديــون بقيــام الفدرالــي األمريكــي
برفــع ســعر الفائــدة علــى وتيــرة أســرع ممــا كان متفــق عليــه .وعليــه ،فــإن اىتفــاع أســعار الفائــدة ممــا يؤثــر علــى قــدرة الشــركة
املصــدرة فــي خدمــة ديونهــا ،والــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى نتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية .
كمــا يعتمــد جــزء مهــم مــن إيــرادات الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة الزميلــة علــى إيراداتهــا الناجتــة مــن محافظهــا
االســتثمارية .وقــد تؤثــر أيــة اضطرابــات قــد تشــهدها األســواق املاليــة ســلبيا علــى أداء احملافــظ االســتثمارية التــي تســتثمر
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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بهــا الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة ،والتــي قــد تضطــر إلــى تخفيــض قيمــة محافــظ األوراق املاليــة اخلاصــة بهــا.
كمــا أن حــدوث ضعــف فــي ســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل الــدوالر األمريكــي قــد يؤثــر بصــورة ســلبية بالغــة علــى قــدرة
املجموعــة علــى رد املبلــغ اإلســمي والفائــدة علــى القــروض التــي متــت بعمــات غيــر الدينــار الكويتــي .كمــا أن املجموعــة معرضــة
للمخاطــر التــي قــد تنجــم عــن تغييــر يطــرأ علــى سياســة ســعر الصــرف املفروضــة مــن جانــب بنــك الكويــت املركــزي .فــإن حــدوث
تذبــذب فــي قيمــة الدينــار الكويتــي مقابــل الــدوالر األمريكــي علــى نحــو يتســم بالتقلــب ،قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى األربــاح
املعلــن عنهــا.
ليــس هنــاك ضمــان بــأن املجموعــة ســتتمكن مــن النجــاح فــي تفــادي أيــة أثــار ســلبية مســتقبلية قــد حتــدث نتيجــة لتغييــر فــي
ســعر الفائــدة أو التقلــب فــي أســعار صــرف العمــات والــذي ميكــن أن يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى نتائــج عملياتهــا ومركزهــا
املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

العوامل املتعلقة مبخاطر السيولة
تتضمن محفظة الشركة املصدرة استثمارات منخفضة السيولة والتي يصعب التخارج منها
مــن الصعــب التخلــص مــن االســتثمارات منخفضــة الســيولة مقارنــة ببعــض االســتثمارات األكثــر ســيولة خاصــة فــي األوقــات
التــي يكــون فيهــا النمــو متباطئـاً ،و بخاصــة فــي األســواق املاليــة التــي تعمــل بهــا الشــركة املصــدرة و شــركاتها التابعــة والزميلــة.
إن تغيــر ظــروف الســوق قــد يــؤدي إلــى التأثيــر ســلباً علــى القــدرة علــى بيــع هــذه االســتثمارات ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
ان االســتثمارات العقاريــة الطويلــة األمــد هــي اســتثمارات منخفضــة الســيولة والتــي يصعــب التخــارج منهــا مقارنة باالســتثمارات
األخــرى األكثــر ســيولة ،وبصــورة خاصــة فــي حــاالت تدنــي أداء األســواق العقاريــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة املصــدرة و شــركاتها
الزميلــة و التابعــة .وقــد ينعكــس تغيــر ظــروف األســواق املاليــة بصــورة ســلبية علــى مســتوى ســيولة احملافــظ االســتثمارية للشــركة
املصــدرة فــي املســتقبل ،األمــر الــذي يزيــد مــن صعوبــة التخــارج مــن اســتثماراتها ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى
أعمالهــا وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

تخضــع املجموعــة إلــى خطــر عــدم توفــر الســيولة بشــكل دائــم أو قــد تتوفــر الســيولة مقابــل تكلفــة مؤثــرة ســلبا علــى أعمالــه أو
نتائــج عملياتــه
خطــر الســيولة هــو خطــر عــدم متكــن الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا مبــا فــي ذلــك
التزامــات التمويــل عنــد اســتحقاقها .وتســعى الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة إلــى ســداد مجموعــة مــن الديــون
القائمــة ويعتمــد جنــاح الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تخــرج عــن نطــاق ســيطرتها
مثــل موافقــة اجلهــات الدائنــة واالتفاقــات والشــروط التــي تعقــد مــع هــذه اجلهــات باإلضافــة قــدرة الشــركة املصــدرة وشــركاتها
التابعــة والزميلــة علــى إصــدار هــذه األســهم باإلضافــة إلــى عــدد مــن العوامــل األخــرى.
وميكــن أن يــزداد هــذا اخلطــر بســبب عــدد مــن العوامــل احملــددة علــى املؤسســات وتشــمل االفــراط باالعتمــاد علــى مصــدر معني
للتمويــل (مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال التمويــل قصيــر املــدى) والتغيــرات فــي التصنيفــات االئتمانيــة أو الظواهــر علــى نطــاق
الســوق مثــل فوضــى الســوق والكــوارث الرئيســية .وقــد تســبب االنخفــاض فــي إيــرادات النفــط فــي حــدوث عجــز فــي املوازنــات
العامــة وتباطــؤ النمــو ،األمــر الــذي أدى إلــى تراجــع االئتمــان وانكمــاش الســيولة فــي أســواق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.
عــاوة علــى ذلــك فــإن عــدم االســتقرار أو التقلــب فــي أســواق املــال واالئتمــان قــد يقيــد مــن قــدرة الشــركة املصــدرة وشــركاتها
التابعــة والزميلــة علــى إعــادة متويــل املطلوبــات املســتحقة بواســطة متويــل طويــل املــدى أو يزيــد مــن تكلفــة هــذا التمويــل .وســوف
يعتمــد حصــول الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة علــى أي متويــل إضافــي قــد حتتــاج إليــه علــى عوامــل مختلفــة
تشــمل أوضــاع الســوق وتوفــر االئتمــان عمومـاً وعلــى املقترضــن فــي صناعــة اخلدمــات املاليــة حتديــداً والوضــع املالــي للمصــدر
والتصنيفــات االئتمانيــة واالهليــة االئتمانيــة.
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املخاطر التشغيلية
تتعــرض الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة إلــى عــدد مــن املخاطــر التشــغيلية ،وبوجــه خــاص ،أي مشــكلة فــي نظــم
تكنولوجيــا املعلومــات لــدى الشــركة املصــدرة قــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمالهــا وســمعتها
ميكــن أن تنتــج املخاطــر التشــغيلية واخلســائر بســبب االحتيــال واالخطــاء مــن جانــب املوظفــن واالخفــاق فــي توثيــق املعامــات
بشــكل صحيــح أو احلصــول علــى تفويــض داخلــي صحيــح واإلخفــاق فــي االلتــزام باملتطلبــات التنظيميــة ولوائــح القيــام بالعمــل
أو العطــل فــي االنظمــة واملعــدات (وتشــمل بوجــه خــاص أعطــال تكنولوجيــا املعلومــات) والكــوارث الطبيعــة أو تعطــل النظــم
اخلارجيــة (علــى ســبيل املثــال لــدى االطــراف املقابلــة أو املورديــن التابعــن للشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة) .لقــد
قامــت الشــركة املصــدرة والشــركات التابعــة والزميلــة لهــا بتنفيــذ اســتراتيجيات ضوابــط املخاطــر وتخفيــض اخلســائر كمــا يتــم
تكريــس مــوارد كبيــرة لتطويــر اإلجــراءات الفعالــة وتدريــب املوظفــن ولكــن يســتحيل التخلــص بالكامــل مــن كل خطــر تشــغيلي
محتمــل تواجــه الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة .وميكــن للخســائر بســبب إخفــاق نظــام الضوابــط الداخليــة
بالشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة ان تــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
باإلضافــة إلــى التأثيــر الســلبي علــى ســمعتها.
وتعتمــد الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة علــى أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات لديهــا لتنفيــذ عــدد من املعامالت بشــكل
صحيــح وفــي الوقــت احملــدد وحفــظ وتنفيــذ جميــع أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة والزميلــة املصــدرة وبياناتهــا التشــغيلية.
ويعتبــر التشــغيل الســليم لنظــام املراقبــة املاليــة وإدارة املخاطــر وحتليــل وتقاريــر االئتمــان واحملاســبة وخدمــة العمــاء ونظــم
التكنولوجيــا االخــرى لــدى الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة وكذلــك شــبكات االتصــال بــن فروعهــا ومراكــز معاجلــة
البيانــات الرئيســية أمــر حاســم ألعمــال الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة وقدرتهــا علــى التنافــس بفاعليــة .وســوف
تتأثــر أنشــطة أعمــال الشــركة املصــدرة ماديــا فــي حالــة العطــل اجلزئــي أو الكامــل فــي اي مــن نظــم تكنولوجيــة املعلومــات أو
شــبكات االتصــال املذكــورة .وميكــن أن تنتــج هــذه االعطــال بســبب عوامــل مختلفــة ،يقــع العديــد منهــا بالكامــل أو جزئيـاً خــارج
ســيطرة الشــركة املصــدرة  ،مبــا ذلــك الكــوارث الطبيعيــة واالنقطــاع الكهربائــي لفتــرات طويلــة وفيروســات الكمبيوتــر والتدخــل
الضــار مــن جانــب الغيــر .ويعتمــد أيضــا التنفيــذ الصحيــح لوظائــف تكنولوجيــة املعلومــات بالشــركة املصــدرة علــى البيانــات
الصحيحــة واملوثــوق فيهــا واملدخــات االخــرى فــي النظــام التــي تخضــع إلــى أخطــاء بشــرية .وأي عطــل أو تأخيــر فــي تســجيل
أو معاجلــة بيانــات معامــات الشــركة املصــدرة ميكــن أن يعرضهــا إلــى مطالبــات بســبب اخلســائر وغرامــات وعقوبــات رقابيــة.
وقــد قامــت الشــركة املصــدرة بتنفيــذ واختبــار خطــط وعمليــات اســتمرارية العمــل وكذلــك إجــراءات اســتئناف االعمــال بعــد
الكــوارث ،ولكــن ال يوجــد ضمــان ان تدابيــر احلمايــة هــذه ســوف تكــون فعالــة بالكامــل وان أي عطــل قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي
ســلبي علــى أعمــال وســمعة الشــركة املصــدرة.

قــد تكــون سياســات وإجــراءات إدارة مخاطــر الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة غيــر فعالــة فــي كافــة الظــروف وقــد تتــرك
الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة معرضــة ملخاطــر غيــر محــددة وغيــر متوقعة
ليــس هنــاك ضمــان ان سياســات وإجــراءات الشــركة املصــدرة إلدارة املخاطــر والضوابــط الداخليــة ســوف تعمــل بشــكل كافــي
علــى التحكــم فــي أو حمايــة الشــركة املصــدرة مــن مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية واملخاطــر االخــرى.
عــاوة علــى ذلــك ،قــد ال يتــم حتديــد بعــض املخاطــر بشــكل صحيــح بواســطة نظــم إدارة املخاطــر للشــركة املصــدرة .وتســتند
بعــض وســائل الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة إلدارة املخاطــر علــى اســتخدام بيانــات الســوق التاريخيــة التــي  -كما
اثبتــت احلــاالت الناجتــة عــن االزمــة املاليــة العامليــة  -قــد ال تتنبــأ بشــكل صحيــح دائمــا بالتعــرض املســتقبلي للمخاطــر والــذي
قــد يكــون أعلــى بكثيــر ممــا تشــير إليــه التدابيــر الســابقة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ميكــن أن تكــون بعــض املخاطــر أعلــى مــن تلــك
التــي تبينهــا البيانــات التجريبيــة لــدى الضامــن خــاف ذلــك.
وتعتمــد وســائل أدارة املخاطــر االخــرى علــى تقييــم للمعلومــات بشــأن الســوق التــي تعمــل فيــه الشــركة املصــدرة وعمالئهــا
واالمــور االخــرى املتاحــة عامــة أو املعلومــات التــي ميكــن لهــا االطــاع عليهــا بخــاف ذلــك .وقــد ال تكــون هــذه املعلومــات
صحيحــة وكاملــة وحديثــة أو مت تقييمهــا بشــكل صحيــح فــي كافــة االحــوال .واي خلــل جوهــري فــي إدارة الشــركة املصــدرة
أو سياســات أو إجــراءات املراقبــة الداخليــة االخــرى قــد يعرضهــا إلــى مخاطــر كبيــرة تتعلــق باالئتمــان والســيولة والســوق أو
املخاطــر التشــغيلية ،والــذي تنتــج عنــه تأثيــر مــادي ســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج أعمالهــا وأفاقهــا.

قد ال تكون نظم االمتثال الداخلية بالشركة املصدرة فعالة بكافة الظروف
تعتمــد قــدرة الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة علــى االمتثــال بكافــة اللوائــح املعمــول بهــا علــى احتفــاظ الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة بنظــم االمتثــال واملراجعــة والتقاريــر واإلجــراءات التــي يقــوم بهــا لاللتــزام بهــذه اللوائــح
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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وقدرتهــا علــى جــذب واالحتفــاظ باملوظفــن املؤهلــن إلدارة ومراقبــة هــذه النظــم واإلجــراءات .وبالرغــم مــن ان الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة تخضــع إلــى اشــراف الســلطات الرقابيــة .مبــا فــي ذلــك أعمــال الفحــص املنتظمــة ،ويقــوم
بــأداء عمليــات مراجعــة داخليــة منتظمــة ويســتخدم مؤسســة تدقيــق حســابات خارجيــة ملراقبــة ومراجعــة واختبــار نظــم املراقبــة
الداخليــة بــه ،كمــا أن الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة ال ميكــن أن تتأكــد مــن هــذه االنظمــة واالجــراءات وفاعليتهــا
الكاملــة فــي كافــة الظــروف وبشــكل خــاص الســلوك املتعمــد مــن بعــض املوظفــن أو االحتيــال املرتكــب ضــد الشــركة املصــدرة
وشــركاتها التابعــة والزميلــة .فــي حالــة عــدم االلتــزام الفعلــي أو املزعــوم ألي مــن اللوائــح املعمــول بهــا وميكــن أن تخضــع الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة إلــى التحقيقــات واإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة التــي قــد ينتــج عنهــا غرامــات كبيــرة أو
دعــاوي مدنيــة بســبب االضــرار .وميكــن أن ينتــج عــن أي مــن هــذه العوامــل تأثيــر مــادي ســلبي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة
وشــركاتها التابعــة والزميلــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وأفاقهــا.

قــد ال تتمكــن الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة مــن توظيــف واالحتفــاظ باملوظفــن املؤهلــن واملتمرســن ممــا قــد
ينتــج عنــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا وقدرتهــا علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها
يعتمــد جنــاح الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة وقدرتهــا علــى احلفــاظ علــى مســتويات العمــل احلاليــة والنمــو
املســتدمي جزئيـاً علــى قدرتهــا علــى توظيــف واالحتفــاظ مبوظفــن وإداريــن مؤهلــن ومتمرســن .ويعتبــر ســوق التوظيــف فــي
أســواق عمــل الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة تنافســي بشــكل حــاد وميكــن أن تواجــه الشــركة املصــدرة وشــركاتها
التابعــة والزميلــة حتديــات فــي توظيــف املوظفــن واالحتفــاظ بهــم إلدارة أعمالهــا.
وتعتمــد الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة علــى جهــود ومهــارات وســمعة وخبــرة إدارتهــا العليــا وكذلــك التعــاون
بينهــم فــي مجــال خبراتهــم ومعلوماتهــم املتعــددة .وميكــن أن يــؤدي خســارة كبــار املوظفــن إلــى تأخيــر أو منــع الشــركة املصــدرة
وشــركاتها التابعــة والزميلــة مــن تنفيــذ اســتراتيجياتها .كمــا أن الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة غيــر مؤمــن عليهــا
ضــد اخلســائر التــي قــد يتــم التعــرض لهــا فــي حالــة خســارة أي فــرد مــن موظفيهــا الرئيســن .وميكــن أن ينتــج عــن أي مــن
هــذه العوامــل تأثيــر مــادي ســلبي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
وافاقهــا.

الدعاوى القضائية والغرامات التي قد تواجهها الشركة املصدرة وشركاتها التابعة والزميلة
أن الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة عرضــة ملخاطــر إقامــة دعــاوى قضائيــة مــن قبــل العديــد مــن األطــراف التــي
تتعامــل معهــا وســينتج بشــكل محتمــل ،عــن األحــكام الصــادرة أو القــرارات ضــد املجموعــة فــي هــذه الدعــاوي احملتملــة ،أضــراراً
وتكاليــف قضائيــة و غرامــات كبيــرة ،كل ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال املجموعــة ونتائــج عملياتهــا
ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات ومــدى قــدرة الشــركة املصــدرة و الشــركات الزميلــة و الشــركات التابعــة لهــا علــى الوفــاء بكافــة
متطلبــات اجلهــات الرقابيــة
قامــت إدارة املجموعــة باعتمــاد الئحــة حوكمــة الشــركات وفقــاً للقواعــد املتبعــة التــي تضمنتهــا الالئحــة التنفيذيــة املعدلــة
لقانــون هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت ،وتشــمل هــذه اإلجــراءات والقواعــد تشــكيل جلــان املخاطــر والتدقيــق الداخلــي
والترشــيحات واملكافــآت .وســيعتمد جنــاح الشــركة املصــدرة فــي تطبيــق قواعــد احلوكمــة علــى الفهــم الســليم لقواعــد احلوكمــة
واهدافهــا ،خاصــة فيمــا يتعلــق بتشــكيل مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه واشــتراطات االســتقاللية وممارســة كل مــن مجلــس
اإلدارة واللجــان التابعــة لــه ألدوارهــم ومســؤولياتهم واملبــادئ املرتبطــة بتعــارض املصالــح واألطــراف ذوي العالقــة واإلفصاحــات
الدوريــة .كمــا ســيؤدي عــدم التــزام الشــركة املصــدرة بتلــك القواعــد وكافــة متطلبــات اجلهــات الرقابيــة إلــى تعريضهــا للجــزاءات
ـكل ســلبي
مــن قبــل هيئــة أســواق املــال .وعليــه فــإن فشــل الشــركة املصــدرة فــي االلتــزام بتطبيــق قواعــد احلوكمــة ســيؤثر بشـ ٍ
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
تعتبــر السياســات والوســائل احملاســبية لــدى الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة حاســمة فــي الكيفيــة التــي تقــوم بهــا
باإلبــاغ عــن وضعهــا املالــي ونتائــج االعمــال وتتطلــب مــن اإلدارة إجــراء تقييمــات بشــأن أمــور غيــر مؤكــدة
تعتبــر السياســات والوســائل احملاســبية جوهريــة بشــأن الكيفيــة التــي تقــوم بهــا الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة
بتســجيل واالبــاغ عــن وضعهــا املالــي ونتائــج أعمالهــا ويتعــن علــى اإلدارة احلكــم فــي اختيــار وتطبيــق العديــد مــن هــذه
السياســات احملاســبية بحيــث تلتــزم باملعاييــر الدوليــة للمحاســبة املاليــة.
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وقــد قامــت اإلدارة بتحديــد أهــم السياســات احملاســبية التــي تبنتهــا فــي االيضاحــات اخلاصــة بالبيانــات املاليــة الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة باعتبارهــا أمــور هامــة ملــا تطلبــه مــن تقديــر اإلدارة لقيمــة االيــرادات املقــررة وبعــض
االصــول وااللتزامــات والتعهــدات وااللتزامــات الطارئــة (راجــع اإليضاحــات مــن  2إلــى  6بالبيانــات املاليــة الســنوية املدققــة
اخلاصــة بالســنة املاليــة  .)2020وتشــمل هــذه االحــكام والتقديــرات علــى ســبيل املثــال متــي يحــدث تدهــور فــي االصــول وتصنيف
االصــول املاليــة وحتديــد مخصصــات خســائر االئتمــان والقيــم العادلــة لألصــول واملطلوبــات.
وميكــن أن تؤثــر مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل علــى القيمــة النهائيــة التــي يتــم احلصــول عليهــا إمــا عنــد حتقيــق اإليــرادات
أو حتمــل املصروفــات واســترداد االصــول أو تخفيــض املطلوبــات .وقــد وضعــت الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة
سياســات وإجــراءات املراقبــة يقصــد بهــا ضمــان التحكــم اجليــد فــي التقديــرات واالحــكام احملاســبية الهامــة لديــه وتطبيقهــا
بشــكل متســق .باإلضافــة لذلــك ،تضمــن السياســات واإلجــراءات الرقابيــة عمليــة تغيير السياســات احملاســبية بأســلوب مناســب.
ومــع ذلــك ،ونظــرا لعــدم اليقــن الــذي يحيــط بأحــكام وتقديــرات الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة بشــأن هــذه
املواضيــع ،ال ميكــن للشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة ضمــان أنهــا لــن تكــون مطالبــة بإجــراء تغييــرات فــي التقديــرات
احملاســبية أو إعــادة صياغتهــا قبــل فتــرة البيانــات املاليــة املســتقبلية.

املخاطر الرقابية
تخضــع بعــض الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة إلــى لوائــح شــاملة وأي تغيــر فــي اللوائــح أو تفســيرها أو تنفيــذ
مطالباتهــا أو أي إخفــاق مــن جانــب الشــركات التابعــة و الزميلــة للشــركة املصــدرة فــي االلتــزام بهــذه اللوائــح قــد يكــون لــه تأثيــر
ســلبي علــى الشــركة املصــدرة
تخضــع بعــض الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة العاملــة فــي القطــاع املالــي إلــى عــدد مــن الضوابــط التنظيميــة
املصممــة للحفــاظ علــى ســامة وأمــان تلــك الشــركات وضمــان التزاماتهــا باألغــراض االقتصاديــة واألغــراض األخــرى وتقييــد
تعرضهــا إلــى املخاطــر .وتشــمل هــذه الضوابــط والقوانــن والتعليمــات الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال
ووزارة التجــارة والصناعــة وبورصــة الكويــت.
وقــد تقيــد اللوائــح التــي تخضــع إليهــا الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة مــن قدرتهــا علــى القيــام بأجــزاء معينــة
مــن أعمالهــا وقــد تزيــد أيضـاً مــن تكلفتهــا للقيــام باألعمــال .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن زيــادة اللوائــح أو التغييــرات علــى القوانــن
واللوائــح املعمــول بهــا واألســلوب الــذي يتــم تفســيرها وتطبيقهــا بــه فــي دولــة الكويــت قــد يفــرض تكاليــف إضافيــة كبيــرة علــى
الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة وقــد يكــون لــه تأثيــر مــادي ســلبي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة
والزميلــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا و وتوقعاتهــا املســتقبلية .باإلضافــة لذلــك فــإن عــدم االلتــزام مــن جانــب الشــركة
املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة بــأي لوائــح معمــول بهــا قــد يعرضهــا إلــى التزامــات وغرامــات شــديدة محتملــة.
ولكــي يتــم تنفيــذ وتوســيع أعمــال الشــركات التابعــة والزميلــة للشــركة املصــدرة ،هنــاك ضــرورة ألن تقــوم هــذه الشــركات
باحلفــاظ علــى أو احلصــول علــى ترخيــص وتصاريــح وموافقــات مختلفــة مــن جهــات رقابيــة وقانونيــة وإداريــة وضريبيــة أو
هيئــات ودوائــر حكوميــة أخــرى .وتكــون إجــراءات احلصــول علــى هــذه التصاريــح والتراخيــص واملوافقــات طويلــة فــي الغالــب
ومعقــدة وغيــر قابلــة للتوقــع ومكلفــة .وفــي حالــة عــدم متكــن الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة مــن احلفــاظ علــى أو
احلصــول علــى التراخيــص والتصاريــح واملوافقــات املطلوبــة ،فــإن قدرتهــا علــى حتقيــق أهدافهــا االســتراتيجية ميكــن أن تقــل.

مخاطر أخرى
قد تتعارض مصالح كبار مساهمني الشركة املصدرة في بعض االحيان مع مصالح صغار املساهمني
قــد يتعــاون كبــار مســاهمي الشــركة املصــدرة فيمــا بينهــم أو مــع بعــض املســاهمني اآلخريــن فــي منــع بعــض اإلجــراءات أو
القــرارات املقترحــة فــي اجتماعــات اجلمعيــة العامــة العاديــة الســنوية أو االجتماعــات غيــر العاديــة ملســاهمي الشــركة املصــدرة.
وبالطبــع ،فعلــى املســتثمرين مراعــاة أنــه قــد تتعــارض مصالــح كبــار املســاهمني فــي الشــركة املصــدرة فــي بعــض األحيــان مــع
صغــار مســاهمي املجموعــة .وفــي هــذه األحيــان ،قــد تتضــرر بعــض الفئــات مــن املســاهمني .وللمزيــد مــن املعلومــات حــول
إحتــرام حقــوق املســاهمني برجــاء الرجــوع إلــى "— احلوكمــة :القاعــدة الثامنــة" الــوارد أعــاه.
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املخاطر ذات الصلة باملنطقة التي تعمل فيها الشركة املصدرة وشركاتها التابعة والزميلة
تستمر األنظمة القانونية في دولة الكويت في التطور وينشأ عن ذلك بيئة غير مستقرة لإلستثمار واألعمال التجارية
متــر دولــة الكويــت مبراحــل مختلفــة مــن تطويــر مؤسســاتها القانونيــة والرقابيــة التــي متيــز الــدول االكثــر تقدم ـاً .ونتيجــة
لذلــك ،قــد ال يتــم تطبيــق تدابيــر احلمايــة اإلجرائيــة وكذلــك اللوائــح الرســمية والقوانــن بشــكل متســق ،وفــي بعــض األحيــان
قــد ال يكــون مــن املمكــن احلصــول علــى التدابيــر القانونيــة التــي يتــم توفيرهــا مبوجــب القوانــن واللوائــح ذات الصلــة فــي الوقــت
املطلــوب .ومبــا أن البيئــة القانونيــة تظــل خاضعــة إلــى التطويــر املســتمر ،قــد يواجــه املســتثمرين فــي دولــة الكويــت ودول اخلليــج
الغمــوض مــن حيــث أمــان اســتثماراتهم .كمــا أن أيــة تغييــرات غيــر متوقعــة فــي األنظمــة القانونيــة فــي دولــة الكويــت قــد يكــون
لهــا تأثيــر مــادي ســلبي علــى حقــوق حملــة األســهم أو االســتثمارات التــي قامــت بهــا الشــركة املصــدرة أو قــد تقــوم بهــا فــي
املســتقبل ،وبالتالــي قــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي مــادي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ووضعهــا القانونــي ونتائــج أعمالهــا.
االنظمة القانونية والرقابية
قــد تــؤدي النظــم القانونيــة والرقابيــة إلــى خلــق بيئــة غيــر مالئمــة بالنســبة ألنشــطة االســتثمار واألعمــال فــي منطقــة الشــرق
االوســط وشــمال افريقيــا التــي هــي فــي مرحلــة تطويــر أجهزتهــا احلكوميــة وكذلــك النظــم القانونيــة والرقابيــة ،إال أنهــا ليســت
بنفــس الوضــع الــذي تتمتــع بــه املؤسســات احلكوميــة فــي غــرب أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة .وقــد وضعــت الكويــت،
باإلضافــة إلــى دول أخــرى فــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي ،إجــراءات لتعزيــز املزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة ضمــن نظمهــا
القانونيــة والرقابيــة .ومــن بــن تلــك اإلجــراءات ،قيــام دولــة الكويــت ودول ضمــن مجلــس التعــاون اخلليجــي بتحمــل االلتزامــات
الناشــئة عــن االتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة (اجلــات) (وفق ـاً ملــا حددتــه منظمــة التجــارة العامليــة) وقــد ســنت دولــة
الكويــت بالفعــل تشــريعاً ملــد نطــاق امللكيــة األجنبيــة ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر .إال أن دولــة الكويــت قــد تشــهد تغيــرات
فــي اقتصادهــا وسياســات حكومتهــا (مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر السياســات املتعلقــة باســتمرار متديــد حقــوق
امللكيــة األجنبيــة مبوجــب التزامــات دولــة الكويــت الناشــئة جتــاه االتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة  /منظمــة التجــارة
العامليــة) علــى نحــو قــد يؤثــر علــى أعمــال الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة.
تأثير التعديالت على القواعد الرقابية
تخضــع الشــركة املصــدرة للقوانــن واللوائــح واالجــراءات السياســيات اإلداريــة فــي دولــة الكويــت وكل دولــة أخــرى متــارس فيهــا
نشــاطها .وقــد حتــد هــذه اللوائــح مــن أنشــطة الشــركة املصــدرة ،كمــا قــد تؤثــر التغييــرات التــي تطــرأ علــى القواعــد اإلشــرافية
واللوائــح ،وبصفــة خاصــة فــي دولــة الكويــت ،علــى نشــاط الشــركة املصــدرة أو وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا أو مســتقبلها.
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة املصــدرة تعمــل مــع اجلهــات الرقابيــة عــن كثــب وتراقــب املوقــف بشــكل مســتمر ،إال أنــه ال ميكــن
التنبــؤ بالتغييــرات املســتقبلية فــي اللوائــح التنظيميــة أو السياســات املاليــة أو غيرهــا مــن السياســات والتــي هــي خارجــة عــن
ســيطرة الشــركة املصــدرة أو شــركاتها التابعــة والزميلــة.
اإلفالس في القانون الكويتي
تتســاوى كافــة املطالبــات أو احلقــوق التــي يطالــب بهــا املســاهمني فــي األســهم املزمــع إصدارهــا أو مــن ينــوب عنهــم فــي املرتبــة
ودون أي متييــز مــع األســهم القائمــة للشــركة املصــدرة .وفــي حالــة صــدور احلكــم بإفــاس الشــركة املصــدرة ،فــإن أحــكام
اإلفــاس املنصــوص عليهــا فــى قانــون اإلفــاس رقــم  71لســنة  2020وأحــكام التنفيــذ علــى أصــول الشــركة ،قــد يؤثــرا تأثيــراً
ســلبياً علــى قــدرة الشــركة املصــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه املســاهمني أو رد أمــوال حملــة األســهم فــي حالــة اإلفــاس،
وتصنــف أي مطالبــات ملســاهمي الشــركة بدرجــة أقــل فــي املرتبــة للمطالبــات ذات األولويــة طبقــاً للقانــون لصالــح الدولــة
واجلهــات احلكوميــة والضريبيــة والعماليــة والدائنــن املرتهنــن وغيرهــا مــن جميــع دائنــي الشــركة املصــدرة.
كمــا أن احلصــول علــى حكــم إفــاس نهائــي فــي الكويــت قــد يســتغرق عــدة ســنوات .لذلــك ،ال يوجــد ثمــة تأكيــد بــأن املســاهمني
ســوف يحصلــون علــى كامــل قيمــة مطالباتهــم أو احلصــول عليهــا علــى اإلطــاق فــي حالــة إفــاس الشــركة املصــدرة.

القوة القاهرة
قــد حتــدث تغيــرات غيــر متوقعــة تعيــق وفــاء الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالعمليــات
احلاليــة واملخططــة .وتتضمــن حــاالت القــوة القاهــرة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر وقــوع احلــوادث أو انــدالع احلــروب أو
الثــورات أو أعمــال الشــغب أو العصيــان املدنــي أو أحــداث القضــاء والقــدر أو وقــوع الكــوارث الطبيعيــة واإلضرابــات أو
النزاعــات العماليــة.
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وليــس هنــاك ضمــان الســتمرار األداء املالــي للشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة فــي املســتقبل .لقــد ظــل األداء املالــي
للشــركة املصــدرة منــذ التأســيس يلقــى الدعــم مــن الظــروف االقتصاديــة القويــة فــي الكويــت ومنطقــة دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي وذلــك خــال تلــك الفتــرة علــى خلفيــة اســتقرار سياســي نســبي وارتفــاع مســتمر فــي أســعار النفــط .وال ميكــن أن
يكــون هنــاك ضمــان باســتمرارية األداء املالــي للشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة فــي املســتقبل ،أو أن منــو واســتقرار
األســواق التــي تعمــل وتســتثمر فيهــا الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة ســوف يســتمر .ونظــراً للعالقــات املتداخلــة
بــن األســواق املاليــة العامليــة ،وجــب علــى املســتثمرين مالحظــة أن نشــاط الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة وأداؤهــا
املالــي ميكــن أن يتأثــران تأثــراً ســلبياً بالتطــورات السياســية واالقتصاديــة والتطــورات األخــرى ذات الصلــة وذلــك داخــل وخــارج
منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة دول الشــرق األوســط .وفــي حالــة عــدم متكــن الشــركة املصــدرة مــن تقــدمي
عوائــد اســتثمارية مرضيــة أو مناســبة بشــكل مســتمر ،ميكــن للمســاهمني احلاليــن أن يقــرروا تخفيــض أو تصفيــة اســتثماراتهم.
وتعتبــر الشــركة املصــدرة معرضــة خلطــر ســوء اإلدارة أو الغــش أو االحتيــال أو اإلخفــاق.
وتســتمر الشــركة املصــدرة فــي تطويــر نظمهــا وذلــك اســتجاب ًة للنمــو املتوقــع وزيــادة الدقــة والتخصــص فــي إدارة اصولهــا
واالســتثمارات املختلفــة .وفــي حــن تــرى الشــركة املصــدرة وشــركاتها التابعــة والزميلــة أنهــا متلــك الضوابــط املاليــة واإلداريــة
املالئمــة ،إال أن أي ســوء إدارة أو غــش أو احتيــال أو إخفــاق فــي النهــوض باملســؤوليات التشــغيلية للشــركة املصــدرة ،أو الدعايــة
الســلبية الناشــئة عــن تلــك األعمــال ،أو توجيــه اتهــام مــن أي طــرف آخــر لهــا ،ميكــن أن يؤثــر تأثيــراً ســلبياً علــى قــدرة الشــركة
املصــدرة علــى احملافظــة علــى الدخــل مــن احملفظــة االئتمانيــة واالســتثمارات املختلفــة أو زيادتــه.

املخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح
االستثمار في أوراق مالية في األسواق النامية والناشئة يتضمن بوجه عام نسبة مخاطر مرتفعة
يجــب علــى املســتثمرين فــي األســواق الناميــة والناشــئة – مثــل الكويــت  -العلــم أن هــذه األســواق تخضــع إلــى مخاطــر أكبــر
مــن األســواق األكثــر تطــورا ،مبــا فــي ذلــك مســتوى أعلــى للتقلــب ومحدوديــة الســيولة والتغييــرات فــي البيئــة السياســية
واالقتصاديــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ليــس هنــاك ضمــان أن أســواق األوراق املاليــة املعرضــة خلطــر األســواق الناميــة والناشــئة
 مثــل األســهم  -لــن تتأثــر ســلباً بأحــداث فــي مــكان آخــر وخاصــة فــي األســواق الناشــئة.وتشــمل املخاطــر احملــددة فــي دولــة الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا التــي ميكــن أن ينتــج عنهــا تأثيــر مــادي
ســلبي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ووضعهــا املالــي ومســتقبلها مــا يلــي:
•عدم االستقرار السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي.
•أعمال خارجية تتعلق باحلرب والنزاعات املدنية أو العداءات أو النزاعات األخرى.
•االضطراب أو العنف احمللي.
•زيادة التضخم وتكلفة املعيشة.
•النظــم الضريبيــة والقوانــن الضريبيــة املتغيــرة مبــا فــي ذلــك فــرض الضرائــب فــي الــدول التــي ال تفــرض ضرائــب وزيــادة
الضرائــب فــي األماكــن منخفضــة الضريبــة.
•التدخالت احلكومية وسياسة احلماية احلكومية.
•التغييرات السلبية احملتملة في القوانني واملمارسات الرقابية وتشمل الهياكل القانونية والقوانني الضريبية.
•الصعوبات في توظيف املوظفني وإدارة العمليات.
•النظم القانونية التي ميكن أن جتعل من الصعب على الشركة املصدرة تنفيذ حقوق ملكيتها الفكرية والتعاقدية.
•القيود على حق حتويل أو إخراج العملة.
•مخاطر عدم القدرة على حتصيل بعض األرصدة أو حتصيلها خالل وقت أطول.
•التغير في سعر الصرف.
•الصعوبات اللوجستية وصعوبات اإلتصال.
لــذا ينبغــي علــى املســتثمرين احملتملــن ممارســة العنايــة اخلاصــة لتقييــم املخاطــر املعنيــة ويجــب عليهــم حتديــد مــا إذا كان
االســتثمار فــي االوراق املاليــة مالئــم فــي ضــوء تلــك املخاطــر .وعمومــا ،فــإن االســتثمار فــي األســواق الناميــة والناشــئة مناســب
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.
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أكثــر للمســتثمرين املؤهلــن الذيــن يتفهمــون كافــة املخاطــر املعنيــة.

مالئمة االستثمار
يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل فــي األســهم أن يحــدد مالءمــة ذلــك االســتثمار وذلــك فــي ضــوء ظروفــه اخلاصــة .وعلــى وجــه
اخلصــوص ،يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل القيــام مبــا يلــي:
•أن يكــون لديــه معرفــة وخبــرة كافيــة للقيــام بتقييــم ُمجــدي لألســهم ومميــزات ومخاطــر االســتثمار فــي األســهم ،واملعلومــات
الــواردة فــي هــذه النشــرة.
•أن يتمكــن مــن الوصــول إلــى األدوات التحليليــة املناســبة وأن يكــون علــى درايــة بهــا وذلــك لتقييــم أي إســتثمار فــي األســهم
فــي ســياق وضعــه املالــي اخلــاص ،وكذلــك تقييــم تأثيــر األســهم علــى محفظتــه اإلســتثمارية بصفــة عامــة.
•أن يكــون لديــه فهــم تــام بشــروط اإلســتثمار فــي أســهم املجموعــة ،وأن يكــون علــى درايــة بســير األعمــال فــي أيــة أســواق
ماليــة ذات صلــة.
•أن يكــون قــادراً مبســاعدة مستشــار إســتثمار علــى تقييــم الســيناريوهات احملتملــة للعوامــل االقتصاديــة وغيــر ذلــك مــن
العوامــل التــي ميكــن أن تؤثــر علــى اســتثماره وقدرتــه علــى حتمــل املخاطــر احملتملــة.

السيولة وتغير سعر األسهم
إن أســهم الشــركة املصــدرة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت .وقــد ال يتمكــن املســتثمرون مــن بيــع أســهمهم( ،مبــا فيهــا أســهم
الطــرح) ،بســعر الطــرح أو بقيمــة أعلــى ،وقــد ال يتمكنــون مــن بيعهــا مطلق ـاً ،إذ أن أســعار أســهم الطــرح بعــد االكتتــاب قــد
تتأثــر بعــدة عوامــل قــد تخــرج عــن ســيطرة الشــركة املُصــدرة ،ويشــمل ذلــك  -دون حصــر  -التغيــرات التــي تطــرأ علــى نتائــج
عمليــات الشــركة املُصــدرة ،وظــروف الســوق ،أو التغيــرات التــي تطــرأ علــى األنظمــة احلكوميــة .علــى املســتثمرين أن يدركــوا
أن قيمــة االســتثمار فــي األســهم( ،مبــا فــي ذلــك أســهم اإلصــدار) ،قــد تنخفــض وقــد ترتفــع .وميكــن أن يكــون ســعر الســوق
ألســهم الطــرح متذبذبـاً وقــد يخضــع لتقلبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي جاذبيــة ســوق أســهم الطــرح للمســتثمرين .وقــد شــهدت
أســواق األســهم ،مــن وقــت آلخــر ،تقلبــات كبيــرة فــي األســعار وأحجــام التــداول ،ممــا أثــر علــى أســعار األوراق املاليــة ،والتــي
قــد ال تكــون ذات عالقــة بــأداء الشــركة املصــدرة أو توقعاتهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،قــد تكــون نتائــج عمليــات الشــركة املصــدرة
وتوقعاتهــا مــن وقــت آلخــر أقــل مــن توقعــات احملللــن والســوق عمومــا .وميكــن أن تــؤدي أي مــن هــذه األحــداث إلــى إنخفــاض
فــي ســعر الســوق ألســهم املجموعــة.
توزيع األرباح
يحــق حلاملــي أســهم الطــرح احلصــول علــى توزيعــات األربــاح املســتقبلية املعلنــة مــن الشــركة املصــدرة( .وتســعى الشــركة
املصــدرة إلــى احلفــاظ علــى سياســة مســتقرة فــي معــدالت توزيــع األربــاح والتــي تعكــس رؤيــة الشــركة املصــدرة املســتقبلية فــي
اســتمرار األربــاح املتكــررة) وال تســعى الشــركة املصــدرة إلــى إنشــاء احتياطيــات غيــر قابلــة للتوزيــع علــى املســاهمني مــا عــدا تلــك
التــي تفرضهــا القوانــن واألنظمــة .وســتقوم الشــركة املصــدرة بتوزيــع األربــاح متــى وجــد مجلــس اإلدارة ذلــك مناســباً .وعــاوة
علــى ذلــك ،فــإن سياســة توزيــع األربــاح قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر.
انخفاض نسبة امللكية احلالية
إذا لــم يقــم املســاهمون احلاليــون مبمارســة حقهــم باإلكتتــاب قبــل آخــر موعــد الســتالم الطلبــات ودفــع كامــل قيمــة األســهم
املطلــوب اإلكتتــاب فيهــا ،كمــا هــو موضــح فــي هــذه النشــرة ،فســتنخفض نســبة ملكيتهــم وقدرتهــم علــى التصويــت فــي الشــركة
املصــدرة ،وبالتالــي ســتنخفض النســبة املئويــة التــي متثــل حصتهــم احلاليــة فــي رأس مــال الشــركة املصــدرة بعــد انتهــاء
اإلكتتــاب .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن املســاهمني كمــا فــي تاريــخ االســتحقاق الذيــن مارســوا حقوقهــم الكاملــة قــد يتعرضــون
النخفــاض نســبة ملكيتهــم ،حيــث ســيتم تدويــر عــدد أســهمهم إلــى أقــرب عــدد صحيــح ألســهم الطــرح .ومــع ذلــك ،ســيكون
هــؤالء املســاهمني قادريــن علــى اإلكتتــاب فــي أســهم إضافيــة ،وهــو األمــر الــذي قــد ميكنهــم مــن احملافظــة علــى أو زيــادة نســبة
ملكيتهــم فــي الشــركة املصــدرة.
املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية
ال يوجــد مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــال التــداول بــه بســعر أعلــى .كمــا أنــه ليــس هنالــك ضمــان لوجــود الطلــب الكافــي
فــي الســوق ملمارســة حقــوق األولويــة أو لتحصيــل أي تعويــض مــن املجموعــة عــن عــدم ممارســة احلقــوق .وفــي حــال عــدم
متكــن املســتثمرين مــن بيــع او التصــرف فــي حقــوق األولويــة قبــل نهايــة فتــرة تــداول حقــوق األولويــة أو فتــرة مــا قبــل قفــل بــاب
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اإلكتتــاب فــي األســهم بخمســة أيــام عمــل علــى األقــل وفــي حــال لــم يكتتــب املســتثمرون أو فشــلوا فــي اتبــاع اجــراءات االكتتــاب
فــي احلقــوق بالطريقــة الصحيحــة ،فــا يوجــد ضمــان بأنــه ســيتم توزيــع مبلــغ تعويــض عليهــم ،وبذلــك ســيؤدي إلــى تكبدهــم
بعــض اخلســائر .وعليــه ،يجــب علــى املســتثمرين مراجعــة التفاصيــل الكاملــة آلليــة إدراج وتــداول حقــوق األولويــة فــي قواعــد
بورصــة الكويــت وفــي األحــكام املعمــول بهــا فــي الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة اســواق املــال والالئحــة التنفيذيــة لقانــون
الشــركات رقــم  1لســنة  2016وطريقــة عملهــا ويجــب أن يكونــوا علــى درايــة بجميــع العوامــل املؤثــرة عليهــم ،للتأكــد مــن أن أي
قــرار اســتثماري ســيقوم علــى الوعــي والفهــم الكامــل لطبيعــة االســتثمار واملخاطــر املتعلقــة بــه.

مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم املجموعة أو العدول عن االكتتاب
ال يوجــد ضمــان بــأن يكــون هنــاك طلــب كاف علــى حقــوق أولويــة اكتتــاب املجموعــة خــال فتــرة التــداول وذلــك لتمكــن حاملــي
حقــوق األولويــة مــن بيــع تلــك احلقــوق وحتقيــق ربــح منهــا .كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب كاف
علــى أســهم املجموعــة مــن قبــل املســاهمني املؤهلــن خــال فتــرة الطــرح املتبقــي ،وفــي هــذه احلالــة لــن يكــون هنــاك تعويــض
الصحــاب احلقــوق غيــر املمارســة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ليــس هنــاك ضمــان أنــه ســيكون هنــاك طلــب كاف فــي الســوق علــى
األســهم التــي يحصــل عليهــا املكتتــب مــن خــال ممارســة حقــوق األولويــة ،أو مــن خــال الطــرح املتبقــي ،أو مــن الســوق ممــا
ســيؤثر ســلبا علــى ســعر الســهم وربحيــة الشــركة املصــدرة واملســاهم .كمــا أنــه ال يوجــد أي ضمــان لنجــاح االكتتــاب أو عــدم
العــدول عنــه و فــي حالــة العــدول عــن االكتتــاب لــن يتمكــن أصحــاب حقــوق األولويــة مبمارســة حقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم
املقــررة لهــذه احلقــوق مــا ميكــن أن يــؤدي إلــى خســارة صاحــب حــق األولويــة للثمــن املســدد منــه مقابــل احلــق دون أن يكــون لهــم
حــق الرجــوع علــى املجموعــة أو علــى وكيــل االكتتــاب أو علــى وكيــل املقاصــة واإليــداع بــأي مطالبــة أو تعويــض .كمــا يُشــترط
إلدراج واســتمرار تــداول حقــوق األولويــة فــي زيــادة رأس مــال املجموعــة أن تظــل أســهم املجموعــة متداولــة فــي البورصــة طــوال
فتــرة االكتتــاب فــي حقــوق األولويــة.
مخاطر املضاربة في حقوق األولوية
تخضــع املضاربــة فــي حقــوق األولويــة ملخاطــر مــن شــأنها أن تتســبب فــي خســائر جوهريــة .وهنــاك عالقــة طرديــة بــن ســعر
ســهم الشــركة املصــدرة والســعر املرجعــي .وبنــاء علــى احلــدود الســعرية اليوميــة لتــداول الســهم ،وفــي حــال عــدم قيــام املضــارب
ببيــع حقــوق األولويــة املوجــودة أو االكتتــاب فيهــا قبــل نهايــة فتــرة التــداول فإنــه ســيكون عرضــة للخســائر.
ضرائب على دفعات أسهم الطرح
إن تطبيــق أحــكام قانــون ضريبــة الدخــل غيــر مؤكــد ،ومــن املمكــن فــرض ضريبــة الدخــل علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن غيــر
مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.
ال ميكــن اجلــزم بإمكانيــة تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل الكويتــي مــن عدمــه علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن الشــركات مــن غيــر
مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي (كمــا هــو وارد فــي هــذه النشــرة "الضرائــب") .إال أن هنــاك احتمــال لفــرض ضريبــة
الدخــل مســتقب ً
ال علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،وذلــك فــي حــال قــررت إدارة
ضريبــة الدخــل فــي وزارة املاليــة فــي دولــة الكويــت ("إدارة الضريبــة") و/أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد الناجتــة عــن أســهم
الطــرح متثــل عمليــة "اســتثمار فــي دولــة الكويــت" (وبحيــث تشــكل ممارســة لنشــاط جتــاري فــي دولــة الكويــت لغــرض تطبيــق
قانــون ضريبــة الدخــل فــي دولــة الكويــت) ،حتــى فــي حــال عــدم وجــود أي محــل إقامــة حلامــل أســهم الطــرح فــي دولــة الكويــت
أو فــي حــال مت تأسيســه خــارج دولــة الكويــت.
لــم يصــدر حتــى تاريــخ هــذه النشــرة عــن إدارة الضريبــة أي تصريــح رســمي حــول تفســيرها و/أو تطبيقهــا للمتطلبــات املشــار
إليهــا فــي الفقــرة الســابقة أعــاه فــي إطــار عمليــة مشــابهة لعمليــة إصــدار أســهم الطرح.كمــا أنــه لــم تعــرض علــى احملاكــم فــي
دولــة الكويــت والتــي يكــون لهــا قــرار الفصــل فــي هــذه املســألة) أيــة قضيــة تتعلــق بتطبيــق ضريبــة الدخــل علــى النحــو املشــار
إليــه أعــاه .وبنــاء عليــه ،وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي ســوابق لفــرض إدارة الضريبــة لضريبــة الدخــل علــى أربــاح أســهم الطــرح
مــن غيــر دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي احلــاالت املشــار إليهــا أعــاه ،فإنــه يســتحيل التأكيــد بشــكل جــازم كيــف ســيكون
موقــف إدارة الضريبــة و/أو احملاكــم الكويتيــة جلهــة تطبيــق قوانــن الضرائــب كمــا هــي معرفــة فــي القســم املنصــوص عليــه
فــي نشــرة اإلكتتــاب هــذه بشــأن ("الضرائــب") مــن الناحيــة العمليــة .كمــا أن موقــف جهــة تطبيــق القوانــن الضريبيــة فــي دولــة
الكويــت لــم يكــن موحــدا بشــكل عــام.
فــي حــال قــررت إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد التــي تســدد إلــى حامــل أســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي واملتعلقــة بأســهم الطــرح اململوكــة منــه متثــل عمليــة اســتثمار داخــل دولــة الكويــت (وتشــكل بالتالــي
ممارســة لنشــاط جتــاري فــي دولــة الكويــت لغــرض تطبيــق ضريبــة الدخــل وفقـاً للقانــون الكويتــي) ،فــإن الشــركة املذكــورة تصبــح
نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

91

خاضعــة للضرائــب فــي دولــة الكويــت بواقــع  %15علــى الربــح الصافــي واحتماليـاً علــى األربــاح العائــدة للشــركة ،وكذلــك وجــوب
التصريــح وتقــدمي الطلبــات املناســبة فــي هــذا اخلصــوص (مبــا فــي ذلــك وجــوب تقــدمي اإلقــرار الضريبــي فــي دولــة الكويــت).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه يتوجــب علــى الشــركة املصــدرة أن تســتقطع مــا يعــادل  %5مــن أي مبالــغ تســدد مباشــرة مــن الشــركة
املصــدرة إلــى حاملــي أســهم الطــرح فــي حــاالت محــددة ،بانتظــار قيــام حاملــي أســهم الطــرح املعنــي بتســوية وضعهــم الضريبــي.
(يرجــى مراجعــة فقــرة حجــز نســبة مــن املبالــغ الواجــب ســدادها  -الضرائــب  -فــي هــذا اخلصــوص).
فــي حــن أن تطبيــق أحــكام قانــون الضرائــب الكويتــي مــن عدمــه هــو غيــر مؤكــد ،فــإن الشــركة املصــدرة ال تضمــن بــأن حاملــي
أســهم الطــرح الذيــن هــم مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لــن يخضعــوا لقانــون ضريبــة الدخــل فــي احلــاالت
املذكــورة أعــاه .وعليــه ،فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــن الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبــن للوقــوف علــى النتائــج
املترتبــة علــى تطبيــق قوانــن الضرائــب الكويتيــة والبلــدان األخــرى ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك وتــداول أســهم الطــرح
واســتالم توزيعــات األربــاح مبوجــب أســهم الطــرح (يرجــى مراجعــة املنصــوص عليــه فــي نشــرة اإلكتتــاب هــذه بشــأن – الضرائــب
-فــي هــذا اخلصــوص).

ميكن تطبيق ضريبة الدخل على الشركات وغيرها من الهيئات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة ا ُملضافة
إن الشــركة املصــدرة غيــر خاضعــة حاليـاً لضريبــة أربــاح الشــركات داخــل الكويــت .ولكــن فــي  14مــارس  ،2016وافــق مجلــس
الــوزراء الكويتــي علــى خطــة لتطبيــق ضريبــة دخــل علــى الشــركات بنســبة  %10علــى صافــي أربــاح الشــركات الكويتيــة التــي
ميكــن تطبيقهــا علــى الشــركة املصــدرة ،وعلــى أمنــاء احلفــظ ومديــري األصــول ،والشــركات ،وصناديــق االســتثمار ،واملؤسســات
التجاريــة ،وشــركات مشــابهة أخــرى مؤسســة فــي دول أجنبيــة وعلــى أي شــخص طبيعــي ميــارس األعمــال التجاريــة فــي الكويــت
فــي الســنوات القادمــة .ولــم يتــم إصــدار قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة املقترحــة علــى الشــركات حتــى تاريــخ هــذه النشــرة،
حيــث يصــدر القانــون عــاد ًة مــن خــال إقــراره فــي مجلــس األمــة الكويتــي وتوقيعــه مــن أميــر البــاد ونشــره فــي اجلريــدة
الرســمية .وبالتالــي ،فــي الوقــت احلالــي ،فــإن تطبيــق قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة املقترحــة علــى الشــركات مبوجــب قانــون
بشــكلها املقتــرح مــن مجلــس الــوزراء أو اعتمادهــا ليــس مؤكــدا .وفــي حــال فرضــت الســلطات الكويتيــة أنظمــة ضريبيــة جديــدة
علــى الشــركة املصــدرة (ســواء فيمــا يتعلــق بضريبــة الشــركات أو غيرهــا) ،أو فــي حــال أدخلــت أي تغيــرات أخــرى علــى القوانــن
الضريبيــة التــي جتعــل القيــام بأعمــال جتاريــة فــي الكويــت أق ـ ّل جاذبيــة ،قــد يكــون لذلــك بالتالــي أثــر ســلبي جســيم علــى
األعمــال التجاريــة للشــركة املصــدرة وعلــى نتائــج العمليــات وعلــى التدفــق النقــدي والوضــع املالــي .وينــص اقتــراح القانــون علــى
فــرض التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى الدفعــات إلــى املؤسســات غيــر املقيمــة .حاليـاً ،ينــص اقتــراح القانــون علــى التــزام
محجــوز ضمــان الضريبــة علــى والفوائــد واألتعــاب الفنيــة بنســبة  %10وعلــى رســوم التأمــن بنســبة  %5ولكــن ليــس علــى أربــاح
األســهم.
ومــن املتوقــع تطبيــق دولــة الكويــت قانــون الضريبــة علــى القيمــة املضافــة فــي األشــهر القليلــة القادمــة ،فــي حــن مت تطبيــق
ضريبــة القيمــة املضافــة فــي غالبيــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وعلــى الرغــم مــن عــدم تأكيــد تطبيــق هــذه الضريبــة علــى
اخلدمــات املاليــة ،إال أن التطبيــق قــد يســبب آثــاراً اقتصاديــة علــى وضــع املجموعــة املالــي ونتائــج أعمالهــا وآفاقهــا.

تغير القانون
تخضــع الشــروط واألحــكام اخلاصــة بأســهم الطــرح هــذه للقانــون الكويتــي واملمارســة اإلداريــة الســارية فــي دولــة الكويــت كمــا
فــي تاريــخ هــذه النشــرة .وال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن تأثيــر أي تعديــل محتمــل علــى القانــون الكويتــي أو املمارســة اإلداريــة بعــد
تاريــخ هــذه النشــرة ،كمــا ال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن مــا إذا كان مثــل ذلــك التعديــل أو التغييــر قــد يؤثــر بالســلب علــى قــدرة
الشــركة املصــدرة علــى ســداد توزيعــات األربــاح أو الوفــاء بااللتزامــات الناشــئة مبوجــب أســهم الطــرح حســبما يكــون الوضــع.
مخاطر فرض الضرائب على أرباح األسهم
يقتضــي التنويــه هنــا إلــى أن املــادة  150مكــررا مــن قانــون هيئــة أســواق املــال قــد نصــت علــى أنــه" :مــع عــدم اإلخــال باإلعفاءات
الضريبيــة املقــررة علــى أربــاح التصــرف فــي األوراق املاليــة الصــادرة مــن الشــركات املدرجــة فــي ســوق األوراق املاليــة ،تعفــى مــن
الضريبــة عوائــد األوراق املاليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املماثلــة ،أيـاً كانــت الشــركة املصــدرة
لهــا" .ومــع ذلــك فإنــه ال يوجــد ضمانــة علــى عــدم تعديــل هــذا النــص فــي املســتقبل .وبالتالــي ،فــإن الدفعــات التــي تســددها
الشــركة املصــدرة واملتعلقــة باألســهم قــد تخضــع للضرائــب فــي حــال تعديــل النــص ســالف الذكــر.
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قد تدخل دول مجلس التعاون اخلليجي في احتاد نقدي
هنــاك احتمــال أن تتخلــى كل مــن مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر عــن العمــات الوطنيــة
لــكل منهــم لصالــح عملــة خليجيــة موحــدة فــي املســتقبل .وإذا مت اعتمــاد عملــة خليجيــة موحــدة ،فــإن التقــارب والتوافــق الــازم
للقوانــن والسياســات واإلجــراءات ســوف يحــدث تغيــرات كبيــرة علــى البنيــة األساســية االقتصاديــة والسياســية فــي كل دولــة
مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .وحتــى اآلن ،لــم يتــم اإلعــان عــن جــدول زمنــي رســمي لتطويــر االحتــاد النقــدي وال توجــد
فــي الوقــت احلالــي أي تفاصيــل لتشــريعات أو سياســات جديــدة .ورغــم ذلــك ،يتعــن علــى املســاهمني واملســتثمرين احملتملــن
أن يكونــوا علــى علــم بــأن التشــريعات اجلديــدة وأي حتــول نــاجت فــي السياســات واإلجــراءات النقديــة فــي الكويــت قــد يؤثــر علــى
قــدرة الشــركة املصــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الناجتــة عــن األســهم.
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الضرائب
فيمــا يلــي وصــف عــام لبعــض االعتبــارات الضريبيــة الكويتيــة املتعلقــة باألســهم ،ويعتمــد ذلــك الوصــف علــى فهــم الشــركة
املصــدرة للتفســيرات واملمارســات التاريخيــة واحلاليــة لقوانــن الضرائــب فــي دولــة الكويــت مــن قبــل إدارة ضريبــة الدخــل فــي
ا كامـ ً
دولــة الكويــت .وال يفتــرض أن ميثــل هــذا الوصــف حتليـ ً
ا لكافــة االعتبــارات الضريبيــة املتعلقــة باألســهم .وعلــى املكتتبــن
احملتملــن لألســهم الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــن للوقــوف علــى النتائــج املترتبــة علــى قوانــن الضرائــب الســارية فــي
البــاد التــي يقيمــون فيهــا ألغــراض الضرائــب ،وكذلــك القوانــن الضريبيــة فــي الكويــت فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك األســهم
والتصــرف فيهــا واســتالم عوائدهــا و/أو أيــة مبالــغ أخــرى مبوجــب األســهم .ويعتمــد هــذا املوجــز علــى القانــون الســاري فــي
تاريــخ هــذه النشــرة ،ويخضــع ألي تعديــل قــد يطــرأ علــى القانــون بعــد ذلــك التاريــخ (وكذلــك أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تفســيرات
وممارســات إدارة ضريبــة الدخــل الكويتيــة لذلــك القانــون).
العوائد
تتعهــد الشــركة املصــدرة بــأن كافــة العوائــد املتعلقــة باألســهم تتــم فــي ظــل املمارســة احلاليــة دون حجــز أو اقتطــاع حلســاب
الضرائــب أو الرســوم أو الضرائــب احملليــة أو الرســوم احلكوميــة أيــا كانــت طبيعتهــا ممــا تفرضــه دولــة الكويــت أو مــا يفــرض
نياب ـ ًة عنهــا ،أو مــا تفرضــه أي جهــة رســمية فــي دولــة الكويــت ،أو مــن قبــل أي جهــة رســمية فــي دولــة الكويــت يكــون لهــا
صالحيــة فــرض الضرائــب إذا كان املســاهم مــن األفــراد الطبيعيــن أو مــن الشــركات الكويتيــة.
ضريبة الدخل
تفــرض ضريبــة الدخــل بواقــع  %15علــى صافــي الدخــل وأربــاح رأس املــال التــي حتققهــا أيــة مؤسســة متــارس العمــل أو التجــارة
فــي دولــة الكويــت .ومــن اجلانــب التطبيقــي ،فــإن إدارة ضريبــة الدخــل ال تفــرض ضرائــب علــى الشــركات الكويتيــة التــي يكــون
رأس مالهــا مملــوكاً بالكامــل ملواطنــن كويتيــن أو ملواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي .وتفــرض ضريبــة الدخــل
علــى أيــة هيئــة مؤسســة أجنبيــة تكــون مســاهماً فــي إحــدى الشــركات الكويتيــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الالئحــة التنفيذيــة
للقانــون رقــم  2لســنة  2008بشــأن تعديــل بعــض أحــكام مرســوم ضريبــة الدخــل الكويتيــة رقــم  3لســنة ( 1955ويشــار إليهــا فيمــا
بعــد بـــ "الالئحــة") تنــص علــى أن تفــرض ضريبــة دخــل علــى الدخــل احملقــق "مــن أي عقــد يتــم تنفيــذه كليـاً أو جزئيـاً فــي دولــة
الكويــت" و"الدخــل النــاجت مــن إقــراض أمــوال داخــل دولــة الكويــت".
وال يخضــع األفــراد الطبيعيــن فــي الوقــت احلالــي ألي ضرائــب دخــل كويتيــة علــى الدخــل أو األربــاح الرأســمالية التــي
يحققونهــا.
وألغــراض هــذا الفصــل ،فــإن مصطلــح "مؤسســة" يشــمل الشــراكات العامــة أو الشــركات احملــدودة أو املشــاريع املشــتركة .وال
يتضمــن مصطلــح «هيئــة مؤسســة» تكــون خاضعــة للضريبــة أيــة شــركة ذات شــخصية اعتباريــة تكــون قــد تأسســت فــي إحــدى
الــدول أعضــاء مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي والتــي تكــون مملوكــة بالكامــل ملواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
فقــط .وتشــمل دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي الوقــت الراهــن كل مــن دولــة الكويــت ومملكــة البحريــن وســلطنة عمــان ودولــة
قطــر واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة.
رسم الطابع
طبقــا ألحــكام القوانــن الضريبيــة الســارية فــي دولــة الكويــت ،ال يســتحق علــى املســاهمني ســداد أي رســوم طابــع أو رســوم
تســجيل أو مــا شــابه ذلــك مــن الرســوم فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم.
إسهام الشركة املصدرة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وفقــا للمرســوم األميــري املــؤرخ فــي  12ديســمبر  1976وتعديالتــه ،تلتــزم الشــركة املصــدرة كغيرهــا مــن الشــركات املســاهمة
الكويتيــة بســداد مســاهمة ســنوية مبقــدار ( %1واحــد باملائــة) مــن صافــي أرباحهــا الســنوية (بعــد االســتقطاعات اخلاصــة
باالحتياطــي القانونــي للشــركة) إلــى مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي.
الزكاة
تلتــزم الشــركة املصــدرة بســداد نســبة ( %1واحــد فــي املائــة) مــن صافــي أرباحهــا كــزكاة طبقــا للقانــون رقــم  46للعــام
والقــرار الــوزاري رقــم  58للعــام  ،2007وتعديالتهمــا.

2006

ضريبة دعم برنامج العمالة الوطنية
تلتــزم الشــركة املصــدرة نتيجــة كونهــا شــركة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة بســداد نســبة ( %2.5اثنــن ونصــف
فــي املائــة) مــن صافــي أرباحهــا لبرنامــج دعــم العمالــة الوطنيــة طبقــا للقانــون رقــم  19للعــام .2000
94

اإلعفاء الضريبي في قانون هيئة أسواق املال
يقتضــي التنويــه هنــا إلــى أن املــادة  - 150مكــررا مــن قانــون هيئــة أســواق املــال قــد نصــت علــى أنــه" :مــع عــدم اإلخــال
باإلعفــاءات الضريبيــة املقــررة علــى أربــاح التصــرف فــي األوراق املاليــة الصــادرة مــن الشــركات املدرجــة فــي ســوق األوراق
املاليــة ،تعفــى مــن الضريبــة عوائــد األوراق املاليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املماثلــة ،أيـاً كانــت
الشــركة املصــدرة لهــا".
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معلومات عامة
هيئة أسواق املال
هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت هــي اجلهــة الرقابيــة املســئولة ،وفقــا ألحــكام قانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة
أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة ،وتعديالتهمــا ،عــن تنظيــم عمليــات إصــدار األوراق املاليــة فــي
دولــة الكويــت ،وإصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار أســهم رأس املــال.
تغيير الوضع املالي
باســتثناء مــا مت اإلفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة ،لــم يحــدث أي تغييــر ســلبي مؤثــر فــي الوضــع املالــي للشــركة منــذ  31ديســمبر
 2020وهــو تاريــخ أخــر بيانــات ماليــة مدققــة.
مدققو احلسابات
عينت املجموعة مكتب جرانت ثورنتون  -القطامي والعيبان وشركائهم كمدقق حسابات.
مت تدقيــق البيانــات املاليــة للمجموعــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017و 31ديســمبر  2018و 31ديســمبر  2019و31
ديســمبر  2020مــن قبــل مكتــب جرانــت ثورنتــون  -القطامــي والعيبــان وشــركائهم مراقــب مرخــص رقــم  50فئــة أ فــي ،2017
 ،2018و ،2019ومراقــب مرخــص رقــم  94فئــة أ فــي .2020

ومت تدقيــق البيانــات املاليــة للمجموعــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016بالتعــاون فيمــا بــن مكتــب جرانــت ثورنتــون
 القطامــي والعيبــان وشــركائهم مراقــب مرخــص رقــم  50فئــة أ ومكتــب باركــر رانــدال (احملاســبون املتحــدون) عبداللطيــفاملاجــد محاســب قانونــي رخصــة رقــم  70فئــة أ.
مت مراجعــة البيانــات املاليــة املرحليــة للمجموعــة للفتــرة املنتهيــة  30ســبتمبر  2021مــن قبــل مكتــب جرانــت ثورنتــون  -القطامــي
والعيبــان وشــركائهم ومراقــب مرخــص رقــم  94فئة أ.
قرار اجلمعية العامة غير العادية ومجلس اإلدارة باملوافقة على اإلصدار
ســيتم إصــدار أســهم رأس املــال مبوجــب القانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق
املاليــة والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب قــرار هيئــة أســواق املــال رقــم ( )72لســنة  ،2015وتعديالتهمــا ،وقانــون الشــركات
رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة.
وقــد متــت املوافقــة علــى إصــدار األســهم مبوجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ  30ينايــر  2022بنــاء
علــى قــرار اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة املصــدرة الصــادر بتاريــخ  20ديســمبر  2021والــذى صــرح ملجلــس اإلدارة
بزيــادة رأس املــال املصــدر فــي حــدود املصــرح بــه واملنشــور فــي الكويــت اليــوم فــي العــدد  1567بتاريــخ  2ينايــر  2022واملؤشــر
بــه بالســجل التجــاري للشــركة املصــدرة لــدي وزارة التجــارة والصناعــة بتاريــخ  11ينايــر  ،2022كمــا حصلــت الشــركة املصــدرة
علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت علــى زيــادة رأس املــال وإصــدار األســهم بتاريــخ  24فبرايــر  2022وعلــى هــذه
النشــرة بتاريــخ  10مــارس .2022
املوافقات الرسمية
وافقــت هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت علــى زيــادة رأس املــال وإصــدار األســهم بتاريــخ  24فبرايــر  .2022واعتمــدت
النســخة النهائيــة لنشــرة االكتتــاب املاثلــة مــن قبــل هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت بتاريــخ  10مــارس .2022
سجل املساهمني
حتتفــظ الشــركة املصــدرة بســجل مســاهمي الشــركة لــدي الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك .طبقــا ألحــكام قانــون الشــركات
الكويتــي رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة ،وتعديالتهمــا.
التسوية واملقاصة
يتــم قبــول تســوية املعامــات التــي تتــم علــى أســهم الشــركة املصــدرة واملقاصــة بشــأن أســهم رأس املــال مــن خــال الشــركة
الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك.

96

الرقابة على الشركة املصدرة
مت تأســيس الشــركة املصــدرة بتاريــخ  10أغســطس  1960فــي دولــة الكويــت وتخضــع ألحــكام قانــون الشــركات الكويتــي رقــم 1
لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة ،وتخضــع لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت طبقــا ألحــكام القانــون املذكــور،
كمــا تخضــع الشــركة املصــدرة لرقابــة هيئــة أســواق املــال ،وبورصــة الكويــت بوصفهــا شــركة مدرجــة طبقــا ألحــكام القانــون رقــم
 7لســنة  2010بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة ،وتعديالتهمــا.
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معلومات عن الشركة املصدرة وإدارتها
الشكل القانوني للمصدر والتشريعات التي أسس ويعمل مبوجبها
تأسســت شــركة مجموعــة الصناعــات الوطنيــة القابضــة هــي شــكل شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة مبوجــب املرســوم األميــري
رقــم  8/1960بتاريــخ  10أغســطس  1960ومســجلة بالســجل التجــاري حتــت رقــم  8392بتاريــخ  23أبريــل  ،2003ومدرجــة فــي
بورصــة الكويــت منــذ  29ســبتمبر  ،1984وتخضــع ألحــكام قانــون الشــركات الكويتــي رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة
وتخضــع لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت طبقــا ألحــكام القانــون املذكــور ،كمــا تخضــع الشــركة املصــدرة
لرقابــة هيئــة أســواق املــال ،وبورصــة الكويــت بوصفهــا شــركة مدرجــة طبقــا ألحــكام القانــون رقــم  7لســنة  2010بشــأن إنشــاء
هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة ،وتعديالتهمــا.
موجز األحكام التي ينص عليها النظام األساسي للمصدر:
أغراض الشركة املصدرة
1.متلــك أســهم شــركات مســاهمة كويتيــة أو أجنبيــة وكذلــك متلــك أســهم أو حصــص فــي شــركات ذات مســئولية محــدودة
كويتيــة أو أجنبيــة أو االشــتراك فــي تأســيس هــذه الشــركات بنوعيهــا وإقراضهــا وإدارتهــا وكفالتهــا لــدى الغيــر.
2.إقــراض الشــركات التــي متلــك فيهــا أســهمها وكفالتهــا لــدى الغيــر وفــي هــذه احلالــة يتعــن اال تقــل نســبة مشــاركة الشــركة
القابضــة فــي راس مــال الشــركات املقترضــة عــن .%20
3.متلــك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن بــراءات اختــراع أو عالمــات جتاريــة صناعيــة أو رســوم صناعيــة أو أيــة حقــوق أخــرى
تتعلــق بذلــك وتأجيرهــا لشــركات أخــرى الســتغاللها ســواء داخــل الكويــت أو خارجهــا.
4.متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح بها وفقا للقانون.
ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــاي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد
تعاونهــا علــى حتقيــق أغراضهــا فــي الكويــت أو فــي اخلــارج ولهــا أن تشــتري هــذه الهيئــات أو ان تلحقهــا بهــا.
إدارة الشركة املصدرة
يتولــى إدارة الشــركة املصــدرة مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أشــخاص تنتخبهــم اجلمعيــة العامــة بالتصويــت الســري ،تكــون
العضويــة فــي مجلــس اإلدارة ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد ،وإذا تعــذر انتخــاب مجلــس إدارة جديــدة فــي امليعــاد احملــدد
لذلــك اســتمر املجلــس القائــم فــي إدارة أعمــال الشــركة إلــى حــن زوال األســباب وانتخــاب مجلــس إدارة جديــد.
وملجلــس اإلدارة أن يــزاول جميــع األعمــال التــي تفتضيهــا إدارة الشــركة وفقــا ألغراضهــا وال يحــد مــن هــذه الســلطة إال مــا نــص
عليــه القانــون أو النظــام األساســي أو قــرارات اجلمعيــة العامــة .ويكــون للمجلــس كامــل الســلطة فــي االقتــراض ورهــن عقــارات
الشــركة وعقــد الكفــاالت وقبــول التحكيــم والصلــح وإجــراءات التبرعــات.
ينتخــب مجلــس اإلدارة – باالقتــراع الســري  -رئيســا للمجلــس ونائــب للرئيــس ،وميثــل رئيــس مجلــس اإلدارة الشــركة فــي
عالقتهــا مــع الغيــر وأمــام القضــاء إلــى جانــب االختصاصــات األخــرى التــي يبينهــا عقــد الشــركة ونظامهــا األساســي ،ويعتبــر
توقيعــه كتوقيــع مجلــس اإلدارة فــي عالقــة الشــركة بالغيــر ،وعليــه تنفيــذ قــرارات املجلــس وأن يتقيــد بتوصياتــه ،ويحــل نائــب
الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه ،أو قيــام مانــع لديــه مــن ممارســة اختصاصاتــه.
يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــال الســنة الواحــدة ،ويجــوز االتفــاق علــى عــدد مــرات أكثــر .وال يكــون
االجتمــاع صحيحــا إال إذا حضــره خمســة أعضــاء ويجــوز االجتمــاع باســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة .ويجــوز اتخــاذ قــرارات
بالتمريــر مبوافقــة جميــع أعضــاء املجلــس.
ويكــون للشــركة رئيــس تنفيــذي يعينــه مجلــس اإلدارة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ينــاط بــه إدارة الشــركة ،ويحــدد املجلــس
مخصصاتــه وصالحياتــه .وميلــك حــق التوقيــع عــن الشــركة علــى انفــراد كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه أو الرئيــس
التنفيــذي.
رأس مال الشركة املصدرة
رأس مــال الشــركة املصــرح بــه هــو  300,000,000دينــار كويتــي ،ورأس مالهــا املصــدر واملدفــوع هــو  149,923,801.400دينــار كويتــي
موزعــا علــى  1,499,238,014ســهم إســمي بقيمــة إســمية قدرهــا  100فلــس للســهم الواحــد كمــا فــي  30ســبتمبر .2021
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إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

11/01/2022

مجموعه الصناعات الوطنيه القابضه(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

8392

بناء علي
محضر
تم الموافقة علي التي :

محضر جمعية عمومية غير عادية

20/12/2021

جرى التأشير بالسجل التجاري

زيادة رأس المال من  149,923,801.4الي  149,923,801.4بقيمة .0

عقدت الشركة جمعيتها العمومية غير العادية بتاريخ  ، 20/12/2021وتم التفاق على ما يلي :
أول : :زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ  149,923,801.400د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة
وثلثة وعشرون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي و  400فلسا  :كويتيا  ):ليصبح رأس مال الشركة المصرح به مبلغ  300,000,000د.ك( .
ثلثمائة مليون دينار كويتي) موزعا  :على  3,000,000,000سهما  :قيمة كل سهم مائة فلس وجميع السهم نقدية ،وتفويض مجلس الدارة
بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به ،وفي تحديد مقدار وطرق الزيادة وتواريخ استدعائها ،وأن
يتصرف في كسور السهم التي تنتج عن الزيادة ،وأن يقرر علوة إصدار يحدد قيمتها لضافتها الى القيمة السمية لسهم الزيادة وذلك في غير
حالت الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين.

ثانيا  ::تعديل المادة ( )5من عقد التأسيس والمادة ( )5من النظام الساسي للشركة كالتي:
النص قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ  149,923,801.400د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلثة
وعشرون ألف وثمانمائة وواحد دينار كويتي و  400فلسا  :كويتيا  ):موزع على  1,499,238,014سهما  :قيمة كل سهم مائة فلس وجميع
السهم نقدية.
النص بعد التعديل

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 1 :

تاريخ الطباعة:

11-January-2022

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

11/01/2022

مجموعه الصناعات الوطنيه القابضه(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

8392

بناء علي
محضر
تم الموافقة علي التي :

محضر جمعية عمومية غير عادية

20/12/2021

جرى التأشير بالسجل التجاري

زيادة رأس المال من  149,923,801.4الي  149,923,801.4بقيمة .0

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ  300,000,000د.ك (ثلثمائة مليون دينار كويتي) موزعا على  3,000,000,000سهما  :قيمة
كل سهم مائة فلس وجميع السهم نقدية.
وحدد رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ  149,923,801.400د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلثة وعشرون ألف
وثمانمائة وواحد دينار كويتي و  400فلسا  :كويتيا  ):موزع على  1,499,238,014سهما  :قيمة كل سهم مائة فلس وجميع السهم نقدية.

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 2 :

تاريخ الطباعة:

11-January-2022

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

21/03/2022

مجموعه الصناعات الوطنيه القابضه(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

8392

بناء علي
محضر
تم الموافقة علي التي :

قرار مجلس ادارة الشركة

30/01/2022

جرى التأشير بالسجل التجاري

استكمال راس مال الشركة من  149,923,801.4الي  202,397,131.9بقيمة 52,473,330.5

بناء على اجتماع مجلس الدارة المنعقد في  30/1/2022والى تأشيرة السجل التجاري الصادرة في  11/1/2022يرجى العمل على التأشير
في السجل التجاري بالتي :
أول : :زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ  149,923,801.400د.ك (مائة وتسعة واربعون مليون وتسعمائة وثلثة
وعشرون الف وثمانمائة وواحد دينار كويتي واربعمائة فلس) الى مبلغ  202,397,131.900د.ك (مائتان واثنان مليون وثلثمائة وسبعة
وتسعون ألف ومائة وواحد وثلثون دينار كويتي وتسعمائة فلس) زيادة نقدية مقدارها  52,473,330.5د.ك بنسبة  %35من رأس مال
الشركة وذلك عن طريق إصدار عدد  524,733,305سهما جديدا بقيمة  100فلس للسهم الواحد مضافا  :اليها  100فلس كعلوة إصدار .

ثانيا  ::تعديل المادة رقم ( )5من عقد التأسيس والمادة ( )5من النظام الساسي كالتي:
النص قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ  300,000,000د.ك (ثلثمائة مليون دينار كويتي) موزعا على  3,000,000,000سهما قيمة
كل سهم  100فلس وجميع السهم نقدية.
وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ  149,923,801.400د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلثة وعشرون ألف
وثمانمائة وواحد دينار كويتي و أربعمائة فلس) موزعا  :على  1,499,238,014سهم قيمة كل سهم  100فلس وجميع السهم نقدية.

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 1 :

تاريخ الطباعة:

21-March-2022

إدارة السجل التجاري  -تأشيرة السجل التجاري
الكويت في :
إسم الشركة و نوعها:
الكيان القانوني

:

21/03/2022

مجموعه الصناعات الوطنيه القابضه(-ش.م.ك) عامة
شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري:

8392

بناء علي
محضر
تم الموافقة علي التي :

قرار مجلس ادارة الشركة

30/01/2022

جرى التأشير بالسجل التجاري

استكمال راس مال الشركة من  149,923,801.4الي  202,397,131.9بقيمة 52,473,330.5

النص بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ  300,000,000د.ك (ثلثمائة مليون دينار كويتي) موزع على  3,000,000,000سهما قيمة كل
سهم  100فلس وجميع السهم نقدية.
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ  202,397,131.900د.ك (مائتان وإثنان مليون وثلثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وواحد
وثلثون دينار كويتي وتسعمائة فلس) موزعة على  2,023,971,319سهما قيمة كل سهم  100فلس وجميع السهم نقدية.
وحدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ  149,923,801.400د.ك (مائة وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وثلثة وعشرون ألف وثمانمائة
وواحد دينار كويتي و أربعمائة فلس) موزع على  1,499,238,014سهم قيمة كل سهم  100فلس وجميع السهم نقدية.

مستند الكتروني ل يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري  -وزارة التجارة و الصناعة

رقم الصفحة2 / 2 :

تاريخ الطباعة:

21-March-2022

املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة وتقرير املراجعة
 30سبتمبر ( 2021غير مدققة)
شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها

132

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احلسابات املستقل
 31ديسمبر 2020
شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

156

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احلسابات املستقل
 31ديسمبر 2019
شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها

235

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احلسابات املستقل
 31ديسمبر 2018
شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع .والشركات التابعة لها

نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

321

اﳌﺼﺪر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ك.ع.
اﻟﺸﻮﻳﺦ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻬﺮاء ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎراﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻮار اﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ص.ب  - 417اﻟﺼﻔﺎة 13005
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﺪﻳﺮ اﻹﺻﺪار ووﻛﻴﻞ اﻹﻛﺘﺘﺎب
ﺮﻛﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ش.م.ك.ع.
اﻟﺸﺮق ,ﺎرع أﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ ,ﺑﺮج ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺎل – اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ 23444
اﻟﺼﻔﺎة 13095
دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺪرة
AL-HOSSAM LEGAL
اﻟﻄﺮﻗﻲ وﺮﻛﺎه ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﶈﺎﻣﺎة
ﺑﺮج ﻛﻴﺒﻜﻮ -اﻟﻄﺎﺑﻖ 42
ص .ب  1364اﻟﺼﻔﺎة 13014

دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

