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تأسســت شــركة بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة ش.م.ك.ع. )“الشــركة”، أو “شــركة بورصــة الكويــت”( كشــركة 
مســاهمة كويتيــة عامــة بموجــب عقــد التأســيس والنظــام األساســي الموثــق برقــم 2357 لســنة 2014 بتاريــخ 22 
أبريــل 2014 وبموجــب قــرار مجلــس مفوضــي هيئــة أســواق المــال رقــم )37( لســنة 2013 الصــادر  باجتماعــه رقــم 
)18( فــي تاريخــي 2013/11/13,10 المنشــور فــي الجريــدة الرســمية فــي العــدد رقــم 1159 بتاريــخ 2013/11/20، 
وذلــك وفقــًا للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة 
وتعديالتــه )“قانــون الهيئــة”(. وتــم قيــد شــركة بورصــة الكويــت بالســجل التجــاري تحــت رقــم 355538 بتاريخ 16 
أكتوبر 2014 طبقًا ألحكام قانون الشــركات والئحته التنفيذية وطبقًا ألحكام قانون الهيئة والئحته التنفيذية. تبلغ 
قيمــة رأس مــال الشــركة المصــرح بــه كما في تاريخ نشــرة االكتتــاب العام هذه )“نشــرة االكتتاب” أو “النشــرة”( 
مبلــغ -/60,000,000 د.ك ) ســتون مليــون دينــارًا كويتيــًا(، كمــا يبلغ رأس مال الشــركة المصــدر والمدفوع كما في 
التاريــخ المذكــور مبلــغ 20,077,575 د.ك )عشــرون مليــون وســبعة وســبعون ألــف وخمســمائة وخمســة وســبعون 
ــًا( موزعــة علــى 200,775,750  ســهما بقيمــة اســمية قدرهــا 100 فلــس كويتــي للســهم الواحــد  دينــارًا كويتي

)“األســهم الُمصــدرة”(، وجميع أســهم رأس المــال المصدر نقدية ومدفــوع  كامل قيمتها.

ــاب العــام )“الطــرح”( لعــدد 100,387,875 ســهم عــادي بحــد أقصــى،  ــًا لالكتت ــاب طرحــًا ثانوي تمثــل نشــرة االكتت
ــت  ــة الكوي ــركة بورص ــي ش ــع”(، ف ــاهم البائ ــة” أو “المس ــال )“الهيئ ــواق الم ــة أس ــل هيئ ــن قب ــة م المملوك
لــأوراق الماليــة ش.م.ك.ع.، وهــي شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة تتولــى إدارة عمليــات ســوق األوراق الماليــة 
فــي الكويــت )“بورصــة الكويــت”(. ونفــاذًا لنــص المــادة )33( مــن قانــون الهيئــة، ســتوزع الهيئــة حصتهــا فــي 
شــركة بورصــة الكويــت والتــي تمثــل 50% مــن رأس مال شــركة بورصــة الكويت والبالــغ عددهــا 100,387,875 
ــًا(   ــهمًا عادي ــبعون س ــة وس ــة وخمس ــف وثمانمائ ــون أل ــبعة وثمان ــة وس ــون وثالثمائ ــة ملي ــًا )مائ ــهمًا عادي س
ــام  ــي نظ ــجلين ف ــن المس ــن الكويتي ــى المواطني ــاوي عل ــة"( بالتس ــهم المطروح ــرح" أو "األس ــهم الط )"أس
المعلومــات المدنيــة لــدى الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة فــي 8 ســبتمبر 2019 )“يــوم االكتتــاب”( ليتــم 
ســداد قيمتهــا مــن قبــل المواطنيــن المســجلين خــالل فتــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائــض األســهم والتــي تبــدأ 

ــر 2019 وتنتهــي فــي 1 ديســمبر  2019.  فــي 1 أكتوب

ستطرح األسهم المطروحة بسعر طرح مقداره 100 فلس كويتي للسهم الواحد )“سعر الطرح”(. ويبلغ إجمالي 
عوائد الطرح المتوقعة 10,038,787.500 دينار كويتي بحد أقصى. وسوف يحصل المساهم البائع على عوائد 
كامكو  شركة  وستدير  العوائد”(.  واستخدامات  الطرح  “أسباب  قسم  )راجع  الطرح  رسوم  خصم  بعد  الطرح 

لالستثمار ش.م.ك.ع. )“كامكو” أو “وكيل االكتتاب”( عملية طرح األسهم.

أو  المسجلين”  )“المواطنون الكويتيون  المسجلين  المواطنين  على  بالتساوي  الطرح  أسهم  توزيع  تم 
“المكتتبين” أو “المستثمرين المحتملين” حسبما يتطلب السياق( في يوم االكتتاب، أي المواطنين المقيدة 
أسماؤهم في نظام المعلومات المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم االكتتاب. وللتوضيح، 
فإن أي مواطن لم  يكن مسجال في نظام المعلومات المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ 
8 سبتمبر 2019، فلن يؤخذ في االعتبار عند تحديد المواطنين الكويتيين المسجلين المقيدة أسماؤهم في 
نظام المعلومات المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم االكتتاب. وقد أسفرت عملية توزيع 
األسهم على المواطنين الكويتيين – كما في يوم االكتتاب – عن استحقاق كل مواطن مسجل لعدد 70 سهم 
من أسهم الطرح، استحقاقًا معلق على شرط قيام المواطن الكويتي المسجل بسداد قيمة األسهم الموزعة 
عليه خالل فترة السداد واالكتتاب في فائض األسهم. ويجوز للمواطنين الكويتيين المسجلين االكتتاب بعدد 
إضافي من أسهم الطرح بالزيادة على عدد األسهم التي تم توزيعها عليهم وذلك في األسهم التي لم يتم 

سداد قيمتها “فائض األسهم”. ولن يحصل المواطن الكويتي المسجل على أي عوائد مالية من الطرح.  

واالكتتاب  السداد  فترة  خالل   - سددوا  الذين  المسجلين  الكويتيين  للمواطنين  الطرح  أسهم  تخصيص  يتم 
في فائض األسهم - قيمة أسهم الطرح التي تم توزيعها عليهم في تاريخ االكتتاب. يتم تخصيص فائض 
األسهم، إن ُوجدت، للمواطنين الكويتيين المسجلين الذين  اكتتبوا بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق 
العدد الذي تم توزيعه عليهم وقاموا بسداد قيمة ما اكتتبوا فيه من فائض خالل فترة السداد واالكتتاب في 
فائض األسهم )راجع قسم “أحكام وشروط وتعليمات الطرح”(. سيتم  تقريب عدد األسهم التي يتم تخصيصها 

إلى أقرب عدد صحيح ويكون للهيئة الحق المطلق للتصرف في كسور األسهم، إن ُوجدت.
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صدر عن هيئة أسواق المال بتاريخ 6 أغسطس 2019 قرارًا يحدد فيه يوم األحد الموافق 8 سبتمبر 2019 ليكون يوم 
االكتتاب الذي سيتم فيه توزيع األسهم المطروحة على المواطنين الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات 
لسداد  المسجلين  الكويتيين  للمواطنين  دعوة  توجيه  تم  كما  المدنية،  للمعلومات  العامة  الهيئة  لدى  المدنية 
قيمة اكتتاباتهم، وتم تحديد فترة السداد واالكتتاب في فائض أسهم الطرح  بحيث تبدأ في 1 أكتوبر 2019 وتنتهي 

في 1 ديسمبر  2019 )"فترة الكتتاب" أو "فترة السداد واالكتتاب في فائض األسهم" (.

على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة. ومراجعة القسم الخاص بــ 
“عوامل المخاطر” من هذه النشرة لقراءة ودراسة عوامل المخاطر المؤثرة التي يجب أن يدركها المستثمرون 

المحتملون قبل االكتتاب في األسهم.

يوم  وحتى  أكتوبر 2019  الموافق 1  الثالثاء  يوم  في  الطرح  أسهم  فترة السداد واالكتتاب في فائض  تبدأ 
األحد الموافق 1 ديسمبر 2019. )“فترة االكتتاب” أو “فترة السداد واالكتتاب في فائض األسهم”(. ويجوز 
أن يتقدم المكتتبين بطلبات االكتتاب حسب طرق االكتتاب المذكورة في هذه النشرة )راجع القسم “أحكام 

وشروط وتعليمات الطرح”(. 

تصدر الشركة فئة واحدة من األسهم. ويكون لكل سهم صوت واحد، ويكون لكل حامل سهم )“المساهم”( 
حقًا متساويًا في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )“الجمعية العامة”(. ال يتمتع 
الطرح  أسهم  لحاملي  يحق  المساهمين.  من  غيره  عن  تميزه  إضافية  تصويت  بحقوق  المساهمين  من  أي 

الحصول على نصيبهم من توزيعات األرباح في المستقبل متى تم اإلعالن عنها من الشركة. 

األسهم المطروحة غير مدرجة أو متداولة في أي سوق من أسواق األوراق المالية في الوقت الحالي. بعد 
انتهاء فترة االكتتاب وإتمام التخصيص النهائي ألسهم الطرح واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة، 
ستقوم شركة بورصة الكويت بالعمل على إدراج أسهم الطرح في بورصة الكويت لتداولها دون أي قيد. 

يجب مراجعة المالحظات الهامة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

تنبيه للمستثمرين المحتملين
ننصح بأن تستشير شخصًا ُمرخصًا له ومؤهل طبقًا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والئحته 
التنفيذية )وتعديالتهما(  في تقديم المشورة حول محتويات هذه النشرة  قبل اتخاذ قرار  االكتتاب في 

األسهم من عدمه.

تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على هذه النشرة. تم إعداد هذه النشرة وفقًا ألحكام قانون الهيئة 
والئحته التنفيذية وتعديالتهما. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان 
النشرة  الواردة في هذه  المعلومات  الكاملة عن دقة وصحة كافة  المسؤولية  )اإلدارة(، مجتمعين ومنفردين، 
االستفسارات  بكافة  قيامهم  وبعد  علمهم  حد  على  أنه،  على  يؤكدون  كما  واألسهم،  بالشركة  يتعلق  فيما 
المعقولة، ليس هنالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو صحة أي بيان أو إفادة وردت 

في هذه النشرة.

كما يقر وكيل االكتتاب والشركة تحملهم المسؤولية في حال عدم صحة البيانات التي تضمنتها نشرة االكتتاب، 
وبأن نشرة االكتتاب على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات المعقولة، لم تغفل اي معلومات جوهرية 

عن الشركة، وقد تم إعدادها وفقًا للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.

ذات  والمستندات  االكتتاب  نشرة  مراجعة  تمت  بأنه  االكتتاب  ووكيل  البائع  للمساهم  القانوني  المستشار  ويقر 
الصلة بها والتي زودتهم بها الشركة، وأنه على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة االستفسارات المعقولة، فإن 
نشرة االكتتاب تستوفي المتطلبات القانونية ذات الصلة وبأن الشركة قد استوفت الموافقات الالزمة التي تجعل 

التزام الشركة صحيحًا ونافذًا. 

لن تكون الهيئة طرفا  في أي دعوى خاصة باألضرار الناشئة عن أي نشرة اكتتاب معتمدة من قبلها، ويسري ذلك 
الحكم على هذه النشرة.
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إقـــــرار المسـؤولية
األشخاص المسؤولين عن نشرة االكتتاب

تم إعداد هذه النشرة من قبل:

العنوان:المسمى الوظيفي:االسم:

الشرق - شارع مبارك الكبير - الكويتالرئيس التنفيذي بالتكليفالسيد/ محمد سعود العصيمي

إقــــــــــــــــــــــــرار

يتحمــل كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة مســؤولية المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه النشــرة فــي حــدود مــا يتعلــق بشــركة بورصــة الكويــت لــألوراق الماليــة. وعلــى حــد علــم واعتقــاد أعضــاء مجلــس 
اإلدارة الذيــن بذلــوا العنايــة الواجبــة فــي الحدود المعقولــة وقاموا بإجراء فحص كامــل وتفصيلي نافي للجهالــة للتحقق من صحة 
تلــك المعلومــات، فــإن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بشــأن شــركة بورصــة الكويــت لــألوراق الماليــة : )أ( هــي كاملــة 
ودقيقة وصحيحة، و)ب( قد تم اإلفصاح للمســتثمرين عن كافة المعلومات المتعلقة باألســهم والشــركة من أجل اتخاذ قرار بشــأن 
طــرح األســهم الثانــوي العــام مــن عدمــه، وأنــه )ج( قــد تم االمتثــال لكافة األحــكام ذات الصلــة المنصــوص عليها في قانــون الهيئة 

والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا وقانــون الشــركات والئحتــه التنفيذيــة، واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عن هيئة أســواق المال.

عن مجلس إدارة الشركة 

التوقيع: المنصب:االسم: 

رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ حمد مشاري الحميضي

إقـــــرار المسـؤولية



مالحظات هامة
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 مالحظات هامة

وشركتها  الكويت،  بورصة  شركة  بأعمال  يتعلق  فيما  الجوهرية  المعلومات  هذه  االكتتاب  نشرة  تتضمن 

التابعة، والطرح وأسهم الطرح وضوابطه وأحكامه والتي تعتبر عنصرًا جوهريًا ومؤثرًا في سياق الطرح، وأن 

البيانات الواردة في هذه النشرة صحيحة ودقيقة وغير مضللة من كافة الجوانب الجوهرية والمؤثرة، كما أن 

اآلراء والنوايا المعبر عنها في هذه النشرة قد طرحت بأمانة، وقد تم التوصل إليها بعد دراسة كافة الظروف 

البائع.  والمساهم  الشركة  وضعتها  معقولة  افتراضات  على  تعتمد  وأنها  الصلة؛  ذات  والمؤثرة  الجوهرية 

باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك حقائق جوهرية أخرى تم إغفالها في سياق هذا الطرح أو أي بيان ورد في نشرة 

االكتتاب هذه مضلاًل من أي وجه جوهري أو مؤثر، وقد تم طرح كافة االستفسارات المعقولة من جانب الشركة 

للتأكد من تلك الحقائق الجوهرية وللتحقق من دقة كافة تلك المعلومات الجوهرية الواردة في هذه النشرة. 

أسهم  أو  الطرح  أو  بالشركة  يتعلق  فيما  تعهدات  أو  معلومات  أو  بيان  أي  بتقديم  للغير  الشركة  تصرح  لم 

الطرح وضوابطه وأحكامه باستثناء تلك التي وردت في هذه النشرة أو ما تم اعتماده من قبل الشركة لهذا 

الغرض. ويتعين عدم االعتماد على مثل تلك البيانات أو المعلومات أو التعهدات الصادرة عن الغير بافتراض أنها 

تم التصريح بها من قبل الشركة أو وكيل االكتتاب المبين اسمه على غالف هذه النشرة.

وفي حين أن الشركة قد قامت ببحث كافة االستفسارات في الحدود المعقولة فيما يتعلق بدقة المعلومات 

الواردة في نشرة االكتتاب هذه كما هي في تاريخ هذه النشرة، فإن بعض المعلومات الخاصة بالسوق وقطاعات 

األعمال التي تضمنتها نشرة االكتتاب أخذت من مصادر خارجية. وعلى الرغم من أنه ليس لدى أي من الشركة أو 

وكيل االكتتاب، وكذلك مستشاريهم أي سبب يدفعهم لإلعتقاد بعدم دقة تلك المعلومات، إال أنه يجب اإلشارة 

إلى أنه لم يتم التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل، وبالتالي فإن هذه النشرة ال تتضمن أي تعهد فيما 

يتعلق بدقة أو اكتمال أي من تلك المعلومات.

إن المعلومات المبينة في نشرة االكتتاب هذه وكما هي واردة في تاريخ هذه النشرة قابلة للتغيير. وعلى وجه 

الخصوص، فإن الوضع المالي الفعلي للشركة وكذلك قيمة األسهم قد تتأثر سلبيًا بفعل التطورات المستقبلية 

من ناحية عامل التضخم أو تكاليف التمويل أو الضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى أو أية عوامل 

أخرى خارجة عن إرادة الشركة. ال يجوز بأي شكل من األشكال تفسير أو االعتماد على أن تسليم نشرة االكتتاب 

هذه أو أي تصريح شفهي أو خطي أو مطبوع يتعلق بأسهم الطرح والطرح وضوابطه وأحكامه، على أنه يمثل 

وعد أو تعهد بشأن أية أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ويجب  الهيئة.  لقانون  امتثاال  فحسب  المحتملين  المستثمرين  قبل  من  الستخدامها  النشرة  هذه  قدمت  قد 

على المستثمرين المحتملين المهتمين بالطرح قراءة هذه النشرة كاملًة. كما يجب أن تقرأ هذه النشرة جنبًا 

إلى جنب مع النظام األساسي للشركة وتعديالته. ولم يقصد من هذه النشرة أن تكون الوثيقة الوحيدة التي 

يجب على المستثمرين المحتملين االعتماد عليها في التوصل إلى قرار استثماري؛ إذ يجب على المستثمرين 

المحتملين االعتماد على الفحص الذي يقومون به بأنفسهم للشركة ولشروط الطرح، بما في ذلك المخاطر 

التي يكتنفها هذا الطرح من أجل التوصل إلى قرار استثماري. وال يمثل أي جزء من هذه النشرة مشورة مالية 

أو ضريبية أو قانونية ألي مستثمر محتمل.

مالحظات هامة
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ال يجوز النظر لنشرة االكتتاب هذه على أنها توصية من جانب الشركة أو وكيل االكتتاب أو أي من مستشاريهم 

أو التابعين لهم لالشتراك في عملية الطرح. إن المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب هذه هي ذات طبيعة 

عامة، وقد تم إعدادها دون أن يؤخذ في االعتبار أي أهداف استراتيجية أو موقف مالي أو احتياجات استثمارية 

معينة ألي مستثمر محتمل. يتحمل كل من توجه إليه نشرة االكتتاب هذه مسؤولية الحصول، قبل اتخاذ أي قرار 

استثماري، على استشارة مهنية مستقلة بطريقته الخاصة فيما يتعلق بالشركة أو بأسهم الطرح أو ضوابط 

الطرح  أسهم  في  ولالستثمار  للشركة  المستقل  الخاص  بتقييمه  القيام  مسؤولية  وكذلك  وأحكامه،  الطرح 

والتوقعات  والتحليل  االستشارة  بتلك  واالستعانة  هذه  االكتتاب  نشرة  في  الواردة  واالفتراضات  وللمعلومات 

هذه  محتويات  تفسير  المحتملين  للمستثمرين  يجوز  وال  استثماري.  قرار  أي  التخاذ  لذلك  ضرورة  يرتئي  عندما 

النشرة على أنها تمثل استشارة ضريبية أو استثمارية أو قانونية.

 وقبل االكتتاب في أو شراء أية أسهم طرح، يتعين على كل مستثمر محتمل الرجوع إلى مستشار مالي مرخص وفقًا 

لقانون هيئة أسواق المال في الكويت طلبًا لمشورته، باإلضافة إلى مستشاريه القانونيين والضريبيين ومستشاري 

األعمال لتحديد مالئمة وتبعات االستثمار في أسهم الطرح بالنسبة لذلك المستثمر والتوصل إلى تقييم مستقل 

لذلك االستثمار. ويتمثل الغرض الوحيد من هذه النشرة تقديم معلومات أساسية عن الشركة لمساعدة كل من 

توجه إليهم هذه النشرة في إجراء تقييم مستقل لعملية الطرح وأي استثمار في أسهم الطرح.

كما أنه لم تتم التوصية باالكتتاب في األسهم من قبل أي هيئة أو جهة تنظيمية كويتية. باإلضافة إلى ذلك، 

فإن الجهات السابقة لم تؤكد دقة أو تحدد كفاية هذه النشرة.

ينطوي االكتتاب في األسهم المطروحة على بعض المخاطر المرتفعة على النحو المبين في الجزء من هذه 

النشرة بعنوان “عوامل المخاطر”. وقد قدمت هذه النشرة إلتاحة معلومات فقط، وال يقصد منها، وال يجب 

أن تؤخذ، كأساس ألي قرار استثماري. 

تحتوي هذه النشرة على معلومات جوهرية تتعلق بالشركة وشركتها التابعة، وتعتمد على اآلراء المعقولة 

الكويت،  اقتصاد  في  العامة  باالتجاهات  المتعلقة  االفتراضات  بعض  على  المبنية  والتوقعات  الشركة  إلدارة 

عالوة على عوامل أخرى.

من  وغيرها  و“يحتمل”  و“سوف”  و“ينوي”  و“يقّدر”  و“يتكهن”  و“يرى”  التالية “يتوقع”  الكلمات  استخدام  عند 

فإن  التابعة  وشركتها  بالشركة  يتعلق  فيما  النشرة  هذه  في  المماثل  المعنى  ذات  العبارات  أو  الكلمات 

والشكوك  المخاطر  الجمل  تلك  تعكس  كما  للمستقبل.  الُجمل  تلك  استشراف  إلى  اإلشارة  منها  المقصود 

التنافسية،  العوامل  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  التي  العوامل  ببعض  المتعلقة  الحالية  واالفتراضات 

واألوضاع االقتصادية العامة، وظروف السوق، واألحداث التي تقع لمرة واحدة، وغير ذلك من العوامل األخرى 

الظروف  على  وبناًء  المخاطر”.  “عوامل  بـ  المعنون  الجزء  في  وبخاصة  النشرة،  هذه  في  بالوصف  المبينة 

والمتغيرات، فإنه إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبتت عدم صحة أي افتراض أساسي، 

فإن النتائج الفعلية قد تتباين بدرجة جوهرية ومؤثرة عما ورد في هذه النشرة كنتائج متوقعة أو محتملة أو 

معتقدة أو متكهن بها أو تقديرية. وال ينوي وكيل االكتتاب أو المساهم البائع أو الشركة وشركتها التابعة 

تحديث أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة؛ بما في ذلك أي من البيانات التي تستشرف المستقبل.
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لم يتم تخويل أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات فيما يتعلق بالطرح أو بأسهم الطرح أو 

ضوابطه وأحكامه غير األشخاص المذكورين في هذه النشرة، وفي حالة تقديم تلك المعلومات أو التعهدات، 

فإنه يجب عدم االعتماد عليها واعتبارها على أنها معتمدة من قبل وكيل االكتتاب أو الشركة. كما أن تقديم 

هذه النشرة في أي وقت ال يعني أن المعلومات الواردة فيها صحيحة في أي وقت الحق لتاريخها. ويحظر أي 

نسخ أو توزيع لنشرة الطرح هذه، كليًا أو جزئيًا، كما يحظر أي إفصاح عن محتوياتها أو استخدام أي معلومات 

واردة فيها ألي غرض بخالف دراسة االستثمار في األسهم المطروحة وفقًا لهذه النشرة، ويستثنى من ذلك 

تلك المعلومات المتاحة للجمهور بشكل آخر. ويوافق كل مستثمر محتمل على ما سبق بقبوله تسلم نسخة 

من هذه النشرة. 

يجب على كافة المستثمرين المحتملين مراجعة المعلومات المقدمة في هذه النشرة بعناية، وبخاصة الجزء 

المعنون “عوامل المخاطر” المبين أدناه لالطالع على وصف لبعض المخاطر المرتبطة باالستثمار في الشركة 

)بما في ذلك مخاطر الخسارة الكاملة الستثمارهم( وإذا ساورتكم أي شكوك بشأن محتويات نشرة االكتتاب هذه، 

يتعين عليكم طلب مشورة مالية مهنية مستقلة.

تذكروا أن كافة االستثمارات تنطوي على مستويات متباينة من المخاطر، وأن قيمة استثماركم قد تنخفض أو 

ترتفع.

المعلومات المالية اإلحصائية

الرسمية  العملة  الكويتي،  الدينار  تعني  هذه  االكتتاب  نشرة  في  كويتي”  و“دينار  “د.ك”  إلى  اإلشارات  جميع 

لدولة الكويت.

تم تقريب بعض األرقام والنسب الواردة في هذه النشرة. لذلك، فإن األرقام الظاهرة المتعلقة بنفس الفئة 

ولكن في جداول أخرى قد تختلف بشكل طفيف، كما إن األرقام الظاهرة باإلجمالي قد ال تكون هي نفسها 

اإلجمالي الحسابي لأرقام التي تسبقها.

عند االستعانة بالمعلومات اإلحصائية المنشورة في هذه النشرة، تعتقد الشركة بأن هذه المعلومات تمثل 

أحدث المعلومات المتوافرة من مصدر تلك المعلومات.

إن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة ألية فترة تنتهي بعد تاريخ 31 ديسمبر 2018 لم تخضع للتدقيق 

المحاسبي. وقد تم مراجعة المعلومات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 من قبل مدققي حسابات 

الشركة وفقًا لما تتطلبه اللوائح واجبة التطبيق.

التوقعات والبيانات المستقبلية

إن بعض البيانات التي وردت في نشرة االكتتاب هذه قد تشير إلى نظرة مستقبلية تطلعية دون أن تكون ملزمة 

على الشركة وعلى المساهم البائع. وتتضمن البيانات المستقبلية بيانات تتعلق بخطط الشركة وأهدافها 

وأغراضها واستراتيجياتها وعملياتها المستقبلية وأداؤها المستقبلي، وكذلك االفتراضات التي تنطوي عليها 
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تلك البيانات المستقبلية. تشير الكلمات التالية في هذه النشرة: “يتوقع” و”يقدر” و“يرى” و“ينوي” و“يخطط” 

و“يعتقد” و“يهدف” و“يسعى” و“قد” و“سوف” و“يحتمل” وكذلك أية تعابير متفرعة منها وكذلك أية تعابير 

إلدارتها  الحالية  الرؤية  على  المستقبلية  البيانات  هذه  الشركة  بنت  وقد  المستقبلية.  البيانات  إلى  مشابهة، 

فيما يتعلق باألحداث المستقبلية واألداء المالي المستقبلي. وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن التوقعات 

نشرة  تاريخ  في  هي  كما  معقولة  تعتبر  للشركة  المستقبلية  البيانات  تعكسها  التي  والتنبؤات  والتقديرات 

االكتتاب هذه، إال أنه في حال تحقق واحد أو أكثر من المخاطر أو ثبوت عدم جدية التوقعات المشار إليها، بما 

في ذلك تلك المخاطر وحاالت ثبوت عدم جدية التوقعات الواردة في نشرة االكتتاب هذه أو تلك التي لم تتمكن 

األساسية  االفتراضات  من  أي  صحة  أو  اكتمال  عدم  ثبوت  حالة  في  أو  معقول،  بشكل  توقعها  من  الشركة 

للشركة، فإن النتائج الفعلية لعمليات الشركة قد تختلف عما هو متوقع أو مقدر أو متنبأ به دون أي مسؤولية 

عدم  مع  هذه.  االكتتاب  نشرة  بتاريخ  تنحصر  المستقبلية  البيانات  تلك  دالالت  إن  بالذكر،  والجدير  الشركة.  على 

اإلخالل بأية متطلبات أو شروط منصوص عليها بموجب القوانين واللوائح واجبة التطبيق، فإن الشركة تخلي 

مسؤوليتها بشكل صريح عن أي التزام أو تعهد بتحقيق أي نتيجة أو هدف متوقع وارد في هذه النشرة أو إزاء 

أي التزام أو تعهد بتوزيع أي تحديثات أو مراجعة ألي من البيانات المستقبلية الواردة في نشرة االكتتاب هذه 

بعد تاريخ هذه النشرة ليعكس أي تغير في التوقعات الخاصة بتلك البيانات، أو أي تغير في األحداث أو الظروف 

أو األوضاع التي بنيت عليها تلك البيانات المستقبلية المتوقعة.

تخضع التوقعات والبيانات المستقبلية لعوامل المخاطر، عدم االستقرار واالفتراضات التي يمكن أن تؤدي إلى 

اختالف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة بشكل جوهري. من العوامل المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى 

اختالف النتائج الفعلية عن توقعاتنا بشكل جوهري، من بين عوامل أخرى العوامل التالية:

الظروف�االقتصادية�واألعمال�العامة�في�الكويت�ودول�أخرى.��

لمخاطر �� تعرضها  التقنية،  تغييراتها  وتوسعها،  نموها  تحقيق  استراتيجيتها،  تنفيذ  على  الشركة  قدرة 

السوق التي يكون لها تأثير على نشاط أعمالها واستثماراتها بنجاح.

أسعار �� تقلبات  المعيشة،  وغالء  التضخم  ذلك  في  بما  الكويت  في  والنقدية  الضريبية  النظم  في  تغيير 

الفائدة، أسعار األسهم أو غيرها من األسعار والرسوم، أداء أسواق المال في الكويت وعالميًا، التغييرات 

في القوانين واألنظمة المحلية والدولية، فرض الضرائب وتغيير في إطار المنافسة في أنشطة الشركة.

تغيير في قيمة الدينار الكويتي وغيره من العمالت.��

وقوع كوارث طبيعية واضطرابات.��

تغيير في الظروف السياسية واالجتماعية في الكويت.��

خسارة أو توقف نشاط الشركة بسبب إضراب عمالي أو اضطراب عمالي.��

عدم المحافظة على الموظفين والعمال الرئيسيين في الشركة.��

قدرة الشركة على تقبل التغييرات التكنولوجية.��
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لذا ينبغي على المستثمرين المحتملين مراجعة قسم “عوامل المخاطر” بعناية خاصة لتقييم المخاطر المعنية 

كما وردة في الصفحة 89 من هذه النشرة. نظرًا لطبيعتها، بعض اإلفصاحات عن مخاطر السوق ليست إال مجرد 

أو  األرباح  تختلف  قد  بالتالي،  المستقبلية.  النتائج  عن  كبير  بشكل  تختلف  أن  يمكن  ثم  ومن  تقديرية،  توقعات 

الخسائر الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. ال تلتزم الشركة أو شركتها التابعة بتحديث أو مراجعة أي بيانات 

تحتوي على معلومات ترد بعد تاريخ هذه النشرة أو لتسجيل حدوث أي حاالت حتى في حال عدم نفاذ أو إتمام 

المستثمرين  بإحاطة  االكتتاب  ووكيل  الشركة  التزامات  تقتصر  النشرة.  هذه  في  الواردة  االفتراضات  من  أي 

المحتملين بكافة التطورات الجوهرية وفق ما يتطلبه قانون الهيئة والئحته التنفيذية حتى تاريخ انتهاء فترة 

السداد واالكتتاب في فائض األسهم.



مقرات الجهة المستلمة



15

شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. نشرة اكتتاب عام

مقرات الجهة المستلمة

ساعات العملالهواتفالعنوانأفرع بنك برقان

الفرع الرئيسي 
الشرق – شارع عبدهللا 

األحمد – قطعة 1 – قسيمة 
 21

هاتف: 22988080 – 22988052- 22988083
فاكس: 22988091- 22988092- 22988093

األحد إلى الخميس
8:30 صباحًا – 3:00 عصرًا

فرع مركز 
ديسكفري

المرقاب – شارع السور – 
قطعة 2. بجانب صالة التزلج 

والنافورة الراقصة. الدور 
األرضي

هاتف: 22913627 – 22913637 – 22913628
فاكس: 22913639

األحد إلى األربعاء
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
5:00 مساًء – 7:00 مساًء

يوم الخميس
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا

فرع حولي
حولي – شارع تونس – 

مجمع البغلي
هاتف: 22988165 - 22988167

فاكس: 22652410

األحد إلى األربعاء
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
5:00 مساًء – 7:00 مساًء

يوم الخميس
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا

فرع الجهراء 
التجاري

الجهراء – المنطقة التجارية 
– سوق الخيمة مول

هاتف: 24558191 – 24558192 - 24558193
فاكس: 24558174 

األحد إلى األربعاء
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
5:00 مساًء – 7:00 مساًء

يوم الخميس
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا

القصر – قطعة 3 فرع القصر

هاتف: 24561305 – 24568537 – 24561406 
 - 24569867- 24561502 -24561407 –

24568537
فاكس:  24561302

األحد إلى الخميس
8:30 صباحًا – 3:00 عصرًا

فرع جراند أفينيو

منطقة الري الصناعية – 
األفينيوز – جراند أفينيوز – 

بناية رقم 1862 – محل رقم 
MG 12

هاتف: 22200803
فاكس: 22200803

األحد إلى األربعاء
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
5:00 مساًء – 7:00 مساًء

يوم الخميس
10:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا

فرع الفحيحيل
الفحيحيل – قطعة 12 – 

شارع الدبوس – مجمع 
الكوت – قسيمة 85، 86، 87

هاتف: 23924670
فاكس: 23924682 

األحد إلى األربعاء
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
5:00 مساًء – 7:00 مساًء

يوم الخميس
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا

فرع األحمدي 
شرق األحمدي – دوار 

مصطفى كرم – قسيمة 15
هاتف: 23987372 – 23980603- 23987427

فاكس: 23985329
األحد إلى الخميس

8:30 صباحًا – 3:00 عصرًا

فرع أبو فطيرة
ضاحية أبو فطيرة – قطعة 

3 – قسيمة 31 – الدور 
األرضي

هاتف:  25470183 – 25470182 - 25470185
فاكس:  254701186

األحد إلى الخميس
8:30 صباحًا – 3:00 عصرًا

فرع الفروانية 

الفروانية – مجمع المغاتير 
التجاري – شارع سليمان 

عبدهللا جاسم الدبوس  - 
القطعة 40 – قسيمة 32

هاتف: 22988121 – 22988122 
فاكس:  24759846

األحد إلى األربعاء
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
5:00 مساًء – 7:00 مساًء

يوم الخميس
9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا

مقرات الجهة المستلمة
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التعريفات

يقصد بالكلمات أوالعبارات المبينة أدناه المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك.

المعنىالكلمة أو العبارة

هيئة أسواق المال“الهيئة” أو “المساهم البائع”

القانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق قانون الهيئة
ــه الماليــة وتعديالت

الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة وتعديالتهاالالئحة التنفيذية

“الشركة” أو “شركة بورصة 
الكويت” أو “بورصة الكويت” 

شركة بورصة الكويت لأوراق المالية )ش.م.ك.ع(

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م.شركة زميلة

شركة بورصة الكويت لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية وتقنية المعلومات )ذ.م.م.(شركة تابعة

“المواطنون الكويتيون 
المسجلون” أو “المكتتبون” أو 

“المستثمرون المحتملون”

المواطنــون المقيــدة أســماؤهم فــي نظــام المعلومــات المدنيــة لــدى الهيئــة العامــة 
للمعلومــات المدنيــة فــي يــوم االكتتــاب

8 ســبتمبر 2019، وهــو اليــوم الــذي تــم فيــه توزيــع أســهم الطــرح علــى المواطنيــن يوم االكتتاب
المســجلين. الكويتييــن 

فترة السداد واالكتتاب في فائض 
األسهم

تبدأ فترة الســداد واالكتتاب في فائض األســهم في الســاعة التاســعة من صباح يوم الثالثاء 
الموافــق 1 أكتوبــر 2019 وتنتهــي فــي الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم األحــد الموافــق 1 

ــمبر 2019 ديس

هي األســهم التي لم يتم ســداد قيمتها من قبل المواطنين الكويتيين المســجلين، والتي فائض األسهم
يجــوز للمواطنيــن الكويتييــن المســجلين االكتتــاب فيها وســداد قيمتها خالل فترة الســداد 
واالكتتاب في فائض األسهم، والتي يتم تخصيصها على المواطنين الكويتيين المسجلين 
الذيــن اكتتبــوا فيهــا على أســاس النســبة والتناســب بيــن إجمالي عــدد األســهم المكتتب فيها 

بالزيادة وإجمالي عدد األســهم غير المســدد قيمتها.

المســاهمون الذيــن يمتلكــون الـــ 50% األخــرى مــن أســهم شــركة بورصــة الكويــت خالفــًا المساهمون الحاليون
ــهم الطرح ألس

مجلس إدارة الشركةمجلس اإلدارة

مكتب برايس وترهاوس كوبرز )الشطي وشركاه( مدقق الحسابات المستقل

شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(“كامكو” أو “وكيل االكتتاب”

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.وكيل المقاصة واإليداع

مكتب د. فيصل الفهد ومشاركوه مستشارون ومحامونالمستشار القانوني

هــذه النشــرة لطــرح نســبة 50% مــن أســهم رأس المــال المصــدر والمدفــوع  لشــركة بورصــة نشرة االكتتاب
الكويــت لــأوراق الماليــة علــى المواطنيــن الكويتييــن

شركة مساهمة كويتية مقفلةش.م.ك.م.

شركة مساهمة كويتية عامةش.م.ك.ع.

شركة ذات مسؤولية محدودةذ.م.م.

جزء من الدينار الكويتيفلس

دينار كويتيد.ك.

التعريفات
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19

شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. نشرة اكتتاب عام

موجز عن الطرح
يجب قراءة الموجز التالي كمقدمة للمعلومات التفصيلية اإلضافية التي تظهر في أي جزء آخر في هذه النشرة، 
ويخضع هذا الموجز في كافة األحوال لتلك المعلومات التفصيلية. ال يشمل هذا الموجز على جميع المعلومات 
التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح، كما أنه ال يمكن 
التأكيد بأن هذه المعلومات هي مكتملة. وبناء على ذلك، ينبغي أن يستند أي قرار ألي مستثمر محتمل لالستثمار 

فيما يتعلق بالطرح على دراسة هذه النشرة بالكامل.

الشركة مصدرة أسهم 
الطرح

شــركة بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة )ش.م.ك.ع( وقــد تأسســت فــي دولــة الكويــت بتاريــخ 22 
ــل 2014  أبري

عنوان الشركة 
شارع مبارك الكبير - الشرق - دولة الكويت 

صندوق بريد 22235، الصفاة 13083، دولة الكويت 

المساهمون اآلخرون 
بالشركة مصدرة األسهم

خــالل شــهر فبرايــر مــن العــام 2019 تــم تخصيــص 50% مــن أســهم رأس مــال الشــركة علــى النحــو 
التالى:

44% إلــى تحالــف مكــون مــن الشــركة األولــى لالســتثمار، شــركة االســتثمارات الوطنيــة، - 
مجموعــة أرزان الماليــة للتمويــل واالســتثمار وهيلينــك اكستشــنج – بورصــة أثينــا لأوراق 

الماليــة إس - ايــه القابضــة
6% للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.- 

نوع الطرح
اكتتــاب عــام مخصــص للمواطنيــن الكويتييــن المســجلين فــي نظــام المعلومــات المدنيــة 
لــدى الهيئــة للمعلومــات المدنيــة كمــا فــي يــوم االكتتــاب الحاصــل فــي 8 ســبتمبر 2019 “ يــوم 

ــاب”  االكتت

100 فلس كويتي لسهم الطرح الواحدسعر الطرح

القيمة اإلسمية لكل سهم 
من أسهم الطرح

100 فلس كويتي للسهم الواحد 

ال يوجد عالوة اإلصدار

الدينار الكويتي والفلسعملة االكتتاب

رأس المال المصرح به 
للشركة مصدرة أسهم 

الطرح قبل الطرح مباشرة 
وبعده

60,000,000 د.ك )ستون مليون دينار كويتي(

رأس المال الُمَصَدر 
والمدفوع للشركة مصدرة 

أسهم الطرح قبل الطرح 
مباشرة وبعده

20,077,575 د.ك )عشــرون مليــون وســبعة وســبعون ألــف وخمســمائة وخمســة وســبعون دينــارًا 
كويتيــًا( موزعــة علــى 200,775,750  )مئتــان مليونــًا وســبعمائة وخمســة وســبعون ألفــًا وســبعمائة 
وخمســون( ســهما بقيمــة اســمية قدرهــا 100 فلــس كويتــي للســهم الواحــد ، وجميــع األســهم 

نقديــة ومدفوع قيمتها بالكامل.

عدد ونوع أسهم الطرح
 100,387,875 )مائــة مليونــًا وثالثمائــة وســبعة وثمانــون ألفــًا وثمانمائــة وخمســة وســبعون( ســهم 

عادي يمثل 50.0% من رأس المال الحالي الُمَصَدر والمدفوع للشركة.

عدد أسهم الطرح الُمتعهد 
االكتتاب فيها

ال يوجد

ال يوجدقيمة الطرح المتعهد به

القيمة اإلجمالية ألسهم 
الطرح

10,038,787.500 د.ك ك )عشــرة مالييــن وثمانيــة وثالثــون ألفــًا وســبعمائة وســبعة وثمانــون دينــار 
كويتــي وخمســمائة فلــس(

مصاريف الطرح

ســتتولى الهيئــة مســؤولية ســداد مصروفــات الطــرح بنــاًء علــى عقــد إدارة طــرح أســهم شــركة 
ــن، الموقــع بيــن الهيئــة وشــركة كامكــو  ــأوراق الماليــة الكتتــاب المواطني بورصــة الكويــت ل

لالســتثمار والتــي تشــمل تكاليــف إدارة االكتتــاب والمطبوعــات الالزمــة واالعالنــات. 

موجز عن الطرح
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المواطنون الكويتيون 
المستفيدون من أسهم 

الطرح

ــات  ــام المعلوم ــي نظ ــجلين ف ــن المس ــن الكويتيي ــرح للمواطني ــهم الط ــص أس ــيتم تخصي س
المدنيــة لــدى الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة فــي يــوم االكتتــاب الحاصــل فــي 8 ســبتمبر 

.2019

يوم االكتتاب

يــوم األحــد الموافــق 8 ســبتمبر 2019، وهــو اليــوم الــذي ســيتخذ أساســًا فــي تحديــد المواطنيــن 
الكويتيين المســجلين الذين ســيتم توزيع أســهم الطرح عليهم ومن ثم ســيحق لهم دون غيرهم 
ســداد مــا تــم توزيعــه عليهــم مــن أســهم الطــرح، كمــا ســيحق لهــم دون غيرهــم االكتتــاب فــي 

فائض األســهم. 

عدد األسهم الموزعة على 
كل مواطن كويتي مسجل

عــدد 70)ســبعون( ســهمًا، والتــي يحــق للمواطــن الكويتــي المســجل ســداد قيمتهــا بالكامــل 
ومــن ثــم تخصــص لــه بالكامــل، كمــا يحــق للمواطــن الكويتــي المســجل ســداد قيمــة عــدد مــن 
األســهم أقل من األســهم الموزعة عليه، ومن ثم يخصص له عدد األســهم التي قام بسداد قيمتها، 
وفــي جميــع األحوال ســتخصص األســهم التي لم يتم ســداد قيمتهــا خالل فترة الســداد واالكتتاب 

فــي فائــض األســهم على المواطنين الكويتيين المســجلين الذين اكتتبوا في فائض األســهم. 

طريقة السداد واالكتتاب 
في فائض األسهم

ــك  � ــجلين وكذل ــن المس ــن الكويتيي ــى المواطني ــة عل ــهم الموزع ــة األس ــداد قيم ــم س يت
ــات  ــم طلب ــالل تقدي ــن خ ــن م ــؤالء المواطني ــل ه ــن قب ــهم م ــض األس ــي فائ ــاب ف االكتت
ــم  ــع قس ــهم )راج ــي األس ــاب ف ــي لالكتت ــع االلكترون ــق الموق ــن طري ــًا ع ــاب إلكتروني االكتت
“تفاصيــل الطــرح”( إذا كان عــدد األســهم المطلــوب ســداد قيمتهــا واالكتتــاب فيهــا ال 
يتجــاوز عــدد 100,000 )مائــة ألــف( ســهم وكان المكتتــب يبلــغ ســن الرشــد أو قاصــر بواليــة 

أبيــه.
فــي حالــة تجــاوز عــدد األســهم المطلــوب ســداد قيمتهــا واالكتتــاب فيها عــن عــدد 100,000  �

ــة  ــة العام ــة األب أو الهيئ ــمول بوالي ــر مش ــر غي ــب قاص ــهم أو كان المكتت ــف( س ــة أل )مائ
لشــئون القصــر، يتــم الســداد واالكتتــاب عــن طريــق التوجــه لمقــر الجهــة المســتلمة 
وتقديــم طلــب االكتتــاب )علــى النمــوذج الخــاص بذلــك “نمــوذج طلــب االكتتــاب”( مرفقــًا بــه 
المســتندات الدالــة علــى الســداد باإلضافــة إلــى المســتندات األخــرى المبينــة بهــذه النشــرة، 
فــإن كان المكتتــب قاصــر مشــمول بوصايــة الهيئــة العامــة لشــئون القصــر يتــم االكتتــاب 
بموجــب طلــب توجهــه الهيئــة العامــة لشــئون القصــر للهيئــة ويســلم للشــركة الكويتيــة 
ــة  ــل قيم ــد تحوي ــا يفي ــم وم ــاب له ــوب االكتت ــر المطل ــات القص ــه بيان ــا ب ــة مرفق للمقاص

اكتتاباتهــم. 
وعلى أن يتم السداد واالكتتاب خالل فترة السداد واالكتتاب في فائض األسهم.  �
ــد  � ــب. عن ــم الطل ــد تقدي ــاب بع ــب االكتت ــوذج طل ــحب لنم ــالت أو س ــول أي تعدي ــم قب ــن يت ل

ــزم  ــاق مل ــة اتف ــاب بمثاب ــب االكتت ــوذج طل ــون نم ــب، يك ــل المكتت ــن قب ــب م ــم الطل تقدي
ــى  ــة عل ــهم الموزع ــداد األس ــوز س ــركة. وال يج ــور والش ــب المذك ــن المكتت ــًا بي قانون

ــدة. ــرة واح ــن م ــر م ــهم أكث ــض األس ــي فائ ــاب ف ــن أو االكتت المواط
يجوز للهيئة إبطال عمليات السداد واالكتتاب في فائض األسهم المتكررة. �

فترة السداد واالكتتاب في 
فائض األسهم

تبــدأ فتــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائض األســهم يــوم الثالثــاء الموافــق 1 أكتوبر 2019  �
وتنتهــي فــي يــوم األحــد الموافــق 1 ديســمبر 2019 عنــد الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهر 

بتوقيــت الكويــت.
ويكــون الســداد واالكتتــاب فــي فائض األســهم عن طريــق االكتتــاب االلكترونــي متاحًا على  �

مــدار جميــع ســاعات اليــوم وخــالل جميع أيــام األســبوع وذلك خالل فتــرة الســداد واالكتتاب 
في فائض األسهم ، وعلى أن يبدأ االكتتاب اإللكتروني في تمام الساعة التاسعة من صباح 
يــوم 1 أكتوبــر 2019 وينتهــي فــي تمــام الســاعة الواحــدة مــن ظهر يــوم 1 ديســمبر 2019.

ويكــون الســداد واالكتتــاب فــي فائــض األســهم عــن طريق تقديــم طلبــات االكتتاب فــي مقرات  �
الجهــة المســتلمة – لأســهم التــي يزيــد عددهــا عــن مائــة ألــف ســهم – خــالل أيــام العمــل 
الرســمية مــن األحــد حتــى الخميــس، إبتــداًء مــن تاريــخ 1 أكتوبــر 2019، وخــالل ســاعات العمــل 
لمقــرات الجهــة المســتلمة المذكــورة فــي قســم )“مقــرات الجهة المســتلمة”(، عــدا اليوم 
األخيــر فــي فتــرة الســداد واالكتتاب في فائض األســهم، حيث يكون الســداد واالكتتــاب متاحًا 

حتــى الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم 1 ديســمبر 2019.

يوم األحد الموافق 8 ديسمبر 2019تاريخ التخصيص

الحد األدنى لعدد األسهم 
التي يجوز سداد قيمتها أو 

االكتتاب فيها

تم تحديد الحد األدنى لعدد األســهم التي يجوز ســداد قيمتها أو االكتتاب فيها بســهم واحد، والذي 
يبلــغ قيمتــه 100  فلس كويتي.
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الحد األقصى لعدد األسهم 
التي يجوز سداد قيمتها أو 

االكتتاب فيها

يكــون الحــد األقصــى لعدد األســهم التي يجوز ســداد قيمتهــا أو االكتتاب فيها عــن المواطن الكويتي 
المســجل باإلضافــة إلــى أوالده أو أحفــاده المشــمولين بواليته أو وصايته – مــن المواطنين الكويتيين 
المســجلين - هــو عــدد 1,003,878)مليــون وثالثــة آالف وثمانمائــة وثمانيــة وســبعون(  ســهمًا، أي مــا 
ــي األســهم المكتتــب  ــى إجمال يعــادل 1% مــن أســهم الطــرح، ويطبــق الحــد األقصــى المذكــور عل
فيهــا مــن األم وأبنائهــا القصــر المشــمولين بوصايتهــا، كمــا يطبــق علــى إجمالــي األســهم المكتتــب 

فيهــا عــن جميــع األخــوة القصــر المشــمولين بوصايــة الهيئــة العامــة لشــئون القصــر.

 تخصيص فائض األسهم

فائــض األســهم هــي تلــك األســهم غيــر المســدد قيمتها مــن المواطنيــن الكويتيين المســجلين، 
والتي يجوز للمواطنين الكويتيين المســجلين االكتتاب فيها وســداد قيمتها خالل فترة الســداد 
واالكتتــاب فــي فائــض األســهم، ويتم تخصيص فائض األســهم على المكتتبين فيها على أســاس 
النســبة والتناســب بين العدد اإلجمالي لأســهم غير المســدد قيمتها “فائض األســهم‟ وبين العدد 

اإلجمالي لأســهم المكتتب فيها بالزيادة.

فائض مبالغ االكتتاب

ــا،  ــهم مقابله ــم أس ــص له ــجلين دون أن يخص ــاهمين المس ــن المس ــة م ــغ المدفوع ــي المبال ه
ســواء بســبب إلغــاء عمليــة الســداد أو عمليــة االكتتــاب فــي فائــض األســهم أو عــدم كفايــة فائض 
األســهم لتلبيــة جميــع طلبــات االكتتــاب فــي فائــض األســهم أو ألي ســبب آخر ، وســوف يتــم إعادة 
فائــض مبالــغ االكتتــاب )إن ُوجــدت( إلــى المكتتبيــن، دون احتســاب أيــة فوائــد لهــم أو عمــوالت أو 
اســتقطاعات أو حجز ، خالل 15 يوم عمل من تاريخ التخصيص – الحاصل في 8 ديســمبر 2019 - وذلك 
عــن طريــق تحويــل بنكــي علــى الحســاب الذي تم منــه الســداد باســتخدام بطاقة الســحب اآللي كي-

.)K-NET( نت

األثر المترتب على عدم 
قيام المواطن الكويتي 
المسجل بسداد األسهم 

الموزعة عليه

إذا لــم يقــم المواطــن الكويتــي المســجل بســداد قيمــة األســهم الموزعــة عليــه مــن أســهم 
الطرح خالل فترة الســداد واالكتتاب في فائض األســهم فســوف يســقط حقه في أســهم الطرح 
نهائيــًا وســيتم تخصيــص مــا كان مســتحقًا لــه مــن أســهم إلــى غيــره مــن المواطنيــن الكويتييــن 

المســجلين الذيــن اكتتبــوا فــي فائــض األســهم.

تخصيص أسهم الطرح

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح للمواطنيــن الكويتييــن المســجلين الذيــن ســددوا - خــالل فتــرة 
السداد واالكتتاب في فائض األسهم - قيمة أسهم الطرح الموزعة عليهم. يتم تخصيص فائض 
األســهم غيــر المســدد قيمتهــا خــالل فتــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائــض األســهم، إن ُوجــدت، 
للمواطنيــن الكويتييــن المســجلين الذيــن اكتتبــوا بعــدد إضافــي من أســهم الطرح بالزيــادة على 
العــدد الــذي تــم توزيعــه عليهــم ، ويتــم التخصيــص علــى أســاس النســبة والتناســب بيــن إجمالــي 
عــدد األســهم غيــر المســدد قيمتهــا “فائــض األســهم” إلــى إجمالــي عدد األســهم المكتتــب فيها 

بالزيادة.

كسور األسهم

ال يجوز االكتتاب بكسور األسهم، وحيثما يكون ضروريًا يتم تقريب عدد أسهم الطرح التي يستحقها 
المواطــن الكويتــي المســجل إلــى أقــرب رقــم صحيــح. وتنفــرد الهيئــة وحدهــا بحــق التصرف في 
كســور األســهم. لــن يتــم إصــدار كســور أســهم الطرح بأي شــكل مــن األشــكال )راجع قســم "أحكام 

وشــروط وتعليمات الطرح”(.

الغرض من الطرح

ــال  ــواق الم ــة أس ــاء هيئ ــأن إنش ــنة 2010 بش ــم )7( لس ــون رق ــن القان ــادة )33( م ــص الم ــاذًا لن نف
وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة وتعديالتــه، ســتوزع الهيئــة حصتهــا فــي شــركة بورصــة الكويــت 
ــغ  ــوع والبال ــدر والمدف ــت المص ــة الكوي ــركة بورص ــال ش ــهم رأس م ــن أس ــل 50% م ــي تمث والت
ــي  ــجلين ف ــن المس ــن الكويتيي ــى المواطني ــاوي عل ــادي بالتس ــهم ع ــا 100,387,875 س عدده
ــاب  ــوم االكتت ــي ي ــة ف ــات المدني ــة للمعلوم ــة العامــــــ ــدى الهيئ ــة ل ــات المدني ــام المعلوم نظ
الحاصــل فــي 8 ســبتمبر 2019، ليتــم ســداد قيمتهــا مــن قبــل المواطنيــن الكويتييــن المســجلين 
خــالل فتــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائض األســهم، والتي تبدأ فــي 1 أكتوبــر 2019 وتنتهي في 

ديســمبر 2019.  1

أحكام الطرح

يقتصــر حــق ســداد أســهم الطــرح واالكتتــاب فــي فائــض األســهم علــى المواطنيــن الكويتييــن 
المســجلين فــي نظــام المعلومــات المدنيــة لــدى الهيئة العامــة للمعلومات المدنيــة كما في يوم 
8 ســبتمبر 2019 “يــوم االكتتــاب”. وتحتفــظ الهيئــة بحقها فــي رفض أي عملية ســداد أو اكتتاب 
– كليــًا أو جزئيــًا فــي حــال عــدم اســتيفاء العمليــة ألي مــن أحــكام وشــروط الطــرح. لن يتــم قبول أي 
تعديــالت أو ســحب لعمليــات الســداد أو طلــب االكتتــاب بعــد تنفيذ العمليــة أو تقديــم الطلب. عند 
القيــام بعمليــة الســداد واالكتتــاب ، يكــون طلــب االكتتاب بمثابة اتفــاق ملزم قانونًا بيــن المكتتبين 

والهيئــة )راجع قســم “أحكام وشــروط وتعليمات الطرح”(.
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توزيعات األرباح

ــن  ــتحقاق المعل ــخ االس ــي تاري ــركة ف ــاهمي الش ــجل مس ــي س ــجلين ف ــاهمين المس ــق للمس يح
عنــه مــن قبــل الشــركة، اســتالم المبالــغ المســتحقة علــى األســهم ســواّء كانــت توزيعــات نقدية أو 
أســهم منحــة بعــد عمليــة الطــرح مــع التحفــظ أنه ال يمكــن تقديم تأكيــد توزيع أيــة أربــاح أو توزيعات 

. مستقبلية

حقوق التصويت
تصــدر الشــركة فئــة واحــدة مــن األســهم. ويكون لكل ســهم صــوت واحــد، ويكون لكل حامل ســهم 
)“المســاهم”( حقًا متســاويًا في الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمســاهمين. ال 

يتمتع أي من المســاهمين بحقوق تصويت إضافية تميزه عن غيره من المســاهمين.

القيود وااللتزامات 
المفروضة على أسهم 

المساهمين الذين 
يمتلكون الـ 50% األخرى 
من أسهم شركة بورصة 

الكويت خالفًا ألسهم الطرح 

ال يجوز للمســاهمين الحاليين التصرف فيما يمتلكونه من أســهم بأي نوع من أنواع التصرف  �
لمــدة خمس ســنوات من تاريخ تخصيص األســهم لهم إال بعد الحصــول على موافقة الهيئة 

المســبقة علــى التصــرف.
اشــتملت إجــراءات المزايــدة علــى إلــزام المشــغلين العالمييــن للبورصــات - الذيــن اشــتركوا  �

فــي المزايــدة منفرديــن أو كعضــو فــي تحالــف شــركات مســجلة فــي بورصــة الكويــت  - 
بتقديــم عطــاء فنــي يشــتمل علــى إلتزامــات وتعهــدات المشــغل العالمــي للبورصــات بشــأن 

تطويــر بورصــة الكويــت .

اتفاقية المساهمين 
Shareholders Agreement

تــم االتفــاق بيــن التحالــف الفائــز والجهــة العامــة اللــذان تخصــص لهمــا حصــة المســتثمر الفائز على 
إبــرام اتفاقيــة مســاهمين “Shareholders Agreement” والتــي تنظــم اســتخدام حقــوق التصويــت 
المتعلقــة باألســهم المملوكــة لهما في تشــكيل مجلس إدارة شــركة بورصة علــى النحو المتفق 
عليــه بينهمــا وفــي التصويت فــي الجمعيات العامة وفــي تعيين الرئيس التنفيذي لشــركة بورصة  

الكويــت والجهــاز التنفيــذي.
لــن تخــل هــذه االتفاقيــة بمــا يكون للمســاهمين الذيــن يملكون قدرا من أســهم الشــركة يمكنهم 
مــن انتخــاب أو تعييــن أعضــاء فــي مجلس إدارة الشــركة أن يقوموا بانتخاب أو تعيــن هؤالء األعضاء. 

التصرف في األسهم محل 
الطرح

دون إخالل بالحظر المفروض على أسهم المساهمين الحاليين في الشركة، يستطيع المساهمون 
الحاليــون والجــدد التصــرف فــي أســهمهم )ســواء بالربــح أو الخســارة( مــن خــالل البيع وفــق القواعد 
المقررة لتداول األوراق المالية غير المدرجة، علمًا بأنه وفي حالة إدراج شركة بورصة الكويت في 
بورصــة الكويــت فســيتم تــداول أســهم الشــركة وفقا لقواعــد التــداول المعمول بها لــدى بورصة 
الكويت، وال يوجد اختالفات في أي من حقوق أســهم الطرح عن األســهم المملوكة للمســاهمين 

الحاليين بالشــركة.

الحقوق المتعلقة بأسهم 
الطرح في حالة تصفية 

الشركة 

يحــق للمســاهمين الحصــول علــى نصيــب - بنســبة مــا يمتلكونــه مــن أســهم - مــن عوائــد تصفيــة 
أصــول الشــركة عنــد التصفيــة وذلــك بعــد ســداد مديونياتهــا.

التدابير واإلجراءات في حالة 
عدم  سداد كامل قيمة 
أسهم الطرح خالل فترة 

السداد واالكتتاب في فائض 
األسهم 

فــي حالــة عــدم ســداد كامــل أســهم الطــرح خــالل فتــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائــض األســهم، 
ســيتم طــرح األســهم غيــر المســدد قيمتهــا فــي مزايــدة تتــم مــن خــالل بورصــة الكويــت وبحيــث 
يكــون االشــتراك فــي المزايــدة قاصرًا على المواطنين من األشــخاص الطبيعيين المســجلين في نظام 

المعلومــات المدنيــة لــدى الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة كمــا فــي يــوم االكتتــاب.

إدراج أسهم الطرح

األســهم المطروحــة غيــر مدرجــة أو متداولة في أي ســوق من أســواق األوراق المالية في الوقت 
الحالــي. بعــد انتهــاء فتــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائــض األســهم وإتمــام التخصيــص النهائــي 
ألســهم الطــرح واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســتقوم شــركة بورصــة الكويــت 

بالعمــل علــى إدراج أســهم الطــرح فــي بورصــة الكويــت لتداولهــا دون أي قيــد.

ربحية السهم المتوقعة 
على المدى القصير

ــة بـــ 12  ربحيــة الســهم المتوقعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 هــي 30 فلــس مقارن
ــمبر 2018 ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــس للس فل

)راجع قسم “الضرائب”(.الضرائب

عوامل المخاطر
ــرة  ــذه النش ــي ه ــواردة ف ــات ال ــة المعلوم ــة كاف ــن مراجع ــتثمرين المحتملي ــى المس ــب عل يج
قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي األســهم، بما فــي ذلك العوامــل الواردة بهذه النشــرة تحــت عنوان 

“عوامــل المخاطــر”.

هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعةالجهات الرقابية

مكتب برايس وترهاوس كوبرز )الشطي وشركاه( مدقق الحسابات المستقل
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شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(وكيل االكتتاب

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م )مقفلة(وكيل المقاصة واإليداع

مكتب د. فيصل الفهد ومشاركوه مستشارون ومحامونالمستشار القانوني

قوانين دولة الكويتالقانون

محاكم دولة الكويتالمحاكم

أعضاء مجلس إدارة الشركة 

السيد/ حمد مشاري الحميضي 
السيد/ أحمد حمد الثنيان
السيد/ بدر ناصر الخرافي
السيد/ طالل جاسم البحر

السيد/ فالح عبدهللا الرقبة
السيد /خالد وليد الفالح

السيد/ بدر عبدالمحسن الجيعان
السيد/ رائد جواد بوخمسين

ملخص نتائج المعلومات 
المالية المرحلية للستة 
أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2019

الموجودات: 33.11 مليون دينار كويتي
المطلوبات: 6.74 مليون دينار كويتي

رأس المال: 20.08 مليون دينار كويتي
حقوق الملكية: 26.37 مليون دينار كويتي

ملخص نتائج المعلومات 
المالية المرحلية للستة 
أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2018

الموجودات: 23.87 مليون دينار كويتي
المطلوبات: 16.26 مليون دينار كويتي

رأس المال: 6.00 مليون دينار كويتي
حقوق الملكية: 7.61 مليون دينار كويتي

ملخص نتائج البيانات 
المالية المجمعة للسنة 

المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018 )مدققة(

الموجودات: 25.60 مليون دينار كويتي
المطلوبات: 3.08 مليون دينار كويتي

رأس المال: 19.12 مليون دينار كويتي
حقوق الملكية: 22.5 مليون دينار كويتي

ملخص نتائج البيانات 
المالية المجمعة للسنة 

المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2017 )مدققة(

الموجودات: 25.21 مليون دينار كويتي
المطلوبات: 17.84 مليون دينار كويتي

رأس المال: 6.00 مليون دينار كويتي
حقوق الملكية: 7.38 مليون دينار كويتي

ملخص نتائج البيانات 
المالية المجمعة للسنة 

المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 )مدققة(

الموجودات: 20.23 مليون دينار كويتي
المطلوبات: 16.71 مليون دينار كويتي

رأس المال: 6.00 مليون دينار كويتي
حقوق الملكية : 3.52 مليون دينار كويتي



تفاصيل الطرح
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تفاصيل الطرح

أسهم الطرح المعروضة

ستقوم هيئة أسواق المال بطرح عدد 100,387,875 سهم عادي والتي تمثل 50.0% من رأس المال الحالي 
الُمَصَدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت الكتتاب المواطنين الكويتين المسجليين في نظام المعلومات 

المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم االكتتاب.

نوع الطرح

اكتتاب عام مخصص للمواطنين الكويتيين المسجلين.

الغرض من الطرح

نفاذًا لنص المادة )33( من قانون الهيئة، ستوزع الهيئة حصتها في شركة بورصة الكويت والتي تمثل %50 
المواطنين  على  بالتساوي  عادي  سهم  عددها 100,387,875  والبالغ  الكويت  بورصة  شركة  مال  رأس  من 
يوم  في  المدنية  للمعلومات  العامــــــة  الهيئة  لدى  المدنية  المعلومات  نظام  في  المسجلين  الكويتين 
االكتتاب ليتم سداد قيمتها من قبل المواطنين الكويتيين المسجلين خالل فترة االكتتاب والتي تبدأ في 

1 أكتوبر 2019 وتنتهي في 1 ديسمبر 2019.

سعر الطرح لكل سهم 

تحدد سعر الطرح بـ 100 فلس لسهم الطرح الواحد والذي يمثل القيمة اإلسمية للسهم الواحد.

المواطن المسجل

المواطنين  أي  االكتتاب،  يوم  في  المسجلين  الكويتيين  المواطنين  على  بالتساوي  الطرح  أسهم  توزيع  تم 
المقيدة أسماؤهم في نظام المعلومات المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومـــات المدنيــة في يوم االكتتاب 

الحاصل في 8 سبتمـبر 2019.

)“موقع    https://www.ipo.com.kw التالي:  باالكتتاب  المتعلق  الرابط  على  بالدخول  باالكتتـاب  الراغـب  يقوم 
ورقم  به  الخاص  المدني  الرقم  باالكتتاب  الراغب  يدخل  الكويت.  بورصة  شركة  اكتتاب  اختيار  ثم  ومن  االكتتاب”( 
المسلسل في الهوية، حيث سيقوم النظام بتحديد أحقية الراغب باالكتتاب في االكتتاب من عدمه وكذلك عملية 
مواطن  لكل  الطرح  أسهم  من  سهمًا  عدد 70  توزيع   وتم  وجد.  األب، إن  بوالية  المشمولين  القصر  األوالد  اختيار 
بعدد  االكتتاب  المسجلين  الكويتيين  للمواطنين  ويجوز  االكتتاب.  فترة  خالل  قيمتها  ليسدد  مسجل  كويتي 
إضافي من أسهم الطرح  بالزيادة عن عدد األسهم التي تم توزيعها عليهم وذلك من األسهم التي لم يتم سداد 

قيمتها. لن يحصل المواطن الكويتي المسجل على أي عوائد مالية من الطرح.

تفاصيل الطرح
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التخصيص

يتم تخصيص أسهم الطرح  للمواطنين الكويتيين المسجلين الذين سددوا - خالل فترة السداد واالكتتاب في 
غير  األسهم  تخصيص   يتم  االكتتاب.  يوم  في  عليهم  توزيعها  تم  التي  الطرح  أسهم  قيمة   - األسهم  فائض 
إضافي  بعدد  اكتتبوا  الذين  المسجلين  الكويتيين  للمواطنين  ُوجدت،  إن  األسهم”،  “فائض  قيمتها  المسدد 
من أسهم الطرح بالزيادة عن العدد الذي تم توزيعه عليهم ، ويتم تخصيص فائض األسهم على أساس النسبة 
والتناسب بين إجمالي عدد األسهم غير المسدد قيمتها “فائض األسهم” وإجمالي عدد األسهم المكتتب فيها 

بالزيادة. 

الحقوق المتصلة بأسهم الطرح

متساويًا  حقًا  مساهم  لكل  ويكون  واحد،  صوت  سهم  لكل  ويكون  األسهم.  من  واحدة  فئة  الشركة  تصدر 
في الحضور والتصويت في الجمعية العامة. ال يتمتع أي من المساهمين بحقوق امتياز في التصويت. يحق 
للمساهم المسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ االستحقاق المعلن من الشركة، استالم نصيبه من 
توزيعات األرباح سواًء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة بعد عملية الطرح مع التحفظ أنه ال يمكن تقديم 
تأكيد عن توزيع أية أرباح أو توزيعات مستقبلية. ويحق للمساهم الحصول على نصيب من عوائد تصفية أصول 

الشركة عند التصفية وذلك بعد سداد مديونياتها. 

طرح  سيتم  األسهم،  فائض  في  واالكتتاب  السداد  فترة  خالل  الطرح  أسهم  كامل  سداد  يتم  لم  حال  في 
المزايدة  في  االشتراك  يكون  وبحيث  بورصة الكويت  خالل  من  تتم  مزايدة  في  قيمتها  المسدد  غير  األسهم 
قاصرًا على المواطنين الكويتيين من األشخاص الطبيعيين المسجلين في نظام العلومات المدنية لدى الهيئة 

العامة للمعلومات المدنية كما في يوم االكتتاب.

خيارات المواطنين الكويتيين المسجلين بالنسبة ألسهم الطرح

يكون للمواطنين الكويتيين المسجلين اللجوء إلى الخيارات التالية بالنسبة ألسهم الطرح:

االكتفاء بسداد قيمة األسهم الموزعة عليهم في أسهم الطرح  �

سداد قيمة أسهم أقل من التي تم توزيعها عليهم في أسهم الطرح وبما ال يقل عن الحد األدنى  �
لالكتتاب

غير  � األسهم  من  عدد  في  واالكتتاب  الطرح  أسهم  في  عليهم  توزيعها  تم  التي  األسهم  قيمة  سداد 
المسدد قيمتها وبما ال يجاوز الحد األقصى لالكتتاب

اإلمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة. �

الحد األدنى لالكتتاب

تم تحديد الحد األدنى لالكتتاب سهم )1( والذي يبلغ قيمته 100  فلس كويتي للمكتتب الواحد.
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الحد األقصى لالكتتاب

تم تحديد الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز سداد قيمتها أو االكتتاب فيها عن المواطن الكويتي المسجل 
هو   - المسجلين  الكويتيين  المواطنين  من   - وصايته  أو  بواليته  المشمولين  أحفاده  أو  أوالده  إلى  باإلضافة 
كويتي.  دينار  قيمتها 100,387.800   تبلغ  والتي  الطرح،  أسهم  من  يعادل %1  ما  أى  سهمًا،  عدد 1,003,878 
ويطبق الحد األقصى المذكور على إجمالي األسهم المكتتب فيها من األم وأبنائها القصر المشمولين بوصايتها، 
كما يطبق على إجمالي األسهم المكتتب فيها عن جميع األخوة القصر المشمولين بوصاية الهيئة العامة لشئون 

القصر.

فترة السداد واالكتتاب في فائض األسهم

الموافق  الثالثاء  يوم  صباح  من  التاسعة  الساعة  تمام  في  األسهم  فائض  في  واالكتتاب  السداد  فترة  تبدأ 
بتوقيت  الظهر  بعد  من  الواحدة  الساعة  عند  ديسمبر 2019  الموافق 1  األحد  يوم  في  وتنتهي  أكتوبر 2019   1

الكويت. 



أحكام وشروط وتعليمات الطرح
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أحكام وشروط وتعليمات الطرح

اتفاقية االكتتاب

لأوراق  الكويت  بورصة  شركة  أسهم  طرح  إدارة  عقد  بموجب  البائع  المساهم  مع  االكتتاب  وكيل  اتفق 
المالية الكتتاب المواطنين، وشرط استيفاء بعض الشروط ذات الصلة، ببذل العناية الالزمة من أجل العرض على 
المواطنين الكويتيين المسجلين لسداد قيمة األسهم الموزعة عليهم ولالكتتاب في فائض األسهم بسعر 
الطرح. وكيل االكتتاب غير ملتزم باالكتتاب بأي من األسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل المواطنين 

الكويتيين المسجلين.

إجراءات السداد واالكتتاب في فائض األسهم

أواًل: السداد واالكتتاب في فائض األسهم إلكترونيًا عن طريق موقع االكتتاب:

سداد  � المطلوب  األسهم  عدد  كان  إذا  األسهم  فائض  في  واالكتتاب  السداد  بعمليات  خاص  وهو 
مبلغ  قيمته  يعادل  وبما  سهم  ألف(  )مائة   100,000 عدد  عن  يزيد  ال  فيها  االكتتاب  أو  قيمتها 
أو  الرشد  لسن  البالغيين  المكتتبين  حالة  في  وذلك  أقل.  أو  كويتي  دينار  آالف(  )عشرة   10,000

القصر المشمولين بوالية األب1

يتيح الموقع المذكور أدناه االكتتاب في أسهم الطرح بما ال يجاوز عدد 100,000 )مائة ألف( سهم وبما يعادل 
قيمته مبلغ 10,000 )عشرة آالف( دينار كويتي أو أقل. ويتم السداد من خالل خدمة كي-نت )K-NET( خالل 

ساعات اليوم وخالل جميع أيام األسبوع، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم 1 أكتوبر 2019 وحتى 
الساعة الواحدة من ظهر يوم 1 ديسمبر 2019. 

يقوم المواطن بالتالي:

1 . )https://www.ipo.com.kw(:الدخول إلى موقع االكتتاب عن طريق الرابط

اختيار اكتتاب شركة بورصة الكويت. 2

يقوم المواطن الكويتي بتسجيل الرقم المدني ورقم المسلسل المبين في الجهة الخلفية من الهوية، . 3
ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المواطن الكويتي في السداد واالكتتاب من عدمه، ويقوم النظام 

بإظهار قائمة األوالد القصر المشمولين بوالية األب، إن وجد

يقوم المواطن الكويتي المسجل بتسجيل عدد األسهم المرغوب سداد قيمتها واالكتتاب فيها وذلك . 4
لنفسه وألوالده القصر، إن وجد

يتم تحويل المواطن الكويتي المسجل إلى صفحة السداد عن طريق خدمة كي-نت )K-NET( ، حيث يقوم . 5
عن  نيابة  بالسداد  آخر  شخص  يقوم  أن  يجوز  )وال  الخاص  حسابه  من  بالسداد  المسجل  الكويتي  المواطن 
المواطن الكويتي المسجل إال إذا كان وليًا طبيعيًا على القاصر “تراجع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب 

االكتتاب” ويتحمل المكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك(.
بالنسبة للبالغيين سن الرشد من المحجور عليهم يتم السداد واالكتتاب لهم من خالل القيم، وستعامل جميع عمليات السداد واالكتتاب التي تمت   1

لهؤالء األشخاص على أنها تمت من خالل القيميين عليهم ما لم يثبت العكس. 

أحكام وشروط وتعليمات الطرح
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ثانيًا: عمليات السداد واالكتتاب عن طريق مراجعة مقرات الجهة المستلمة وذلك لعمليات السداد 
واالكتتاب في عدد أسهم يتجاوز 100,000 )مائة ألف( سهم: 

1 .)https://www.ipo.com.kw( :الدخول إلى موقع االكتتاب عن طريق الرابط

اختيار اكتتاب شركة بورصة الكويت. 2

يقوم المواطن الكويتي بتسجيل الرقم المدني ورقم المسلسل المبين في الجهة الخلفية من الهوية، . 3
ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المواطن الكويتي في السداد واالكتتاب من عدمه، ويقوم النظام 

بإظهار قائمة األوالد القصر، إن وجد 

يقوم المواطن الكويتي المسجل بتسجيل عدد األسهم المرغوب سداد قيمتها واالكتتاب فيها وذلك . 4
لنفسه وألوالده القصر، إن وجد

الرقم . 5 المكتتب،  أسم  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  به  والموضح  االكتتاب”  طلب  “نموذج  طباعة  يتم 
المدني، وعدد األسهم المرغوب سداد قيمتها أو االكتتاب بها وذلك لنفسه وألوالده القصر وقيمتها.

يتوجه المكتتب إلى أحد مقرات الجهة المستلمة المذكورة في هذه النشرة، لسداد قيمة االكتتاب . 6
عن طريق جهاز كي-نت )K-NET( المربوط بحساب االكتتاب البنكي وتقديم المستندات المدرجة في بند 
“المستندات المطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب” في هذه النشرة وذلك خالل ساعات العمل الرسمية 
لمقرات الجهة المستلمة، المذكورة في قسم )“مقرات الجهة المستلمة”(، خالل أيام العمل الرسمية 
من األحد إلى الخميس، إبتداًء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، عدا اليوم األخير في فترة السداد واالكتتاب في 
فائض األسهم، حيث يكون السداد واالكتتاب متاحًا حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم 1 ديسمبر 2019.

إيداع . 7 إيصال  المكتتب  بتسليم  المستلمة  الجهة  تقوم  االكتتاب،  طلب  اكتمال  من  التأكد  بعد 
مقابل االكتتاب. 

كافة  به  )مرفقا  وسليم  كامل  بشكل  مكتماًل  االكتتاب  طلب  تقديم  في  المكتتبين  من  أي  إخفاق  حالة  في 
المستندات المساندة المطلوبة( في مقر الجهة المستلمة بعد سداد مبلغ االكتتاب المستحق كما هو مذكور 
بهذه النشرة، فإن طلب االكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغيًا وكأن لم يكن، علما بأنه ال يتم قبول 

مبالغ االكتتاب نقدًا. 

تبطل جميع عمليات السداد المتكررة كما تبطل جميع طلبات االكتتاب المتكررة، وتعتبر األسهم موضوع هذه 
االكتتاب  أو طلبات  السداد  اعتماد عمليات  الهيئة في  إخالل بحق  العمليات غير مسدد قيمتها، وذلك كله دون 

األسبق أو ذات القيمة األعلى.

ثالثا: السداد واالكتتاب في فائض األسهم لألشخاص المشمولين بوصاية الهيئة العامة لشئون القصر:

وهو خاص بعمليات السداد واالكتتاب في فائض األسهم في أي عدد من األسهم وذلك بالنسبة لأشخاص  �
المشمولين بوصاية الهيئة العامة لشئون القصر ، وذلك بحد أقصى 1% من أسهم الطرح للقاصر الواحد أو 

األخوة القصر مجتمعين.
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ويتم االكتتاب وفقًا لإلجراءات التالية:

1. يتم االكتتاب من خالل طلب موجه من الهيئة العامة لشئون القصر إلى هيئة أسواق المال ويسلم للشركة 
الكويتية للمقاصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به كشف بأسماء األشخاص المراد السداد 
واالكتتاب نيابة عنهم، وأرقام بطاقاتهم المدنية ورقم المسلسل، وعدد األسهم المطلوب تخصيصه لكل 

منهم، وما يفيد تحويل المبلغ اإلجمالي لجميع األسهم المبينة بالكشف لحساب االكتتاب.

2. تقوم الهيئة العامة لشئون القصر بتزويد الشركة الكويتية للمقاصة بأية معلومات أو مستندات 
تطلبها الشركة الكويتية للمقاصة بشأن المكتتبين.

رابعًا: السداد واالكتتاب في فائض األسهم للقصر غير المشمولين بوالية األب أو  وصاية الهيئة العامة 
لشئون القصر:

 وهو خاص بعمليات السداد واالكتتاب في فائض األسهم في أى عدد من األسهم وذلك  �
بالنسبة لألشخاص غير المشمولين بوالية األب أو وصاية الهيئة العامة لشئون القصر، وذلك 
بحد أقصى 1% من أسهم الطرح للقاصر الواحد أو األخوة القصر مجتمعين باإلضافة إلى األم 

المعينة وصية عليهم أو الجد المعين وليًا عليهم.

ويتم االكتتاب وفقًا لإلجراءات التالية: �

1. يتم االكتتاب من خالل تعبئة بيانات طلب االكتتاب المتوفر على الموقع االلكتروني الخاص بالطرح
.)www.kamconline.com( أو موقع وكيل االكتتاب )www.boursaipo.com(

2. يتم تسجيل عدد األسهم المرغوب سداد قيمتها واالكتتاب فيها وذلك لكل قاصر، على أن يتم إيراد جميع 
األخوة القصر في طلب واحد.

3. يتم طباعة نموذج طلب االكتتاب المشار إليه أعاله في البند رقم )1(.

4. تتبع ذات الخطوات الواردة بالبنود )6 و7( من الفقرة ثانيًا أعاله والخاص بعمليات السداد واالكتتاب عن طريق 
مراجعة مقرات الجهة المستلمة.

نموذج طلب االكتتاب

يجوز  فقط.  المسجلين  الكويتيين  المواطنين  على  األسهم  فائض  في  واالكتتاب  السداد  حق  ينحصر 
للمساهمين المسجلين الراغبين في السداد واالكتتاب سداد قيمة األسهم الموزعة عليهم واالكتتاب في 
فائض األسهم مع مراعاة الحد األقصى لالكتتاب ومن ثم تقديم نموذج طلبات االكتتاب خالل فترة السداد 
واالكتتاب في فائض األسهم عن طريق موقع االكتتاب أو في مقر الجهة المستلمة. يوافق كل مكتتب 
يحتفظ  االكتتاب.  طلب  نموذج  بيانات  كافة  بتقديم  ويقوم  النشرة  هذه  في  الواردة  والشروط  األحكام  على 
المساهم البائع بحقه في رفض أي نموذج طلب اكتتاب - كليًا أو جزئيًا في حال عدم استيفاء الطلب ألي 
حكم من أحكام الطرح أو عدم االتباع الحرفي والدقيق لتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل المثال ال الحصر، 
عدم التزام المكتتب بأحكام القانون واللوائح المطبقة، عدم سداد المكتتب لكامل قيمة مبلغ االكتتاب، عدم 
دقة أو عدم كفاية المعلومات في نموذج طلب االكتتاب أو عدم التزام المكتتب بأي من أحكام وشروط هذه 
النشرة أو نموذج طلب االكتتاب نفسه. لن يتم قبول أي تعديالت أو سحب أو إلغاء لنموذج طلب االكتتاب 
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بعد عملية السداد أو االكتتاب وتقديم الطلب. عند تقديم الطلب، يكون طلب االكتتاب بمثابة اتفاق ملزم قانونًا 
بين المكتتب والمساهم البائع. 

للمكتتبين  ملزمًا  فيه  عليها  المنصوص  والتعهدات  وشروطه  أحكامه  وكافة  االكتتاب  طلب  نموذج  يكون 
وعلى الُمحال إليهم والمتنازل إليهم ومديري أصولهم والمستفيدين إال في حال النص على خالف ذلك في 
هذه النشرة. كما يجب على المكتتب أن يقبل بعدد أسهم الطرح المخصص له شريطة أال يزيد العدد عن العدد 

المكتتب به والموضح في نموذج طلب االكتتاب الخاص به.

تكون كافة األحكام والشروط واستالم نماذج طلبات االكتتاب واالتفاقيات الناشئة عنها خاضعة لقوانين دولة 
الكويت ويجب تفسيرها وتطبيقها بالتوافق مع أحكام قوانين دولة الكويت. 

على المكتتب قراءة تعليمات االكتتاب بعناية قبل تسليم نموذج طلب االكتتاب. سُيعتبر توقيع نموذج طلب 
االكتتاب بمثابة عقد ملزم وموافقة على كافة أحكام االكتتاب.

تقديم نموذج طلب االكتتاب

في  يرغب  التي  الطرح  أسهم  عدد  االكتتاب  طلب  نموذج  في  يحدد  أن  المسجل  الكويتي  المواطن  على 
بعض  قيام  عدم  حال  في  المستحقة.  االكتتاب  مبالغ  كامل  بسداد  يقوم  وأن  فيها  واالكتتاب  قيمتها  سداد 
المواطنين الكويتيين المسجلين بسداد قيمة األسهم الموزعة عليهم، يتم تخصيص تلك األسهم، إن ُوجدت، 
للمواطنين الكويتيين المسجلين الذين اكتتبوا بعدد إضافي من أسهم الطرح بالزيادة عن العدد الذي تم 
المسدد  غير  األسهم  عدد  إجمالي  بين  والتناسب  النسبة  أساس  على  التخصيص  ويتم  عليهم،  توزيعه 

قيمتها وإجمالي عدد األسهم المكتتب فيها بالزيادة. 

االكتتاب الكلي أو الجزئي في أسهم الطرح

وكذلك  عليه  الموزعة  الطرح  أسهم  قيمة  كامل  سداد  في  يرغب  الذي  المسجل  الكويتي  المواطن  يقوم 
االكتتاب في فائض األسهم بسداد كامل مبالغ االكتتاب في أسهم الطرح التي يرغب في تخصيصها له وذلك 

خالل الفترة المخصصة للسداد واالكتتاب في فائض األسهم.

وال يجوز االكتتاب في كسور األسهم، وسوف يتم تقريب كسور األسهم إلى أقرب رقم صحيح. 

إذا لم يرغب المواطن الكويتي المسجل في سداد ما يخصه من أسهم الطرح خالل فترة السداد واالكتتاب 
المواطنين  من  لغيره  تخصيصها  ويتم  عليه  الموزعة  األسهم  في  نهائيًا  حقه  سقط  األسهم  فائض  في 

الكويتيين المسجلين الذين اكتتبوا في فائض األسهم.

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب للجهة المستلمة

االكتتاب  طلب  نموذج  تقديم  خالل  من  ستتم  التي  فائض األسهم  في  واالكتتاب  السداد  لعمليات  بالنسبة 
للجهة المستلمة، يتم تقديم نموذج طلب االكتتاب مرفقًا به الوثائق التالية للجهة المستلمة، وذلك حسب 
الحالة، وسيقوم الموظفون المتواجدون في مقر الجهة المستلمة بمطابقة الصورة مع األصل وإعادة األصل 

إلى المتقدم بالطلب.



33

شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. نشرة اكتتاب عام

متطلبات عامة من المكتتبين

� صورة من اإليصال الصادر عن وكيل المقاصة واإليداع يبين اسم المواطن والرقم المدني وعدد األسهم 	
التي يرغب في تخصيصها له.

� 	 )K-NET( إيصال سداد مبالغ االكتتاب الصادر من جهاز كي-نت

� أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتبين.	

� في حالة تقديم طلب االكتتاب من قبل وكيل عن المكتتب، فيجب أن تقدم أصل وصورة البطاقة المدنية 	
للوكيل وأصل وصورة من التوكيل وصورة البطاقة المدنية للمكتتب، ويجب أن تتسع صالحيات الوكيل 

لعملية االكتتاب أو لحق شراء األسهم أو األوراق المالية.

� أو المحجور 	 البطاقة المدنية للقاصر  أو المحجور عليه، يجب أن يقدم صورة  القاصر  في حالة االكتتاب عن 
عليه وأصل وصورة البطاقة المدنية للولي أو الوصي أو القيم والمستندات الدالة على إيقاع الحجر وتعيين 
، وبالنسبة  الولي هو األب  الوالية ما لم يكن  أو  الوصاية  الدالة على  المستندات  القيم وأصل وصورة من 
وأصل  باالكتتاب  سيقوم  لمن  والصادر  عنها  الصادر  التفويض  كتاب  فيقدم  القصر،  لشئون  العامة  للهيئة 

وصورة البطاقة المدنية لذلك الشخص وصورة البطاقة المدنية للمكتتب. 

ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقدًا. يتم دفع مبلغ االكتتاب بالكامل عند تقديم نموذج طلب االكتتاب لدى مقر 
الجهة المستلمة. يلتزم المكتتب بأن يتحقق من أن الخصم من الحساب قد ُنفذ - بالفعل - عند تقديم نموذج 
بحساب  مبالغها  تودع  لم  التي  واالكتتاب  السداد  عمليات  وتلغى  المستلمة،  الجهة  مقر  لدى  االكتتاب  طلب 

االكتتاب خالل موعد أقصاه ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم نموذج طلب االكتتاب.

إقرارات المكتتبين

يتعهد المكتتبون من خالل تقديم نموذج طلب االكتتاب بالتالي:

الموافقة على االكتتاب في أسهم الطرح بعدد األسهم المحدد في نموذج طلب االكتتاب، وأن نموذج ��
طلب االكتتاب نهائي ال يجوز الرجوع فيه.

اإلقرار بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.��

الموافقة على النظام األساسي وعقد تأسيس الشركة وعلى كافة شروط وأحكام االكتتاب الواردة في ��
هذه النشرة.

الموافقة على حق المساهم البائع ووكيل المقاصة واإليداع في رفض أي نموذج طلب اكتتاب في ��
أي من الحاالت المحددة في هذه النشرة.

القبول بأسهم الطرح المخصصة له )أو بعدد األسهم التي طلبها كحد أقصى( ويقر بقبوله بكافة شروط ��
وتعليمات االكتتاب الواردة في نموذج طلب االكتتاب وفي هذه النشرة.

التعهد بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل نموذج طلب االكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.��
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التخصيص 

يعلن المساهم البائع عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح بتاريخ 8 ديسمبر 2019. 

رفض طلب االكتتاب

تحتفظ كل من الهيئة ووكيل المقاصة واإليداع بحق رفض نموذج طلب االكتتاب في أسهم الطرح كليًا 
وأحكام  لشروط  أو  المطبقة  واللوائح  القانون  ألحكام  مخالفته  تبين  إذا  عليهما  مسئولية  أدنى  ودون  جزئيًا  أو 
االكتتاب ونشرة االكتتاب أو في حال عدم االلتزام التام والدقيق بتعليمات االكتتاب ومنها على سبيل المثال 
ال الحصر، عدم سداد المكتتب لكامل قيمة مبلغ االكتتاب دفعة واحدة في وقت االكتتاب، أو إذا كانت بياناته 
نموذج  كان  إذا  أو  صحيحة  غير  معلومات  متضمنة  أو  مقروءة  غير  أو  واضحة  غير  أو  كاملة  غير  دقيقة،  غير 
طلب االكتتاب مكررا أو إذا لم يستوفي الشروط والواجبات المبينة في كل من نشرة االكتتاب ونموذج طلب 

االكتتاب.

رد المبالغ إلى المكتتبين

يتم رد مبالغ االكتتاب عن الطلبات المرفوضة ومبالغ فائض االكتتاب،إن وجدت، دون فوائد أو مصاريف أو خصومات 
إلى المكتتبين خالل 15 يوم عمل من تاريخ التخصيص وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب الذي تم منه 

. )K-NET( السداد باستخدام بطاقة السحب اآللي كي-نت

في حال إلغاء الطرح كليًا أو جزئيًا، يقوم المساهم البائع بإيداع مبالغ االكتتاب في حساب مصرفي غير منتج 
للفائدة حتى تاريخ إعادة المبالغ إلى المكتتبين.

قابلية تحويل أسهم الطرح

ال يجوز تحويل أسهم الطرح إلى نوع آخر من األوراق المالية.

قابلية تداول أسهم الطرح

بعد انتهاء فترة االكتتاب والتخصيص النهائي ألسهم الطرح واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة 
ستقوم شركة بورصة الكويت بالعمل على إدراج وتداول أسهم الطرح في بورصة الكويت.
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الجدول الزمني المتوقع 

التاريخالحدث

يــوم االكتتــاب )اليــوم الــذي يتــم فيــه توزيــع أســهم 
الطــرح علــى المواطنيــن الكويتييــن المســجلين(

يوم األحد الموافق 8 سبتمبر 2019 

ــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائــض  ــة فت ــخ بداي تاري
األســهم

يوم الثالثاء الموافق 1 أكتوبر 2019

تاريــخ نهايــة فتــرة الســداد واالكتتــاب فــي فائــض 
ــهم  األس

يوم األحد الموافق 1 ديسمبر 2019

يوم األحد الموافق 8 ديسمبر 2019تخصيص أسهم الطرح

ــغ  ــن )أي المبال ــى المكتتبي ــاب إل ــغ االكتت رد مبال
الفائضــة لمــن لــم يحصــل علــى كامــل عدد األســهم 

المطلــوب مــن قبلــه(

يوم األحد الموافق 29 ديسمبر 2019

ــى تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت ــل عل ــت بالعم ــة الكوي ــركة بورص ــتقوم ش س
بعــد  الكويــت  بورصــة  فــي  الشــركة  إدراج 
اســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة 



أسباب الطرح واستخدام العوائد
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أسباب الطرح واستخدام العوائد
تشمل األسباب الرئيسية للعرض ما يلي:

نفاذا لنص المادة )33( من قانون الهيئة وتعديالته والقوانين واللوائح األخرى ذات صلة.��

قيام المساهم البائع “الهيئة” ببيع جميع أسهمه.��

تتضمن عملية طرح األسهم بيع 100,387,875 سهم عادي بحد أقصى من قبل المساهم البائع إلى المواطنين 
الكويتيين المسجلين، وسوف تبلغ حصيلة الطرح 10,038,787.500 د.ك. بحد أقصى من بيع األسهم، وبالتالي 

فإن الشركة لن تتلقى أي عائد من عملية طرح األسهم من قبل المساهم البائع.

الكويت  بورصة  شركة  أسهم  طرح  إدارة  عقد  على  بناًء  الطرح  مصروفات  سداد  مسؤولية  الهيئة  ستتولى 
لأوراق المالية الكتتاب المواطنين، الموقع بين الهيئة وشركة كامكو لالستثمار والتي تشمل تكاليف إدارة 

االكتتاب والمطبوعات الالزمة واالعالنات. 

أسباب الطرح واستخدام العوائد



وصف الشركة
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وصف الشركة

مقدمة

التأسيس

تأسست شركة بورصة الكويت لأوراق المالية ش.م.ك.ع. كشركة مساهمة كويتية عامة بموجب عقد التأسيس 
هيئة  مفوضي  مجلس  قرار  وبموجب  أبريل 2014   22 بتاريخ  لسنة 2014  برقم 2357  الموثق  األساسي  والنظام 
أسواق المال رقم )37( لسنة 2013 الصادر باجتماعه رقم )18( في تاريخي 10 ,2013/11/13 المنشور في الجريدة 
الرسمية في العدد رقم 1159 لسنة 2013، وذلك وفقًا للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال 
وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته “قانون الهيئة”. وتم قيد شركة بورصة الكويت بالسجل التجاري تحت رقم 
355538 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 طبقًا ألحكام قانون الشركات والئحته التنفيذية وطبقًا ألحكام قانون الهيئة والئحته 

التنفيذية. وتتولى شركة بورصة الكويت مزاولة نشاط بورصة األوراق المالية بدولة الكويت.

المقر الرئيسي

 - الكبير  مبارك  شارع   - الشرق   - المالية  لأوراق  الكويت  سوق  مبنى  هو:  للشركة  المسجل  الرئيسي  المقر 
الكويت، ص.ب. 1027 دسمان - 15461 الكويت، هاتف: 22992000 965+.

أغراض الشركة التي تأسست من أجلها وفقًا لنظامها األساسي:  

تشغيل بورصة أوراق مالية للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في األوراق المالية وإتباع اإلجراءات ��
الخاصة بالتداول وأداء الوظائف المعتاد أداؤها من قبل بورصات األوراق المالية.

تشغيل �� وأنشطة  مجاالت  في  االلكترونية  المعلومات  معالجة  وتطبيق  وتطوير  تصميم  خدمات  تقديم 
بورصات األوراق المالية. 

تقديم خدمات مساندة لحساب الغير في مجال نشاط األوراق المالية وبورصات األوراق المالية. ��

وإعداد �� أعضائها،  على  المطبقة  والقواعد  المالية  األوراق  بنشاط  المتعلقة  المالية  االستشارات  تقديم 
في  المشاركة  أو  بتأسيس  القيام  المالية.  األوراق  بورصات  نشاط  مجال  في  االقتصادية  الجدوى  دراسات 
تأسيس شركات داخل دولة الكويت أو خارجها من أنواع وكيانات قانونية مختلفة في نطاق أغراض الشركة 

وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

على �� الحصول  بعد  وذلك  المالية  األوراق  بورصات  نطاق  في  تعمل  التي  للشركات  المالية  األوراق  تملك 
موافقة الهيئة.

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تتعاون أو تساهم أو تشترك بأي وجه مع أسواق مالية مختلفة، أو ��
تعاونها على  التي  أو  المشابهة  األعمال  أو  األنشطة  أو  األعمال  نوع من  أي  تزاول  التي  والكيانات  الشركات 

تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، وفقًا للقوانين واللوائح المطبقة.

وصف الشركة
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يجوز للشركة استغالل الفوائض المالية المتوفرة عن طريق استثمارها في ودائع مصرفية أو أوراق مالية ��
حكومية سواء داخل الكويت أو خارجها. كما يجوز لها االستثمار في أوجه استثمار أخرى داخل دولة الكويت 

أو خارجها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

أي أغراض أخرى لبورصات األوراق المالية منصوص عليها في قانون الهيئة أو وفقًا ألي قرارات تصدرها الهيئة، ��
ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

اإلدراج

األسهم المطروحة غير مدرجة أو متداولة في أي سوق من أسواق األوراق المالية في الوقت الحالي. بعد 
انتهاء فترة االكتتاب وإتمام التخصيص النهائي ألسهم الطرح واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة، 

ستقوم شركة بورصة الكويت بالعمل على إدراج أسهم الطرح في بورصة الكويت لتداولها دون أي قيد.

هيكل رأس المال والمساهمين

رأس المال المصرح به والمدفوع

بلغ رأس المال المصرح به للشركة 60,000,000 دينار كويتي ويتألف من 600,000,000 سهمًا بقيمة 0.100 
دينار كويتي للسهم وذلك كما في 30 يونيو 2019.

وبلغ رأس المال الُمصدر والمدفوع للشركة 20,077,575 دينار كويتي موزعة على 200,775,750 سهمًا بقيمة 
0.100 دينار كويتي للسهم وذلك كما في 30 يونيو 2019.

حدود االقتراض

ليس لدى الشركة أي حدود اقتراض مفروضة في وثائقها التأسيسية. 

تاريخ الشركة

تأسست شركة بورصة الكويت في عام 2014. وفي أبريل 2016، دخلت شركة بورصة الكويت مرحلة انتقالية 
لتولي مسؤولية عمليات سوق الكويت لأوراق المالية. ومنذ تولي شركة بورصة الكويت إلدارة عمليات سوق 
الكويت لأوراق المالية، وقد تم العمل على ترقية البنية التحتية وبيئة األعمال في السوق إلى معايير دولية. 
وفي 5 أكتوبر 2016، منحت هيئة أسواق المال شركة بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية 
ومتطلبات  شروط  من  مجموعة  استيفاء  بعد  ذلك  وتحقق  المالية،  لأوراق  الكويت  سوق  محل  لتحل  رسمية 
نشاط  وتنظيم  المال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن  لسنة 2010  رقم 7  المال  أسواق  هيئة  لقانون  وفقًا  الترخيص 

األوراق المالية.

هيئة  قبل  من  وبمبادرة  للمقاصة  الكويتية  الشركة  مع  بالتعاون  الكويت،  بورصة  أطلقت  مايو 2017،  وفي 
من  وكجزء  السوق.  تطوير  مشروع  خالل  من  الكويتي  المال  رأس  سوق  على  تحويلية  تغييرات  المال،  أسواق 
عملية تحديث السوق هذه، قامت بورصة الكويت بتوحيد جميع القواعد واللوائح المتاحة ونشرت كتيب القواعد 

المحدث في 10 يناير 2018.
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ومنذ تأسيسها، دخلت شركة بورصة الكويت في العديد من الشراكات، بما في ذلك:

في مارس 2017: شراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتعزيز أمن بوابة معلومات الشركة؛��

في ديسمبر 2017: عضوية المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية؛��

في ديسمبر 2017: التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة “Sustainability Excellence” التي من شأنها ��
تحسين شفافية الشركات وإعطاء األولوية للقضايا البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات؛

في أكتوبر 2018: عضوية االتحاد الدولي للبورصات.��

تاريخ بورصة الكويت )سوق الكويت لألوراق المالية سابقًا(

تأسس سوق الكويت لأوراق المالية في عام 1977 كأول بورصة في منطقة الخليج. وفي أغسطس عام 1983، 
صدر مرسوم أميري ذو صلة بإعادة تنظيم بورصة الكويت كمؤسسة مالية مستقلة. وكانت بورصة الكويت 
الماضي،  القرن  وفي  الكويت.  في  والتنظيمية  االستثمارية  األنشطة  لجميع  الرسمية  التداول  منصة  بمثابة 
شرعت بورصة الكويت في مجموعة من التحسينات التكنولوجية التي تركز على المنتجات، بما في ذلك إطالق 
التداول اإللكتروني في نوفمبر 1995، والسوق اآلجل في أكتوبر 1998، وسوق العقود اآلجلة في أغسطس 
2003، والتداول عبر اإلنترنت في نوفمبر 2003. وكانت الكويت أول دولة في الخليج تقدم التداول اإللكتروني 

في سوق رأس المال.

وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت بموجب القانون رقم )7( لسنة 2010 وتعديالته )القانونان رقم )108( 
نقل  وأدى  وفعالة.  وشفافة  عادلة  بطريقة  المالية  األوراق  أنشطة  لتنظيم   )2015 لسنة  و)22(   2014 لسنة 
تقسيم  إلى  المال  أسواق  هيئة  إلى  المالية  لأوراق  الكويت  سوق  من  المالية  األوراق  تداول  تنظيم  أنشطة 
بتأسيس  المال  أسواق  هيئة  قامت  فقد  ولهذا،  الكويتي.  المال  رأس  لسوق  والتشغيلية  التنظيمية  الجوانب 
شركة بورصة الكويت في عام 2014، بناًء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم )37( لسنة 2013، 
كخطوة أولى في تنفيذ عملية تخصيص أسهم بورصة الكويت عماًل بالمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال.

الجيدة  الحوكمة  لتعزيز  اللوائح  من  العديد  المال  أسواق  هيئة  أصدرت  المال،  أسواق  هيئة  تأسيس  ومنذ 
للشركات والشفافية وقدرات إدارة المخاطر من قبل المشاركين في السوق. في نوفمبر 2015، أصدرت هيئة 
أسواق المال الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة المحدثة التي تتألف من ستة عشر “كتاب”، كل كتاب مخصص 
لمجال معين من التنظيم واإلشراف تحت اختصاص هيئة أسواق المال. ُصمم النموذج الجديد الذي تم تنفيذه 
لتوفير إرشادات أكثر وضوًحا لأشخاص الذين يقعون ضمن اختصاص هيئة أسواق المال والمشاركين في السوق 

والمستثمرين على حد سواء.

السوق  تصنيف  وتحديث  المخاطر  لتقليل  السوق  تطوير  برنامج  المال  أسواق  هيئة  أطلقت  مايو 2017،  وفي 
ضمن مؤشرات األسواق العالمية. يعتمد البرنامج على المبادئ التي يشملها قرار مجلس المفوضين رقم )72( 
لسنة 2016. ونظًرا لحجم التغييرات وتأثيرها على السوق، قررت هيئة أسواق المال تنفيذ المشروع على أربع 

مراحل. 

ونتيجة لذلك تم إدراج الكويت في مؤشرات األسهم العالمية اس اند بي داو جونز ضمن تصنيف األسواق الناشئة 
في ديسمبر 2018، وقبل ذلك في سبتمبر 2017، قامت فوتسي راسل بترقية سوق الكويت من تصنيف “ما 

دون الناشئة” إلى “األسواق الناشئة الثانوية”، اعتباًرا من سبتمبر 2018.
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البيئة التشغيلية العملية

يعتبر سوق رأس المال الكويتي من أقدم األسواق في المنطقة، حيث ظهر مع إنشاء سوق الكويت لأوراق 
المالية في عام 1977. منذ عام 2010، خضع سوق رأس المال في الكويت لتحوالت كبيرة منها تغيرات هيكلية 
رئيسية في 2016 حيث حلت شركة بورصة الكويت محل سوق الكويت لأوراق المالية كمشغل وحيد لبورصة 
لأوراق المالية. وشهد عام 2017 إطالق أول مرحلة من مشروع تطوير السوق، وهو البرنامج الذي بدأته هيئة 
أسواق المال لتوحيد دورات التسوية وتحديث ضوابط السوق،وفي عام 2018 تم إطالق المرحلة الثانية بنجاح 
من خطة تطوير السوق وأهم ما تضمنتها تقسيم السوق لثالث أسواق وإطالق مؤشرات جديدة ،تالها مؤخرًا 
في عام 2019 اإلنتهاء بنجاح من الجزء األول من المرحلة الثالثة لخطة تطوير السوق وأهم ما تضمنها إقراض 
واقتراض األسهم والبيع عالمكشوف باإلضافة إلى إطالق قواعد الصناديق العقارية المدرة للدخل )المتداولة( 

وصفقات المبادلة وتفعيل جلسة التداول بسعر اإلغالق.

هيكل أسواق المال

فيما يلي المشاركون الرئيسيون في قطاع األسواق المالية في الكويت:

هيئة أسواق المال

هي الجهة الرقابية للسوق الرأسمالية في الكويت، حيث تعمل على عمليات التطوير واإلشراف على أنشطة 
السوق الرأسمالية والمشاركين في السوق في دولة الكويت. وتهدف الهيئة إلنشاء بيئة استثمارية جاذبة 

تحظى بثقة المستثمرين.

األدوار والمسؤوليات

تتولى هيئة أسواق المال مسؤولية وضع التعليمات والضوابط الرقابية واإلشرافية لأسواق الرأسمالية استنادًا 
إلى مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة. وتضمن الهيئة التزام كل المشاركين في السوق بالتعليمات والضوابط 
لحماية المستثمرين والحد من المخاطر النظامية في أنشطة األوراق المالية. كما تشجع الهيئة على تطوير 

األسواق المالية ونشر الوعي العام، على سبيل المثال بدء وإدارة الهيئة لبرنامج تطوير السوق.

بورصة الكويت

هي سوق عامة لأوراق المالية تأسست لتحل محل سوق الكويت لأوراق المالية، وتسعى لتحقيق الشفافية 
والكفاءة وسهولة المشاركة لكل المشاركين في السوق.

األدوار والمسؤوليات

بورصة الكويت هي سوق األسهم الوحيدة المسجلة في الكويت، وتتمثل مهامها في ضمان مطابقة أوامر 
التداول وتسهيل معامالت السوق بين المتداولين. كما تساهم شركة بورصة الكويت في المسؤوليات الرقابية 
لهيئة أسواق المال بالنسبة لمراقبة استيفاء متطلبات اإلدراج، ومراقبة بعض عمليات التداول ومراقبة السوق 
وتحديدًا معامالت التداول غير االعتيادية واألشـخاص المطلعين. كما تدعم بورصة الكويت هيئة أسواق المال 

من خالل المشاركة في برنامج تطوير السوق.
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الشركة الكويتية للمقاصة

هي شركة خاصة مسؤولة عن أنشطة التقاص والتسوية والحفظ لسوق األوراق المالية الكويتي.

األدوار والمسؤوليات

بورصة  في  المتداولة  المالية  لأوراق  والحفظ  والتسوية  المقاصة  بأنشطة  للمقاصة  الكويتية  الشركة  تقوم 
االستثمار  وأمين  األسهم  سجالت  خدمات  الشركة  تقدم  كما  الدين.  وأدوات  المدرجة  غير  واألسهم  الكويت 
للمتداولين وشركات االستثمار والمستثمرين الدوليين. ويشمل ذلك خدمات حفظ األوراق المالية للمستثمرين 

المحليين واألجانب. وتساعد الشركة هيئة أسواق المال في تنفيذ برنامج تطوير السوق.

المستثمرون

األفراد،  هم  المستثمرين  من  رئيسية  مجموعات  ثالث  إلى  الرأسمالية  السوق  في  المستثمرون  يصنف 
والمؤسسات سواء محليين أو دوليين.

المستثمرون األفراد

يتكون غالبية المستثمرين األفراد من مواطنين كويتيين، ويستثمر معظمهم من خالل أحد الوسطاء، مع زيادة 
االهتمام بالتداول اإللكتروني. وهذه المجموعة هي أكبر المجموعات من حيث حجم وقيمة التداول.

المستثمرون المؤسسات

يتكون المستثمرون المؤسسات بصورة رئيسية من شركات االستثمار المحلية، وال يسمح ألي من هذه الشركات 
بالتداول مباشرة في السوق، ولكن من خالل أحد الوسطاء المحليين.

المستثمرون الدوليين

يأتي غالبية المستثمرين الدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي وهم من المستثمرين األفراد والمؤسسات.

الوسطاء

بلغ عدد الوسطاء للتداول في بورصة الكويت 10 وسطاء كما في أغسطس 2019.

األدوار والمسؤوليات

كل  تبدأ  أن  يجب  حيث  الكويت،  لبورصة  الوحيدين  الرسميين  التداول  أعضاء  هم  الوساطة  شركات  أو  الوسطاء 
يكون  أن  ويجب  التداول(.  وتسوية  تنفيذ  في  )الدعم  برعايتهم  تتم  األقل  على  أو  الوسطاء  لدى  التداول  عمليات 
الوسطاء مسجلين في بورصة الكويت، وعليهم االلتزام بكل السياسات واإلجراءات الرقابية. ويحظر على الوسطاء 

تقديم أي خدمات مطابقة مباشرة في الكويت، حيث يجب أن تتم كل معامالت التداول من خالل السوق.
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أمناء الحفظ

يتولى أمناء الحفظ مسؤولية التحقق من هوية المستثمرين الدوليين وتطبيق إجراءات أعرف عميلك، ويشمل 
ذلك فتح الحساب وحفظ األوراق المالية، فضاًل عن تسهيل أي تداول في سوق الكويت.

هيكل استثمارات الشركة

تستثمر الشركة في شركتين وهما الشركة الكويتية للمقاصة )شركة زميلة( وشركة بورصة الكويت لالستشارات 
اإلدارية االقتصادية وتقنية المعلومات )شركة تابعة(. ويوضح الجدول التالي حصة ملكية الشركة في كل من 

الشركتين آنفة الذكر وذلك كما في 30 يونيو 2019:

بلدالشركة
التأسيس

تصنيف
الشركة

سنة بدء 
االستثمار

الحصة
الملكية 
للشركة 
)بالنسبة 
المئوية(

التمثيل في 
مجلس اإلدارة*

3 من 27.7810%2016شركة زميلةدولة الكويتالشركة الكويتية للمقاصة

شركة بورصة الكويت لالستشارات 
اإلدارية واالقتصادية وتقنية 

المعلومات

100.0%2016شركة تابعةدولة الكويت
شركة ذات 
مسؤلية 
محدودة

* عدد أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل الشركة في مجلس إدارة الشركات الرئيسية.
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نبذة عن األنشطة واالستراتيجية

األنشطة الرئيسية

تمتلك الشركة ثالثة مصادر تشغيلية لإليراد باإلضافة إلى ثالثة مصادر غير تشغيلية، وهم كالتالي:

المصادر التشغيلية: �

إيرادات من رسوم االشتراك . 1

إيرادات حصة في عمولة تداول . 2

رسوم مختلفة وإيرادات أخرى. 3

المصادر غير التشغيلية: �

إيرادات استغالل فائض مساحات مبنى سوق الكويت لأوراق المالية. 1

حصة الشركة في نتائج أعمال شركة زميلة. 2

إيرادات فوائد. 3

المصادر التشغيلية

إيرادات من رسوم االشتراك

وسوق  الرئيسي  والسوق  األول  السوق  في  المدرجة  للشركات  السنوية  االشتراكات  رسوم  اإليراد  هذا  يمثل 
المزادات والتي يبلغ عددها 175 شركة كما في أغسطس 2019 باإلضافة إلى رسوم اشتراكات صناديق أنظمة 
االستثمار الجماعي وصناديق المؤشرات المتداولة والوسطاء وصناع السوق. وفيما يلي ملخص عن جدول رسوم 

االشتراك السنوية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2019: 

رسوم االشتراك السنوي للشركات المدرجة في السوق األول والسوق الرئيسي 

الرسوم المتغيرة
)تعتمد الرسوم على متوسط القيمة اليومية المتداولة للسوق(

الرسم الثابت
)دينار كويتي(

الرسم السنوي
5,000مضاعف متوسط القيمة اليومية المتداولة)دينار كويتي(

45,000 1- x0.5 إلىx0.25

35,0001- x1إلىx0.5

25,0001- x2.5إلىx1
 x2.5 وأكثر0
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تحسب الرسوم المتغيرة حسب مضاعف الحد األدنى للسيولة )متوسط القيمة اليومية المتداولة( في السوق 
في  موضح  هو  كما  السنوية  السوق  تقسيم  نتائج  إعالن  مع  السنوي  االشتراك  رسوم  جدول  عن  ويعلن  األول 

قواعد بورصة الكويت.

رسوم االشتراك السنوي للشركات المدرجة في سوق المزادات 

الرسم السنوي
مضاعف متوسط القيمة اليومية المتداولة)دينار كويتي(

25,000x0.6 1 إلى- x1

x0.6 -1 أو أقل35,000

تحسب الرسوم المتغيرة حسب مضاعف الحد األدنى للسيولة )متوسط القيمة اليومية المتداولة( في السوق 
في  موضح  هو  كما  السنوية  السوق  تقسيم  نتائج  إعالن  مع  السنوي  االشتراك  رسوم  جدول  عن  ويعلن  األول 

قواعد بورصة الكويت.

وفي كل الحاالت فإن الحد االقصى لرسم االشتراك السنوي للشركات المدرجة يبلغ 50,000 دينار كويتي. 

أما بالنسبة لرسوم إشتراك صناديق أنظمة االستثمار الجماعي وصناديق المؤشرات المتداولة فهي تبلغ 2000 
دينار كويتي سنويًا. 

إيرادات حصة في عمولة تداول

يمثل هذا اإليراد حصة شركة بورصة الكويت من عموالت التداول في السوق الرسمي. وفيما يلي ملخص عن 
جدول عموالت التداول في السوق الرسمي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2019: 

السوقالعموالتأدنى قيمة للعمولة 

السوق األول)0.10%( 250 فلس

السوق االرئيسي)0.15%(250 فلس

سوق المزادات)0.30%(250 فلس

وشركة   )%29( الكويت  بورصة  وشركة   )%70( الوسيط  بين  أعاله  المذكورة  التداول  عمولة  تقسيم  ويتم 
المقاصة )%1(

أما بالنسبة للصفقات الخاصة خارج نظام التداول )الصفقات المتفق عليها( )Off-Market Trades(، فإن عمولة 
الصفقة تبلغ 0.20% من قيمة الصفقة باإلضافة إلى رسوم تقديم طلب الصفقة الخاصة تبلغ قيمتها 100 دينار 
كويتي )50 د.ك يدفعها البائع و50 د.ك يدفعها المشتري(. ويتم تقسيم عمولة الصفقات المذكورة أعاله بين 

الوسيط )50%( وشركة بورصة الكويت )49%( وشركة المقاصة )%1(.



47

شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. نشرة اكتتاب عام

رسوم مختلفة وإيرادات أخرى

وتشمل الرسوم المختلفة رسوم نقل الملكية، رسوم االستحواذ، عمولة التداول لشركات غير مدرجة، اشتراكات 
ادخال أوامر البيع والشراء، ورسوم خدمة بيانات التداول. 

المصادر غير التشغيلية

إيرادات استغالل فائض مساحات مبنى سوق الكويت لألوراق المالية

خالل عام 2018 قامت الشركة بإبرام عقد مع وزارة المالية - إدارة أمالك الدولة - وبموجب ذلك العقد تقوم 
الشركة باستغالل مبنى سوق الكويت لأوراق المالية لمدة 10 سنوات بقيمة إيجارية تبلغ 1,409,460 دينار 
كويتي بواقع 140,946 دينار كويتي سنويًا. وتقوم الشركة بتأجير فائض المساحات في مبنى سوق الكويت 

لأوراق المالية لإلستفادة من إيراد اإليجار.

حصة المجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة

وتصنفها  للمقاصة  الكويتية  الشركة  في   %27.78 حوالي  تبلغ  ملكية  نسبة  الكويت  بورصة  شركة  تملك 
كشركة زميلة. ويكون لشركة بورصة الكويت حصة من نتائج وتوزيعات أرباح الشركة الكويتية للمقاصة تعادل 

نسبة ملكيتها المذكورة. 

إيرادات فوائد

تمتلك الشركة ودائع ألجل مقومة بالدينار الكويتي تم ربطها في بنك محلي لفترات أكثر من ثالث شهور. وكما 
في 30 يونيو 2019، تحمل الودائع معدل فائدة فعلي يتراوح بين 3.13% إلى 4.00% سنويًا وتستحق خالل اثني 
عشر شهرًا من تاريخ اإليداع. وتوفر هذه الودائع إيرادات غير تشغيلية إضافية للشركة على شكل إيرادات فوائد. 

استراتيجية األعمال

تهدف استراتيجية شركة بورصة الكويت إلى تنمية سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية من 
خالل تطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية، والتقنية التي من شأنها تعزيز مكانة السوق محليًا 
الكويت  بورصة  شركة  واصلت  وقد  الكويت 2035.  رؤية  تحقق  في  بفاعلية  يسهم  بشكل  وعالميًا  وإقليميًا 
خطتها االستراتيجية في عام 2018 والتي كانت قد بدأت سابقًا بعملية إعادة الهيكلة واستالمها رسميًا جميع 
مهام إدارة سوق الكويت لأوراق المالية، وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة حيث قامت بتنفيذ العديد 
اإلنجازات  من  العديد  الخطوات  هذه  خالل  من  وحققت  العالمية،  والمعايير  الممارسات  لمواكبة  الخطوات  من 
وجهة  الكويت  فيه  تكون  مشرق  استثماري  مستقبل  معالم  بوضوح  خطت  قد  بذلك  لتكون  المسبوقة،  غير 
استثمارية إقليمية وعالمية، معتمدة خطة من عّدة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها وهي على النحو التالي:
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خلق قاعدة مصدرين جاذبة:  .1
تم ذلك بإطالق عملية تقسيم السوق وإصدار قواعد إدراج جديدة بهدف رفع السيولة والتي أسهمت بزيادة 
 .)OTC( إقبال الشركات على اإلدراج وخلق فرص استثمارية بديلة كنظام تداول األوراق المالية غير المدرجة

توسيع قاعدة المستثمرين: .1
تم ذلك من خالل االلتزام بالممارسات والمعايير العالمية وإطالق الحمالت التوعوية وخلق فرص استثمارية 

بتنظيم ورعاية المؤتمرات والجوالت التسويقية حول العالم.

تطوير وطرح منتجات جديدة أكثر شمولية: .1
تم ذلك من خالل تطوير تكنولوجيا المعلومات حيث تم إستبدال الخوادم المتقادمة بخوادم حديثة وتطوير 
البنية التحتية للشبكات وأنظمة أمن وحماية المعلومات واإلطار العام إلستمرارية األعمال وموقع التعافي 
من الكوارث وفقًا للمعايير والمتطلبات العالمية وتم أيضا تطوير نظام التشغيل في نظام التداول، إضافة 
لذلك تم إنشاء وتطوير قواعد المنتجات التي تمنح المستثمر مجاالت أوسع لالستثمار تمهيدًا لتحويلها الى 

منتجات أكثر ربحية.

تطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية: .1
والشركات  المال  أسواق  بهيئة  العالقة  توطيد  على  العمل  مع  جديدة  إدراج  قواعد  طرح  خالل  من  ذلك  تم 
بعمل  األول  السوق  شركات  وإلزام  اإلفصاح  آلية  تحديث  خالل  من  الشفافية  وزيادة  السوق  في  المشاركة 

مؤتمرات محللين ربع سنوية.

وتسعى شركة بورصة الكويت من خالل تنفيذ هذه االستراتيجية إلى تعزيز المستوى الحالي لأداء المالي 
لتتماشى مع خطة تطوير السوق، وتمكين السوق الكويتي من المنافسة بشكل أفضل مع األسواق اإلقليمية 
الخاص  القطاع  وعمق  قوة  تعزيز  على  قادر  قوي  مالي  سوق  إيجاد  في  أيضًا  ذلك  يساعد  وسوف  المماثلة. 
والخدمات  المنتجات  تطوير  في  الكويت  بورصة  شركة  تستمر  وسوف  البعيد،  المدى  على  ونموه  الكويتي 

الجديدة، سواء بالنسبة للعمالء المصدرين أو المستثمرين.

مدة الشركة

مدة الشركة غير محدودة وتبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة.

إدارة الشركة

ونشاط  طبيعة  مع  يتناسب  رصن  بهيكل  جماعية  وبصورة  الكويت  بورصة  شركة  إدارة  مجلس  هيكل  يمتاز 
الشركة، إذ يتسم تشكيل المجلس بالتنوع في الخبرات والمؤهالت ألعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتهم في قطاع 
أسواق المال، متضمنًا ذلك اإللمام بالجوانب القانونية، الحوكمة، الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، اإلدارة المالية 

واالقتصادية وكذلك جوانب التخطيط االستراتيجي.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء، ويتم انتخابهم واختيارهم وفقًا ألحكام قانون الهيئة 
وقانون الشركات بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة على الترشيح.

وتكون مدة العضوية في مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد 
المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال األسباب وانتخاب مجلس جديد. 
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وينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، يحل محله عند غيابه. 

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

أن تتوافر فيه الشروط المتعلقة بقواعد الكفاءة والنزاهة - على النحو المبين بالالئحة التنفيذية لقانون  .1
الهيئة - طوال فترة عضويته.

فيما عدا أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا بصفته الشخصية أو  .1
يكون الشخص الذي يمثله مالكًا ألي عدد من أسهم الشركة.

الجمعية العامة

طريقة الدعوة

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة أيا كانت صفتها متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان 
بالالئحة  المحددة  الحديثة  اإلعالن  وسائل  من  وسيلة  بأي  أو  مرتين  اإلعالن  طريق  عن  االجتماع  إنعقاد 
التنفيذية لقانون الشركات، على أن يتم اإلعالن في المرة الثانية بعد مضي مدة ال تقل عن سبعة أيام من 

تاريخ نشر اإلعالن األول وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل.

ويجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابيا بجدول األعمال وبميعاد ومكان االجتماع قبل انعقاده بسبعة 
أيام على األقل، كما يجب إخطار الهيئة كتابيًا بجدول أعمال الجمعية - مرفقًا به المستندات المتعلقة 
بالبنود المدرجة على جدول األعمال - ومكان وزمان االجتماع قبل الموعد المحدد لالجتماع بعشرة أيام 

عمل على األقل. 

اختصاصات الجمعية العامة العادية

تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام 
األساسي للشركة للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية.

مع مراعاة أحكام قانون الشركات تختص الجمعية العامة العادية بالمسائل التالية: 

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية. .1

تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة. .1

تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة. .1

البيانات المالية للشركة. .1

اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح. .1

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. .1

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم .1
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تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة بذلك. .1

لمبادئ  .1 طبقًا  الصاة  ذات  األطراف  وتعرف  الصلة،  ذات  األطراف  مع  ستتم  أو  تمت  التي  التعامالت  تقرير 
المحاسبة الدولية.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية:

مع مراعاة أحكام قانون الشركات تختص الجمعية العامة غير العادية بالمسائل التالية: 

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. .1

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. .1

حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها. .1

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. .1

كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية ال يكون نافذًا إال بعد اتخاذ اجراءات الَشهر. ويجب الحصول على 
موافقة وزارة التجارة والصناعة والهيئة إذا كان القرار متعلقًا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها.

حسابات الشركة

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العامة - من بين المراقبين 
المسجلين لدى هيئة أسواق المال - وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.

وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد وفقًا للقانون.

توزيع األرباح

توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي: 

يقتطع 10% تخصص لحساب االحتياطي اإلجباري، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا اإلقتطاع إذا . 1
زاد االحتياطي اإلجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.

يقتطع سنويًا من األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس اإلدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، . 2
الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه األموال لشراء المواد واآلالت 

والمنشآت الالزمة أو إلصالحها، وال يجوز توزيع هذه األموال على المساهمين.

يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر إقتطاع نسبة من األرباح لمواجهة االلتزامات المترتبة على . 3
الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات اإلجتماعية. ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة 

ومستخدميها.
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يجوز أن يقتطع سنويًا، بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، نسبة ال تزيد عن . 4
10% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إختياري يخصص لأغراض التي تحددها الجمعية. 

على . 5 أرباحًا  الشركة  توزع  أن  يجوز  العادية،  العامة  الجمعية  وموافقة  اإلدارة  مجلس  إقتراح  على  بناء 
المساهمين، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقة، وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف 

عليها، وأال يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

انقضاء الشركة وتصفيتها 

 تنقضي الشركة بأحد األمور المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. كما تجري تصفية أموال الشركة 
عند انقضائها وفقًا لأحكام قانون الشركات وتعديالته والئحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في 
عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة، وال يجوز اتخاذ أي قرار بشأن حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو 

إنقضاؤها إال بعد موافقة هيئة أسواق المال.

الجهات التي تمارس الرقابة على الشركة

تخضع الشركة لرقابة هيئة أسواق المال طبقًا ألحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية، وتعديالتهما. 



هيكل الملكية
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هيكل الملكية
وفقًا للمادة 33 من قانون الهيئة وفي فبراير 2019، فقد تم اإلنتهاء من المرحلة األولى من عملية تخصيص 
محلية  شركات  بين  تحالف  على  الشركة  أسهم  من   %44 نسبة  بترسية  والمتمثلة  الكويت  بورصة  شركة 
إلى  الشركة  أسهم  من   %6 نسبة  تخصيص  إلى  باإلضافة  عالمي  مشغل  مع  الكويت  بورصة  في  مسجلة 
المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية. وبناًء على ما سبق، فيما يلي نسب ملكية المساهمين الذين يملكون 

في رأس المال المدفوع للشركة كما في 30 يونيو 2019: 

نسبة الملكية%المساهمون
عدد األسهم 

)بالمليون(

100.39 50.000هيئة أسواق المال 

28.93 14.407الشركة األولى لإلستثمار 

28.93 14.407شركة اإلستثمارات الوطنية

28.93 14.407مجموعة أرزان المالية للتمويل واإلستثمار

12.05 6.000المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

هيلينك اكستشينج - بورصة أثينا لأوراق المالية 
إس - إيه القابضة

0.779 1.56

ووفقًا للمادة 33 من قانون الهيئة ولإلنتهاء من عملية تخصيص شركة بورصة الكويت، يجب تخصيص نسبة 
50% من أسهم شركة بورصة الكويت المملوكة لهيئة أسواق المال  للمواطنين الكويتيين المسجلين. 

وبناًء على ما سبق، فيما يلي جدول يوضح نسب ملكية المساهمين بعد إتمام عملية الطرح: 

عدد األسهم )بالمليون(نسبة الملكية %المساهمون

28.93 14.407الشركة األولى لإلستثمار 

28.93 14.407شركة اإلستثمارات الوطنية

28.93 14.407مجموعة أرزان المالية للتمويل واإلستثمار

12.05 6.000المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

هيلينك اكستشينج - بورصة أثينا لأوراق المالية 
إس - إيه القابضة

0.779 1.56

100.39 50.000المكتتبين من المواطنين الكويتين المسجلين

هيكل الملكية



اإلدارة
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اإلدارة

مجلس إدارة الشركة 

طبقًا للنظام األساسي، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم 
وفقًا ألحكام قانون الهيئة وقانون الشركات بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة على الترشيح. وتكون مدة 
العضوية في مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد 
استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال األسباب وانتخاب مجلس جديد. وينتخب مجلس 

اإلدارة باالقتراع السري رئيسًا للمجلس ونائبًا للرئيس، يحل محله عند غيابه.

إدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  انتخاب  تم  لقد  الشركة.  إدارة  مجلس  أعضاء  بأسماء  بيان  أدناه  يلي  وفيما 
 .2019 ابريل   21 بتاريخ  المنعقد  العادية  العامة  للجمعية  السنوي  االجتماع  في  سنوات  ثالث  لمدة  الشركة 

وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة هو ص.ب 22235، الصفاة 13083، دولة الكويت.

السيد/ حمد مشاري الحميضي )رئيس مجلس اإلدارة، العمر 66 عامًا(

لدى السيد/ حمد مشاري الحميضي خبرة تمتد ألكثر من 42 عاما في الشؤون القانونية واإلدارية والمالية. بدأ 
ومن  االجتماعية  للتأمينات  العامة  للمؤسسة  القانونية  اإلدارة  في  المهنية  مسيرته  الحميضي  حمد  السيد/ 
ثم تدرج فيها في عدة مناصب إلى أن أصبح في عام 2014 مديرًا عامًا لها وحتى تاريخ 13 يناير 2019. شغل 
إقليمية  ومصرفية  مالية  مؤسسات  في  اإلدارات  مجالس  من  العديد  ورئاسة  عضوية  الحميضي  حمد  السيد/ 
ودولية أبرزها البنك األهلي المتحد )البحرين( والبنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( والبنك األهلي المتحد 
)دبي(، وشركة وفرة لالستثمار )نيويورك(. يترأس السيد/ حمد الحميضي لجنة الحوكمة، ويشغل عضوية اللجنة 
شهادة  على  حاصل  الحميضي  حمد  السيد/  الكويت.  بورصة  شركة  إدارة  مجلس  عن  المنبثقتين  التنفيذية، 

ليسانس في الحقوق والشريعة من جامعة الكويت.

السيد/ أحمد حمد الثنيان )نائب رئيس مجلس اإلدارة، العمر 51 عامًا(

لدى السيد/ أحمد حمد الثنيان خبرة تمتد ألكثر من 27 عاما في مجال اإلدارة المالية والمحاسبية بعدة قطاعات 
/ السيد  حاليا  يشغل  المالي.  التخطيط  في  الواسعة  للخبرة  باإلضافة  واالستثمار  التمويل  في  خاصة  مختلفة 

أحمد الثنيان منصب رئيس قطاع العمليات في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. قبل ذلك تقلد السيد 
الصندوق  في  اإلستثمار  مدير إدارة  نائب  مساعد  منصب  أبرزها  جهة  من  أكثر  في  عدة  مناصب  الثنيان  /أحمد 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ومدير المصروفات العامة واألصول في شركة االتصاالت المتنقلة “زين”. 
للتطوير  العالمية  إسكان  وشركة  أجيليتي،  شركة  إدارة  مجلس  عضوية  الثنيان  /أحمد  السيد  حاليا  يشغل  كما 
العقاري. يشغل السيد /أحمد الثنيان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت وعضو في لجنة 
الحوكمة ولجنة التدقيق المنبثقتين عن مجلس إدارة شركة بورصة الكويت. السيد /أحمد الثنيان حاصل على 

شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت.

اإلدارة
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السيد/ بدر ناصر الخرافي )عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي ، العمر 42 عامًا(

لدى السيد/ بدر ناصر الخرافي خبرة تمتد ألكثر من عشرين عاما في القطاع المالي والمصرفي والصناعي باإلضافة 
إلى قطاع اإلتصاالت. بدء مسيرته المهنية بمجموعة الخرافي وتقلد فيها العديد من المناصب القيادية إلى أن 
وصل إلى منصب مدير اللجنة التنفيذية في القطاع الصناعي لمجموعة الخرافي. يشغل السيد/ بدر الخرافي حاليا 
منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة اإلتصاالت المتنقلة “مجموعة زين”. كما يشغل أيضا 
رئيس  أبرزها  ودولية  إقليمية  إتصاالت  وشركات  وصناعية  مالية  لمؤسسات  اإلدارات  مجالس  من  العديد  عضوية 
مجلس إدارة شركة الخليح للكابالت والصناعات الكهربائية ونائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة اإلتصاالت المتنقلة 
السعودية )زين السعودية(، ومؤسسة إنجاز في الكويت، إضافة لذلك فإنه عضو مجلس استشاري الشرق األوسط 
في بنك كوتس وشركاه في المملكة المتحدة، وعضو في مجلس إدارة بنك الخليج، وشركة المرطبات التجارية 
)البحرين(،  القابضة  فوالذ  وشركة  البحرين(،  )يوسكو،  ستيل  للستانلس  المتحدة  وشركة  كوال(،  )كوكا  العالمية 
األوسط  الشرق  في  لالستدامة  الالجئين  مفوضية  مجلس  في  وعضو  البريطاني،  الكويتية  الصداقة  وجمعية 
وشمال أفريقيا المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون الالجئين. يترأس السيد/ بدر الخرافي اللجنة التنفيذية، 
بدر  السيد/  شركة بورصة الكويت.  إدارة  مجلس  عن  المنبثقتين  والمكافآت،  الترشيحات  لجنة  عضوية  ويشغل 
الخرافي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن إلدارة األعمال بالممكلة المتحدة، باإلضافة 

إلى شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.

السيد/ طالل جاسم البحر )عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، العمر 41 عامًا(

لدى السيد/ طالل جاسم البحر خبرة تمتد ألكثر من سبعة عشر عاما في القطاع المالي واإلستثمار والتطوير 
ونائب  والمنتجعات،  للفنادق  إيفا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  البحر  طالل  السيد/  يشغل  محليا،  العقاري. 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، وعضوية مجلس ادارة الشركة التجارية العقارية، 
والشركة األولى للتأمين التكافلي. أما دوليا، فيشغل منصب رئيس مجلس إدارة كل من شركة إيفا للفنادق 
والمنتجعات المتحدة )جنوب أفريقيا(، شركة االستثمارات المتحدة )البرتغال(، وشركة يوتل المتحدة )المملكة 
المتحدة(، وعضوية مجلس إدارة شركة المملكة - بيروت )لبنان(، وبورصة ميامي الدولية لأوراق المالية وشركة 
مجلس  رئيس  منصب  سابقا  البحر  طالل  السيد/  شغل  االمريكية(.  المتحدة  )الواليات  القابضة  الدولية  ميامي 
إدارة شركة اإلستشارات المالية الدولية، ورئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة كويت إنفست القابضة، 
ونائب رئيس شركة جيزان القابضة، ونائب رئيس شركة الديرة القابضة. يترأس السيد/ طالل البحر لجنة الترشيحات 
والمكافآت، ويشغل عضوية اللجنة التنفيذية، المنبثقتين عن مجلس إدارة شركة بورصة الكويت. السيد/ طالل 
البحر حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة لويوال ماري ماونت في الواليات المتحدة 

األميركية.

السيد/ فالح عبدهللا الرقبة )عضو مجلس إدارة - مستقل، العمر 62 عامًا(

يحظى السيد/ فالح عبدهللا الرقبة بخبرة واسعة تمتد ألكثر من 30 سنة في مجال األسواق المالية حيث عمل 
الشركة  في  أيضا  عمل  السوق.  مدير  آخرها  كان  المناصب  من  العديد  وتقلد  المالية  لأوراق  الكويت  سوق  في 
الكويتية للمقاصة وتقلد العديد من المناصب أهمها نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية. شغل السيد/ 
فالح الرقبة عضوية العديد من مجالس اإلدارت في شركات مالية وإستثمارية أهمها الشركة الكويتية للمقاصة 
والشركة الكويتية لإلستثمار. يترأس السيد/ فالح الرقبة لجنة التدقيق، ويشغل عضوية لجنة الحوكمة، المنبثقتين 
عن مجلس إدارة شركة بورصة الكويت. السيد/ فالح الرقبة حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من 
واإلقتصاد  التجارة  في  البكالوريوس  شهادة  إلى  باإلضافة  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  ماساتشوستس  جامعة 

والعلوم السياسية من جامعة الكويت.
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السيد /خالد وليد الفالح )عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، العمر 33 عامًا(

الفالح  خالد  السيد/  يشغل  الصناعي.  والقطاع  المالية  الخدمات  في  واسعة  خبرة  الفالح  وليد  خالد  السيد/  لدى 
حاليًا منصب مدير تطوير األعمال في شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده، باإلضافة لشغله منصب نائب 
قطاع  في  المهنية  مسيرته  خالل  سابقًا  وعمل  كابيتال.  مينا  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
التابع  اإلستثمارية  المنتجات  قسم  في  عمل  وكذلك  ساكس،  جولدمان  في  اإلستثمارية  المصرفية  الخدمات 
لشركة الوطني لإلستثمار. يشغل السيد/ خالد الفالح عضوية مجلس إدارة شركة اإلستثمارات الوطنية. يترأس 
بورصة  شركة  إدارة  مجلس  عن  المنبثقين  التدقيق  لجنة  عضوية  ويشغل  المخاطر،  لجنة  الفالح  خالد  السيد/ 
الكويت. السيد/ خالد الفالح حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا الجنوبية.

السيد/ بدر عبدالمحسن الجيعان )عضو مجلس إدارة - مستقل، العمر 47 عامًا(

اإلستشارات  مجال  في  عاما  وعشرين  أربعة  من  ألكثر  تمتد  بخبرة  الجيعان  بدرعبدالمحسن  السيد/  يحظى 
القانونية والمجالين المالي والمصرفي. السيد/ بدر الجيعان هو المؤسس والشريك الرئيسي في مكتب ميسان 
لإلستشارات القانونية في دولة الكويت. يشغل السيد/ بدر الجيعان حاليًا مناصب عدة في هيئات مالية رئيسية 
يشغل  الكويت(.  لدولة  السيادي  الثروة  )صندوق  لإلستثمار  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  منها، 
إدارة  مجلس  عن  المنبثقتين  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  المخاطر  لجنة  من  كل  عضوية  الجيعان  بدر  السيد/ 
جامعة  من  اإلقتصاد  علوم  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  الجيعان  بدر  السيد/  شركة بورصة الكويت. 
هارفارد في الواليات المتحدة األميركية مع مرتبة الشرف 1995 وشهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة 
أكسفورد في المملكة المتحدة مع مرتبة الشرف 1998 وشهادة الماجستير في الحقوق من جامعة أكسفورد 

في المملكة المتحدة مع مرتبة الشرف 2003.

السيد/ رائد جواد بوخمسين )عضو مجلس إدارة - مستقل، العمر 42 عامًا(

يحظى السيد/ رائد جواد بوخمسين بخبرة واسعة تمتد ألكثر من 20 سنة في المجال المصرفي والعقاري. حيث 
إدارة  مجلس  ورئاسة  الدولي،  الكويت  لبنك  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  حاليا  يشغل 
الشركة العربية لإلستثمار. كما يشغل أيضا السيد/ رائد بوخمسين عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات 
المشتركة  اآللية  المصرفية  الخدمات  وشركة  للتأمين،  وربة  وشركة  القابضة،  بوخمسين  شركة  ابرزها:  الرائدة 
العقارية،  السالمية  سوق  وشركة  )دبي(،  العقارية  ليان  وشركة  )مصر(،  الخليجي  المصري  والبنك  نت(،   - )كي 
وشركة كردت ون كويت القابضة. يشغل السيد/ رائد جواد بوخمسين عضوية لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس 
إدارة شركة بورصة الكويت. السيد/ رائد حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بوسطن 

في الواليات المتحدة األميركية.

يشغل بعض أعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت مناصب تنفيذية، أو معينين كأعضاء في مجالس إدارات 
شركات مدرجة في بورصة الكويت، إال أنه لم تنشأ حاالت تعارض مصالح في السابق نتيجة لذلك،وهذا يرجع إلى 
إلتزام بورصة الكويت بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته وباألخص الكتاب الرابع )بورصات األوراق المالية ووكاالت 
المقاصة( والتي تنص على وجوب إحتفاظ الشركة بمجموعة من السياسات واإلجراءات )المعتمدة من الهيئة( 
تمنع إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على معلومات عمالء وأعضاء بورصة الكويت وتفادي تعارض المصالح مع 

هؤالء العمالء واألعضاء. 
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وفيما يلي توضيح حول العالقات األسرية بين أعضاء مجلس اإلدارة:

السيد/ بدر ناصر الخرافي )عضو مجلس إدارة( هو ابن خالة السيد/ خالد وليد الفالح )عضو مجلس إدارة(��

وفيما يلي بيان بعدد ونسبة األسهم المملوكة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة كنسبة من رأس مال 
الشركة وذلك كما في 30 يونيو 2019:

ملكية مباشرةأعضاء مجلس اإلدارة
ملكية غير مباشرة 

عن طريق محافظ 
استثمارية

أسهم مخصصة 
لخيار تملك 

الموظفين لبعض 
أسهم الشركة 

األسهماالسم
النسبة 
المئوية

األسهم
النسبة 
المئوية

األسهم

-----السيد/ حمد مشاري الحميضي

-----السيد/ أحمد حمد الثنيان

-----السيد/ بدر ناصر الخرافي

-----السيد/ طالل جاسم البحر

-----السيد/ فالح عبدهللا الرقبة

-----السيد/ خالد وليد الفالح

-----السيد/ بدر عبدالمحسن الجيعان

-----السيد/ رائد جواد بوخمسين
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

في 31  المنتهيـة  المالية  للسنة  واليتهم(  )المنتهية  الشركة  إدارة  مجلـس  أعضاء  مكافــآت  بيان  يلي  فيما 
ديسمبر  في 31  المنتهيـة  للسنـة  الشركـة  إدارة  مجلـس  ألعضــاء  المتوقعـة  والمكـافـــآت  ديسمبـر 2018 

:2019

أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 

السنة المالية 2018 والتي تم دفعها في 
2019 )المبالغ بالدينار الكويتي(

8,000السيد/ سعد فيصل المطوع )رئيس مجلس اإلدارة(

8,000السيد/ سليمان براك المرزوق )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

8,000السيد/ د. صالح عبد هللا العثمان

8,000السيد/ حسام عبد الرحمن البسام

8,000السيد/ يعقوب يوسف ال بن علي

8,000السيد/ سليمان نبيل بن سالمة

5,333السيد/ باسل عبد الوهاب الزيد

5,333السيد/ سليمان الشاهين الربيع

2,667السيد/ طالل فهد الغانم )مستقيل(

2,667السيد/ فهد عبد العزيز الجار هللا )مستقيل(

64,000اإلجمالي

دينار  الف   24 اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  اللجان  إجتماعات  حضور  عن  المجلس  أعضاء  مكافآت  إجمالي  وبلغ 
كويتي عن السنة المنتهية في 2018.

وفيما يتعلق بالمكافآت المتوقعة ألعضاء مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 فلم 
تحدد بعد حيث لم يتم إحتساب المكافآت المتوقعة لغاية تاريخ إعداد النشرة.

ووفقا لما ذكرته الشركة ، ليس هناك سبب في هذه المرحلة للتشكيك في أن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
قد تختلف بنسبة مؤثرة في مجملها ما لم تختلف نتائج الشركة بشكل مؤثر؛ حيث أن النسبة المتعلقة باألداء 

قد تختلف وفق أداء الشركة.

مكافآت اإلدارة العليا

فيما يلي إجمالي المكافآت والمزايا السنوية الممنوحة لإلدارة العليا عن العام 2017 و2018 وتشمل الرئيس 
التنفيذي ورؤساء القطاعات التالية:

قطاع عمليات التداول. 1
قطاع األسواق. 2
قطاع تكنولوجيا المعلومات. 3
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قطاع االستراتيجية المؤسسية وتخطيط األعمال. 4
قطاع الشؤون القانونية واإلشراف على السوق. 5
قطاع إدارة المخاطر واإللتزام الرقابي والحوكمة. 6
قطاع الشؤون المالية. 7
قطاع الموارد البشرية والخدمات. 8

شريحة المكافآت العام
الثابتة

شريحة المكافآت 
المتغيرة

إجمالي المكافآت 
والمزايا السنوية

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

2017903.2257.61,160.8

20181,0031381,141

العقود المبرمة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وأي من شركاتها التابعة

ال يوجد عقود مبرمة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وأي من شركاتها التابعة.

العقود المبرمة مع الشركة والتي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة 
شخصية فيها

ال يوجد عقود مبرمة مع الشركة والتي يكون ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها.

اإلدارة التنفيذية للشركة

يوضح الجدول التالي بعض المعلومات فيما يتعلق باإلدارة التنفيذية للشركة كما في 30 يونيو 2019. إن عنوان 
العمل لكل عضو من اإلدارة التنفيذية هو على ص.ب 22235 ، الصفاة 13083، دولة الكويت.

الوظيفةالعمراالسم
سنوات العمل

مع المجموعة

4الرئيس التنفيذي بالتكليف44السيد/ محمد سعود العصيمي

49السيد/ أشرف سمير محمد
رئيس قطاع الشؤون القانونية واإلشراف 

على السوق
3

3رئيس قطاع عمليات التداول40السيد/ سعود جاسم بن عيد

4مدير أول إدارة الشؤون المالية63السيد/ محمد طاحون

4رئيس قطاع االسواق بالتكليف36اآلنسة/ نورة العبدالكريم

46السيد/ سيد شكيل حيدر
رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات 

بالتكليف
3
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وليس هناك أي تعارض مصالح محتمل بين مهام وواجبات المذكورين أعاله تجاه الشركة، ومصالحهم الخاصة 
أو واجباتهم ومهامهم األخرى.

السيد/محمد سعود العصيمي - الرئيس التنفيذي بالتكليف

بدأ  و  األسواق  لقطاع  كرئيسًا   2015 ديسمبر  في  الكويت  بورصة  شركة  في  بالعمل  العصيمي  السيد  بدأ 
العمل بمنصب الرئيس التنفيذي بالتكليف في إبريل 2019. ويتمتع السيد العصيمي بخبرة تزيد عن 19 عامًا 
مثل  والتمويل  االستثمار  مجال  في  معروفة  رائدة  شركات  في  التنفيذية  المناصب  من  العديد  خاللها  تقلد 
المركز المالي، شركة مينا العقارية، شركة ثروة لالستثمار، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة بورصة 
الكويت. علمًا بأنه حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة كارنيجي ميلون بالواليات المتحدة 
األمريكية عام )1999( ودرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة جانون بالواليات المتحدة 

األمريكية عام )1996(.

السيد/ أشرف سمير محمد - رئيس قطاع الشؤون القانونية واإلشراف على السوق

والتوجيه  بالقيادة  سمير  أشرف  السيد  يقوم  السوق،  على  واإلشراف  القانونية  الشؤون  قطاع  رئيس  بصفته 
االستراتيجي لإلدارة القانونية واإلدارة المعنية باإلشراف على السوق لضمان اإلدارة السليمة للحد من المخاطر 
القانونية وحماية نظام البورصة ونزاهته. كما يقوم باإلشراف على التحقيق في المخالفات المتعلقة بقواعد 
البورصة لضمان آلية تنسيق متكاملة مع هيئة أسواق المال وااللتزام باللوائح ذات الصلة. بدأ العمل كرئيس 
السيد  ويتمتع  أبريل 2016.  في  شركة بورصة الكويت  في  السوق  على  واإلشراف  القانونية  الشؤون  قطاع 
سمير بخبرة تزيد عن 25 عامًا قام خاللها بتقديم المشورة القانونية وتوجيه وتطوير القوانين واللوائح. كما ُعين 
السيد أشرف سمير كرئيس للجنة التي شكلتها هيئة أسواق المال لصياغة الالئحة التنفيذية للهيئة وتم تعيينه 
كعضو في اللجنة التي أنيط بها صياغة قانون الشركات وكما يقدم التوجهات االستراتيجية إلى فريق اإلدارة 
والقيادة في بورصة الكويت فيما يتعلق بالقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها. علمًا بأنه حاصل على درجة 

ليسانس الحقوق ودرجة الماجستير في قانون األعمال الدولية من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

السيد/ سعود جاسم بن عيد - رئيس قطاع عمليات التداول

بدأ السيد سعود بن عيد العمل كرئيسًا لقطاع عمليات التداول في شركة بورصة الكويت في إبريل 2016، وهو 
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وعلى درجة البكالوريوس 
التخصصية  التدريبية  الدورات  من  العديد  حضور  إلى  باإلضافة  أتالنتيك  فلوريدا  جامعة  من  األعمال  إدارة  في 
والمعتمدة في مجال أسواق المال. ويتمتع السيد سعود بن عيد بخبرة تزيد عن 16 عاما في مجال سوق األوراق 
المالية قام خاللها باألشراف على عمليات تداول األسهم وإدارة المشتقات وكذلك الرقابة على المحافظ المالية، 
في  عضوًا  لكونه  باالضافة  المالي،  الضمان  وصندوق  المالية  االوراق  تداول  عمليات  تسويات  لجنة  ترأس  كما 
فريق مهام التسليم والتسلم من سوق الكويت لأوراق المالية الى شركة بورصة الكويت وذلك بإشراف هيئة 
أسواق المال. وبصفته رئيسًا لقطاع عمليات التداول يقوم السيد سعود بن عيد باإلدارة واإلشراف على عمليات 
وشؤون  المدرجة  غير  المالية  واألوراق  المالية  والمشتقات  باألسهم  والمرتبطة  لها  التابعة  والمهام  التداول 
الوسطاء المقيدين في بورصة الكويت وكذلك اإلشراف على االختبارات الالزمة لنظام التداول للمحافظة على 

منصة تداول فعالة تخدم جمهور المتعاملين.
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السيد/ محمد طاحون - مدير أول إدارة الشؤون المالية

بصفته المسؤول عن اإلدارة المالية يقوم السيد طاحون بإعداد البيانات المالية الدورية للشركة وفقًا للمعايير 
المحاسبية الدولية، كذلك الميزانيات التقديرية والتدفقات المالية والعمل على اإلستدامة المالية طويلة األجل 
المشورة  المالية  اإلدارة  تقدم  كما  المالية.  السيولة  مستويات  استقرار  لضمان  وذلك  المالية  الممارسات  في 
لإلدارة العليا واإلدارات ذات الصلة فيما يخص مسار العمل. بدأ العمل مدير أول لإلدارة المالية في بورصة الكويت 
في نوفمبر 2015. ويتمتع السيد طاحون بخبرة تزيد عن 35 عامًا من الخبرة في القطاع المالي واإلستثماري 
والعقاري والمحافظ اإلستثمارية والرقابة المالية في شركة العقارات المتحدة وهي إحدى شركات مجموعة 
جامعة  من  محاسبة  شعبة  التجارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  بأنه  علمًا  القابضة.  الكويت  مشاريع 
الزقازيق في جمهورية مصر العربية عام 1977 وكذلك حاصل على شهادة محاسب مالي دولي معتمد من 

معهد استشارات األعمال المعتمد من فنكوفر كندا.

اآلنسة/ نورة العبدالكريم - رئيس قطاع األسواق بالتكليف

بدأت العمل في قطاع األسواق في يونيو 2015 وبدأت العمل بمنصب رئيس قطاع األسواق بالتكليف في 2019 
ابريل وبصفتها المسؤولة عن قطاع األسواق، تتولى االنسة العبدالكريم العديد من المهام والمسئوليات التي 
تعمل من خاللها على اإلرتقاء بمستوى األداء والتميز في هذا القطاع، كاإلشراف على خدمة العمالء وتطوير 
األعمال والمنتجات وأنشطة التسويق، والتعامل مع المصدرين والمستثمرين والجهات الرقابية لخلق فرص تجارية 
جديدة ودعم رؤية الشركة ومهمتها وكذلك أهدافها االستراتيجية. و تتمتع األنسة العبدالكريم بخبرة تزيد عن 
11 سنة في القطاع المالي واإلستثماري مثل الهيئة العامة لإلستثمار و شركة مانديت سفن اإلستشارية. علمًا 

بأنها حاصلة على درجة بكالوريوس إدارة األعمال تخصص تمويل من الجامعة األمريكية في الكويت.

السيد/ سيد شكيل حيدر - رئيس تكنولوجيا المعلومات بالتكليف

بدأ العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة بورصة الكويت في فبراير 2016 وبدأ العمل بمنصب 
في  عامًا  عن 20  تزيد  بخبرة  حيدر  السيد  ويتمتع  مايو 2019.  في  بالتكليف  المعلومات  تكنلوجيا  قطاع  رئيس 
إدارة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخدمات المالية وعمل في قطاع البورصة مثل مركز دبي المالي، شركة 
إسهام لأوراق المالية و ناسداك دبي. وقام السيد حيدر بقيادة مشاريع واسعة النطاق في هذة الشركات. علمًا 
بأنه حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من كلية دايارام جيثامال للعلوم ودرجة الماجستير في علوم 
الكمبيوتر من جامعة كارانشي. باإلضافة الى دبلوم دراسات عليا في علوم الكمبيوتر من معهد بترومان لعلوم 

الكمبيوتر في كراتشي, باكستان.

الموظفون

بلغ عدد موظفي شركة بورصة الكويت وشركتها التابعة 106 موظفًا وذلك كما في 30 يونيو 2019. 

الحوكمة

أي  في  األعمال  الستدامة  أساسي  أمر  الحوكمة  معايير  بأعلى  االلتزام  بأن  الكويت  بورصة  شركة  تؤمن 
مؤسسة. لذا تم ترسيخ ذلك ومنذ بداية التأسيس لضمان تنفيذ األعمال بعدالة ونزاهة وشفافية، لحماية مصالح 

المساهمين والمستثمرين.
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يتكون مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثالث سنوات، إذ يتألف  المجلس 
من خمسة أعضاء غير تنفيذين، وثالثة أعضاء مستقلين.

ونشاط  طبيعة  مع  يتناسب  رصين  بهيكل  جماعية  وبصورة  الكويت  بورصة  شركة  إدارة  مجلس  هيكل  يمتاز 
في  ومعرفتهم  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  والمؤهالت  الخبرات  في  بالتنوع  المجلس  تشكيل  يتسم  إذ  الشركة 
قطاع أسواق المال، متضمنًا ذلك اإللمام بالجوانب القانونية، الحوكمة، الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، اإلدارة 
المالية واالقتصادية وكذلك جوانب التخطيط االستراتيجي. كما هو موضح في الهيكل التفصيلي أدناه، ينبثق 
من مجلس إدارة الشركة خمس لجان وهم: اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المخاطر لجنة 

التدقيق، لجنة الحوكمة:

أمانة السر

لجنة التدقيق لجنة المخاطر لجنة التشريعات والمكافآت لجنة الحوكمةاللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

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

اللجنة التنفيذية. 1

حرصًا من مجلس اإلدارة على أداء دوره الرقابي واإلشرافي بشكل عام، تم تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/4/21، حيث تكون فترة العضوية هي نفسها فترة عضوية مجلس اإلدارة وبمدة 

ال تزيد عن ثالث سنوات.

تتولى اللجنة مسؤوليتها كلجنة إشرافية بمراجعة سير إنجاز استراتيجية الشركة وخطة العمل الخاصة بها، 
باإلضافة إلى اإلشراف على كافة المشاريع االستراتيجية للشركة المرتبطة بإطار عملها التشغيلي.

تجدر اإلشارة بأنه تم تحديد مسؤوليات ومهام اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل إعداد واعتماد الئحة اللجنة 
التنفيذية.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

مناقشة المبادرات المقدمة من رؤساء القطاعات التشغيلية في بورصة الكويت وإبداء الرأي والتوصية ��
للمجلس لإلعتماد.

مراجعة اللوائح المتعلقة بمبادرات ومنتجات بورصة الكويت تمهيدا لعرضها على مجلس اإلدارة لإلعتماد.��
مراجعة عروض أسعار المشاريع اإلستراتيجية والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.��
مناقشة التقارير الدورية الخاصة بسير إنجاز الخطط التفصيلية لتطويرالسوق.��
مناقشة خطة العمل والنموذج المالي للشركة التابعة لشركة بورصة الكويت.��
مراجعة حزمة التقارير الدورية المقترح تقديمها لمجلس اإلدارة من اإلدارة التنفيذية، والتوصية باعتمادها.��
المراجعة السنوية لالئحة اللجنة.��
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أعضاء اللجنة:

السيد/ بدر ناصر الخرافي )رئيس اللجنة(��

السيد/ حمد مشاري الحميضي��

السيد/ طالل جاسم البحر��

لجنة الترشيحات والمكافآت. 2

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/4/21، حيث تكون فترة العضوية 
هي نفسها فترة عضوية مجلس اإلدارة وبمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

تتحمل اللجنة مسؤولية تقديم توصيات بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة االنتخاب في الجمعية العامة، هذا 
مراجعة  مسؤولية  اللجنة  تتولى  كما  اإلدارة.  مجلس  أعضاء  ألداء  السنوي  الذاتي  التقييم  عمل  إلى  باإلضافة 
بالشركة،  الخاصة  األجل  طويلة  االستراتيجية  لأهداف  وفقًا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت 

باإلضافة إلى المهام المتعلقة بترشيح الوظائف واجبة التسجيل وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال. 

تجدر اإلشارة بأنه تم تحديد مسؤوليات ومهام اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل إعداد واعتماد الئحة لجنة 
الترشيحات والمكافآت.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.��
مراجعة معايير اختيار أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي والتوصية باعتمادها.��
مراجعة آلية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والتوصية باعتمادها.��
إعداد أوصاف وظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة.��
مراجعة سياسة الموارد البشرية والتوصية باعتمادها.��
إجراء مقابالت شخصية للمرشحين بمناصب اإلدارة العليا، والتوصية بتعيين أصحاب الكفاءات.��
مراجعة العروض الوظيفية لمناصب اإلدارات العليا.��
إدارة عملية التقييم الذاتي السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة والمجلس واللجان.��
وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.��
وشريحة �� الثابتة،  المكافآت  شريحة  مثل  التنفيذية،  لإلدارة  منحها  سيتم  التي  المكافآت  شرائح  تحديد 

المكافآت المرتبطة باألداء.
التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة المستقل.��
مراجعة أسس تقيم أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية للشركة.��
إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تمهيدًا ��

لعرضه على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.
المراجعة السنوية لالئحة اللجنة.��
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أعضاء اللجنة:

السيد/ طالل جاسم البحر )رئيس اللجنة(��

السيد/ بدر ناصر الخرافي��

السيد/ بدر عبدالمحسن الجيعان��

لجنة إدارة المخاطر. 3

تم تشكيل لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس بتاريخ 2019/04/21 بشكل يتوافق مع المتطلبات التنظيمية 
والرقابية، حيث تكون فترة العضوية هي نفسها فترة عضوية مجلس اإلدارة وبمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته تجاه إدارة المخاطر من خالل تقييم ومتابعة 
إطار المخاطر ونزعة المخاطر واستراتيجية المخاطر التي تتوافق مع استراتيجية الشركة.

تجدر اإلشارة بأنه تم تحديد مسؤوليات ومهام اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل إعداد واعتماد الئحة لجنة 
المخاطر.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

� مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر.	
� مراجعة الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة المخاطر.	
� مراجعة سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة والتأكد من تنفيذها.	
� مراجعة اإلطار العام لخطة استمرارية العمل وخطة التعافي من الكوارث والسياسة الخاصة بها.	
� الشركة 	 في  المقبولة  المخاطر  مستوى  وتقييم   )Risk Appetite( المخاطر  ونزعة  المخاطر  مراجعة 

وعرضها على المجلس لإلعتماد.
� مراجعة تقارير إدارة المخاطر الدورية حول تقييم وقياس المخاطر باإلضافة إلى خطة تجنب المخاطر.	
� تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة.	
� إعتماد خطة إدارة المخاطر.	
� تقييم أداء إدارة المخاطر ومسؤول إدارة المخاطر.	
� المراجعة السنوية لالئحة اللجنة.	

أعضاء اللجنة:

السيد/ خالد وليد الفالح )رئيس اللجنة(��

السيد/ بدر عبدالمحسن الجيعان��

السيد/ رائد جواد بوخمسين��
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لجنة التدقيق. 4

حرصًا من مجلس اإلدارة على أداء التزاماته فيما يتعلق باإلشراف على جودة وسالمة الممارسات المحاسبية 
والتدقيق والرقابة الداخلية تم تشكيل لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس بتاريخ 21 إبريل2019 بما يتوافق 
مع المتطلبات التنظيمية والرقابية، حيث تكون فترة العضوية هي نفسها فترة عضوية مجلس اإلدارة وبمدة 

ال تزيد عن ثالث سنوات.

تقوم اللجنة بدورها الرقابي والمتمثل في مساندة مجلس االدارة في الرقابة واإلشراف على كفاءة واستقاللية 
عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للشركة باإلضافة إلى اإلشراف على إعداد البيانات المالية الدورية 

وتقارير مراجعة نظم الرقابة الداخلية.

تجدر اإلشارة بأنه تم تحديد مسؤوليات ومهام اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل إعداد واعتماد الئحة لجنة 
التدقيق.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

� التوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعيين مسؤول التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه.	
� مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي.	
� مراجعة الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي.	
� مراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية والتوصية لمجلس اإلدارة باعتمادها.	
� مراجعة دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي.	
� مراجعة وإقرار خطة عمل إدارة التدقيق الداخلي المستندة على تقييم المخاطر.	
� تدقيق 	 مكتب  من  الشركة  داخل  المطبق  الداخلية  الرقابة  نظم  كفاية  مدى  يتضمن  تقرير  إعداد  طلب 

ُمستقل.
� مراجعة مدى مالئمة تغطية التأمين على أصول الشركة.	
� إعداد التقرير السنوي إلدارة التدقيق تمهيدا لتالوته في الجمعية العامة.	
� تقييم أداء مدير التدقيق الداخلي.	
� متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي، والتحقق من استقالليته.	
� اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ 	

األعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
� بشأن 	 الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  قد  أنه  من  والتأكد  الداخلي،  التدقيق  تقارير  نتائج  مراجعة 

المالحظات الواردة في التقارير.
� تقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأن إعادة تعيينه وتحديد أتعابه.	
� التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات الصلة.	
� دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	
� المراجعة السنوية لالئحة اللجنة.	

أعضاء اللجنة:

السيد/ فالح عبدهللا الرقبة )رئيس اللجنة(��

السيد/ أحمد حمد الثنيان��

السيد/ خالد وليد الفالح��
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لجنة الحوكمة. 5

تم تشكيل لجنة الحوكمة المنبثقة عن المجلس بتاريخ 2019/04/21، حيث تكون فترة العضوية هي نفسها 
فترة عضوية مجلس اإلدارة وبمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.

تتولى اللجنة مسؤولية التأكد من أن الشركة تقوم باتباع وتطبيق منظومة الحوكمة على أكمل وجه، باإلضافة 
لمساندة المجلس ولجانه في اإلشراف على بناء وتطوير منظومة الحوكمة وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال 

والممارسات الرائدة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

التأكد من أن إطار عمل الحوكمة المعتمد والمطبق بالشركة يتوافق مع تعليمات الحوكمة الصادرة ��
عن هيئة أسواق المال.

اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة.��
مراجعة تقرير الحوكمة للعرض في الجمعية العمومية.��
مراجعة لوائح مجلس اإلدارة والتأكد من احتوائها لكافة التعليمات الرقابية.��

أعضاء اللجنة:

السيد/ حمد مشاري الحميضي )رئيس اللجنة(��

السيد/ فالح عبدهللا الرقبة��

السيد/ أحمد حمد الثنيان��



الشركات الرئيسية
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الشركات الرئيسية

الشركة الكويتية للمقاصة - ش.م.ك. )مقفلة(

تأسست الشركة الكويتية للمقاصة كشركة مساهمة كويتية )مقفلة( بتاريخ 19 سبتمبر 1982 بموجب عقد 
تأسيس موثق لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تحت رقم 1689/ ز/ جلد 4، وبتاريخ 20 سبتمبر 
إن  للشركة.  التأسيسية  العامة  الجمعية  لقرار  وفقًا  نهائيًا  للمقاصة  الكويتية  الشركة  قيام  إعالن  تم   1982
الشركة خاضعة إلشراف هيئة أسواق المال طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم 

نشاط األوراق المالية وتعديالته.

وقد بلغت حصة الملكية المجمعة للشركة في الشركة الكويتية للمقاصة نسبة 27.78% وذلك كما 
في 30 يونيو 2019. 

إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي:

القيام بكافة عمليات التقاص بين عمليات تداول األوراق المالية والمبالغ المترتبة عليها وتقديم كافة الخدمات 
اإلئتمانية والفنية المتصلة أو المرتبطة أو الناتجة عن هذا النشاط ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض القيام 
باألعمال المذكورة صراحة في هذا النظام وبما يلزم ذلك من أعمال أخرى سواء لحسابها أو لحساب عمالئها 

في داخل الكويت أو خارجها وعلى وجه الخصوص األعمال التالية:

إجراء التقاص في عمليات بيع وشراء األوراق المالية والمبالغ المترتبة أو الناتجة عن هذه العمليات.��
وفتح �� خاصة  سجالت  في  نشاطها  نطاق  في  الداخلة  المالية  األوراق  تداول  عمليات  وتسجيل  قيد  إجراء 

حسابات لعمالئها في هذا الشأن وتقديم كافة الخدمات الفنية المتصلة بهذا الغرض.
قبول األوراق المالية على سبيل األمانة والضمان وحفظها لديها، والمحافظة لحساب عمالئها على كافة ��

الحقوق واإلمتيازات الخاصة بهذه األوراق.
بيع وشراء ورهن األوراق المالية المحفوظة لديها لحساب عمالئها بناء على تعليماتهم الخاصة.��
الوساطة في عمليات اإلقراض واإلقتراض لحساب عمالئها لغرض إتمام عمليات بيع وشراء األوراق المالية ��

مع التأكد من تقديم عمالئها الضمانات الكافية لعملية اإلقراض واإلقتراض.
إجراء الدراسات اإلحصائية عن حجم عمليات التداول في سوق األوراق المالية وتقديم البحوث واإلقتراحات ��

بشأن تطوير السوق المالية ورواجها.
إستغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل ��

شركات وجهات متخصصة.
القيام بمهام أمين اإلستثمار.��
اإليداع المركزي لأوراق المالية وحفظها ونقل الملكية واألمور المتعلقة بها.��
أمانة العدل.��
حفظ األصول المكونة ألنظمة اإلستثمار الجماعي.��
إدارة عمليات االكتتاب لكافة األوراق المالية.��
القيام بمهام مراقب االستثمار.��
تأسيس الشركات الخاصة بأغراض الشركة األم فقط.��
يجوز للشركة األم أن تكون لها مصلحة أو تشترك أو تتعاون بأي وجه مع الهيئات والمؤسسات التي تزاول ��

أعمااًل شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه 
الهيئات أو أن تلحقها.

الشركات الرئيسية
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ملخص مالي:

تم استخالص المعلومات المالية المبينة أدناه من البيانات المالية المدققة المجمعة للشركة الكويتية للمقاصة 
للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 والمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019. يتم إعداد البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في دولة الكويت. 

بالمليون دينار كويتي

كما في 
وللسنة 

المنتهية 
في 31 

ديسمبر 
2016

كما في 
وللسنة 

المنتهية 
في 31 

ديسمبر 
2017

كما في 
وللسنة 

المنتهية 
في 31 

ديسمبر 
2018

كما في 
وللستة 

أشهر 
المنتهية 

في 30 
يونيو 2018

كما في 
وللستة 

أشهر 
المنتهية 

في 30 
يونيو 2019

42.21 42.13 41.37 44.59 44.08  مجموع الموجودات*

6.17 7.61 5.38 7.70 6.26  مجموع المطلوبات*

36.03 34.52 36.00 36.90 37.82  مجموع حقوق الملكية*

5.13 3.65 8.20 7.86 7.56  مجموع إيرادات 

مجموع المصاريف واألعباء 
3.04  3.00 5.95 5.70 5.21 األخرى 

مجموع الدخل الشامل 
2.04 2.160.65 2.141.93 للفترة 

*كما في 1 يناير 2017 )معدل(

شركة بورصة الكويت لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية وتقنية المعلومات )ذ.م.م.( 

مسؤولية  ذات  شركة   - المعلومات  وتقنية  واإلقتصادية  اإلدارية  لالستشارات  الكويت  بورصة  شركة  تأسست 
محدودة - وفقًا لعقد تأسيس رقم 2934 بتاريخ 18 يوليو 2016، وقد تم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

367901 بتاريخ 26 يوليو 2016 )تاريخ التأسيس( تم إعالن تأسيس الشركة نهائيًا في ذلك التاريخ.

ويقع المقر الرئيسي لشركة بورصة الكويت لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية وتقنية المعلومات في القبلة، 
قطعة 6، مبنى 59، دولة الكويت.

وقد بلغت حصة الملكية الفعلية للشركة في شركة بورصة الكويت لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية وتقنية 
المعلومات نسبة 100% بالمائة وذلك كما في 30 يونيو 2019. 
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وتتمثل األغراض األساسية التي تأسست من أجلها الشركة في:

استشارات إدارية.��
استشارات إقتصادية.��
استشارات تقنية المعلومات.��
أن الشركة مملوكة بنسبة 100% لشركة بورصة الكويت لأوراق المالية )“الشركة األم”(.��

ملخص مالي:

الكويت  بورصة  لشركة  المجمعة  المدققة  المالية  البيانات  من  أدناه  المبينة  المالية  المعلومات  استخالص  تم 
حتى  التأسيس(  )تاريخ   2016 يوليو   26 من  للفترة  )ذ.م.م.(  المعلومات  وتقنية  واإلقتصادية  اإلدارية  لإلستشارات 
الكويت  بورصة  لشركة  المالية  البيانات  إعداد  يتم   .2018 ديسمبر  في31  المنتهية  وللسنة   2017 ديسمبر   31
لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية وتقنية المعلومات )ذ.م.م.( وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة في 

دولة الكويت. 

بالمليون دينار كويتي
كما في وللسنة 

المنتهية في 31 
ديسمبر 2016

كما في الفترة 
من 26 يوليو 

2016 )تاريخ 
التأسيس( حتى 31 

ديسمبر2017

كما في وللسنة 
المنتهية في 31 

ديسمبر2018

0.35 0.21 - مجموع الموجودات 

0.35 0.21 - مجموع المطلوبات 

0.00 0.00 - مجموع حقوق الملكية 

1.46 0.52 - اإليرادات 

)1.46()0.52(- إجمالي المصروفات واألعباء األخرى 

 -)0.00(-إجمالي الخسارة الشاملة للسنة / للفترة



هيكل رأس المال والقروض
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هيكل رأس المال والقروض

إلى  باإلضافة  المالية،  لأوراق  الكويت  بورصة  لشركة  المساهمين  وحقوق  االلتزامات  التالي  الجدول  يوضح 
حسابات  من  )الفعلية(  يونيو 2019  في 30  كما  المالية  المعلومات  استخراج  تم  الطرح.  بعد  لما  صورية  أرقام 

اإلدارة غير المجمعة وغير المدققة للشركة وذلك كما في 30 يونيو 2018:

بالمليون دينار كويتي
كما في 30 يونيو 2019

)الفعلية(
كما في 30 يونيو 2020 

)بعد الطرح( -  )أرقام صورية(

حقوق المساهمين

20.0820.08رأس المال

0.450.45احتياطي إجباري

0.450.45احتياطي اختياري

)0.03()0.03(حصة المجموعة من الشركات الزميلة

5.425.42أرباح مرحلة / )خسائر متراكمة(

26.3726.37إجمالي حقوق الملكية

--قروض

--إجمالي القروض
26.3726.37إجمالي القروض وحقوق الملكية*

* رأس المال هو مجموع إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 

هيكل رأس المال والقروض



توزيعات األرباح الخاصة بالشركة



75

شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع. نشرة اكتتاب عام

توزيعات األرباح الخاصة بالشركة 
فيما يلي بيان توزيع حصص األرباح لدى الشركة في السنوات األربع الماضية:

توزيع األرباح

للسنة 
المنتهية في 

31 ديسمبر 
2015

للسنة 
المنتهية في 

31 ديسمبر 
2016

للسنة 
المنتهية في 

31 ديسمبر 
2017

للسنة 
المنتهية في 

31 ديسمبر 
2018

تاريخ موافقة الجمعية 
21 ابريل 192019 ابريل 2018--العمومية

----التوزيعات النقدية

5%5%--أسهم المنحة

توزيعات األرباح الخاصة بالشركة
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ملخص مالي عن الشركة

نظرة عامة

ما لم يذكر خالف ذلك، فإنه قد تم استخالص بيانات المركز المالي المجمعة كما في 30 يونيو 2019، وبيان 
المالية  المعلومات  من  يونيو 2019  و30  يونيو 2018  في 30  المنتهية  أشهر  الستة  لفترتي  المجمع  الدخل 
المرحلية المجمعة المكثفة وغير المدققة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. كما تم 
استخالص بيانات المركز المالي المجمعة كما في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 من 
البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. أما بالنسبة لبيان 
الدخل المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 فقد تم استخالصها من البيانات المالية المجمعة 
المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وقد تم استخالص بيان الدخل المجمع للسنتين 
الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 من البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 

في البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، قامت الشركة بإثبات 
نصيبها من تسويات لسنوات سابقة ناتجة عن تسويات قامت الشركة الكويتية للمقاصة )شركة زميلة( بإثباتها 

بأثر رجعي. وأن هذه التسويات تتعلق برد الفوائد المحتسبة على أموال العمالء.

المالية  للسنوات  للشركة  المدققة  المجمعة  المالية  البيانات  إضافة  تم  فقد  والمقارنة،  اإلشارة  وبغرض 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 وكذلك المعلومات المالية المرحلية 
المجمعة المكثفة وغير المدققة للشركة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 و30 يونيو 2019 في 

هذه النشرة األساسية.

بيـان الدخـل المجمـع 

كويتي  دينار  مليون  الشركة 10.18  إيرادات  إجمالي  بلغ  ديسمبر 2017،  في 31  المنتهية  المالية  السنة  في 
مقارنة بمبلغ 4.37 مليون دينار كويتي في عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 132.77%. ونتجت هذه الزيادة بشكل 
رئيسي من ارتفاع اإليرادات من حصة في عمولة التداول. وبلغت اإليرادات التشغيلية 9.47 مليون دينار كويتي 
التداول  عموالت  من  وحصة  االشتراك  رسوم  وتتضمن  اإليرادات  إجمالي  من   %93.07 بنسبة   ،2017 عام  في 
من   %6.93 أن  حين  في  األخرى،  والرسوم  التسجيل  ورسوم  الخاصة  التجارية  والرسوم  الملكية  نقل  ورسوم 

إجمالي اإليرادات أو 0.71 مليون دينار كويتي تتضمن حصة الشركة من أرباح شركة زميلة وإيرادات فوائد. 

وقد بلغت إيرادات رسوم االشتراكات 3.62 مليون دينار كويتي خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
رسوم  إلى  باإلضافة  الكويت  بورصة  في  المدرجة  الشركات  اشتراكات  رسوم  اإليرادات  هذه  وتمثل   .2017
مليون   4.41 بلغت  فقد  التداول  عمولة  في  حصة  إليرادات  بالنسبة  أما  السوق.  وصناع  الوسطاء  اشتراكات 
دينار كويتي خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وتمثل هذه اإليرادات حصة بورصة الكويت 
)“الشركة  للمقاصة  الكويتية  الشركة  أن  بالذكر،  والجدير  الكويت.  بورصة  عمليات  في  التداول  عمولة  من 
رسم  مقابل  وذلك  عنها  نيابة  التداول  عمولة  من  الكويت  بورصة  شركة  حصة  بتحصيل  تقوم  الزميلة”( 

تحصيل يبلغ 1% من إجمالي العمولة باإلضافة إلى أتعاب سنوية تبلغ 200 ألف دينار كويتي.

ملخص مالي عن الشركة
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بلغت حصة الشركة في نتائج أعمال شركة زميلة ربح بمبلغ 0.54 مليون دينار كويتي في 31 ديسمبر 2017. 
نسبة  تبلغ  والتي  للمقاصة  الكويتية  الشركة  أعمال  نتائج  من  الكويت  بورصة  شركة  حصة  الربح  هذا  ويمثل 

ملكية شركة بورصة الكويت فيها حوالي %27.78. 

بلغ إجمالي المصروفات 6.15 مليون دينار كويتي في عام 2017، حيث بلغت تكاليف الموظفين 3.91 مليون 
دينار كويتي، أي ما نسبته 63.55% من إجمالي المصروفات، فيما بلغت المصروفات العمومية واإلدارية 1.77 
مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 28.79% من إجمالي المصروفات، ومصاريف تشغيل وصيانة مبنى بورصة 

الكويت 0.42 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 6.87% من إجمالي المصروفات.

وفي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حققت شركة بورصة الكويت صافي ربح بلغ 3.86 مليون 
الرئيسية  العوامل  ومن  عام 2016.  في  كويتي  دينار  مليون  بلغت )0.21(  خسارة  بصافي  مقارنًة  كويتي  دينار 
التي أدت إلى تحقيق ربح الشركة خالل عام 2017 هي ارتفاع قيم التداول إلى 5.73 مليار دينار كويتي مقارنة 
مع 2.88 مليار دينار كويتي في عام 2016 باإلضافة إلى زيادة األداء من األنشطة التشغيلية والهيكلية التي 

نفذتها الشركة خالل العام بهدف تعزيز البنية التحتية للسوق وتحسن بيئة األعمال.

دينار  مليون  بلغ 10.19  إيرادات  إجمالي  الشركة  سجلت  ديسمبر 2018،  في 31  المنتهية  المالية  السنة  في 
كويتي مقارنة بمبلغ 10.18 مليون دينار كويتي في عام 2017 بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0.1%. وعلى الرغم 
من هذه الزيادة إال أن اإليرادات التشغيلية للشركة قد انخفضت من 9.47 مليون دينار كويتي في عام 2017 إلى 
8.22 مليون دينار كويتي في 2018 بقيمة 1.25 مليون دينار كويتي أو ما يعادل تراجعًا بنسبة 13.20% مقارنة 
الناتجة  التداول  عمولة  في  حصة  إيرادات  في  اإلنخفاض  إلى  رئيسي  بشكل  التراجع  هذا  ويعود  بالعام 2017. 
عن إنخفاض قيم التداول في عام 2018. وشكلت اإليرادات التشغيلية للشركة ما نسبته 80.74% من إجمالي 
اإليرادات، في حين أن 19.26% من إجمالي اإليرادات أو 1.96 مليون دينار كويتي تتضمن إيرادات التأجير وحصة 

الشركة من أرباح شركة زميلة وإيرادات فوائد. 

انخفضت إيرادات رسوم االشتراكات بشكل بسيط خالل عام 2018 إلى 3.50 مليون دينار كويتي مقارنًة بـ 3.62 
مليون دينار كويتي خالل عام 2017. أما إيرادات حصة في عمولة التداول فقد انخفضت بشكل ملحوظ لتبلغ 
2.95 مليون دينار كويتي خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقارنًة بـ 4.41 مليون دينار كويتي 
خالل عام 2017. ويعود هذا اإلنخفاض بشكل رئيسي إلى إنخفاض قيم التداول في بورصة الكويت في عام 

 .2018

وإيرادات  شركة زميلة  أرباح  من  الشركة  وحصة  التأجير  ايرادات  تتضمن  والتي  االخرى  اإليرادات  جميع  شهدت 
فوائد إرتفاعًا خالل عام 2018 لتصل إلى 1.96 مليون دينار كويتي من 0.71 مليون دينار كويتي خالل عام 2017 
بورصة  لمبنى  التأجير  إيرادات  إرتفاع  إلى  رئيسي  بشكل  االرتفاع  هذا  ويعود   .%178.02 بلغت  ارتفاع  بنسبة 

الكويت. 

بلغ إجمالي المصروفات 7.73 مليون دينار كويتي في العام 2018. وقد بلغت تكاليف الموظفين 4.42 مليون 
دينار كويتي، أي ما يعادل 57.19% من إجمالي المصروفات، في حين بلغت المصروفات العمومية واإلدارية 2.41 
مليون دينار كويتي، ممثلًة 31.11% من إجمالي المصروفات، ومصاريف تشغيل وصيانة مبنى بورصة الكويت 
0.88 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 11.32% من إجمالي المصروفات. وقد إرتفعت إجمالي المصروفات خالل 
عام 2018 إلى 7.73 مليون دينار كويتي من 6.15 مليون دينار كويتي في عام 2017 مدفوعّة بالزيادة في تكاليف 
الموظفين واإلطفاءات واإلستهالكات والرسوم السنوية لهيئة أسواق المال والمحددة بـ 3.00% من إجمالي 

عموالت التداول المختلفة في السوق. 
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وانخفض صافي أرباح شركة بورصة الكويت ليبلغ 2.35 مليون دينار كويتي في عام 2018 مقابل 3.86 مليون 
دينار كويتي في عام 2017. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا اإلنخفاض إلى زيادة إجمالي المصروفات وتراجع 
قيمة التداول في بورصة الكويت إلى 4.13 مليار دينار كويتي في عام 2018 مقارنًة بــ 5.73 مليار دينار كويتي 

في عام 2017.

 أما بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 8.25 مليون دينار 
كويتي مقارنة بمبلغ  4.46 مليون دينار كويتي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 بنسبة زيادة 
بلغت 84.90%. ونتجت هذه الزيادة بشكل رئيسي من ارتفاع اإليرادات من رسوم االشتراكات وحصة من عمولة 
التداول. وشكلت اإليرادات التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 ما نسبته 85.97% من 
إجمالي اإليرادات أي ما يعادل 7.10 مليون دينار كويتي في حين شكلت اإليرادات االخرى نسبة 14.03% من 
إجمالي اإليرادات أي ما يعادل 1.16 مليون دينار كويتي والتي تتضمن ايرادات التأجير وحصة الشركة من أرباح 

شركة زميلة وإيرادات فوائد.

شهدت إيرادات رسوم االشتراكات ارتفاعًا ملحوظًا خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 إلى 
3.81 مليون دينار كويتي مقارنًة بـ 1.77 مليون دينار كويتي خالل نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 
115.59%. وتعود الزيادة بشكل رئيسي إلى التغيير في رسوم االشتراك المطبقة على الشركات المدرجة والتي 
دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2019. أما إيرادات حصة في عمولة التداول فقد إرتفعت لتبلغ 2.65 مليون دينار 
كويتي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 مقارنًة بـ 1.02 مليون دينار كويتي خالل نفس 
الفترة من عام 2018 بنسبة إرتفاع بلغت 159.93% مدعومًة بإرتفاع قيم التداول في خالل فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2019 التي بلغت 3.85 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 1.45 مليار دينار كويتي خالل نفس 

الفترة من عام 2018. 

أما على صعيد اإليرادات االخرى، فقد إرتفعت حصة الشركة في نتائج أعمال شركة زميلة من 0.16 مليون دينار 
كويتي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 إلى 0.56 مليون دينار كويتي خالل نفس الفترة 
من عام 2019 بنسبة إرتفاع بلغ 243.75%. أما بالنسبة إليرادات التأجير، فقد انخفضت إلى 0.38 مليون دينار 
كويتي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 من 0.84 مليون دينار كويتي خالل نفس فترة من 
عام 2018 وذلك بسبب أنه منذ استالم شركة بورصة الكويت مبنى سوق الكويت لأوراق المالية في أكتوبر 
2016 تم تجنيب جميع إيرادات تأجير المبنى من جميع المستأجرين ولم يتم االعتراف بإيرادات اإليجار إال بعد توقيع 
عقد تأجير المبنى من وزارة المالية في 1 إبريل 2018 وفي هذا التاريخ تم االعتراف باإليرادات الخاصة بالمبنى 

والتى تم تجنيبها منذ شهر أكتوبر 2016 وحتى مارس 2018.

بلغ إجمالي المصروفات للشركة 4.34 مليون دينار كويتي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. 
وقد بلغت تكاليف الموظفين 2.33 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 53.70% من إجمالي المصروفات، في 
حين بلغت المصروفات العمومية واإلدارية 1.20 مليون دينار كويتي، ممثلًة 27.57% من إجمالي المصروفات، 
ومصاريف تشغيل وصيانة مبنى بورصة الكويت 0.24 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 5.50% من إجمالي 
المصروفات. وقد إرتفعت إجمالي المصروفات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 إلى 4.34 
مليون دينار كويتي من 4.23 مليون دينار كويتي خالل نفس فترة من عام 2018 مدفوعّة بصافي خسائر انخفاض 

القيمة على األرصدة المدينة والتي بلغت قيمتها 0.55 مليون دينار كويتي. 

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، إرتفع صافي أرباح شركة بورصة الكويت بشكل كبير ليبلغ 
3.84 مليون دينار كويتي مقارنًة بــ 0.24 مليون دينار كويتي خالل نفس فترة من عام 2018. ويعود السبب الرئيسي 

وراء هذا اإلرتفاع إلى الزيادة الكبيرة في إيرادات الشركة بشكل عام واإليرادات التشغيلية بشكل خاص.
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ويوضح الجدول التالي بيانات مستخرجة من بيانات الدخل المجمعة للشركة للسنوات الثالث المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 وفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 و30 
يونيو 2019. تم استخراج المعلومات الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 من البيانات المالية 
المجمعة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وللسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 المستخرجة من البيانات المالية المجمعة المدققة للشركة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018. كما تم إستخراج المعلومات الخاصة بفترتي الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2018 و30 يونيو 2019 من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وغير المدققة للشركة لفترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019: 
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للسنة المنتهيةبالمليون دينار كويتي
في 31 ديسمبر 2016

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2017

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2018

لفترة الستة
أشهر المنتهية

في 30 يونيو 2018

لفترة الستة
أشهر المنتهية

في 30 يونيو 2019

اإليرادات

----1.91أتعاب إدارة السوق
0.943.623.501.773.81رسوم اشتراكات

0.994.412.951.022.65حصة في عمولة التداول
0.331.441.780.560.64رسوم مختلفة وإيرادات أخرى

1.110.840.38--إيرادات التأجير
حصة الشركة في نتائج أعمال 

0.150.540.600.160.56شركة زميلة

0.050.170.250.120.22إيرادات فوائد
4.3710.1810.194.468.25إجمالي

المصروفات واألعباء األخرى

3.313.914.422.372.33تكاليف الموظفين
1.131.772.411.311.20مصروفات عمومية وإدارية

--0.050.03-خسائر االئتمان المتوقعة
مصاريف تشغيل وصيانة مبنى 

0.090.420.880.550.24السوق

0.02----تكاليف تمويل
صافي خسائر انخفاض القيمة

0.55----على األرصدة المدينة

4.536.157.734.234.34إجمالي المصروفات واألعباء األخرى

ربح / )خسارة( السنة قبل 
4.032.450.243.91)0.16(االستقطاعات

)0.03()0.00()0.02()0.01(-حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
)0.04()0.00()0.02()0.04(-مصروف الزكاة

--)0.06()0.13()0.05(مكافأة أعضاء مجلس االدارة
3.862.350.243.84)0.21(صافي ربح / )خسارة( السنة

حصة المجموعة من احتياطات 
--)0.03(--شركة زميلة

إجمالي الربح\)الخسارة( الشامل 
3.862.320.243.84)0.21(للسنة

64.3212.313.9219.15)3.42(ربحية )خسارة( السهم - بالفلس
20.82%***7.63%***9.26%**16.99%**)2.00%(**العائد على متوسط الموجودات

34.92%^^26.23%^^15.74%^70.84%^)11.65%(^العائد على متوسط حقوق الملكية
46.58%5.27%23.10%37.91%)4.69%(هامش صافي الربح^^^

* تم إعادة تصنيف بعد البنود في بيان الدخل المجمع للشركة وذلك بهدف مقارنة األداء المالي لشركة خالل السنوات المالية المذكورة
 ** يتم احتساب العائد على متوسط الموجودات عن طريق تقسيم ربح السنة على متوسط إجمالي الموجودات للسنة المالية )التي يرتبط بها أرباح السنة( ويتم حساب متوسط إجمالي الموجودات من خالل جمع 

قيمة الموجودات في بداية ونهاية السنة وتقسيم المبلغ على اثنين
*** يتم احتساب العائد على متوسط الموجودات عن طريق تقسيم ربح اإلثنى عشر شهر المنتهية في 30 يونيو على متوسط إجمالي الموجودات لنفس الفترة )التي يرتبط بها أرباح فترة إثنى عشر شهر( ويتم 

حساب متوسط إجمالي الموجودات من خالل جمع قيمة الموجودات في بداية ونهاية اإلثنى عشر شهر المنتهية في 30 يونيو وتقسيم المبلغ على اثنين
^يتم احتساب العائد على متوسط حقوق الملكية عن طريق تقسيم ربح السنة على متوسط إجمالي حقوق الملكية للسنة المالية )التي يرتبط بها أرباح السنة( ويتم حساب متوسط إجمالي حقوق الملكية من 

خالل جمع قيمة حقوق الملكية في بداية ونهاية السنة وتقسيم المبلغ على اثنين
^^ يتم احتساب العائد على متوسط حقوق الملكية عن طريق تقسيم ربح اإلثنى عشر شهر المنتهية في 30 يونيو على متوسط إجمالي حقوق الملكية لنفس الفترة )التي يرتبط بها أرباح فترة إثنى عشر 

شهر( ويتم حساب متوسط إجمالي حقوق الملكية من خالل جمع قيمة حقوق الملكية في بداية ونهاية اإلثنى عشر شهر المنتهية في 30 يونيو وتقسيم المبلغ على اثنين
^^^ تم احتساب هامش صافي الربح عن طريق تقسيم صافي ربح\)خسارة( لسنة أو الفترة على إجمالي اإليرادات لنفس السنة أو الفترة
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بيان المركز المالي المجمع 

تم تعديل المركز المالي المجمع للشركة كما في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 المدرجة في البيانات 
المالية المجمعة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك بسبب قيام الشركة 
بإثبات نصيبها من تسويات لسنوات سابقة ناتجة عن تسويات قامت الشركة الكويتية للمقاصة )شركة زميلة( 

بإثباتها بأثر رجعي. وأن هذه التسويات تتعلق برد الفوائد المحتسبة على أموال العمالء.

بلغ إجمالي الموجودات المجمعة للشركة 25.21 مليون دينار كويتي وذلك كما في 31 ديسمبر 2017، وذلك 
المجمعة  الموجودات  بإجمالي  مقارنة  كويتي  دينار  مليون   4.99 يعادل  ما  أو   %24.65 نسبتها  بلغت  بزيادة 
الرتفاع  الرئيسي  السبب  ويعود  كويتي.  دينار  مليون  بلغت 20.23  والتي  ديسمبر 2016  في 31  كما  للشركة 
الموجودات في عام 2017 إلى الزيادة في النقد والنقد المعادل والناتج عن الزيادة في أرباح الشركة خالل عام 
2017. وكما في 31 ديسمبر 2017، مثل النقد والنقد المعادل نسبة 20.92%من إجمالي الموجودات المجمعة 
شركة  في  لإلستثمار  بالنسبة  أما  المجمعة.  الموجودات  إجمالي  23.80%من  نسبة  ألجل  ودائع  بلغت  بينما 

زميلة، فقد شكل ما نسبته 48.39% من إجمالي الموجودات المجمعة كما في 31 ديسمبر 2017. 

بلغ إجمالي الموجودات المجمعة للشركة 25.60 مليون دينار كويتي وذلك كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك 
بزيادة بسيطة بلغت نسبتها 1.55% أو ما يعادل 0.39 مليون دينار كويتي مقارنة بإجمالي الموجودات المجمعة 
للشركة كما في 31 ديسمبر 2017 والتي بلغت 25.21 مليون دينار كويتي. وكما في 31 ديسمبر 2018، مثل 
النقد والنقد المعادل نسبة 7.26% من إجمالي الموجودات المجمعة بينما بلغت ودائع ألجل نسبة 38.07%من 
من   %46.63 نسبته  ما  شكل  فقد  زميلة،  شركة  في  لإلستثمار  بالنسبة  أما  المجمعة.  الموجودات  إجمالي 

إجمالي الموجودات المجمعة كما في 31 ديسمبر 2018. 

بزيادة  وذلك  في 30 يونيو 2019،  كما  كويتي  دينار  مليون  للشركة 33.11  المجمعة  الموجودات  إجمالي  بلغ 
ملحوظة بلغت نسبتها 29.33% أو ما يعادل7.51 مليون دينار كويتي مقارنة بإجمالي الموجودات المجمعة 
بأرباح  القوية  بالزيادة  مدعومًة  كويتي  دينار  مليون  بلغت 25.60  والتي  ديسمبر 2018   31 في  كما  للشركة 
الشركة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. وكما في 30 يونيو 2019، مثل النقد والنقد 
المعادل نسبة 24.82% من إجمالي الموجودات المجمعة بينما بلغت ودائع ألجل نسبة 28.77% من إجمالي 
إجمالي  من   %36.06 نسبته  ما  شكل  فقد  شركة زميلة،  في  لإلستثمار  بالنسبة  أما  المجمعة.  الموجودات 

الموجودات المجمعة كما في 30 يونيو 2019. 

ويوضح الجدول التالي: )i( إجمالي الموجودات المجمعة للشركة كما في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2017 
المنتهية  المالية  للسنة  للشركة  المدققة  المجمعة  المالية  البيانات  من  والمستخلصة  ديسمبر 2018،  و31 
في 31 ديسمبر 2018؛ )ii( إجمالي الموجودات المجمعة للشركة كما في 30 يونيو 2018 و30 يونيو 2019، 
والمستخلصة من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة وغير المدققة للشركة لفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2019.
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بالمليون دينار كويتي

كما في 
31 ديسمبر 

 2016
)معدلة(

كما في 
31 ديسمبر 

 2017
)معدلة(

كما في 
31 ديسمبر 

2018

كما  في 
30 يونيو 

2018

كما  في 
30 يونيو 

2019

الموجودات المتداولة

3.915.271.860.948.22النقد والنقد المعادل

3.006.009.759.259.53ودائع ألجل

0.430.350.650.511.25ذمم وأرصدة مدينة أخرى

7.3411.6212.2510.7019.00

الموجودات غير المتداولة

0.180.280.18--ذمم وأرصدة مدينة أخرى

12.5012.2011.9411.5311.94استثمار في شركة زميلة

0.220.190.500.560.38موجودات غير ملموسة

1.01----موجودات حق استخدام

0.171.200.730.800.60ممتلكات ومعدات

12.8913.5913.3513.1714.12

20.2325.2125.6023.8733.11مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية المجمعة:

ارتفع  إجمالي المطلوبات المجمعة للشركة بشكل بسيط من 16.71 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 
2016 إلى 17.84 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017. ويعود اإلرتفاع في المطلوبات بشكل رئيسي إلى 
إرتفاع األرصدة الدائنة والمتعلقة في اإليجارات المحصلة من مبنى السوق خالل الفترة من 1 أكتوبر 2016 وحتى 
31 ديسمبر 2017. وتتألف إجمالي المطلوبات المجمعة كما في 31 ديسمبر 2017 بشكل رئيسي من مستحق 
لطرف ذو صلة، والذي يمثل الرصيد المستحق لهيئة أسواق المال مقابل تحويل صافي موجودات سوق الكويت 
)بنسبة  أخرى  دائنة  وأرصدة  وذمم  المطلوبات(  إجمالي  من  )بنسبة %71.88  األم،  الشركة  إلى  المالية  لأوراق 

26.75% من إجمالي المطلوبات(، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين )بنسبة 1.37% من إجمالي المطلوبات(. 

أما بالنسبة لحقوق الملكية، فقد إرتفعت بشكل كبير من 3.52 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2016، 
لتصبح 7.38 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 بنسبة زيادة بلغت 109.68% ويرجع ذلك بشكل رئيسي 

إلى األرباح المحققة خالل عام 2017. 

انخفض إجمالي المطلوبات المجمعة للشركة بشكل كبير إلى 3.08 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 
2018 من 17.84 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017 بمقدار 14.76 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 
82.73%. وكان السبب الرئيسي وراء هذا االنخفاض هو زيادة رأس مال الشركة مقابل المديونية الخاصة بهيئة 
أسواق المال. وتتألف إجمالي المطلوبات المجمعة كما في 31 ديسمبر 2018 بشكل رئيسي من ذمم وأرصدة 
دائنة أخرى )بنسبة 87.04% من إجمالي المطلوبات(، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين )بنسبة 12.96% من 

إجمالي المطلوبات(. 
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كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 22.52 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018 مقابل 7.38 مليون دينار 
كويتي كما في 31 ديسمبر 2017. ويعزى الفضل في ذلك إلى زيادة بقيمة 13.12 مليون دينار كويتي في رأس 
المال المدفوع للشركة، ليصل إجمالي رأس المال المدفوع إلى 19.12 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 

2018 مقابل 6.00 ماليين دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2017.

إرتفع إجمالي المطلوبات المجمعة للشركة بشكل كبير إلى 6.74 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2019 
من 3.08 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ زيادة قدره 3.66 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 
نسبة زيادة قدرها 118.97%. وكان السبب الرئيسي وراء هذا اإلرتفاع هو الزيادة في اإليرادات غير المحققة 
الناتجة عن تغيير تاريخ تحصيل اشتراكات الشركات المدرجة من 30 يونيو من كل عام الى 1 يناير إبتداًء من عام 
2019 والتي زادت من 0.34 مليون دينار كويتي كما 31 ديسمبر 2018 إلى 3.26 مليون دينار كويتي كما في 
30 يونيو 2019 بمبلغ زيادة بلغ قيمته 2.92 مليون دينار كويتي. هذا باإلضافة إلى الزيادة في مطلوبات اإليجار 
التي بلغت قيمتها 0.91 مليون دينار كويتي كما في 30 يوينو 2019. وتتألف إجمالي المطلوبات المجمعة 
كما في 30 يونيو 2019 بشكل رئيسي من ذمم وأرصدة دائنة أخرى )بنسبة 79.48% من إجمالي المطلوبات(، 
ومطلوبات اإليجار )بنسبة 13.56% من إجمالي المطلوبات(، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين )بنسبة %6.96 

من إجمالي المطلوبات(. 

كما إرتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 26.37 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2019 مقابل 22.52 مليون 
دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018. ويرجع السبب في الزيادة إلى أرباح الشركة المحققة خالل فترة الستة 
وزعت  قد  الشركة  أن  بالذكر  والجدير  كويتي.  دينار  مليون  بقيمة 3.84  يونيو 2019  في 30  المنتهية  أشهر 
أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع خالل عام 2019 ليصل إجمالي رأس المال المدفوع 

إلى 20.08 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2019. 

ويوضح الجدول التالي: )i( إجمالي المطلوبات المجمعة وحقوق الملكيــة لشركة كما في 31 ديسمبر 2016 
و31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018، والمستخلصة من البيانات المالية المجمعة المدققـة للشركة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ )ii( إجمالي المطلوبات المجمعــة وحقوق الملكية لشركة كما في 
وغير  المكثفة  المجمعة  المرحلية  المالية  المعلومات  من  والمستخلصة   ،2019 يونيو  و30   2018 يونيو   30

المدققة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.
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بالمليون دينار كويتي

كما في 
31 ديسمبر 

 2016
)معدلة(

كما في 
31 ديسمبر 

 2017
)معدلة(

كما  في 
31 ديسمبر 

2018

كما  في 
30 يونيو 

2018

كما  في 
30 يونيو 

2019

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

0.10----مطلوبات اإليجار

-12.82-12.8212.82مستحق لطرف ذو صلة

3.764.772.683.115.36ذمم وأرصدة دائنة أخرى

مجموع المطلوبات 
16.5817.592.6815.945.46المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

0.82----مطلوبات اإليجار

مكافأة نهاية الخدمة 
0.130.240.400.330.47للموظفين

16.7117.843.0816.266.74مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

6.006.0019.126.0020.08راس المال

0.200.450.200.45-احتياطي اجباري

0.200.450.200.45-احتياطي اختياري

حصة المجموعة من الشركات 
)0.03(-)0.03(--الزميلة

0.972.541.215.42)2.48(أرباح مرحلة\)خسائر متراكمة(

26.37 7.61 22.52 7.38 3.52 مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق 
33.11 23.87 25.60 25.21 20.23 الملكية
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األوراق المالية المصدرة عن الشركة 
األوراق المالية الصادرة في السنوات السبع السابقة من قبل الشركة مذكورة أدناه

يوضح الجدول التالي عدد وتفاصيل إصدارات أسهم رأس مال الشركة في السبع سنوات السابقة:

نوع األسهم القيمة )د.ك(أجمالي عدد األسهم نوع اإلصدارسنة اإلصدار

أسهم عادية15,000,0001,500,000زيادة نقدية2013

أسهم عادية5,250,000525,000زيادة نقدية2015

أسهم عادية39,750,0003,975,000زيادة نقدية2015

أسهم عادية3,000,000300,000أسهم منحة2018

أسهم عادية128,215,00012,821,500زيادة عينية2018

أسهم عادية9,560,750956,075أسهم منحة2019

األوراق المالية المصدرة عن الشركة
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عوامل المخاطر
إن األداء التشغيلي والمالي المستقبلي لبورصة الكويت معرض لمخاطر جوهرية كما هو موضح أدناه، ومع 
ذلك ال ينبغي اعتبار هذه المخاطر شاملة لجميع المخاطر المحتملة واألمور محل الشك والتي قد تؤثر على 
بورصة الكويت، عندما تتحقق هذه المخاطر فإنها يمكن أن تؤثر على تقييم شركة بورصة الكويت، وينبغي 
على المستثمرين المحتملين قبل االستثمار في أسهم الطرح أن يفكروا بعناية بعوامل المخاطر الموضحة 
باإلضافة إلى النظر الى جميع المعلومات األخرى  أدناه )ويقوموا ايضًا بطلب استشارة مهنية حيثما ينطبق(، 
الرئيسية  المخاطر  تمثل  أدناه  الموضحة  العوامل  أن  بورصة الكويت  شركة  وترى  النشرة،  هذه  في  الواردة 
الكامنة في االستثمار في أسهم الطرح، إال أن عوامل المخاطر هذه ليست شاملة، كما ان االعتبارات األخرى 
التي تشمل بعض العوامل التي قد ال تكون معروفة في الوقت الحالي لهيئة أسواق المال، أو التي تعتبرها 
بورصة  شركة  وتدير  الطرح،  أسهم  في  استثمار  أي  على  تؤثر  قد   ، جوهرية  غير  حالًيا  المال  أسواق  هيئة 

الكويت مخاطرها من خالل لجنة المخاطر.

هذه  في  آخر  موضع  في  الموضحة  التفصيلية  المعلومات  قراءة  المحتملين  المستثمرين  على  ينبغي  كما 
النشرة والوصول إلى وجهات نظرهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

المخاطر الجيوسياسية

المسائل الجيوسياسية واألمنية في المنطقة

في  تقع  أنها  إال  الجيدة،  الدولية  والعالقات  المحلي  السياسي  باالستقرار  تتمتع  الكويت  أن  من  الرغم  على 
منطقة ذات أهمية استراتيجية، وقد عانت أجزاء من هذه المنطقة من عدم االستقرار الجيوسياسي.

حصلت في السنوات األخيرة اضطرابات اجتماعية وسياسية ونزاع مسلح في مجموعة من البلدان في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا )MENA(، ومازال الصراع في اليمن مستمرًا وال يمكن أن يكون هناك أي ضمان 

بأن ذلك الصراع لن يستمر في التصاعد، أو أنه سينتهي قريبًا.

لقد تسببت حاالت االضطراب الجيوسياسي في تعطيل كبير القتصادات البلدان المتضررة وزعزعة استقرار أسعار 
النفط والغاز العالمية، باإلضافة إلى ذلك، تعتمد الكويت على محطة رئيسية واحدة في ميناء األحمدي لنقل 
النفط والوصول إلى طرق الشحن عبر مضيق هرمز، لذلك فإن أي اضطراب ناجم عن الصراع المسلح أو األنشطة 
اإلرهابية المحلية أو االضطرابات السياسية الدولية قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بطلبات الصادرات النفطية.

المخاطر الخاصة بالدولة

تعتمد شركة بورصة الكويت في الجزء األكبر من عائداتها على دولة واحدة وهي دولة الكويت، ويؤدي ذلك 
الى اعتماد شركة بورصة الكويت وأرباحها بشكل كبير على الحالة االقتصادية للبالد، وأي تقلب لما هو متوقع 
شركة بورصة  في  المدرجة  لأسهم  السوقية  والقيمة  األداء  على  مباشر  بشكل  سيؤثر  الكلي  االقتصاد  من 

الكويت.

عوامل المخاطر
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المخاطر العامة للسوق 

الركود االقتصادي العالمي

للنفط،  المستوردة  الرئيسية  االقتصادات  سيما  ال  البلدان،  من  العديد  مع  جيدة  تجارية  بعالقات  الكويت  تتمتع 
والتي تمثل الغالبية العظمى من عائدات االستيراد والتمويل الحكومي للكويت، الشركاء التجاريون الرئيسيون 
للكويت لصادرات المنتجات النفطية هم حاليًا جمهورية كوريا )كوريا الجنوبية( واليابان وجمهورية الصين الشعبية 
)الصين( وجمهورية فيتنام االشتراكية )فيتنام( والواليات المتحدة االمريكية، وتملك الكويت باإلضافة إلى صادرات 
العربية  واإلمارات  )الهند(،  الهند  وجمهورية  السعودية،  العربية  المملكة  مع  تجارية  عالقات  النفطية  الكويت 
المتحدة والعراق، والتي تعتبر من أبرز الوجهات غير النفطية للكويت، وينعكس مستوى تباطؤ اقتصاديات أي 
من هذه الدول بشكل فوري على أداء االقتصاد الكلي الكويتي، لذلك سيكون ألي تراجع تأثير سلبي على أداء 
السوق ألي من األسهم المدرجة في شركة بورصة الكويت، وخاصة انخفاض القيمة السوقية وانخفاض حوافز 

اإلدراج.

تقلب أسعار النفط

يعتبر القطاع النفطي المساهم الرئيسي في االقتصاد الكويتي، وتمثل إيرادات النفط أغلبية إيرادات حكومة 
المحلي  الناتج  من   %45.8 نسبة  على  النفط  قطاع  استحوذ  وقد  التصدير،  وعائدات  )الحكومة(  الكويت  دولة 
اإلجمالي االسمي للكويت في عام 2015، وبما أن النفط هو المصدر الرئيسي لاليرادات في دولة الكويت، فإن 
أي تغيير في أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على االقتصاد الكلي والجوانب األخرى لالقتصاد الكويتي، بما في 
والتجارة  المدفوعات  ورصيد  الحكومية،  واإليرادات  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  ذلك 

الخارجية.

مخاطر األسواق الناشئة

تصنف الكويت حاليًا على أنها سوق ثانوية ناشئة، وقد حصلت األسواق الناشئة على مدى العقدين الماضيين 
اهتماًما متزايًدا من قبل الشركات والمستثمرين الدوليين، ومع ذلك يمكن أن تكون االستثمارات في السوق 
الناشئة صعبة بسبب عوامل أخرى مثل انخفاض السيولة وانخفاض القيمة السوقية والمزيد من التقلبات، ال 

يزال لدى المستثمرين شكوك حول تأثير ذلك، خاصة ان هذه الترقية قد تمت مؤخرًا.

المخاطر المتعلقة ببورصة الكويت

تقسم بورصة الكويت مخاطرها إلى 4 فئات مختلفة: استراتيجية ومالية وتشغيلية وااللتزام الرقابي.
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المخاطر االستراتيجية

انخفاض في حجم السيولة والتداول في السوق

قد ال يكون لبرنامج تطوير السوق تحت قيادة هيئة سوق المال وعلى عكس توقعات السوق األثر المطلوب 
من حيث تحسين السيولة وزيادة جاذبية المستثمرين، وأي انخفاض آخر في نشاط السوق سيؤدي إلى انخفاض 

توقعات اإليرادات في شركة بورصة الكويت، سواء بشكل مباشر من خالل عموالت التداول أو بشكل غير 
مباشر من خالل خفض الفائدة من قبل المستثمرين.

تزايد إلغاء اإلدراج 

العموالت  في  الزيادة  بسبب  الكويت  بورصة  من  االدراج  بإلغاء  المنخفضة  السيولة  ذات  الشركات  تقوم  قد 
المقترنة بزيادة شروط اإلفصاح، ومع أن ذلك له أثر كبير على الشركات األقل نشاًطا كما لوحظ من سنة 2013 

إلى 2016 ، فإن أي انخفاض في الشركات المدرجة سيؤدي إلى انخفاض في رسوم اإلدراج.

منافسة

تعتبر بورصة الكويت حاليا الكيان الوحيد الذي يمتلك رخصة تشغيل في الكويت، وبالرغم من عدم رغبة هيئة 
أسواق المال في الوقت الحالى في منح ترخيص تشغيل آخر، اال انها لديها أساس قانوني للقيام بذلك، وفي 
حال تم ذلك، قد تصبح هناك منافسة في األسعار واألمور التنظيمية بين شركة بورصة الكويت والمشغل اآلخر، 
بورصة  وربحية شركة  إيرادات  على  قوية  سلبية  آثار  لذلك  يكون  أن  يمكن  نسبيًا،  الصغير  السوق  لحجم  ونظرًا 

الكويت.

باإلضافة إلى ذلك، تقوم شركة بورصة الكويت بمخاطبة الشركات المحلية لتحديد دافعها وأية عوائق محتملة 
تكون سببًا لعدم إدراجها في بورصة الكويت، أي مالحظات يتم جمعها سيكون لها أثر مباشر على أي تحديث 
للقوانين والنظم الحالية للسوق، ومع ذلك من الممكن للشركات الكويتية أن تقوم باإلدراج في بورصات دول 
من  أكبر  عدد  وجود  عن  فضاًل  والتداول،  اإلدراج  رسوم  بانخفاض  مدفوعًة  المجاورة  الخليجي  التعاون  مجلس 

المستثمرين الدوليين.

الموافقة الرقابية على المبادرات االستراتيجية

كجزء من مسؤولية بورصة الكويت في اإلشراف على السوق وتحديد قواعد سوق رأس المال، يجب أن تكون 
جميع التغييرات على القواعد المعمول بها لدى بورصة الكويت معتمدة من قبل هيئة أسواق المال، وعلى 
الرغم من الجهود التي تبذلها شركة بورصة الكويت لضمان وجود أنظمة جديدة ومبادرات استراتيجية وفق 
أفضل الممارسات الدولية، فإن هيئة أسواق المال لديها الحق في طلب تعديالت على أي مبادرات مقترحة، 
ويمكن أن يتسبب هذا في تأخير كبير في تنفيذ اإلصالحات الضرورية في السوق، وقد أظهرت شركة بورصة 

الكويت قدرتها على االلتزام بتعليمات هيئة أسواق المال من خالل التنفيذ الناجح لبرنامج تطوير السوق.
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المخاطر التشغيلية

فعالية نظام التداول

تم تجهيز نظام التداول الحالي في بورصة الكويت للتعامل الكامل مع متطلبات السوق الحالية، ومع ذلك فإن 
للنظام المستخدم مرونة محدودة، حيث تحتاج بورصة الكويت إلى االعتماد على مزودها الحالي ناسداك لتنفيذ 
أي طلبات تغيير، وتحتاج طلبات التغيير هذه الكثير من الموارد والوقت، كما انه ال يمكن تنفيذ أي تغييرات إال 

.)Nasdaq( بواسطة

استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث

بالرغم من أنه يوجد لدى بورصة الكويت خطة مالئمة الستمرارية األعمال واستعادة البيانات، فمازال هناك خطر 
متعلق بالتطبيق السليم للسياسات ذات الصلة، وقد ال يتم تنفيذ التغييرات في موقع االسترداد وإجراءات إدارة 

استمرارية العمل )BCM( بشكل صحيح.

إلى جانب السياسة الموجودة، تعمل حاليًا شركة بورصة الكويت وفق سياسة كاملة إلدارة استمرارية العمل 
)BCM( جاهزة للتعامل مع أي اضطرابات في العمل.

التخطيط لتعاقب الموظفين وتوظيف ذوي المهارات

تعتبر الكويت سوق صغير نسبيًا قد التتوفر فيه التخصصات والخبرات المطلوبة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق 
بتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر، وينص قانون هيئة أسواق المال على اال يقل عدد الموظفين الكويتيين 

في الهيئة وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة عن ٪75.

شاملة  تعاقب  خطة  تنفيذ  على  شركة بورصة الكويت  تعمل  المخاطر،  من  النوع  هذا  مع  التعامل  أجل  ومن 
للمناصب القيادية، وتتمثل الخطة في منح الموظفين الداخليين فرصة االرتقاء في الوظائف للوصول لمناصب 
إدارية أعلى، وبالنظر إلى الوقت الالزم لتنفيذ مثل هذه المبادرة، فإن أي تغييرات في اإلدارة العليا يصاحبها قدر 

كبير من عدم اليقين حول ايجاد البديل المناسب بالخبرة والخلفية الالزمتين.

مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات

نظرًا لعدد واجهات التطبيق الخارجية الموجودة في نظام التداول الحالي، من الممكن أن تتعرض شركة بورصة 
الكويت لهجوم من خالل االنترنت، وقد يعطل مثل هذا الهجوم التداول مما يؤدي الى فقدان البيانات و/ أو 
شبكة  أمن  لتحسين  الكويت  بورصة  شركة  تسعى  ذلك  أجل  من  الكويت،  بورصة  في شركة  الثقة  فقدان 

االنترنت والتعامل مع المخاوف المحتملة لمنع وقوع أي حوادث.

ويمكن أيضا ان يتسبب أحد الموظفين بحوادث خاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات، لذلك يقوم قسم إدارة المخاطر 
بشركة بورصة الكويت بتدريب الموظفين بفعالية لزيادة مستوى الوعي بالمخاطر في المؤسسة.
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المخاطر المالية

تكاليف غير متغيرة

إن أكبر عنصر تكلفة لبورصة الكويت هو الموارد البشرية، وتوجد بعض العقبات التي تواجه عملية الحد من 
عدد الموظفين، ال سيما فيما يتعلق بالموظفين المحليين، لذلك فإن تقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية 
يتطلب وقًتا كبيًرا ويحتاج إلى جزء من االعتماد على معدل دوران الموظفين، انعدام مرونة التكاليف هذا يقلل 

من قدرة شركة بورصة الكويت على االستجابة بشكل مناسب ألي تغيرات سلبية على اإليرادات.

سيولة

تمثل رسوم  اإلشتراك جزًءا كبيًرا من عائدات بورصة الكويت، ويتم دفع هذه الرسوم سنويًا  مع بداية السنة، 
وتقتضي دورة الدفع هذه أن تملك بورصة الكويت كميات كبيرة من االحتياطيات النقدية والودائع ألجل، وذلك 

لوضع خطة لمواجهة أي فجوات في السيولة.

مخاطر االمتثال التنظيمي

لوائح ونظم جديدة

ــركة  ــة وش ــة للمقاص ــركة الكويتي ــل الش ــي، وتعم ــال المحل ــوق رأس الم ــر لس ــة تغيي ــة عملي ــود الهيئ تق
بورصــة الكويــت وهيئــة أســواق المــال باســتمرار علــى تحديــث وتحســين منظومــة الســوق كجــزء مــن مشــروع 
ــتثمرين،  ــهية المس ــوق وش ــاط الس ــى نش ــلبي عل ــر الس ــى التأثي ــدرة عل ــا الق ــرات لديه ــذه التغيي ــر، ه التطوي
التغييــرات الحاصلــة مثــال علــى متطلبــات اإلدراج، وتســجيل الوســطاء أو تحديــد المســتثمرين الدولييــن يمكــن أن 
يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى الســوق، باإلضافــة إلى ذلك يمكــن أن تؤدي هــذه التغييــرات إلى متطلبــات جديدة 

ــادة تكاليــف التشــغيل لشــركة بورصــة الكويــت. وبالتالــي زي

عدم االلتزام بالالئحة التنفيذية والتعليمات الرقابية الصادرة عن هيئة أسواق المال
باإلضافة لكتاب قواعد التداول/ سوء السلوك

يملك مجلس التأديب في الهيئة صالحية فرض غرامات وفق ما يراه مناسبًا بموجب قوانين الهيئة سواء كان ذلك 
بسبب سوء السلوك الفردي أو عند عدم التزام الجهة بأنظمة السوق، ويمكن أن يكون للغرامات تأثير سلبي كبير 
على األداء المالي لشركة بورصة الكويت، وقد نفذت شركة بورصة الكويت إجراءات هامة لضمان مثل ذلك 
االلتزام منها تشكيل لجنة منفصلة لاللتزام بغرض متابعة تنفيذ قوانين هيئة أسواق المال، و لم تسفر المراجعة 

التي أجرتها الهيئة مؤخرًا عن أي أمور جوهرية مما يؤكد االلتزام الكامل بقوانين هيئة أسواق المال.
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المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

توقيت اإلدراج في شركة بورصة الكويت

ال يتم حالًيا تداول أو إدراج األسهم في أي بورصة أو سوق، ومع ذلك تهدف شركة بورصة الكويت بعد تخصيص 
بورصة  في  الطرح  أسهم  إلدراج  محدد  موعد  يوجد  ال  أنه  إال  الكويت،  بورصة  في  اإلدراج  إلى  الطرح  أسهم 

الكويت.

سيولة أسهم شركة بورصة الكويت

حاليًا يخضع تداول أسهم شركة بورصة الكويت للقواعد الخاصة بتداول األوراق المالية غير المدرجة. ونظرا ألن 
الـ 50% من أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت المملوكة من قبل المساهمين اآلخرين غير جائز التصرف 
ألسهم  حاليًا  نشط  سوق  يوجد  ال  ثم  ومن  الهيئة،  بموافقة  إال  لتخصيصها  التالية  سنوات  الخمس  خالل  فيها 
شركة بورصة الكويت، وفي حال عدم وجود او استمرار سوق نشط ذو سيولة عالية قد يواجه المستثمرون 

صعوبة في تداول أسهمهم.

التقلب في سعر السهم

قد ال يكون سعر الشراء مؤشرًا على سعر السوق لأسهم وقد ال يعكس سعر السوق القيمة االسمية للسهم 
أو القيمة الدفترية للسهم، وقد ال يتمكن المستثمرون من إعادة بيع أسهمهم بنفس سعر الشراء أو بسعر 
أعلى من سعر الشراء، او قد ال يتمكنوا من بيعه نهائيًا، حيث ان سعر األسهم قد يتأثر بعوامل داخل وخارج 
ظروف  أو  الشركة  عمليات  نتائج  في  االختالفات  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  الشركة،  سيطرة 

السوق أو التغييرات في القوانين.

مدفوعات توزيعات األرباح

يحق ألصحاب أسهم الطرح الحصول على أي أرباح تعلنها الشركة في المستقبل، ويعتمد توزيع األرباح النقدية 
والمركز  واألرباح  المستقبلية  التشغيلية  النتائج  ذلك  في  بما  عوامل،  عدة  على  الشركة  قبل  من  األسهم  أو 
المالي ومتطلبات رأس المال وخطة التوسعة ومتطلبات االحتياطي القانوني ومقدار االحتياطيات القابلة للتوزيع 
والجمعية  اإلدارة  مجلس  يراها  التي  األخرى  والعوامل  العامة  االقتصادية  والظروف  للشركة  المتاح  واالئتمان 

العامة مهمة من وقت آلخر.

احتمالية إصدار أسهم جديدة في المستقبل

الطرح  بعد  إضافية  أسهم  إصدار  بشأن  لدى شركة بورصة الكويت   - الحالي  الوقت  في   - ترتيب  هناك  ليس 
مباشرة، وإذا ما قامت الشركة بإصدار أسهم في المستقبل، فإنه وفي حالة عدم اكتتاب المساهم فيها ، فإن 

النسبة المئوية لملكيته قد تنخفض جراء ذلك، بل قد ينخفض قيمة ما يتملكه من أسهم جراء ذلك أيضًا.
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العائد على رأس المال عند تصفية الشركة

في حالة تصفية الشركة يكون عائد رأس المال مساويًا لعائدات التصفية مقسومة على عدد األسهم دون تمييز 
بين أسهم الشركة )بافتراض عدم إصدار أسهم ممتازة في المستقبل( في توزيع العائدات الناتجة عن التصفية 
لأصول وبعد تسوية جميع الديون وااللتزامات التى على الشركة، يجب أن يكون لكل سهم حصة تناسبية من 
عائدات التصفية حسب عدد األسهم المصدرة والمدفوعة في ذلك الوقت ومبلغ رأس المال المدفوع الخاص 

بالشركة.

مخاطر الضرائب

لن تطبق أية ضرائب على تملك أسهم الطرح من قبل المواطنين الكويتيين المسجلين.

مخاطر العملة والصرف األجنبي

تحتفظ شركة بورصة الكويت بحساباتها وتعلن عن نتائجها بالدينار الكويتي. ومنذ 20 مايو 2007، تم ربط الدينار 
الكويتي بسلة عمالت أجنبية غير معروفة. يتم احتساب سلة العمالت المرجحة غير المعلنة باستخدام مختلف 
العمالت الدولية، مما يعكس التجارة الخارجية والعالقات المالية لدولة الكويت. ومع ذلك، مع إزالة الربط السابق 

للدوالر األمريكي، تم تحقيق المرونة النسبية في تحديد سعر الصرف.

بما أن شركة بورصة الكويت تتحمل بعض المصروفات بعملة واحدة ولكنها تحقق إيرادات بعملة أخرى )الدينار 
الكويتي(، فإن نتائج شركة بورصة الكويت تخضع لمخاطر أسعار الصرف.

التغيير في القانون

ال يمكن إعطاء أي تأكيد فيما يتعلق بأثر أي تغيير محتمل على القانون الكويتي أو على الممارسة اإلدارية بعد 
تاريخ هذه النشرة، وال يمكن التأكيد على ما إذا كان أي تغيير قد يؤثر  لًبا على قدرة الشركة على تحقيق أرباح 

مدفوعة، أو إعادة رأس المال، أو أي مدفوعات أخرى فيما يتعلق بأسهمها.



الضرائب
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الضرائب
فيما يلي نبذة عامة لبعض االعتبارات الضريبية الواجبة التطبيق في دولة الكويت والمتعلقة بأسهم الطرح. 

وال يفترض أن تمثل هذه النبذة تحلياًل كاماًل لكافة االعتبارات الضريبية المتعلقة بأسهم الطرح في دولة الكويت 

الضريبيين  مستشاريهم  إلى  الرجوع  الطرح  أسهم  في  المحتملين  المكتتبين  وعلى  أخرى.  دولة  أي  في  أو 

للتأكد من النتائج المترتبة على تطبيق قوانين الضرائب السارية في دولة الكويت فيما يتعلق بشراء وتملك 

أسهم الطرح والتصرف فيها واستالم توزيعات األرباح و/أو أية مبالغ أخرى قد تنتج عن أسهم الطرح. ويعتمد 

هذا الموجز على القانون الساري في تاريخ هذه النشرة، وهو يخضع بالتالي ألي تعديل قد يطرأ على القانون 

بعد ذلك التاريخ.

إن هذه النبذة عن الضرائب المطبقة في دولة الكويت تعتمد على مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 

الدخل  ضريبة  مرسوم  أحكام  بعض  2008 “تعديل  لسنة   2 رقم  القانون  بموجب  معدل  هو  كما  )“المرسوم”( 
الكويتي رقم 3 لسنة 1955 )“التعديل”(” واللوائح التنفيذية للتعديل )“اللوائح”( وغيره من القرارات والتعاميم 

الوزارية ذات الصلة والصادرة عن وزارة المالية )“قوانين الضرائب”( كما هي مفسرة ومطبقة من قبل إدارة 

الضريبة على الدخل بوزارة المالية بدولة الكويت )“إدارة الضريبة”( على النحو الساري والمطبق كما في تاريخ 

العلمي  التقدم  مؤسسة  بانشاء  وتعديالته   1976 ديسمبر   12 في  المؤرخ  األميري  والمرسوم  النشرة.  هذه 

والقرار  الدولة  ميزانية  في  والمقفلة  العامة  الشركات  ومساهمة  الزكاة  بشأن  للعام 2006  رقم 46  والقانون 

الوزاري رقم 58 للعام 2007، وتعديالتهما.

إن أي تغيرات قد تطرأ مستقباًل على قوانين الضرائب أو على كيفية تطبيق إدارة الضريبة لتلك القوانين بعد 

التاريخ المذكور، ستؤدي إلى تعديل هذه النبذة والتأثير عليها.

ضريبة الدخل

على  أخرى  أمور  بين  من  فقط   %15 تبلغ  مقطوعة  بنسبة  الدخل  ضريبة  تفرض  الضرائب،  قوانين  وبموجب 

صافي الدخل واألرباح الرأسمالية التي تحققها الشركات )والتي تفسر من قبل إدارة الضرائب على انها تشمل 

الكويت.  دولة  في  تجاريًا  نشاطًا  تمارس  والتي  تأسيسها،  مكان  عن  النظر  بغض  شكلها(،  كان  أيًا  شركات  أي 

وبالرغم من ذلك، فإن إدارة الضريبة قد أعفت حتى تاريخه الشركات المؤسسة في دولة الكويت أو أي بلد عضو 

في مجلس التعاون الخليجي )والتي يشار إليها في هذه النشرة بــ “الشركات التابعة لدول مجلس التعاون 

الخليجي”( من الضريبة على الدخل وفرضت الضرائب على الدخل على الشركات غير التابعة لدول مجلس التعاون 

الخليجي”(،  التعاون  مجلس  دول  مواطني  غير  من  “الشركات  بـ  النشرة  هذه  في  إليها  )ويشار  الخليجي 

غير  ولكنهم  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  التابعة  الشركات  في  المساهمين  للشك،  منعًا  تشمل  والتي 

تابعين لهذه الدول والذين يمارسون نشاطًا تجاريًا في دولة الكويت. وعليه، فإن التوضيحات المبينة فيما يلي 

تطبق فقط على الشركات من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

في  المتاجرة  نتيجة  األموال  رؤوس  عوائد  تعفي  اللوائح  من   )1(  8 رقم  المادة  فإن  أعاله،  ذكر  مما  وبالرغم 

القانون  أحكام  إلى  باإلضافة  األموال”(  رؤوس  عوائد  بورصة الكويت )“إعفاء  في  المدرجة  الشركات  أسهم 

رقم 22 لسنة 2015 النافذ حديثًا الذي عدل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم 

الضرائب
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والسندات  المالية  األوراق  عوائد  “إعفاء  على  نص  المال”(  أسواق  هيئة  )“تعديالت  المالية  األوراق  نشاط 

وصكوك التمويل وكافة األوراق المالية األخرى المماثلة، أيًا كانت الشركة لها من الضرائب” )المادة 150 مكرر 

بــ  مجتمعين  األموال  رؤوس  عوائد  إعفاء  مع  إليها  ويشار  األرباح”  )“إعفاء  المال(  أسواق  هيئة  تعديالت  من 

“اإلعفاءات الضريبية”(. بالرغم من عدم توافر أي تجربة حديثة لتطبيق اإلعفاءات الضريبية، من الواضح من 
أنها تؤسس إلعفاء حاملي األوراق المالية )مثل أسهم الطرح( من الضريبة. وبالرغم مما ذكر أعاله، فإن تطبيق 

نظام الضرائب السائد في دولة الكويت ما زال مبهمًا، خاصة في ظل غياب أي تفسير أو وجود أحكام صادرة عن 

إدارة الضريبة أو المحاكم الكويتية، وكذلك نظرًا لعدم اعتماد إدارة الضريبة بشكل عام لوجهة نظر موحدة 

فيما يتعلق بفرض الضرائب في دولة الكويت. لذلك، فإنه يتوجب على المستثمرين المحتملين األخذ في االعتبار 

دول  مواطني  غير  من  الشركات  من  الطرح  أسهم  حامل  على  مستقباًل  الضرائب  بفرض  احتمال  هنالك  أن 

مجلس التعاون الخليجي )والتي تستوجب تقديم إقرار ضريبي إلدارة الضريبة(.

ال تطبق ضريبة الدخل على دخل األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لألفراد.

رسم الطابع

طبقا ألحكام القوانين الضريبية السارية في دولة الكويت، ال يستحق على المساهمين سداد أي رسوم طابع أو 

رسوم تسجيل أو ما شابه ذلك من الرسوم في دولة الكويت فيما يتعلق بإصدار أسهم الطرح.

إسهام الشركة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

وفقا للمرسوم األميري المؤرخ في 12 ديسمبر 1976 وتعديالته، تلتزم الشركة كغيرها من الشركات المساهمة 

الكويتية بسداد مساهمة سنوية بمقدار 1% )واحد بالمائة( من صافي أرباحها السنوية )بعد االستقطاعات الخاصة 

باالحتياطي القانوني للشركة( إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

الزكاة

ال تلتزم الشركة حاليا نتيجة كونها شركة غير مدرجة في بورصة الكويت بسداد نسبة 2.5% )اثنين ونصف في 
المائة( من صافي أرباحها لبرنامج دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 للعام 2000 .

ضريبة دعم برنامج العمالة الوطنية

ال تلتزم الشركة حاليا نتيجة كونها شركة غير مدرجة في بورصة الكويت بسداد نسبة 2.5% )اثنين ونصف في 
المائة( من صافي أرباحها لبرنامج دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 للعام 2000.
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ضرائب أخرى

باستثناء ما تم اإلشارة إليه أعاله، فإنه يتم سداد كافة الدفعات المتعلقة باألسهم دون استقطاع أو خصم أو حجز 

لغرض أو بسبب أي ضرائب أو رسوم حالية، أو رسوم حكومية من أي نوع كانت يتم فرضها أو تحصيلها أو احتجازها 

أو اعتمادها من قبل دولة الكويت أو نيابة عنها.

ال يستحق على حاملي األسهم سداد أي رسوم طابع مالي أو رسوم تسجيل أو ما شابه ذلك من رسوم في دولة 

الكويت فيما يتعلق بإصدار أو تحويل أسهم الطرح.



العقود الرئيسية
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العقود الرئيسية
ال تمارس الشركة أي أنشطة خارج أغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس، وما يتبعها من أغراض مكملة 

أو الزمة مرتبطة بها.

العقود الرئيسية



معلومات عامة
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معلومات عامة

هيئة أسواق المال

إن هيئة أسواق المال بدولة الكويت هي الجهة الرقابية المخولة وفقًا ألحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 
7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما في شأن تنظيم عمليات إصدار األوراق المالية )بما فيها األسهم( 

في دولة الكويت، وإصدار التراخيص والموافقات الالزمة لطرح األسهم.

سلطة إصدار وطرح األوراق المالية

إن سلطة إصدار التراخيص والموافقات الالزمة لطرح األسهم في دولة الكويت هي لهيئة أسواق المال باإلضافة 
إلى بنك الكويت المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابته.

التغير الجوهري أو المادي 

عدا ما تم اإلفصاح عنه في نشرة االكتتاب الماثلة، ليست هناك تغيرات جوهرية على المركز المالي أو التجاري 
للشركة منذ 30 يونيو 2019 وال يوجد تغيرات مادية سلبية في التوقعات المستقبلية للشركة منذ 30 يونيو 

.2019

مدقق الحسابات المستقل

عينت الشركة مكتب برايس وترهاوس كوبرز )الشطي وشركاه( كمدقق حسابات الشركة المستقل حاليًا.

تم تدقيق البيانات المالية المجمعة للشركة كما في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و31 
ديسمبر2017 و31 ديسمبر 2018 من قبل مكتب ديلويت وتوش )الوزان وشركاه( )سجل مراقبي الحسابات رقم 
62-أ( دون إبداء أي تحفظ في أي سنة من السنوات أعاله. تم مراجعة المعلومات المالية غير المدققة المرحلية 
المكثفة المجمعة للشركة كما في ولفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 من قبل مكتب برايس 
وترهاوس كوبرز )الشطي وشركاه( )سجل مراقبي الحسابات رقم 175-أ( )كما هو موضح في تقرير المراجعة 
الذي يظهر هنا. عنوان األعمال المسجل لمكتب برايس وترهاوس كوبرز )الشطي وشركاه( )هو صندوق بريد 

1753 الصفاة 13018(. 

اإلجراءات القانونية

عن  منظورة  بالمحكمة، أو  متداولة  جوهرية  قضايا  الكويت  لشركة بورصة  بالنسبة  هناك  يكن  ولم  يوجد  ال 
طريق التحكيم حتى تاريخه بالشكل الذي يؤثر جوهريا على وضعها المالي. حتى اآلن حسب علم مجلس إدارة 
الشركة، ال يوجد أي إجراءات جوهرية ومؤثرة معّلقة،تتعّدى قيمتها اإلجمالية مبلغ  76 ألف دينار كويتي، وقد 

تم رصد مخصص لها.

معلومات عامة
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قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 

 2019 سبتمبر   8 الموافق  األحد  يوم  فيه  يحدد  قرارًا   2019 أغسطس   6 بتاريخ  المال  أسواق  هيئة  عن  صدر 
ليكون يوم االكتتاب الذي سيتم فيه توزيع األسهم المطروحة على المواطنين الكويتيين المسجلين في 
نظام المعلومات المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما تم توجيه دعوة للمواطنين الكويتيين 

المسجلين لسداد قيمة اكتتاباتهم وتم تحديد فترة السداد واالكتتاب في فائض أسهم الطرح.

المقاصة

تم قبول مقاصة األسهم من خالل الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الرقابة على الشركة 

تخضع الشركة لرقابة هيئة أسواق المال طبقًا ألحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية، وتعديالتهما. كذلك تخضع الشركة لرقابة وزارة التجارة 

والصناعة.
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هذه الصفحة تركت خالية عن قصد



عقد التأسيس والنظام األساسي
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البيانات المالية المجمعة للشركةالبيانات المالية 2
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الشركة
شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ش.م.ك.ع.
الشرق، شارع مبارك الكبير، مبنى بورصة الكويت

ص.ب. 22235 - الصفاة 13083
الكويت

وكيل االكتتاب
شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(

منطقة شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الشهيد
ص.ب. 28873 - الصفاة 13149

الكويت

وكيل المقاصة واإليداع
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك )مقفلة( 

شارع مبارك الكبير، مبنى بورصة الكويت

ص.ب. 22077 - الصفاة 13081
الكويت

المستشار القانوني لوكيل االكتتاب
مكتب د. فيصل الفهد ومشاركوه مستشارون ومحامون

مدقق حسابات الشركة المستقل 
مكتب برايس وترهاوس كوبرز )الشطي وشركاه(
شرق، شارع الشهداء، برج الراية II، الدور 24-23

الكويت




