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أواًل: االستفسارات المتعلقة بالطرح

1. ما هو عدد األسهم المطروحة ونسبتها المئوية من إجمالي أسهم رأس مال شركة 
بورصة الكويت؟

يبلــغ إجمالــي عــدد األســهم المطروحــة 100,387,875 ســهمًا، بمــا يعــادل 50% مــن أســهم 
رأس المــال الحالــي الُمَصَدر والمدفوع لشــركة بورصة الكويت لــأوراق المالية. 

2. من هو المساهم البائع؟ وما هو سبب الطرح؟

ــون  ــن قان ــادة )33( م ــص الم ــاذا لن ــك  نف ــال. وذل ــواق الم ــة أس ــو هيئ ــع ه ــاهم البائ المس
الهيئــة وتعديالتــه والقوانيــن واللوائح األخــرى ذات الصلة والخاصة بتخصيص نســبة 50% من 
أســهم رأس المــال المصــدر والمدفــوع  لشــركة بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة  لالكتتــاب 

المواطنين. لجميع  العام 

3. كم سيبلغ سعر السهم المطروح لالكتتاب؟

تحــدد ســعر الطــرح بـــ 100 فلــس للســهم الواحــد، أي بمــا يعــادل القيمــة االســمية للســهم، 
ولن يضاف على ســعر الســهم أية مبالغ أخرى مثل عالوة أو مصاريف اإلصدار.

4. كم ستبلغ القيمة اإلجمالية للطرح؟ وما هي استخدامات عوائد الطرح؟

تقــدر حصيلــة الطــرح بمبلــغ  10,038,787.500 د.ك. وســوف تــؤول حصيلــة الطــرح إلــى مالــك 
أســهم الطــرح ، أي إلــى هيئــة أســواق المــال.  

5. من هم المستفيدون من أسهم الطرح والمؤهلين لالكتتاب؟

األشــخاص المؤهلــون لالكتتــاب هــم المواطنــون الكويتيــون المســجلة أســماؤهم في نظام 
المعلومات المدنية لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 8 سبتمبر 2019 )“يوم 
االكتتــاب”(. وللتوضيــح، فــإن أي مواطــن لم يكن مســجال في نظــام المعلومــات المدنية لدى 
الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة بتاريــخ 8 ســبتمبر 2019، فلــن يؤخــذ فــي االعتبــار عنــد 
تحديــد المواطنين الكويتيين المســجلين المقيدة أســماؤهم في نظــام المعلومات المدنية 

لــدى الهيئــة العامــة للمعلومات المدنية في يــوم االكتتاب. 
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6.  كم عدد األسهم الموزعة على كل مواطن كويتي مسجل؟

70 ســهمًا، أســفرت عمليــة توزيــع األســهم علــى المواطنيــن الكويتييــن المســجلين - كمــا 
فــي يــوم االكتتــاب - عــن اســتحقاق كل مواطــن مســجل عــدد 70 ســهمًا مــن أســهم الطرح، 
اســتحقاقًا معلــق علــى شــرط قيــام المواطــن الكويتــي المســجل  بســداد قيمــة األســهم 

الموزعــة عليــه خالل فتــرة الســداد واالكتتاب في فائض األســهم. 

هل يجوز للمواطن الكويتي المسجل االكتتاب بأكثر من األسهم الموزعة عليه؟  .7

نعــم، يجــوز للمواطنيــن الكويتييــن المســجلين االكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح 
بالزيــادة علــى عدد األســهم التــي تم توزيعها عليهم بالتســاوي، وذلك في األســهم التي لم 
يتــم ســداد قيمتهــا مــن قبــل المواطنيــن الكويتييــن المســجلين الذيــن لــم يكتتبــوا. أخــذًا 
بعيــن االعتبــار أن الحد األقصى لعدد األســهم التي يجوز ســداد قيمتهــا أو االكتتاب فيها عن 
المواطن الكويتي المســجل باإلضافة إلى أوالده أو أحفاده المشــمولين بواليته أو وصايته - 
مــن المواطنيــن الكويتييــن المســجلين - هــو عــدد 1,003,878 ســهمًا، أي مــا يعــادل 1% من 
أســهم الطرح. أما بالنســبة لأشــخاص غير المشــمولين بواليــة األب أو وصايــة الهيئة العامة 
لشــئون القصــر، يطبــق الحد األقصى المذكور على القاصر الواحــد أو األخوة القصر مجتمعين 

باإلضافــة إلــى األم  أو الجــد إن كان أي منهمــا  معينــًا وصيــًا أو وليًا عليهم.

ما هو الحد األقصى لسداد قيمة األسهم واالكتتاب؟  .8

الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز سداد قيمتها أو االكتتاب فيها عن المواطن الكويتي 
المســجل باإلضافــة إلــى أوالده أو أحفــاده المشــمولين بواليتــه أو وصايتــه - مــن المواطنين 
الكويتييــن المســجلين - هــو عــدد 1,003,878 ســهمًا، أي مــا يعــادل 1% مــن أســهم الطــرح. 
أمــا بالنســبة لأشــخاص غيــر المشــمولين بواليــة األب ، يطبــق الحــد األقصــى المذكــور علــى 
القاصر الواحد أو األخوة القصر مجتمعين باإلضافة إلى األم أو الجد إن كان أي منهما  معينًا 

وصيًا أو وليًا عليهم.

متى يدخل عدد األسهم المكتتب فيها من قبل األم أو الجد ضمن الحد األقصى   .9
لألسهم التي يجوز لألبناء أو األحفاد االكتتاب فيها؟

إذا كان األبنــاء قصــر ومشــمولين بوصايــة األم أو وصايــة أو واليــة الجــد فــال يجــوز أن يزيد عدد 
األســهم المكتتــب فيــه مــن قبــل القصــر وأمهــم إذا كانــت وصيــة عليهــم أو جدهــم إذا كان 
وليــًا أو وصيــًا عليهــم عــن عــدد 1,003,878 ســهمًا، أي مــا يعــادل 1% مــن أســهم الطــرح ، 
ولــن تدخــل عــدد األســهم المكتتــب فيهــا مــن قبــل األم أو الجــد إن لــم يكــن معينــًا وصيــًا أو 

وليــًا علــى القاصــر.
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10. ما هو الحد األقصى لألسهم التى يجوز للهيئة العامة لشئون القصر أن تكتتب فيها 
عن القاصر؟

عــدد 1,003,878 ســهمًا، أي مــا يعــادل 1% مــن أســهم الطــرح عن األخــوة القصــر مجتمعين، 
أو عن القاصر الواحد إن لم يكن له أخوة قصر.  

11. ما هو الحد األدنى لعدد األسهم التي يحق للمكتب سداد قيمتها أو االكتتاب 
فيها؟

تــم تحديــد الحــد األدنــى  لعــدد األســهم التــي يجــوز ســداد قيمتهــا أو االكتتاب فيها بســهم 
واحــد، والــذي يبلــغ قيمتــه 100  فلس كويتي وال يســمح االكتتاب بكســور األســهم.
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ثانيًا : االستفسارات المتعلقة بإجراءات السداد واالكتتاب

12. هل يمكن للمكتتب أن يكتتب ألكثر من مرة خالل فترة السداد واالكتتاب في فائض 
األسهم؟

ال يجــوز للمكتتــب االكتتــاب ألكثــر مــن مــرة خــالل فتــرة االكتتــاب. ويكــون الســداد واالكتتــاب 
فــي فائــض األســهم بالنســبة لــكل مكتتــب بالــغ ســن الرشــد في طلــب واحــد ولمــرة واحدة، 
كمــا يكــون االكتتــاب لــأب وأبنائــه القصــر جميعــًا فــي طلــب واحــد ولمــرة واحــدة، وفــي حال 
تكراراالكتتــاب، ســيتم اســتبعاد جميــع طلبــات االكتتــاب المكــررة مــا لــم تقــرر الهيئــة خــالف ذلــك.

13. متى تبدأ وتنتهي فترة السداد واالكتتاب في فائض األسهم؟

تبــدأ فتــرة الســداد واالكتتاب في فائض األســهم في الســاعة التاســعة صباحًا مــن صباح يوم 
الثالثــاء الموافــق 1 أكتوبــر 2019 وتنتهــي فــي يــوم األحــد الموافــق 1 ديســمبر 2019 عنــد 

الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر بتوقيــت الكويــت.

14. ما هي إجراءات السداد واالكتتاب في فائض األسهم؟ كيف يمكنني االكتتاب 
وسداد مبلغ االكتتاب؟

يمكــن للمواطنيــن الكويتييــن المســجلين فــي يــوم االكتتــاب ســداد قيمــة أســهم الطــرح  
واالكتتــاب فــي فائض األســهم فــي طلب واحد وفي وقــت واحد عن طريق إحــدى الطريقتين 

التاليتيــن:

أواًل: الســداد واالكتتــاب في فائض األســهم إلكترونيًا عن طريق موقــع االكتتاب )االكتتاب 
فــي  100,000 )مائــة ألــف( ســهم أو أقل(:

يتيــح الموقــع المذكــور أدنــاه االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بمــا ال يجــاوز عــدد 100,000 
)مائــة ألف( ســهم وبما يعادل قيمته مبلغ 10,000 )عشــرة آالف( دينــار كويتي أو أقل. 
 )K-net(  ويتــم الســداد مــن خــالل بوابــة الدفــع اإللكتروني عــن طريق خدمــة الكي.نــت
خــالل ســاعات اليــوم وخــالل جميع ســاعات األســبوع، وذلــك ابتداء من الســاعة التاســعة 
مــن صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق 1 أكتوبر 2019 وحتى الســاعة الواحدة مــن ظهر يوم 
األحــد الموافــق 1 ديســمبر 2019. وذلــك في حالة المكتتبين البالغيين لســن الرشــد أو 

القصــر المشــمولين بواليــة األب.

يقوم المواطن بالتالي:

 https://www.ipo.com.kw :1. الدخول إلى موقع االكتتاب عن طريق الرابط
2. اختيار اكتتاب شركة بورصة الكويت لأوراق المالية

3. يقــوم المواطــن الكويتــي بتســجيل الرقــم المدنــي ورقــم المسلســل المبيــن فــي 
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ــة  ــد أحقي ــام بتحدي ــوم النظ ــم يق ــن ث ــة، وم ــة المدني ــن البطاق ــة م ــة الخلفي الجه
المواطــن الكويتــي في الســداد واالكتتاب مــن عدمه، ويقوم النظــام بإظهار قائمة 

األوالد القصــر المشــمولين بوالية األب، إن وجد
4. يقــوم المواطــن الكويتي المســجل بتســجيل عدد األســهم المرغوب ســداد قيمتها 

واالكتتاب فيها وذلك لنفسه وألوالده القصر، إن وجد
5. يتــم تحويــل المواطــن الكويتــي المســجل إلــى بوابــة الدفــع اإللكترونــي عــن طريق 
خدمة الكي.نت  )K-net(، حيث يقوم المواطن الكويتي المسجل بالسداد من حسابه 
الخاص )وال يجوز أن يقوم شــخص آخر بالســداد نيابة عن المواطن الكويتي المســجل 
إال إذا كان وليــًا طبيعيــًا علــى القاصر ويتحمــل المكتتب كافة التبعــات القانونية في 

حالــة مخالفــة ذلك(.

ثانيــا: عمليــات الســداد واالكتتــاب عــن طريــق مراجعــة مقــرات الجهــة المســتلمة وذلــك 
لعمليــات الســداد واالكتتــاب فــي عــدد أســهم يتجــاوز 100,000 )مائــة ألــف( ســهم:

 https://www.ipo.com.kw :1. الدخول إلى موقع االكتتاب عن طريق الرابط
2. اختيار اكتتاب شركة بورصة الكويت لأوراق المالية

3. يقــوم المواطــن الكويتــي بتســجيل الرقــم المدنــي ورقــم المسلســل المبيــن فــي 
ــة  ــد أحقي ــام بتحدي ــوم النظ ــم يق ــن ث ــة، وم ــة المدني ــن البطاق ــة م ــة الخلفي الجه
المواطــن الكويتــي  في الســداد واالكتتاب من عدمه، ويقوم النظــام بإظهار قائمة 

األوالد القصر، إن وجد 
4. يقــوم المواطــن الكويتي المســجل بتســجيل عدد األســهم المرغوب ســداد قيمتها 

واالكتتاب فيها وذلك لنفسه  وألوالده القصر، إن وجد
5. يتــم طباعــة “نمــوذج طلــب االكتتــاب” والموضح به على ســبيل المثال ال الحصر اســم 
المكتتــب، الرقــم المدنــي، وعــدد األســهم المرغوب ســداد قيمتهــا أو االكتتاب بها 

وذلــك لنفســه  وألوالده القصــر وقيمتهــا.
ــداد  ــاه، لس ــورة أدن ــتلمة المذك ــة المس ــرات الجه ــد مق ــى أح ــب إل ــه المكتت 6. يتوج
قيمة االكتتاب عن طريق جهاز الكي. نت )K-net( المربوط بحســاب االكتتاب البنكي 
وتقديــم المســتندات المطلوبــة عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب والمذكورة أدنــاه وذلك 
خــالل أيــام وســاعات العمل الرســمية لمقــرات الجهة المســتلمة من  يــوم األحد إلى  
يــوم الخميــس، ابتــداًء مــن صبــاح يــوم الثالثــاء الموافــق 1 أكتوبــر 2019، عــدا اليــوم 
األخير في فترة الســداد واالكتتاب في فائض األســهم، حيث يكون السداد واالكتتاب 

متاحــًا حتــى الســاعة الواحــدة مــن ظهــر يــوم األحــد الموافــق 1 ديســمبر 2019.
7. بعــد التأكــد مــن اكتمــال طلــب االكتتاب، تقــوم الجهة المســتلمة بتســليم المكتتب 

إيصال إيداع مقابل االكتتاب.

فــي حالــة إخفــاق أي مــن المكتتبيــن في تقديــم طلب االكتتــاب مكتماًل بشــكل كامل 
وســليم )مرفقا به كافة المســتندات المســاندة المطلوبة( في مقر الجهة المستلمة 
بعــد ســداد مبلــغ االكتتاب المســتحق، فــإن طلــب االكتتاب المقــدم من ذلــك المكتتب 

ســيعتبر ملغيــًا وكأن لم يكن، علما بأنه ال يتم قبــول مبالغ االكتتاب نقدًا. 
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15. ما هي إجراءات السداد واالكتتاب في فائض األسهم للقصر غير المشمولين بوالية 
األب أو وصاية الهيئة العامة لشئون القصر؟

1. يتــم االكتتــاب مــن خالل تعبئة نمــوذج طلب االكتتاب والخاص بالقصر غير المشــمولين بوالية 
األب أو وصاية الهيئة العامة لشئون القصر المتوفر على الموقع اإللكتروني الخاص بالطرح 

)www.kamconline.com( أو موقــع وكيل االكتتاب  ) www.boursaipo.com(
2. يتــم تســجيل عــدد األســهم المرغــوب ســداد قيمتهــا واالكتتاب فيهــا وذلك لــكل قاصر أو 

عديــم أهليــة، علــى أن يتم إيراد جميــع األخوة القصر فــي طلب واحد
3. يتم طباعة نموذج طلب االكتتاب المشار إليه أعاله في البند رقم )1(

4. يتوجــه المكتتــب إلــى أحــد مقــرات الجهــة المســتلمة المذكــورة أدنــاه، لســداد قيمــة 
االكتتــاب عــن طريــق جهــاز الكــي. نــت )K-net( المربوط بحســاب االكتتــاب البنكــي وتقديم 
المســتندات المطلوبــة عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب والمذكــورة أدنــاه وذلــك خــالل أيــام 
وســاعات العمــل الرســمية لمقــرات الجهــة المســتلمة من  يــوم األحد إلى  يــوم الخميس، 
إبتــداًء مــن صبــاح يوم الثالثــاء الموافق 1 أكتوبر 2019، عــدا اليوم األخير في فترة الســداد 
واالكتتــاب فــي فائض األســهم، حيث يكون الســداد واالكتتــاب متاحًا حتى الســاعة الواحدة 

مــن ظهــر يــوم األحــد الموافــق 1 ديســمبر 2019
5. بعــد التأكــد مــن اكتمال طلــب االكتتاب، تقــوم الجهة المســتلمة بتســليم المكتتب إيصال 

إيداع مقابل االكتتاب

16. ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب السداد واالكتتاب في فائض األسهم 
عند االكتتاب عن طريق مقرات الجهة المستلمة؟

1. نموذج طلب االكتتاب المطبوع من:
- الموقــع اإللكترونــي الخــاص باالكتتــاب )https://www.ipo.com.kw(، وذلــك فــي حالة الســداد 

واالكتتــاب فــي عــدد أســهم يتجــاوز 100,000 )مائــة ألف( ســهم لــأب وأوالده القصر، أو
- مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالطــرح )www.boursaipo.com( أو موقــع وكيــل 
ــر  ــر غي ــاب للقص ــداد واالكتت ــة الس ــي حال ــك ف ــاب )www.kamconline.com(، وذل االكتت

المشــمولين بواليــة األب أو وصايــة الهيئــة العامــة لشــئون القصــر 
)K-net( 2. إيصال سداد مبالغ االكتتاب الصادر من جهاز الكي. نت

3. أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتبين.
4. فــي حالــة تقديــم طلــب االكتتــاب من قبل وكيل عــن المكتتــب، فيجب أن تقــدم أصل وصورة 
البطاقــة المدنيــة للوكيــل وأصــل وصورة مــن التوكيــل وصورة البطاقــة المدنيــة للمكتتب، 
ويجــب أن تتســع صالحيــات الوكيــل لعمليــة االكتتــاب أو لحــق شــراء األســهم أو األوراق المالية.
5. فــي حالــة االكتتــاب عــن القاصــر أو المحجــور عليــه، يجــب أن يقدم صــورة البطاقــة المدنية 
للقاصــر أو المحجــور عليــه وأصــل وصــورة البطاقــة المدنيــة للولــي أو الوصــي أو القيــم 
والمســتندات الدالــة علــى إيقــاع الحجــر وتعييــن القيــم وأصــل وصــورة مــن المســتندات 
الدالــة علــى الوصايــة أو الواليــة مــا لــم يكــن الولــي هــو األب ، وبالنســبة للهيئــة العامــة 
لشــئون القصــر، فيتــم االكتتاب بموجب كتاب موجه لهيئة أســواق المال ويســلم للشــركة 
الكويتيــة للمقاصــة مرفق به كشــف ببيانــات المكتتبين والمســتندات الدالــة على تحويل 

ــاب. ــاب االكتت ــم لحس ــل اكتتاباته مقاب
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أين هي مقرات الجهة المستلمة وما هي ساعات العمل في هذه المقرات:  .17

ــد 10 أفــرع لبنــك برقــان لتكــون مقــرات لتســليم طلبــات الســداد واالكتتــاب فــي  تــم تحدي
فائــض األســهم وذلــك فــي حالــة االكتتــاب في أكثــر مــن 100,000 )مائــة ألف( ســهم أو في 
الســداد واالكتتــاب فــي فائض األســهم للقصر غير المشــمولين بواليــة األب أو وصاية الهيئة 

العامة لشــئون القصر.

ساعات العملالهواتفالعنوانأفرع بنك برقان

الشرق - شارع عبدهللا األحمد الفرع الرئيسي 
- 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

حولي - شارع تونس - مجمع فرع حولي
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

هاتف: 24561305 - 24568537 - 24561406 القصر - قطعة 3 فرع القصر
 - 24569867 - 24561502 -24561407 -

24568537 فاكس:  24561302

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

منطقة الري الصناعية فرع جراند أفينيو
- 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

الفحيحيل - قطعة 12 - شارع فرع الفحيحيل
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

شرق األحمدي - دوار فرع األحمدي 
مصطفى كرم - قسيمة 15

هاتف: 23987372 - 23980603- 23987427
فاكس: 23985329

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

ضاحية أبو فطيرة - قطعة 3 فرع أبو فطيرة
- قسيمة 31 - الدور األرضي

هاتف:  25470183 - 25470182 - 25470185
فاكس:  254701186

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

الفروانية - مجمع المغاتير فرع الفروانية 
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
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هل يستطيع المكتتب سداد مبلغ االكتتاب من خالل بوابة الدفع اإللكتروني أو عن   .18
طريق جهاز الكي. نت )K-net( في مقرات الجهة المستلمة أيًا كان قدره؟ 

يجــب علــى المكتتــب أن يراجــع مصرفــه الخــاص ليتأكــد مــن الحــد األقصــى المســموح لــه 
للدفــع عــن طريــق بوابــة الدفع اإللكتروني أو عــن طريق جهاز الكي. نــت )K-net( في مقرات 
الجهــة المســتلمة، وأن يقــوم بالتنســيق مــع مصرفــه لرفــع الحــد األقصــى للمبالــغ التــى 

يســتطيع دفعهــا من خــالل بطاقة الدفع اإللكترونــي الخاصة به .

في حال لم يتم تخصيص أسهم للمكتتب أو كانت  قيمة األسهم المخصصة   .19
للمكتتب أقل من مبلغ االكتتاب المدفوع، كيف سيتم رد أموال فائض االكتتاب 

المدفوعة؟

يتــم إعــادة فائــض مبالغ االكتتــاب )إن ُوجدت( إلى المكتتبين، دون احتســاب أيــة فوائد لهم أو 
عمــوالت أو اســتقطاعات أو حجــز، خــالل 15 يوم عمل من تاريخ التخصيــص - وبحد أقصى - يوم 
األحــد الموافــق 29 ديســمبر 2019. وســيتم رد مبالــغ االكتتــاب عــن طريق تحويــل بنكي على 

الحســاب الذي تم من خالله الســداد باســتخدام بطاقة الكي.نت )K-net( الخاصة به.

20.  متى سيتم االنتهاء من عملية تخصيص األسهم؟

ســيعلن عــن نتائــج التخصيــص النهائي ألســهم الطرح خــالل 5 أيام عمل من تاريــخ إغالق فترة 
االكتتاب وبحد أقصى يوم األحد الموافق 8 ديسمبر 2019.
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ثالثًا : استفسارات متنوعة

21. ما هي ربحية السهم المتوقعة لنهاية عام 2019؟  

ربحيــة الســهم المتوقعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 هــي 30 فلس للســهم 
ــة مــع 12 فلــس للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 للســهم الواحــد،  الواحــد مقارن

وذلــك حســب إفــادة شــركة بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة

22. هل تعتبر شركة بورصة الكويت لألوراق المالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية؟

ال تمارس شركة بورصة الكويت لأوراق أنشطتها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

23. ما هي حقوق التصويت الخاصة باألسهم المطروحة؟

تصــدر الشــركة فئــة واحــدة مــن األســهم. ويكون لكل ســهم صوت واحــد، ويكون لــكل حامل 
ســهم )“المســاهم”( حقــًا متســاويًا فــي الحضــور والتصويت فــي اجتماعات الجمعيــة العامة 
للمســاهمين. ال يتمتــع أي مــن المســاهمين بحقــوق تصويــت إضافيــة تميــزه عــن غيــره من 

المساهمين.

24. هل تستحق األسهم المطروحة توزيعات نقدية؟

ــتحقاق  ــخ االس ــي تاري ــركة ف ــاهمي الش ــجل مس ــي س ــجلين ف ــاهمين المس ــق للمس يح
المعلن عنه من قبل الشــركة، اســتالم المبالغ المســتحقة على األسهم سواّء كانت توزيعات 
نقديــة أو أســهم منحــة بعــد عمليــة الطــرح مــع التحفظ أنــه ال يمكن تقديــم تأكيــد توزيع أية 

أرباح أو توزيعات مســتقبلية.

هل سيتم تحميل المكتتب مصروفات االكتتاب؟  .25

لــن يتــم تحميــل المكتتــب أي مصروفــات. ســتتولى هيئــة أســواق المــال، بصفتهــا 
المســاهم البائــع، مســؤولية ســداد مصروفــات الطــرح بنــاًء علــى عقــد إدارة طــرح أســهم 
شــركة بورصــة الكويــت لــأوراق الماليــة الكتتــاب المواطنيــن، الموقــع بيــن الهيئة وشــركة 
كامكــو لالســتثمار والتــي تشــمل تكاليــف إدارة االكتتــاب والمطبوعــات الالزمــة واإلعالنــات.
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ما هي الخيارات المتاحة للمواطنين الكويتيين المسجلين بالنسبة ألسهم الطرح؟  .26

يكــون للمواطنيــن الكويتييــن المســجلين فــي يــوم االكتتــاب اللجــوء إلــى الخيــارات التاليــة 
بالنسبة ألســهم الطرح:

- االكتفاء بسداد قيمة األسهم  الموزعة عليهم في أسهم الطرح 
- ســداد قيمــة أســهم أقــل مــن التــي تــم  توزيعهــا عليهــم فــي أســهم الطــرح وبمــا ال 

يقــل عــن الحــد األدنــى لالكتتــاب
- ســداد قيمــة األســهم التــي تــم  توزيعهــا عليهــم فــي أســهم الطــرح  واالكتتــاب فــي 

عــدد مــن األســهم غيــر المســدد قيمتهــا وبمــا ال يجــاوز الحــد األقصــى لالكتتــاب
- عدم اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة.

هل يمكن للمكتتب الرجوع عن االكتتاب بعد تقديم طلب االكتتاب؟  .27

لــن يتــم قبــول أي تعديــالت أو ســحب لنمــوذج طلب االكتتــاب بعد تقديــم طلب االكتتــاب. عند 
تقديــم الطلــب مــن قبــل المكتتــب، يكــون نمــوذج طلــب االكتتــاب بمثابة اتفــاق ملــزم قانونًا 
بيــن المكتتــب المذكــور وهيئــة أســواق المــال. وذلــك كمــا هــو مبيــن فــي نمــوذج طلــب 
االكتتــاب بخصــوص هذا االتفاق “بموجــب التوقيع على هذا الطلب وتقديمه لجهة االســتالم 
فــي المواعيــد المحددة بنشــرة االكتتاب تعتبر عملية الســداد واالكتتاب في فائض األســهم 

باتــة ونهائيــة بالنســبة للمكتتــب وال يجوز له العــدول عنها.”.

هل هناك أي قيود على بيع األسهم المطروحة بعد تخصيصها؟  .28

ال يوجــد أي قيــود على بيع األســهم. بعد انتهــاء فترة االكتتاب والتخصيص النهائي ألســهم 
الطرح واســتكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة ســتقوم شــركة بورصة الكويت لأوراق 

المالية بالعمل على إدراج وتداول أســهم الطرح في بورصة الكويت. 

هل سيتم إدراج أسهم الطرح؟   .29

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيص النهائي ألســهم الطرح واســتكمال كافــة اإلجراءات 
التنظيمية الالزمة ســتقوم شــركة بورصة الكويت لأوراق المالية بالعمل على إدراج وتداول 

أســهم الطــرح فــي بورصــة الكويــت.


