
ن�سرة �كتتاب عام يف �أ�سهم زيادة ر�أ�سمال

�سركة �ملجموعة �لبرتولية �مل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

والبالغ عددها 36,157,500 �شهم وب�شعر طرح 300 فل�شا )ثالثمائة فل�س كويتي( لل�شهم الواحد �شامال 100 فل�س )مائة فل�س كويتي( القيمة 

الإ�شمية م�شافًا اإليه 200 فل�س )مائتي فل�س كويتي( عالوة اإ�شدار

فرتة الكتتاب

من 18 مايو 2017 اإىل 7 يونيو 2017

مدير ومتعهد الإ�شدار وكيل الكتتاب

�سركة �ملركز �ملايل �لكويتي �ش.م.ك.ع.

�سركة �ملجموعة �لبرتولية �مل�ستقلة  �ش.م.ك.ع.
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مالحظات هامة 

�شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة هي �شركة م�شاهمة كويتية عامة تاأ�ش�شت يف تاريخ 11 �شبتمرب 1976 وم�شجلة بال�شجل التجاري يف الكويت برقم 24496، ومدرجة 

يف بور�شة الكويت لالأوراق املالية )وي�شار اإليها فيما بعد بـ “بور�سة �لكويت”( منذ 10 دي�شمرب 1995 وراأ�شمالها امل�شرح به واملدفوع هو 15,225,000 دينار كويتي 

)وي�شار اإليها فيما بعد بـ “�مل�سدر”  “�ل�سركة �مل�سدرة” اأو “�ل�سركة” اأو “�ملجموعة �لبرتولية”(.

300 فل�ش  ب�شعر طرح  �شهم   36,157,500 والبالغة  �ل�سركة �مل�سدرة  اإ�شدارها من قبل  املزمع  العادية  بالأ�شهم  املعلومات اخلا�شة  ن�شرة الكتتاب هذه على  حتتوي 

)ثالثمائة فل�ش كويتي( لل�سهم �لو�حد )ميثل القيمة الإ�شمية لكل �شهم مبقدار مائة فل�س م�شافًا اإليها عالوة اإ�شدار قدرها مائتي فل�س( )وي�شار اإليها فيما بعد 

بـ “�أ�سهم �لإ�سد�ر” اأو “�لأ�سهم”( وبقيمة اإ�شمية اإجمالية قدرها 3,615,750 د.ك )ثالثة ماليني و�شتمائة وخم�شة ع�شر األف و�شبعمائة وخم�شون دينار كويتي( وبقيمة 

اإجمالية بعد اإ�شافة عالوة الإ�شدار قدرها 10,847,250 د.ك )ع�شرة ماليني وثمامنائة و�شبعة واأربعون األفا ومائتي وخم�شون دينار كويتي(. 

متت املوافقة على اإ�شدار الأ�شهم مبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة امل�شدرة ال�شادر بتاريخ 19 اإبريل 2017 وكذلك قرار جمل�س اإدارة ال�شركة امل�شدرة 

املوؤرخ بتاريخ  6 مار�س 2017 كما ح�شلت ال�شركة امل�شدرة على موافقة هيئة اأ�شواق املال بدولة الكويت على زيادة راأ�س املال واإ�شدار الأ�شهم مبوجب قرار جمل�س مفو�شي 

الهيئة باجتماعه رقم 2017/13 املنعقد بتاريخ 29 مار�س 2017 وعلى هذه الن�شرة بتاريخ 10 مايو 2017. 

يبداأ الكتتاب اعتبارا من 18 مايو 2017 وينتهي يف 7 يونيو 2017 وذلك خالل �شاعات العمل الر�شمية املحددة ل�شتقبال املكتتبني مبقر وكيل الكتتاب، ما مل يتم تغطية 

كامل الكتتاب قبل ذلك التاريخ حيث يحق لل�شركة امل�شدرة عندئذ وقف واإغالق باب الكتتاب قبل التاريخ املحدد لالنتهاء. ويف جميع الأحوال التي ل ي�شتنفذ فيها 

الكتتاب يجوز ملجل�س اإدارة �ل�سركة �مل�سدرة متديد فرتة الكتتاب لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة اأو اأقل بحيث ل تزيد مدة الكتتاب الأ�شلية ومتديدها يف جمموعها 

عن ثالثة اأ�شهر �شريطة احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال. 

لأغرا�س هذه الن�شرة، يق�شد مب�شطلح “يوم عمل”، اليوم الذي تبا�شر فيه بور�شة الكويت اعمال التداول املعتادة، ولأغرا�س عملية الكتتاب يجب اأن يكون اأي�شا يوم تفتح 

فيه البنوك ملبا�شرة اأعمالها العامة يف دولة الكويت )با�شتثناء اأيام اجلمعة وال�شبت( وبا�شتثناء اأيام العطالت الر�شمية.

ل تعترب هذه الن�شرة عر�شًا للبيع اأو ا�شتقطاب لأي عر�س ل�شراء اأوراق مالية يف اأي نظام قانوين ل ي�شمح فيه بالطرح اأو البيع. كما يجب اأن يعتمد اكتتاب امل�شتثمرين يف اأي 

من الأوراق املالية امل�شار اإليها يف هذه الوثيقة على اأ�شا�س املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة دون غريها.

تنبيه 

نن�سح باأن ت�ست�سري �سخ�سًا ُمرخ�سًا له طبقًا للقانون ومتخ�س�سًا يف تقدمي �مل�سورة حول حمتويات هذه �لن�سرة قبل �تخاذ قر�ر �لكتتاب.

مت احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال على هذه الن�شرة بتاريخ 10 مايو 2017 وقد مت اإعداد هذه الن�شرة وفقًا لأحكام القانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية ال�شادرة مبوجب قرار هيئة اأ�شواق املال رقم )72( ل�شنة 2015، وتعديالتهما. ويتحمل اأع�شاء جمل�س اإدارة 

�ل�سركة �مل�سدرة والأ�شخا�س الواردة اأ�شماوؤهم يف هذه الن�شرة حتت عنوان )�ل�سخا�ش �مل�سوؤولني عن ن�سرة �لكتتاب(، جمتمعني ومنفردين، امل�شوؤولية الكاملة 

عن دقة و�شحة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة فيما يتعلق بال�سركة �مل�سدرة و�لأ�سهم، كما يوؤكدون على اأنه، على حد علمهم وبعد قيامهم بكافة ال�شتف�شارات 

املعقولة، لي�س هنالك ثمة حقائق اأو معلومات اأخرى قد يوؤثر اإغفالها على دقة اأو �شحة اأي بيان اأو اإفادة وردت يف هذه الن�شرة.

كما ويقر �مل�سدر ومدير ومتعهد �لإ�سد�ر ووكيل �لكتتاب بتحملهم امل�شوؤولية يف حال عدم �شحة البيانات التي ت�شمنتها ن�شرة الكتتاب وباأن ن�شرة الكتتاب على حد 

علمهم وبعد قيامهم بكافة ال�شتف�شارات املعقولة، مل تغفل اي معلومات جوهرية، وقد مت اإعدادها وفقًا للمعلومات والبيانات التي تتطابق مع الواقع.

ويقر امل�شت�شار القانوين للجهة امل�شدرة باأنه متت مراجعة ن�شرة الكتتاب وامل�شتندات ذات ال�شلة بها والتي زودتهم بها �جلهة �مل�سدرة، واأنه على حد علمهم وبعد قيامهم 

بكافة ال�شتف�شارات املعقولة، فاإن ن�شرة الكتتاب ت�شتويف املتطلبات القانونية ذات ال�شلة وباأن �جلهة �مل�سدرة قد ا�شتوفت املوافقات الالزمة التي جتعل التزام �جلهة 

�مل�سدرة �شحيحًا ونافذًا.   

كما ل تتحمل هيئة اأ�شواق املال اأي م�شوؤولية تتعلق مبحتويات هذه الن�شرة، ول ت�شمن دقتها اأو متامها، كما تخلي نف�شها ب�شكل وا�شح و�شريح من اأي م�شوؤولية اأًيا كان نوعها 

ب�شبب اأي خ�شارة ميكن اأن تن�شاأ اأو حتدث ب�شبب العتماد على اأي جزء من هذه الن�شرة ولن تكون طرفًا يف اأي دعوى خا�شة بالأ�شرار النا�شئة عن هذه الن�شرة.

حررت هذه الن�شرة بتاريخ 10 مايو 2017

�مل�ست�سار �لقانوين          مدير ومتعهد �لإ�سد�ر وكيل �لكتتاب      

        �سركة �ملركز �ملايل �لكويتي �ش.م.ك.ع.                                                                                         �لطرقي و�سركاه - لالإ�ست�سار�ت �لقانونية و�ملحاماة



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.4

�إقر�ر بامل�سوؤولية

�لأ�سخا�ش �مل�سوؤولون عن ن�سرة �لكتتاب

مت اإعداد هذه �لن�سرة من قبل:

العنوان:ال�سفة:اال�سم:

املجموعة البرتولية امل�شتقلة �س.م.ك.ع.الرئي�س التنفيذيوليد جابر حديد

يتحمل كل ع�شو من اأع�شاء جمل�س اإدارة �ل�سركة �ملُ�سدرة الذين وردت اأ�شماوؤهم يف هذه الن�شرة م�شوؤولية املعلومات الواردة يف هذه �لن�سرة. وعلى 

حد علم واعتقاد اأع�شاء جمل�س الإدارة الذين بذلوا العناية الواجبة يف احلدود املعقولة وقاموا باإجراء فح�س كامل وتف�شيلي نايف للجهالة للتحقق من �شحة 

املعلومات، فاإن املعلومات الواردة يف هذه �لن�سرة )اأ( هي كاملة ودقيقة و�شحيحة، و)ب( قد مت الإف�شاح للم�شتثمرين عن كافة املعلومات املتعلقة بالأوراق 

املالية وامل�شدر من اأجل اتخاذ قرار ب�شاأن الكتتاب يف الوراق املالية من عدمه، واأنه )ج( قد مت المتثال لكافة الأحكام ذات ال�شلة املن�شو�س عليها يف 

القانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية ال�شادرة مبوجب قرار هيئة اأ�شواق املال رقم )72( 

ل�شنة 2015، وتعديالتهما ولقانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016 ولئحته التنفيذية. 

عن جمل�س اإدارة �ل�سركة �مل�سدرة: 

التوقيع:الوظيفة:اال�سم:

رئي�س جمل�س الإدارةخلف اأحمد اخللف



5 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

تاأكيد�ت وتنبيهات �ل�سركة �مل�سدرة 

تت�شمن ن�شرة الكتتاب هذه معلومات تتعلق ب�شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة �شركة م�شاهمة كويتية عامة و�لأ�سهم. مل ت�شرح �ل�سركة �مل�سدرة لأي 

من الغري بتقدمي اأي بيان اأو معلومات اأو تعهدات فيما يتعلق بال�شركة امل�شدرة اأو بالأ�سهم با�شتثناء تلك التي وردت يف هذه الن�شرة اأو ما مت اعتماده من قبل 

�ل�سركة �مل�سدرة لهذا الغر�س. ويتعني عدم العتماد على مثل تلك البيانات اأو املعلومات اأو التعهدات ال�شادرة عن الغري والفرتا�س باأن ال�شركة امل�شدرة 

اأو مدير الإ�شدار ووكيل �لكتتاب املبينة اأ�شماوؤهم على غالف هذه الن�شرة قد اأقروا بتلك البيانات واملعلومات والتعهدات.

يف حني اأن �ل�سركة �مل�سدرة قد قامت باإجراء كافة ال�شتف�شارات يف احلدود املعقولة فيما يتعلق بدقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الكتتاب هذه كما هي يف 

تاريخ هذه الن�شرة، فاإن بع�س املعلومات العامة التي ت�شمنتها ن�شرة الكتتاب اأخذت من م�شادر خارجية. بالرغم من اأنه لي�س لدى اأي من �ل�سركة �مل�سدرة 

اأو مدير �لإ�سد�ر ووكيل �لكتتاب، وكذلك م�شت�شاريهم اأي �شبب يدفعهم لالعتقاد بعدم دقة تلك املعلومات، اإل اأنه مل يتم التحقق من تلك املعلومات 

العامة ب�شكل م�شتقل، وبالتايل فاإن هذه الن�شرة ل تت�شمن اأي تعهد فيما يتعلق بدقة تلك املعلومات العامة اأو باكتمالها.

اإن املعلومات املبينة يف ن�شرة الكتتاب هذه وكما هي واردة يف تاريخ هذه الن�شرة قابلة للتعديل. وعلى وجه اخل�شو�س، فاإن الو�شع املايل الفعلي لل�سركة 

�مل�سدرة وكذلك قيمة �لأ�سهم قد تتاأثر �شلبيًا بفعل التطورات امل�شتقبلية ب�شاأن عوامل الت�شخم اأو تكاليف التمويل اأو ال�شرائب اأو اأية عوامل اقت�شادية اأو 

�شيا�شية اأخرى اأو اأية عوامل اأخرى خارجة عن اإرادة �ل�سركة �مل�سدرة. ل يجوز باأي �شكل من الأ�شكال تف�شري اأو العتماد على اأن ت�شليم ن�شرة الكتتاب 

هذه اأو اأي ت�شريح �شفهي اأو خطي اأو مطبوع يتعلق بالأ�سهم، على اأنه وعد اأو تعهد بتحقيق اأية اأرباح اأو نتائج اأو اأحداث م�شتقبلية. ول يجوز باأي حال اعتبار 

املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي تتعلق ب�ل�سركة �مل�سدرة اأو فيما يتعلق باإ�شدار �لأ�سهم �شحيحة يف اأي وقت لحق لتاريخ هذه الن�شرة. ولن يكون 

مدير الإ�شدار ووكيل �لكتتاب ملزمني مبراجعة الو�شع املايل اأو �شوؤون ال�شركة امل�شدرة اأو تقدمي امل�شورة لأي م�شتثمر يف �لأ�سهم ب�شاأن اأي معلومات 

ت�شل اإىل علمهم ب�شاأن ما ذكر اأو بعدم حدوث تغيري يف الو�شع املايل اأو �شوؤون اأي طرف ورد ا�شمه يف هذه الن�شرة بعد تاريخها.

ل يجوز اعتبار اأو تف�شري ن�شرة الكتتاب املاثلة على اأنها تو�شية من جانب �ل�سركة �مل�سدرة اأو مدير �لإ�سد�ر ووكيل �لكتتاب اأو اأي من م�شت�شاريهم 

اأو التابعني لهم لالكتتاب يف �لأ�سهم. كما اإن املعلومات الواردة يف ن�شرة الكتتاب ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون اأن يوؤخذ يف العتبار اأي اأهداف 

ا�شتثمارية اأو موقف مايل اأو احتياجات ا�شتثمارية معينة لأي م�شتثمر حمتمل. ل يق�شد من هذه الن�شرة اأو اأي معلومات اأخرى واردة فيها فيما يتعلق باإ�شدار 

�لأ�سهم اأن توفر اأ�شا�شًا ملنح ت�شهيالت ائتمانية اأو القيام باأي عمليات متويل اأخرى. يتحمل كل من يت�شلم ن�شرة الكتتاب )وقبل اتخاذ اأي قرار ا�شتثماري( 

�لأ�سهم،  اأو  بال�سركة �مل�سدرة  اأ�شواق املال فيما يتعلق  م�شوؤولية احل�شول مبعرفته على ا�شت�شارة مهنية م�شتقلة من �شخ�س مرخ�س له من قبل هيئة 

وكذلك يتحمل م�شوؤولية القيام بتقييمه اخلا�س امل�شتقل لل�سركة �مل�سدرة و�لأ�سهم وللمعلومات والفرتا�شات الواردة يف ن�شرة الكتتاب هذه وال�شتعانة 

بتلك ال�شت�شارة والتحليل والتوقعات عندما يرتئي �شرورة لذلك لتخاذ اأي قرار ا�شتثماري. ول يجوز للم�شتثمرين املحتملني تف�شري حمتويات هذه الن�شرة على 

اأنها متثل ا�شت�شارة �شريبية اأو ا�شتثمارية اأو قانونية. وقبل الكتتاب يف اأية �أ�سهم، يتعني على كل م�شتثمر حمتمل الرجوع اإىل م�شت�شار ا�شتثمار ُمرخ�س له من 

هيئة اأ�شواق املال طلبًا مل�شورته، بالإ�شافة اإىل م�شت�شاريه القانونيني وال�شريبيني وم�شت�شاري الأعمال لتحديد مالئمة وتبعات ال�شتثمار يف �لأ�سهم بالن�شبة 

لذلك امل�شتثمر والتو�شل اإىل تقييم م�شتقل لذلك ال�شتثمار. ويتمثل الغر�س الوحيد من هذه الن�شرة بتقدمي معلومات اأ�شا�شية عن �ل�سركة �مل�سدرة مل�شاعدة 

كل من توجه اإليهم هذه الن�شرة يف اإجراء تقييم م�شتقل لالأ�سهم.

ل ت�شكل هذه الن�شرة اأو اأي معلومات اأخرى مقدمة فيما يتعلق باإ�شدار �لأ�سهم عر�شا اأو دعوة من قبل اأو نيابة عن �ل�سركة �مل�سدرة اأو مدير �لإ�سد�ر 

ووكيل �لكتتاب لأي �شخ�س لالكتتاب يف �لأ�سهم.

اإن توزيع هذه الن�شرة وعر�س اأو الكتتاب يف �لأ�سهم حمظور يف بع�س الأنظمة القانونية خارج دولة الكويت. ويتعني على الأ�شخا�س الذين ت�شل اإليهم هذه 

�ل�سركة �مل�سدرة ومدير �لإ�سد�ر ووكيل  الن�شرة من قبل  الواردة بهذه  ل�شروط الكتتاب  تلبية  القيود ومراعاتها وذلك  تلك  التعرف على  الن�شرة 

�لكتتاب.

قد ل تكون �لأ�سهم ا�شتثمارا مالئما جلميع امل�شاهمني وامل�شتثمرين. لذا يتعني على كل م�شتثمر حمتمل يف �لأ�سهم اأن يحدد مالئمة ذلك ال�شتثمار، وذلك 

يف �شوء ظروفه اخلا�شة. وعلى وجه اخل�شو�س، يتعني على كل م�شتثمر حمتمل القيام مبا يلي: 

اأن يكون لديه معرفة وخربة كافية للقيام بتقييم جُمدي لالأ�سهم وخماطر ال�شتثمار يف �لأ�سهم، واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة.. 1

اأن يتمكن من الو�شول اإىل الأدوات التحليلية املنا�شبة واأن يكون على دراية بها، وذلك لتقييم اأي ا�شتثمار يف �لأ�سهم يف �شياق و�شعه املايل اخلا�س، . 2

وكذلك تقييم تاأثري الأ�شهم على حمفظته ال�شتثمارية ب�شفة عامة.

اأن يكون لديه املوارد املالية وال�شيولة الكافية لتحمل كافة خماطر ال�شتثمار يف �لأ�سهم.. 3
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اأن يكون لديه فهم تام ب�شروط الأ�شهم، واأن يكون على دراية ب�شري الأعمال يف الأ�شواق املالية ذات �شلة.. 4

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

اأن توؤثر على ا�شتثماره وقدرته على حتمل املخاطر املحتملة.

ل يق�شد ول يف�شر باأي حمتوى من حمتويات هذه الن�شرة اأو اأي معلومة مت الإبالغ بها من قبل �ل�سركة �مل�سدرة على اأنه م�شورة ب�شاأن �شراء اأو الكتتاب 

يف �لأ�سهم )اأو معدل ربحيتها(. واإذا كان لديك اأي �شك حول حمتويات هذه الن�شرة، ينبغي عليك ا�شت�شارة م�شت�شار ا�شتثمار مرخ�س له. ويجب التذكر باأن 

قيمة �لأ�سهم قد تنخف�س اأو ترتفع على حد �شواء.

مل يتم تخويل اأي �شخ�س لإعطاء اأي معلومات اأو تقدمي اأي تعهدات فيما يتعلق بطرح �لأ�سهم غري الأ�شخا�س املذكورين يف هذه الن�شرة، ويف حالة تقدمي تلك 

املعلومات اأو التعهدات، فاإنه يجب عدم العتماد عليها واعتبارها على اأنها معتمدة من قبل مدير �لإ�سد�ر ووكيل �لكتتاب اأو �ل�سركة �مل�سدرة. ول 

يجوز اأن يوؤدي اأي توزيع لهذه الن�شرة اأو طرح لالأ�سهم اأو اأي عملية بيع اأو تقدمي لالأ�سهم تتم مبوجبها باأي حال من الأحوال اإىل تكوين انطباع �شمني باأنه مل 

يحدث هناك اأي تغري، اأو اأي حدث يحتمل ب�شكل معقول اأن يت�شمن اأي تغري يف اأو�شاع �ل�سركة �مل�سدرة، منذ تاريخ هذه الن�شرة.

قد مت مراجعة املعلومات املالية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 من قبل مدققي ح�شابات �ل�سركة �مل�سدرة ومت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة 

مل�شاهمي �ل�سركة �مل�سدرة وفقًا ملا تطلبه اللوائح واجبة التطبيق. وبخالف ذلك، فاإن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة لأية فرتة تنتهي بعد تاريخ 

31 دي�شمرب 2016 مل تخ�شع للتدقيق.

 لقد مت تعديل وتدوير بع�س الأرقام والن�شب املئوية امل�شار اإليها يف هذه الن�شرة. وعليه فاإن الأرقام املدرجة يف نف�س الفئة يف اجلداول املذكورة يف الن�شرة قد 

تتغري ب�شكل طفيف بني جدول واآخر، كما اأن جمموع الأرقام املذكورة يف بع�س اجلداول ل متثل املجموع احل�شابي الفعلي لالأرقام الواردة يف ذلك اجلدول.

جميع الإ�شارات اإىل »دينار كويتي« يف ن�شرة الكتتاب هذه تعني الدينار الكويتي، العملة الر�شمية لدولة الكويت.

�ل�سركة  بخطط  تتعلق  بيانات  امل�شتقبلية  البيانات  وتت�شمن  تطلعيه.  م�شتقبلية  نظرة  اإىل  ت�شري  قد  الكتتاب هذه  ن�شرة  وردت يف  التي  البيانات  بع�س  اإن 

امل�شتقبلية.  البيانات  تلك  عليها  تنطوي  التي  الفرتا�شات  وكذلك  امل�شتقبلي،  واأداوؤها  امل�شتقبلية  وعملياتها  وا�شرتاتيجياتها  واأغرا�شها  واأهدافها  �مل�سدرة 

ب�شفة عامة، ت�شري الكلمات التالية يف هذه الن�شرة: “يتوقع” و“يقدر” و“يرى” و“ينوي” و“يخطط” و“يعتقد” و“يهدف” و“ي�شعى” و“قد” و“�شوف” 

فيما  لإدارتها  احلالية  الروؤية  على  امل�شتقبلية  البيانات  هذه  �مل�سدرة  �ل�سركة  بنت  وقد  امل�شتقبلية.  البيانات  اإىل  م�شابهة،  تعابري  اأية  وكذلك  و“يجب” 

يتعلق بالأحداث امل�شتقبلية والأداء املايل امل�شتقبلي. وعلى الرغم من اأن �ل�سركة �مل�سدرة ترى اأن التوقعات والتقديرات والتنبوؤات التي تعك�شها البيانات 

اأو ثبوت عدم جدية  اأكرث من املخاطر  اأو  اأنه يف حال حتقق واحد  اإل  لل�سركة �مل�سدرة، تعترب معقولة كما هي يف تاريخ ن�شرة الكتتاب هذه،  امل�شتقبلية 

التوقعات امل�شار اإليها، مبا يف ذلك تلك املخاطر وحالت ثبوت عدم جدية التوقعات الواردة يف ن�شرة الكتتاب هذه، اأو يف حالة ثبوت عدم اكتمال اأو �شحة اأي 

من الفرتا�شات الأ�شا�شية لل�سركة �مل�سدرة، فاإن النتائج الفعلية لعمليات �ل�سركة �مل�سدرة قد تختلف عما هو متوقع اأو مقدر اأو متنباأ به. اإن دللت تلك 

البيانات امل�شتقبلية تنح�شر بتاريخ ن�شرة الكتتاب هذه. مع عدم الإخالل باأية متطلبات اأو �شروط من�شو�س عليها مبوجب القوانني واللوائح واجبة التطبيق، 

فاإن �ل�سركة �مل�سدرة تخلي م�شوؤوليتها ب�شكل �شريح اإزاء اأي التزام اأو تعهد بتوزيع اأي حتديثات اأو مراجعة لأي من البيانات امل�شتقبلية الواردة يف ن�شرة 

الكتتاب هذه بعد تاريخ هذه الن�شرة ليعك�س اأي تغري يف التوقعات اخلا�شة بتلك البيانات، اأو اأي تغري يف الأحداث اأو الظروف اأو الأو�شاع التي بنيت عليها تلك 

البيانات امل�شتقبلية املتوقعة.
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موجز �أحكام �لإ�سد�ر �لرئي�سية

يجب قراءة املوجز التايل كمقدمة للمعلومات التف�شيلية الإ�شافية التي تظهر يف اأي جزء اآخر يف هذه الن�شرة والتي يخ�شع لها هذا املوجز. ل ي�شتمل 

�لأ�سهم حيث ل ميثل  هذا املوجز على جميع املعلومات التي يتعني على امل�شاهمني وامل�شتثمرين املحتملني درا�شتها قبل اتخاذ قرار الكتتاب يف 

معلومات مكتملة. وبناء على ذلك، ينبغي اأن ي�شتند اأي قرار لأي مكتتب حمتمل يف �لأ�سهم على درا�شة هذه الن�شرة بالكامل ولي�س جزء فقط منها.

حتمل امل�شطلحات املكتوبة بخط مميز -وغري املعرفة-على وجه التحديد يف هذا املوجز، املعاين املبينة لها يف “�سروط وتعليمات �لكتتاب 

و�لبيانات �ملتعلقة باإ�سد�ر �ل�سهم”.

�شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة �س.م.ك )عامة(.ال�سركة امل�سدرة

24027 عنوان ال�سركة امل�سدرة  -�س.ب  الرابع  الدائري  مقابل   )52( ق�شيمة   )18( عمارة   )7( �شارع  )1اأ(  -قطعة  اجلابرية 

ال�شفاة – الرمزي الربيدي 13101 دولة الكويت.

11 �شبتمرب 1976ت�ريخ الت�أ�سي�س

10 دي�شمرب 1995ت�ريخ االإدراج يف بور�سة الكويت 

اأ�شهم عادية نوع االإ�سدار/االأ�سهم

 19 بتاريخ  لل�شركة  العادية  العامة غري  املال مبوجب قرار اجلمعية  راأ�س  زيادة  املوافقة على  لقد متت 

راأ�س مال  التاأ�شري بزيادة  2017 ومت  6 مار�س  بتاريخ  ال�شركة  اإدارة  2017 وكذلك قرار جمل�س  اإبريل 

ومت  هذا   2017 اأبريل   30 بتاريخ  وال�شناعة  التجارة  وزارة  لدي  لل�شركة  التجاري  ال�شجل  يف  ال�شركة 

احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال بدولة الكويت على زيادة راأ�س املال واإ�شدار الأ�شهم مبوجب قرار 

جمل�س مفو�شي الهيئة باجتماعه رقم 13/2017 املنعقد بتاريخ 29 مار�س 2017 وعلى ن�شرة الكتتاب 

النهائية املاثلة بتاريخ 10 مايو 2017.

العمل فرتة االكتت�ب �شاعات  خالل  وذلك   2017 يونيو   7 يف  وينتهي   2017 مايو   18 من  اعتبارا  الكتتاب  باب  يفتح 

ذلك  قبل  الكتتاب  كامل  تغطية  يتم  ما مل  الكتتاب،  وكيل  املكتتبني مبقر  ل�شتقبال  املحددة  الر�شمية 

التاريخ حيث يحق لل�شركة امل�شدرة وقف واإغالق باب الكتتاب قبل التاريخ املحدد لالنتهاء. ويف جميع 

الأحوال التي ل ي�شتنفذ فيها الكتتاب يجوز ملجل�س اإدارة ال�شركة امل�شدرة متديد فرتة الكتتاب لفرتة اأو 

فرتات اأخرى مماثلة اأو اأقل بحيث ل تزيد مدة الكتتاب الأ�شلية ومتديدها يف جمموعها عن ثالثة اأ�شهر 

�شريطة احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال.

15,225,000 د.ك. )خم�شة ع�شر مليونا ومائتي خم�شة وع�شرون األف دينار كويتي(.راأ�س امل�ل امل�سرح به قبل زي�دة راأ�س امل�ل

15,225,000 د.ك. )خم�شة ع�شر مليونا ومائتي خم�شة وع�شرون األف دينار كويتي( مدفوع بالكامل.راأ�س امل�ل امل�سدر واملدفوع قبل زي�دة راأ�س امل�ل

ل يوجد.امل�س�هم�ت العينية

فل�س �سعر الطرح مائة  مبقدار  �شهم  لكل  الإ�شمية  القيمة  )ميثل  الواحد  لل�شهم  كويتي(  فل�س  )ثالثمائة  فل�س   300

م�شافًا اإليها عالوة اإ�شدار قدرها مائتي فل�س(.

100 فل�س القيمة اال�سمية لل�سهم 

200 فل�سعالوة االإ�سدار لل�سهم

36,157,500 )�شتة وثالثون مليونا ومائة �شبعة وخم�شون األف وخم�شمائة( �شهم عادي.نوع وعدد االأ�سهم املطروحة
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امل�شدر حق االأولوية يف االكتت�ب يف االأ�سهم احلايل  امل�شدرة  ال�شركة  املال  راأ�س  زيادة  على  الرقابية  واجلهات  امل�شدرة  ال�شركة  وافقت 

واملدفوع بزيادة قدرها 3,615,750 د.ك.، موزعة على 36,157,500 �شهم عادي، بقيمة 300 فل�س لل�شهم 

الواحد )ميثل القيمة الإ�شمية لكل �شهم مبقدار 100 فل�س م�شافًا اإليها  عالوة اإ�شدار قدرها 200 فل�س(، 

تخ�ش�س للم�شاهمني املقيدين يف �شجالت ال�شركة يف اليوم ال�شابق ل�شتدعاء زيادة راأ�س مال ال�شركة 

بالن�شبة والتنا�شب كل بن�شبة ح�شة م�شاهمته يف راأ�شمال ال�شركة، وذلك خالل فرتة الكتتاب الواردة يف 

هذه الن�شرة وطبقًا للقوانني ذات ال�شلة. 

وفى حالة عدم قيام امل�شاهم بالكتتاب يعترب ذلك تنازًل منه عن حقه يف الأولوية بالكتتاب يف اأ�شهم 

لل�شركة  العادية  العمومية غري  قامت اجلمعية  وقد  وجدد،  م�شاهمني حاليني  ل�شالح  املال  راأ�س  زيادة 

املوافقة على حق  ال�شركة يف  اإدارة  بتفوي�س جمل�س   2017 اإبريل   19 بتاريخ  ال�شادر  قراراها  مبوجب 

يقم  مل  التي  الأ�شهم  فائ�س  يف  الكتتاب  يف  جدد  م�شتثمرين  وكذلك  الأولوية  حق  ذوي  امل�شاهمني 

على  وجدت(  )اإن  الأ�شهم  ك�شور  الت�شرف يف  ويف  فيها،  الكتتاب  الأولوية يف  اأ�شحاب حق  امل�شاهمني 

الوجه الذي يراه مالئما طبقا لأحكام القانون. ولأ�شحاب حق الأولوية يف الكتتاب يف اأ�شهم زيادة راأ�س 

مال ال�شركة اأن يتنازلوا عن هذا احلق خالل مدة الكتتاب للم�شاهمني بال�شركة اأو غريهم، مبقابل اأو 

بغري مقابل، ويكون التنازل يف كل اأو بع�س اأ�شهم الزيادة التي يحق لكل منهم الكتتاب بها.

�شهم )1( واحد.احلد االأدنى لالكتت�ب

و�شبعمائة قيمة االإ�سدار األف  ع�شر  وخم�شة  و�شتمائة  ماليني  )ثالثة  د.ك   3,615,750 قدرها  اإجمالية  اإ�شمية  قيمة 

10,847,250 د.ك )ع�شرة ماليني  الإ�شدار قدرها  اإجمالية مع عالوة  وبقيمة  كويتي(  دينار  وخم�شون 

وثمامنائة و�شبعة واأربعون األفا ومائتي وخم�شون دينار كويتي(.

ال�شركة امل�شدرة والدخول يف م�شاريع غر�س وا�ستخدام عوائد اإ�سدار االأ�سهم اأعمال  �شوف ي�شتخدم عوائد الإ�شدار يف ال�شتمرار يف تطوير 

اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبلية.  واهدافها  خططها  وتطبيق  امل�شدرة  ال�شركة  عوائد  يف  منو  لتحقيق  جديدة 

تغطية م�شاريف الإ�شدار وبع�س امل�شاريف التي يتحملها على زيادة را�س املال.

لن يتم فر�س ر�شوم اكتتاب على الأ�شهم حيث تتحمل ال�شركة امل�شدرة كافة تكاليف الإ�شدار.ر�سوم االكتت�ب

قانونية تك�ليف اال�سدار ا�شت�شارات  واأتعاب  ت�شويق  من  ت�شمله  مبا  لالإ�شدار  الإجمالية  التكاليف  تبلغ  اأن  املتوقع  من 

اأق�شى  بحد  بالإ�شدار  املتعلقة  وامل�شروفات  التكاليف  من  ذلك  وغري  ال�شدار  ن�شرة  وتكاليف طباعة 

مبلغ 180,000 د.ك. )مائة وثمانون األف دينار كويتي(.

�شيتم �شداد قيمة الكتتاب من قبل املكتتبني خالل مدة الكتتاب وقبل تاريخ قفل باب الكتتاب كحد رد مب�لغ االكتت�ب الف�ئ�سة

اأق�شى واإن وجد اأي فائ�س يف املبالغ التي �شيقوم املكتتبني بتحويلها اإىل ح�شاب الكتتاب ف�شيتم رد تلك 

املبالغ خالل مدة ل تزيد عن )5( خم�شة اأيام عمل من تاريخ تخ�شي�س الأ�شهم وبدون اأي فوائد.

موجز للبي�ن�ت امل�لية لع�م 2014

كم� يف 31 دي�سمرب 2014

املوجودات: 293.420 مليون دينار كويتي

راأ�س املال املدفوع 15.225 مليون دينار كويتي

املطلوبات: 215.615 مليون دينار كويتي

حقوق امل�شاهمني: 77.805 مليون دينار كويتي

موجز للبي�ن�ت امل�لية لع�م 2015 

كم� يف 31 دي�سمرب 2015

املوجودات: 269.057 مليون دينار كويتي

راأ�س املال املدفوع: 15.225 مليون دينار كويتي

املطلوبات: 186.185 مليون دينار كويتي

حقوق امل�شاهمني: 82.872 مليون دينار كويتي

موجز للبي�ن�ت امل�لية لع�م 2016

كم� يف 31 دي�سمرب 2016

املوجودات: 285.278 مليون دينار كويتي

راأ�س املال املدفوع: 15.225 مليون دينار كويتي

املطلوبات: 199.554 مليون دينار كويتي

حقوق امل�شاهمني: 85.724 مليون دينار كويتي
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�إ�سد�ر�ت �لأور�ق �ملالية �ل�سابقة 

عدد الأ�شهم تاريخ التاأ�شري بال�شجل التجاري ال�شنة

امل�شدرة

)�شهم(

 اإجمايل القيمة ال�شمية لالإ�شدار 

)دينار كويتي(

�شايف القيمة الإجمالية 

لالإ�شدار )�شامال القيمة 

الإ�شمية وعالوة الإ�شدار(

)دينار كويتي(

1600,00060,00060,000 فرباير 19811981

168,500,000850,0001,039,000 مايو 19811981

216,000,0001,600,0001,600,000 يونيو 19831983

2918,000,0001,800,0001,800,000 مايو 19951995

925,000,0002,500,0005,405,958 يونيو 19981998

933,750,0003,375,00010,321,221 دي�شمرب 19981998

1343,500,0004,350,00017,084,528 مايو 20052005

مل�س�همي  الع�دية  الع�مة غري  قرار اجلمعية  ت�ريخ 

ال�سركة امل�سدرة ب�ملوافقة على االإ�سدار

19 اإبريل 2017

 �شركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع.مدير االإ�سدار ووكيل االكتت�ب

بناية الدعيج، �شارع مبارك الكبري، القبلة، �شندوق بريد 23444، ال�شفاة 13095، الكويت.

�شركة  املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع.متعهد االإ�سدار

ال�شركة الكويتية للمقا�شة �س.م.ك )مقفلة( -الكويت �س.ب. 22077، ال�شفاة 13081، الكويت.وك�لة املق��سة 

اأي يوم تبا�شر فيه بور�شة الكويت اأعمال التداول املعتادة، ولأغرا�س عملية الكتتاب يجب اأن يكون يوم العمل 

اأي�شا اليوم الذي تفتح فيه البنوك ملبا�شرة اأعمالها العامة يف دولة الكويت )با�شتثناء اأيام اجلمعة 

وال�شبت( وبا�شتثناء اأيام العطالت الر�شمية.

مكتب احل�شام )Al-Hossam Legal( الطرقي و�شركاه لال�شت�شارات القانونية واملحاماة. امل�ست�س�ر الق�نوين 

�س.ب:5819، ال�شفاة 13059، الكويت 

قوانني دولة الكويت.الق�نون الواجب التطبيق

حماكم دولة الكويت. االخت�س��س الق�س�ئي

ال�شيد خلف اأحمد اخللف           رئي�س جمل�س الإدارةاأع�س�ء جمل�س اإدارة ال�سركة امل�سدرة 

ال�شيد غازي فهد عبد العزيز النفي�شي         نائب رئي�س جمل�س الدارة 

ال�شيد وليد جابر حديد                             ع�شو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

ال�شيد عبد اهلل عقيل زمان                           ع�شو جمل�س الإدارة -التخطيط

ال�شيد علي حممد الر�شوان               ع�شو جمل�س الإدارة

ال�شيد علي عبد الرحمن الر�شيد البدر         ع�شو جمل�س الإدارة 

ال�شيد عبد اهلل اإبراهيم الكندري          ع�شو جمل�س الإدارة ورئي�س الدائرة املالية

ال�شيد حممد عبد احلميد قا�شم                           ع�شو جمل�س اإدارة ومدير عام الت�شويق 
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 �لبيانات �ملتعلقة باأ�سهم �لإ�سد�ر

�أ�سهم �لإ�سد�ر

�شتقوم ال�شركة امل�شدرة بطرح عدد 36,157,500 �شهما عاديا ومتثل زيادة بن�شبة 23.749 % من راأ�س املال امل�شدر واملدفوع احلايل لل�شركة امل�شدرة البالغ 

15,225,000 د.ك )خم�شة ع�شر مليونا ومائتي خم�شة وع�شرون األف دينار كويتي(.

�سعر �لطرح لل�سهم �لو�حد وقيمة �لإ�سد�ر

حدد �شعر الطرح عند 300 فل�س )ثالثمائة فل�س كويتي( لل�شهم الواحد )ميثل القيمة الإ�شمية مبقدار مائة فل�س لل�شهم الواحد م�شافًا اإليها عالوة اإ�شدار 

قدرها مائتي فل�س لل�شهم الواحد(. وتبلغ القيمة الإ�شمية الإجمالية لأ�شهم الإ�شدار مبلغ 3,615,750 د.ك )ثالثة ماليني و�شتمائة وخم�شة ع�شر األف و�شبعمائة 

وخم�شون دينار كويتي( وبقيمة اإجمالية بعد اإ�شافة عالوة الإ�شدار قدرها 10,847,250 د.ك )ع�شرة ماليني وثمامنائة و�شبعة واأربعون األفا ومائتي وخم�شون 

دينار كويتي(. 

كيفية ح�ساب عالوة �لإ�سد�ر 

 فيما يلي تف�شياًل لكيفية حتديد عالوة الإ�شدار والتي اأقرت من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة بتاريخ 13 فرباير 2017 عند 200 فل�س )مائتان فل�س كويتي( فوق 

القيمة ال�شمية ليكون �شعر الطرح 300 فل�س )ثالثمائة فل�س كويتي( ومت حتديد عالوة الإ�شدار بناء على ما يلي: 

• �شعر ال�شهم ال�شوقي خالل الثالثة اأ�شهر املا�شية وح�شاب املتو�شط الذي بلغ 376 فل�س )ثالثمائة و�شتة و�شبعون فل�س كويتي(.	

• ومراجعة امليزانية العمومية والتوزيعات النقدية خالل ال�شنوات املا�شية.	

• مراجعة اخر �شعر �شوقي لل�شهم والذي بلغ 400 فل�شًا )اأربعمائة فل�س كويتي( كما يف 9 فرباير 2017.	

• مراجعة ال�شعر ال�شوقي بعد التوزيعات املتوقعة )املقرتحة من قبل جمل�س الإدارة( والذي �شيبلغ 370 فل�شًا )ثالثمائة و�شبعون فل�س كويتي(.	

وقد قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املنعقدة بتاريخ 19 اأبريل 2017 املوافقة على مقرتح جمل�س الإدارة اخلا�س ب�شعر الطرح 300 فل�شًا بخ�شم 

قدره 19 % عن ال�شعر احلايل لل�شهم )كما يف 9 فرباير 2017( و13 % عن متو�شط ال�شعر خالل الثالثة اأ�شهر املا�شية، لت�شجيع امل�شاهمني على الكتتاب يف 

زيادة راأ�س املال وهو ما ي�شب يف م�شلحة امل�شاهمني ويعزز م�شاركتهم يف زيادة راأ�س املال.

وفيما يلي البيانات اخلا�شة ب�شهم ال�شركة كما يف 13 فرباير  

فل�س كويتيالبي�ن�ت امل�لية اخل��سة ب�سهم ال�سركة كم� يف 13 فرباير 2017

376متو�شط �شعر ال�شهم خالل اأخر ثالثة اأ�شهر

400اأخر �شعر ل�شهم ال�شركة )9 فرباير 2017(

370ال�شعر املتوقع لل�شهم بعد التوزيعات )تو�شية جمل�س الإدارة بتوزيع 30 فل�شًا لل�شهم الواحد( 

300�شعر الكتتاب املقرتح لل�شهم الواحد

البي�ن�ت اخل��سة ب�سهم ال�سركة كم� يف 31 دي�سمرب 2016

152,250,000املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة )�شهم( 

7,620,000املتو�شط املرجح لعدد اأ�شهم اخلزينة القائمة )�شهم( 

144,630,000املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة )�شهم( 

85,724,000جمموع حقوق امللكية )دينار كويتي( 

593القيمة الدفرتية لل�شهم )فل�شا(

حق �لأولوية يف �لكتتاب يف �لأ�سهم

وافقت ال�شركة امل�شدرة واجلهات الرقابية على زيادة راأ�شمال ال�شركة امل�شدرة احلايل امل�شدر واملدفوع من 15,225,000 د.ك )خم�شة ع�شر مليونا ومائتي 

خم�شة وع�شرون األف دينار كويتي( لي�شبح 18,840,750 د.ك )ثمانية ع�شر مليونا وثمامنائة واأربعون األفا و�شبعمائة وخم�شون دينار كويتي( اأي بزيادة قدرها 

فل�س   300 بقيمة  عادي،  �شهم   36,157,500 على  موزعة   ، كويتي(  دينار  وخم�شون  و�شبعمائة  األف  ع�شر  وخم�شة  و�شتمائة  )ثالثة ماليني  د.ك   3,615,750

)ثالثمائة فل�س كويتي( لل�شهم الواحد )ميثل القيمة الإ�شمية لكل �شهم مبقدار مائة فل�س م�شافًا اإليها عالوة اإ�شدار قدرها مائتي فل�س( ، تدفع نقدًا وعلى 

دفعة واحدة، وتخ�ش�س للم�شاهمني املقيدين يف �شجالت ال�شركة يف اليوم ال�شابق ل�شتدعاء زيادة راأ�س مال ال�شركة بالن�شبة والتنا�شب كل بن�شبة ح�شة 

م�شاهمته يف راأ�شمال ال�شركة، وذلك خالل فرتة الكتتاب الواردة يف هذه الن�شرة وطبقًا للقوانني ذات ال�شلة، وفى حالة عدم قيام امل�شاهم بالكتتاب يعترب 

ذلك تنازًل منه عن حقه يف الأولوية بالكتتاب يف اأ�شهم زيادة راأ�س املال ل�شالح م�شاهمني حاليني وجدد، وقد قامت اجلمعية العمومية غري العادية لل�شركة 
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مبوجب قراراها ال�شادر بتاريخ 19 اإبريل 2017 بتفوي�س جمل�س اإدارة ال�شركة يف املوافقة على حق امل�شاهمني احلاليني وكذلك امل�شتثمرين اجلدد يف الكتتاب 

يف فائ�س الأ�شهم التي مل يقم امل�شاهمني اأ�شحاب حق الأولوية يف الكتتاب فيها، ويف الت�شرف يف ك�شور الأ�شهم )اإن وجدت( على الوجه الذي يراه مالئما 

طبقا لأحكام القانون.

ولأ�شحاب حق الأولوية يف الكتتاب يف اأ�شهم زيادة راأ�س مال ال�شركة اأن يتنازلوا عن هذا احلق خالل مدة الكتتاب للم�شاهمني بال�شركة اأو غريهم، مبقابل 

اأو بغري مقابل، ويكون التنازل يف كل اأو بع�س اأ�شهم الزيادة التي يحق لكل منهم الكتتاب بها.

قابلية حتويل �أ�سهم �لإ�سد�ر

ل يجوز حتويل اأ�شهم الطرح اإىل نوع اآخر من الأوراق املالية.

تد�ول �أ�سهم �لطرح

بعد انتهاء فرتة الكتتاب والتخ�شي�س النهائي لالأ�شهم وا�شتكمال كافة الإجراءات التنظيمية الالزمة، �شيتم تداول اأ�شهم الإ�شدار يف بور�شة الكويت دون 

قيد ولتكون يف ذات املرتبة التي تتمتع بها جميع اأ�شهم ال�شركة املُ�شدرة، ودون متييز فيما بينهم.

حقوق �لت�سويت لأ�سهم �لإ�سد�ر

امتياز يف  امل�شاهمني بحقوق  اأي من  يتمتع  العامة. ول  والت�شويت يف اجلمعية  ولكل م�شاهم احلق يف احل�شور  الإ�شدار �شوت واحد،  اأ�شهم  لكل �شهم من 

الت�شويت اأو الأرباح. عند اإ�شدار اأ�شهم الزيادة يف راأ�س املال يحق للم�شاهم املكتتب امل�شاركة يف اجتماعات اجلمعية العمومية لل�شركة امل�شدرة وفى ا�شتالم 

ن�شيبه من توزيعات الأرباح متى مت الإعالن عنها من ال�شركة امل�شدرة. كما يحق للم�شاهمني احل�شول على ن�شيب من عوائد ت�شفية اأ�شول ال�شركة امل�شدرة 

عند الت�شفية وذلك بعد �شداد مديوناتها.

معدل ربحية �ل�سهم على �ملدى �لق�سري

ربحية ال�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 بلغت 34.63 فل�س لل�شهم الواحد.

عدم �كتتاب �مل�ساهمني �لذين يجوز لهم �حلق يف �لكتتاب يف �لأ�سهم 

�شوف ينتج عن عدم قيام م�شاهمي ال�شركة امل�شدرة بالكتتاب يف الأ�شهم التي يحق لهم الكتتاب فيها يف اأ�شهم زيادة راأ�س مال ال�شركة امل�شدرة لنخفا�س 

الن�شبة املئوية حل�شة م�شاهمتهم يف ال�شركة امل�شدرة بالإ�شافة اإىل انخفا�س القيمة ال�شوقية لالأ�شهم امل�شدرة اململوكة لهم حاليًا.



13 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�أحكام و�سروط وتعليمات �لكتتاب

�تفاقية �لكتتاب

اتفق مدير الإ�شدار ووكيل الكتتاب مع ال�شركة امل�شدرة مبوجب اتفاقية الكتتاب، و�شرط ا�شتيفاء بع�س ال�شروط ذات ال�شلة، ببذل العناية الالزمة من اأجل 

العر�س على املكتتبني لالكتتاب يف ال�شهم ب�شعر الإ�شدار مع عالوة الإ�شدار. ومدير الإ�شدار ووكيل الكتتاب ملتزم بالكتتاب باأي من ال�شهم التي مل يتم 

الكتتاب بها من قبل امل�شاهمني وامل�شتثمرين املحتملني.

فرتة �لكتتاب

يفتح باب الكتتاب اعتبارا من 18 مايو 2017 وينتهي يف 7 يونيو 2017 وذلك خالل �شاعات العمل الر�شمية املحددة ل�شتقبال املكتتبني مبقر وكيل الكتتاب، 

ما مل يتم تغطية كامل الكتتاب قبل ذلك التاريخ حيث يحق لل�شركة امل�شدرة وقف واإغالق باب الكتتاب قبل التاريخ املحدد لالنتهاء. ويف جميع الأحوال التي 

ل ي�شتنفذ فيها الكتتاب يجوز ملجل�س اإدارة ال�شركة امل�شدرة متديد فرتة الكتتاب لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة اأو اأقل بحيث ل تزيد مدة الكتتاب الأ�شلية 

ومتديدها يف جمموعها عن ثالثة اأ�شهر �شريطة احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال.

عدم تغطية �لكتتاب

يف جميع الأحوال التي ل ي�شتنفذ فيها الكتتاب جميع الأ�شهم املطروحة خالل مدة الكتتاب الأ�شلية، يجوز ملجل�س اإدارة ال�شركة امل�شدرة فتح باب الكتتاب 

ملدة اأخرى بحيث ل تتجاوز مدة الكتتاب الأ�شلية ومتديدها عن ثالثة اأ�شهر �شريطة احل�شول على موافقة هيئة اأ�شواق املال على اأي متديد ملدة الكتتاب، 

فاإذا مل ي�شتنفذ الكتتاب كل الأ�شهم يف نهاية امليعاد اجلديد، يجب على ال�شركة امل�شدرة اإما الرجوع عن زيادة راأ�س املال اأو الكتفاء بالقدر الذي مت الكتتاب 

فيه، وتخفي�س راأ�س املال يف احلالتني، ويتم القيد والتاأ�شري يف ال�شجل بالتخفي�س بناءُا على قرار هذه ال�شركة. 

�ملكتتبون

جميع م�شاهمي ال�شركة من الأ�شخا�س الطبيعيني واجلهات املعنوية من �شركات وموؤ�ش�شات وبنوك وم�شارف وغريها من املقيدين يف دفاتر �شجالت ال�شركة 

يف اليوم ال�شابق ل�شتدعاء زيادة راأ�س مال ال�شركة بن�شبة ح�شة كل منهم يف راأ�شمال ال�شركة وذلك خالل فرتة الكتتاب الواردة يف هذه الن�شرة وطبقًا 

للقوانني ذات ال�شلة. وفى حالة عدم قيام امل�شاهم بالكتتاب يف حق الأولوية املذكور يعترب ذلك تنازًل منه عن حقه يف الأولوية يف الكتتاب يف اأ�شهم زيادة 

راأ�س املال ل�شالح باقي امل�شاهمني احلاليني وامل�شتثمرين اجلدد ممن يجوز لهم متلك الأ�شهم. ويجوز للم�شاهم �شاحب حق الأولوية طلب الكتتاب يف فائ�س 

اكتتب بكامل ح�شته يف  امل�شاهم قد  اأن يكون هذا  الأولوية يف الكتتاب �شريطة  امل�شاهمني يف مبا�شرة حق  تنتج عن عدم قيام غريه من  التي قد  الأ�شهم 

زيادة راأ�شمال ال�شركة امل�شدرة. فيما عدا ذلك يجوز ملجل�س اإدارة ال�شركة امل�شدرة تخ�شي�س فائ�س الأ�شهم التي مل يتم الكتتاب فيها مل�شاهمني حاليني 

وم�شتثمرين جدد طبقا لقرار اجلمعية العمومية غري العادية لل�شركة ال�شادر بتاريخ 19 اإبريل 2017 بتفوي�س جمل�س اإدارة ال�شركة يف حتديد واملوافقة على 

حق امل�شاهمني احلاليني واجلدد يف الكتتاب يف فائ�س الأ�شهم التي مل يقم امل�شاهمون اأ�شحاب حق الأولوية يف الكتتاب فيها.  

طلبات �لكتتاب

حترر طلبات الكتتاب على منوذج الطلب املعد لذلك، واملتوفر لدى مدير الإ�شدار ووكيل الكتتاب، ويجب ا�شتيفاء بياناته كاملة وبخط مقروء وتوقيعه من 

)�شارية  املدنية  البطاقة  اأ�شل  اإح�شار  ويراعى  الكتتاب،  مدة  قيمتها خالل  وت�شدد  الأفراد  اكتتاب  وتقدم طلبات  املطلوبة،  بامل�شتندات  تعزيزه  مع  مقدمه 

املفعول( و�شورة عنها، وتوقع طلبات الكتتاب من اجلهات العتبارية من املخول بتمثيلها مع اإرفاق ما يدل على �شفة املخول بتمثيل ال�شخ�س العتباري مقرونًا 

ب�شورة م�شتخرج من ال�شجل التجاري والرخ�شة التجارية والنظام الأ�شا�شي )والتي يجب اأن تكون جميعها نافذة و�شارية املفعول(.

يكون طلب الكتتاب وكافة اأحكامه و�شروطه والتعهدات املن�شو�س عليها فيه ملزمًا للمكتتبني، ويرتتب على الكتتاب قبول �شروط الإ�شدار وكذلك كافة اأحكام 

ن�شرة الكتتاب املاثلة.

وتكون كافة الأحكام وال�شروط ومناذج طلبات الكتتاب والتفاقات النا�شئة عنها خا�شعة لقوانني دولة الكويت ويجب تف�شريها وتطبيقها بالتوافق مع اأحكام 

قوانني دولة الكويت. على املكتتبني قراءة تعليمات الكتتاب بعناية قبل ت�شليم منوذج طلب الكتتاب. و�شوف يعترب توقيع منوذج طلب الكتتاب مبثابة عقد 

ملزم وموافقة على كافة اأحكام الكتتاب.

�مل�ستند�ت �ملطلوبة عند تقدمي طلب �لكتتاب

يتم تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا باإثبات �شداد مبالغ الكتتاب ملحق برقم IBAN اخلا�س باملكتتب بالإ�شافة اإىل الوثائق التالية، وذلك ح�شب احلالة. و�شيقوم 

املوظف امل�شئول مبطابقة ال�شورة مع الأ�شل واإعادة الأ�شل اإىل املكتتبني. 
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1. �ملكتتبون من �لأ�سخا�ش �لطبيعيني:
• �شورة من البطاقة املدنية للمكتتب	

• �شورة من جواز ال�شفر للمكتتبني من مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي	

• �شورة من الوكالة القانونية اخلا�شة بالكتتاب يف الأ�شهم )للمكتتبني بالوكالة(	

• �شورة من �شهادة الو�شاية )الق�شر/اليتام(	

• �شورة من �شهادة ح�شر الوراثة بالن�شبة للورثة.	

• يف حال عدم ح�شور املكتتب �شخ�شيا، اأ�شل التفوي�س ال�شادر من املكتتب لل�شخ�س املفو�س بالتعامل الإداري ب�شاأن طلب الكتتاب )على اأن 	

يكون م�شدق على التوقيع الوارد بالتفوي�س من بنك املكتتب(.

2. �ملكتتبون من �لأ�سخا�ش �لعتباريني
• �شورة من �شهادة ال�شجل التجاري.	

• �شورة من �شهادة املفو�شني بالتوقيع اأو م�شتخرج ال�شجل التجاري، ح�شب احلال.	

• �شورة من البطاقة املدنية للمفو�س بالتوقيع.	

• �شورة اعتماد التوقيع للمفو�س بالتوقيع �شادرة من وزارة ال�شئون الجتماعية اأو م�شدقة من غرفة التجارة وال�شناعة يف الكويت.	

• يف حال عدم ح�شور املفو�س بالتوقيع �شخ�شيا، اأ�شل التفوي�س ال�شادر من املٌفو�س بالتوقيع لل�شخ�س املفو�س بالتعامل الإداري ب�شاأن طلب 	

الكتتاب.

�سد�د قيمة �لكتتاب

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

بح�شاب الكتتاب لدى وكيل الكتتاب خالل مدة الكتتاب وقبل تاريخ قفل باب الكتتاب كحد اق�شى.

�سروط و�سو�بط �لكتتاب

طلبات الكتتاب نهائية، ول يجوز الرجوع فيها لأي �شبب ولو قبل تاريخ غلق باب الكتتاب، كما ل يجوز للمكتتب اإ�شافة اأي �شروط اأو قيود اإىل طلب الكتتاب، 

اأو بغري ذلك من الطرق، ويجب تقدمي الطلبات وفقًا ملا ورد بن�شرة  باأ�شماء وهمية  اأو الكتتاب  اأن يكون الكتتاب جديًا، وُيحظر الكتتاب ال�شوري  ويجب 

الكتتاب قبل املوعد املحدد لغلق باب الكتتاب. ويحق لوكيل الكتتاب ا�شتبعاد الطلبات املكررة، والطلبات غري امل�شتوفاة للبيانات املطلوبة اأو املخالفة للقانون، 

ما مل يتم ت�شحيحها. وفى حال تقدمي طلب الكتتاب ممن ينوب قانونا عن املكتتب طبقًا للقوانني ال�شارية والنظم والقواعد ذات العالقة، تخ�ش�س الأ�شهم 

با�شم املكتتب الوارد ا�شمه بطلب الكتتاب. ويحتفظ وكيل الكتتاب – دون الرجوع للمكتتب – باحلق يف رف�س اأي طلب اكتتاب اإذا تبني خمالفته ل�شروط 

التي قد يطلبها وكيل  الأخرى  بامل�شتندات  اأو  ن�شرة الكتتاب  املبينة يف  بامل�شتندات  اإذا مل يقرتن  اأو  بياناته  ي�شتوف كافة  اإذا مل  اأو  ن�شرة الكتتاب  واأحكام 

الكتتاب. 

�لر�سوم و�لعمولت �لبنكية

يتحمل املكتتب الر�شوم والعمولت البنكية املتعلقة بطريقة �شداد قيمة الكتتاب يف الأ�شهم املكتتب فيها.

تخ�سي�ش �لأ�سهم

يتم تخ�شي�س �لأ�سهم على املكتتبني خالل مدة اأق�شاها )5( خم�شة اأيام عمل بعد التاريخ املحدد لغلق باب الكتتاب. 

و�شوف يقوم جمل�س اإدارة ال�شركة امل�شدرة بتخ�شي�س كامل الأ�شهم املكتتب فيها من قبل امل�شاهمني اأ�شحاب حق الأولوية بالن�شبة والتنا�شب. 

و�شوف يقوم جمل�س اإدارة ال�شركة بتخ�شي�س فائ�س الأ�شهم املكتتب بها، فيما يجاوز حق الأولوية والتي قد تنتج عن عدم قيام بع�س امل�شاهمني مببا�شرة 

حق الأولوية، مل�شاهمني حاليني وم�شتثمرين جدد طبقا لقرار اجلمعية العمومية غري العادية لل�شركة ال�شادر بتاريخ 19 اإبريل 2017 بتفوي�س جمل�س اإدارة 

ال�شركة يف حتديد واملوافقة على حق امل�شاهمني احلاليني واجلدد يف الكتتاب يف فائ�س الأ�شهم التي مل يقم امل�شاهمون اأ�شحاب حق الأولوية يف الكتتاب فيها.  

و�شوف يقوم جمل�س الإدارة يف الت�شرف يف ك�شور الأ�شهم )اإن وجدت( على الوجه الذي يراه مالئما طبقا لأحكام القانون.

رد فائ�ش مبالغ �لكتتاب

�شيتم �شداد قيمة الكتتاب قبل قفل باب الكتتاب كحد اق�شى، وفى حالة وجود فائ�س يف املبالغ التي قام املكتتبني بتحويلها اإىل ح�شاب الكتتاب عن الأ�شهم 

التي مت تخ�شي�شها لهم، ف�شيتم رد تلك املبالغ بدون اأي فوائد يف التاريخ املحدد من ال�شركة امل�شدرة وخالل مدة ل تزيد عن خم�شة اأيام عمل من تاريخ 

تخ�شي�س الأ�شهم.



15 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�للتز�م بالقو�نني

يلتزم مدير ال�شدار ووكيل الكتتاب وال�شركة امل�شدرة بكافة القوانني واللوائح واجبة التطبيق على اأ�شهم زيادة راأ�س مال ال�شركة امل�شدرة والتي تكون �شارية 

يف الدول التي يرغبون بت�شويق اأو طرح اأو الكتتاب يف اأ�شهم زيادة راأ�س مال ال�شركة اأو توزيع ن�شرة الكتتاب فيها، كما تلتزم ال�شركة امل�شدرة وكذلك مدير 

ال�شدار ووكيل الكتتاب باحل�شول على كافة املوافقات و/اأو العتمادات و/اأو الرتاخي�س واجبة التطبيق والتي ت�شرتطها تلك الدول بغر�س القيام باأي من 

الأن�شطة �شالفة البيان مبوجب القوانني واللوائح ال�شارية يف كل دولة اأجنبية ذات �شلة.
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�لغر�ش من �ل�سد�ر و��ستخد�مات ح�سيلة �لإ�سد�ر

يبلغ اإجمايل قيمة زيادة راأ�س املال 10,847,250 دينار كويتي )ع�شرة ماليني دينار وثمامنائة و�شبعة واربعون األفا ومائتان وخم�شون دينار كويتي ل غري( و�شيتم 

ا�شتخدام عوائد زيادة راأ�س املال يف تطوير اأعمال ال�شركة والدخول يف م�شاريع جديدة لتحقيق منو يف عوائد ال�شركة وال�شتمرار يف تطبيق خططها واهدافها 

امل�شتقبلية. هذا بالإ�شافة اإىل تغطية م�شاريف املتعلقة بالطرح.

ويو�شح البيان التايل تفا�شيل عوائد زيادة راأ�س املال وال�شتخدامات التقديرية لها:

املبلغ )ب�لدين�ر الكويتي(قيمة الزي�دة يف راأ�س امل�ل

القيمة ال�شمية لزيادة راأ�س املال( 1

القيمة الجمالية لعالوة الإ�شدار احلايل ( 2

3,615,750

7,231,500

10,847,250االإجم�يل

املبلغ )ب�لدين�ر الكويتي(اال�ستخدام�ت التقديرية لعوائد الزي�دة يف راأ�س امل�ل

اأن�شطة ال�شركة العامة( 1

م�شاريف الإ�شدار والطرح )بحد اأق�شى(( 2

10,667,250

180,000

10,847,250االإجم�يل
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و�سف �أعمال �ل�سركة

�لتاأ�سي�ش 

تاأ�ش�شت �شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة �س.م.ك.ع. )وي�شار اإليها فيما بعد بـ “ال�شركة امل�شدرة” اأو “ال�شركة”( ك�شركة م�شاهمة كويتية بتاريخ 11 �شبتمرب 

1976 حتت ال�شجل التجاري رقم 24496، وتخ�شع لأحكام قانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016 ولئحته التنفيذية بدولة الكويت، وتخ�شع لأنظمة ولوائح وزارة 

التجارة وال�شناعة بدولة الكويت، كما تخ�شع لرقابة هيئة اأ�شواق املال بدولة الكويت طبقا لأحكام القانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال 

وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية ال�شادرة مبوجب قرار هيئة اأ�شواق املال رقم )72( ل�شنة 2015، وتعديالتهما. 

�ملقر �لرئي�سي

يقع املقر الرئي�شي لل�شركة يف جممع ال�شاحلية التجاري -القبلة -�شارع حممد ثنيان الغامن -قطعة )13( – مبنى رقم )8اأ + 7اأ /6/5( -الدور الثاين -مكتب 

رقم )210( �س.ب. 24027 ال�شفاة -الرمز الربيدي 13101 دولة الكويت -ال�شجل التجاري لل�شركة رقم 24496 يف وزارة التجارة وال�شناعة يف دولة الكويت.

وتتم جميع عمليات ال�شركة ومرا�شالتها الداخلية واخلارجية من خالل فرع ال�شركة الرئي�شي يف منطقة اجلابرية قطعة )1اأ( - ق�شيمة )52( - �شارع )7( - 

عمارة )18( - هاتف رقم  22267222 965+

�أغر��ش �ل�سركة وفقًا للنظام �ل�سا�سي

اإن الغرا�س الأ�شا�شية لل�شركة الم و�شركاتها التابعة هي ال�شتفادة من الكفاءات واخلربات العلمية والعملية الوطنية يف جمال �شناعة البرتول والبرتوكيماويات 

لتحقيق الأغرا�س التالية: 

الت�شويق . 1 والبرتوكيماويات يف جمال  للبرتول  وامل�شتهلكة  املنتجة  وال�شركات  للحكومات  واملتخ�ش�شة  والفنية  القت�شادية  ال�شت�شارية  تقدمي اخلدمات 

والتكرير والإنتاج وال�شتثمار وال�شوؤون املالية والتخطيط والنقل البحري والتنظيم والتدريب وغريها من املجالت املتعلقة بالبرتول والبرتوكيماويات.

القيام بالبحوث الت�شويقية وجمع املعلومات عن �شناعة البرتول والبرتوكيماويات ون�شرها.. 2

تقدمي اخلدمات املتخ�ش�شة للحكومات املنتجة وامل�شتهلكة للبرتول والبرتوكيماويات لالإ�شراع يف علميات الت�شال واملحافظة على عالقة منتظمة فيما . 3

بينهم.

اأو . 4 والبرتوكيماويات  للبرتول  وامل�شتهلكة  املنتجة  وال�شركات  احلكومات  حل�شاب  اأو  حل�شابها  ال�شناعية  وامل�شاريع  الت�شويق  بعمليات  والقيام  املبا�شرة 

بالتعاون وامل�شاهمة معها يف جميع املجالت يف �شناعة البرتول والبرتوكيماويات.

القيام بتملك املن�شاآت واملعدات والآلت وجميع اأنواع الأجهزة امل�شتعملة يف �شناعة البرتول والبرتوكيماويات مبا يف ذلك معامل الت�شنيع وو�شائل النقل . 5

وغريها �شواء حل�شابها اأو بال�شرتاك مع احلكومات وال�شركات املنتجة وامل�شتهلكة للبرتول والبرتوكيماويات يف جميع اأنحاء العامل.   

العمل كوكالء وممثلني للحكومات وال�شركات املنتجة وامل�شتهلكة للبرتول والبرتوكيماويات والقيام بكافة العلميات الأخرى التي ت�شتلزمها اأعمال ال�شركة . 6

وم�شاحلها واغرا�شها من بيع و�شراء ومتلك يف جميع املجالت املتعلقة بالبرتول والبرتوكيماويات. 

ويجوز لل�شركة الأم اأن تكون لها م�شلحة اأو اأن ت�شرتك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعمال �شبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�شها يف 

الكويت اأو يف اخلارج ولها اأن ت�شرتي هذه الهيئات اأو تلحقها بها ك�شركات تابعة.

�لإدر�ج 

مت اإدراج اأ�شهم ال�شركة يف بور�شة الكويت )�شابقا �شوق الكويت لالأوراق املالية( بتاريخ 10 دي�شمرب 1995.

ر�أ�ش �ملال �مل�سرح به و�مل�سدر و�ملدفوع

بلغ راأ�س املـال امل�شـرح به واملـ�شدر واملدفـوع 15,225,000 دينـار كـويتـي مـوزعـا على 152,250,000 �شهمـا بقيمـة اإ�شمية 100 فل�س لل�شهم الواحد كما يف 

31 دي�شمرب 2016.

�مللكية 

يو�شح اجلدول التايل كبار امل�شاهمني الذين ميلكون 5 % اأو اأكرث من اأ�شهم ال�شركة امل�شدرة كما يف 20 اأبريل 2017:

ن�سبة امل�س�همة )%(اإجم�يل عدد اال�سهم اململوكة )�سهم(ا�سم امل�س�هم

10.502 %15,990,000�شندوق املركز للطاقة 

7.998 %12,176,244ال�شركة الهلية للتاأمني 

6.735 %10,253,781غازي فهد عبد العزيز النفي�شي

كما بلغت اأ�شهم اخلزينة التي متتلكها ال�شركة 7.620 مليون �شهم والتي متثل ما ن�شبته 5.005 % من اإجمايل اأ�شهم ال�شركة يف نف�س التاريخ.
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�ل�سركات �لتابعة 

فيما يلي ال�شركات التابعة لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016:

ن�سبة م�س�همة الن�س�ط االأ�س��سيبلدا الت�أ�سي�ساال�سم

100 %املتاجرة يف النفط اخلام واملنتجات البرتوليةالباهامازاأي بي جي ليمتد.

100 %مكتب متثيلياململكة املتحدةاأي بي جي اأوف كويت ليمتد.

100 %املتاجرة يف النفط اخلام واملنتجات البرتولية�شنغافورةاأي بي جي ا�شيا بي تي اأي ليمتد.

100 %مكتب متثيليجنوب اإفريقيااأي بي جي جنوب اإفريقيا ليمتد.

100 %�شركة قاب�شة ل�شركات تابعة للنقل وامتالك ال�شفنالإمارات العربية املتحدةدي اأند كي هولدينج. 

و�سع �ملجموعة  

كما يف 31 دي�شمرب 2016، ال�شركة لي�شت جزء من جمموعة �شركات. علما باأنه ل يوجد طرف واحد ميلك ح�شة ال�شيطرة على ال�شركة. كما اأن امل�شاهمني 

الذين ميتلكون ن�شبة اأكرب من 5 % من ال�شهم العادية لل�شركة ي�شتثمرون يف عدة �شركات ل عالقة لها بال�شركة.
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نبذة عن �لعمال و�ل�سرت�تيجية

نبذة عن �ل�سركة 

هي �شركة م�شاهمة  �شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة �س.م.ك.ع.  )ي�شار اإليها فيما بعد بـ “ ال�شركة” اأو “ ال�شركة امل�شدرة ” اأو “ املجموعة البرتولية”( 

كويتية عامة تعمل يف جمال جتارة وت�شويق النفط اخلام واملنتجات البرتولية والبرتول امل�شال ومنتجات البرتوكيماويات والأ�شمدة. 

وترتكز اأن�شطة ال�شركة يف الأ�شواق ذات العائد املرتفع يف منطقة البحر الأحمر و�شرق اأفريقيا و�شبه القارة الهندية، وت�شتخدم ال�شركة اأ�شلوبا مبتكرا يهدف 

النفطية. ومتلك  الواردات  لتاأمني  الالزم  التمويل  توفري  العمالء عند احلاجة يف  البرتولية، وم�شاعدة  واملنتجات  النفط اخلام  العمالء من  لتلبية متطلبات 

�شواء من خالل ح�ش�س ملكية يف م�شاريع م�شرتكة  العامل وذلك  وال�شحن حول  النابيب  للت�شدير وال�شترياد وخطوط  اأي�شا ح�ش�شا يف من�شاآت  ال�شركة 

و�شركات زميلة وح�ش�س ا�شتثمارية �شغرية يف �شركات تعمل يف نف�س القطاع. 

لدى ال�شركة عالقات جتارية وثيقة مع املوؤ�ش�شات البرتولية الدولية بالإ�شافة اإىل ال�شركات الوطنية التي تعمل يف نف�س املجال، والتي تت�شمن �شركات يف اململكة 

العربية ال�شعودية والمارات العربية املتحدة والبحرين وقطر واليمن واأثيوبيا والهند وباك�شتان والعراق وموري�شيو�س وماليزيا وموزامبيق وزميبابوي وزامبيا 

بالإ�شافة اإىل عدد كبري من التجار امل�شتقلني وامل�شايف النفطية.

��سرت�تيجية �ل�سركة 

ت�شتند ا�شرتاتيجية ال�شركة على جانبني اأ�شا�شيني الول هو التو�شع يف الت�شويق والن�شاط التجاري لل�شركة والثاين هو تنويع م�شادر الدخل من خالل م�شاريع 

مرتبطة بالن�شاط التجاري والت�شويق.

التو�شع يف الت�شويق والن�شاط التجاري. أ

وترتكز ا�شرتاتيجية التو�شع يف الت�شويق والن�شاط التجاري لل�شركة على ما يلي:

• ا�شتغالل املهارات املالية والت�شغيلية التي متتلكها ال�شركة يف التو�شع يف دول �شرق اإفريقيا وبلدان �شرق البحر املتو�شط.	

• ا�شتخدام اأ�شاليب متويلية مبتكرة والتي قد تتطلب امل�شاركة براأ�س املال وذلك خللق فر�س عمل جديدة يف الأ�شواق احلالية التي تتواجد بها ال�شركة اأو 	

لدعم خطط التو�شع.

ا�شرتاتيجية التنويع . ب

 تت�شمن ا�شرتاتيجية التنويع امل�شاركة يف م�شروعات مكملة لأن�شطة الت�شويق اخلا�شة بال�شركة على اأن تكون يف الأ�شواق التي ت�شوق فيها ال�شركة منتجاتها يف 

الوقت احلايل، وذلك بغر�س ال�شتفادة من العالقات التجارية مع ال�شركات املحلية يف هذه ال�شواق. ويف�شل اأن تكون امل�شاريع املقرتحة جمدية من الناحية 

القت�شادية ب�شورة منف�شلة عن اأن�شطة ال�شركة التجارية الرئي�شية. واهم العنا�شر اخلا�شة بهذه ال�شرتاتيجية:

• لبد اأن ت�شرف املجموعة البرتولية على عملية تطوير امل�شاريع	

• التفاو�س مع ال�شركاء املحتملني وتطوير م�شاريع مكتفية ذاتيا. 	

• جتميع فريق العمل والذي �شيت�شمن )ال�شركة و�شركاء حملني وم�شغلني ذو خربة(. 	

• يتم العتماد يف متويل هذه امل�شاريع على البنوك العاملية ب�شمان هذه امل�شاريع. 	

�خلطط �مل�ستقبلية لل�سركة 

تعمل ال�شركة على تنفيذ ا�شرتاتيجية تنويع م�شادر الدخل وذلك من خالل ا�شتخدام العديد من التو�شعات يف امل�شروعات احلالية بالإ�شافة اإىل التو�شعات يف 

م�شروعات جديدة. وفيما يلي بيان بالتو�شعات التي يجري العمل عليها.

• �شرق اإفريقيا 	

عقدت املجوعة اتفاقية م�شاركة بالت�شاوي مع �شركة GALP الربتغالية وذلك لبناء خزانات يف »بريا، موزمبيق« بطاقة تخزين تبلغ 65,000 مرت مربع وبتكلفة 60 

مليون دولر وحمطة تخزين اأخرى يف “ماتول، موزمبيق” بطاقة 46,000 مرت مربع وبتكلفة 65 مـليون دولر اأمـريكـي. هـذا وقـد تـم تر�شية عقد ان�شاء هاتني 

املحطتني على �شركة “Steval” من جنوب اأفريقيا والتي با�شرت اأعمالها يف �شهر اأكتوبر 2015. وقد متت اإعادة جدولة اجناز هذه امل�شاريع مع هذا املقاول 

بحيث يتوقع اأن يتم النتهاء من م�شروع بريا يف الربع الثالث من عام 2017 وم�شروع ماتول يف الربع الأول من عام 2018.

• اململكة العربية ال�شعودية	

تابعت ال�شركة م�شروع تو�شعة حمطة تخزين ATT يف ينبع -اململكة العربية ال�شعودية والذي قامت املجموعة بتمويل تكلفته الإجمالية البالغة 14.0 مليون دولر، 

و�شيكون باإمكانية املحطة بعد انتهاء امل�شروع يف �شهر يونيو 2017 ا�شتقبال ناقالت بحجم 100 األف طن.

• املغرب 	

تقوم �شركة هورايزون طنجة تريمينالز املحدودة حاليا بتمويل بناء مر�شى جديد رقم 2 ل�شتقبال �شفن �شغرية ومتو�شطة احلجم بتكلفة 14.5 مليون يورو. 

هذا و�شيتم العمل يف هذا امل�شروع يف �شهر يونيو 2017.
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�لأن�سطة �لرئي�سية لل�سركة 

ترتكز الن�شطة الرئي�شية لل�شركة على ثالثة اأن�شطة رئي�شية هي:  

• الت�شويق والن�شاط التجاري	

• ال�شحن البحري 	

• تخزين املنتجات البرتولية	

�لت�سويق و�لن�ساط �لتجاري

تعد جتارة وت�شويق منتجات النفط الن�شاط الرئي�شي لل�شركة. والتي تت�شمن ت�شويق املنتجات النفطية والنفط اخلام وبع�س املنتجات البرتوكيماوية. وت�شمل 

منتجات النفط التي تقوم ال�شركة بت�شويقها املنتجات التالية بالإ�شافة اإىل العديد من املنتجات الخرى: 

)Motor gasoline( .وقود املحركات •	
)Jet Fuels/Kerosenes( .وقود الطيارات والكريو�شني •	

)Gas Oil/ Diesel Oil( .الزيت النفطي و الديزل •	
)Fuel Oil( .زيت وقود ال�شفن •	

)Crude / Condensates( .النفط اخلام واملكثفات •	
)Asphalt of various grades(  ال�شفلت •	

 وخالل ال�شنوات ال�شابقة، ا�شتطاعت ال�شركة اإجناز عقود توريد طويلة الأجل يف اأ�شواق عديدة يف منطقة اخلليج و�شرق اأفريقيا و�شبه القارة الهندية، كما 

جنحت يف تطوير �شبكة قوية من املوردين والعمالء. 

ومتتلك ال�شركة مكاتب متثيل حول العامل والتي تقوم بدورها يف ت�شويق املنتجات النفطية للعديد من عمالء ال�شركة حول العامل ومنها مكتب لندن والذي يدعم 

عمليات ت�شويق النفط واملنتجات البرتولية الخرى يف منطقة البحر املتو�شط والبحر ال�شود ومكتب �شنغافورة والذي يقوم بت�شويق النفط واملنتجات النفطية 

لأ�شواق ال�شرق الق�شى بالإ�شافة اإىل مكاتب موزمبيق وجنوب اأفريقيا وزميبابوي والتي تدعم ت�شويق املنتجات النفطية يف اأ�شواق اإفريقيا.

وفيما يلي بيان يو�شح مبيعات ال�شركة من املنتجات النفطية خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية: 

3.949

2016

3.619

2015

3.589

2014

4.619

2013

3.896

2012
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�ل�سحن �لبحري

يعد ن�شاط ال�شحن البحري ن�شاط مكمل للت�شويق والن�شاط التجاري لل�شركة حيث ت�شتخدم الناقالت التي متتلكها ال�شركة كغطاء ا�شرتاتيجي ل�شحن املواد 

النفطية التي تقوم ال�شركة بت�شويقها لعمالئها، حيث يتم نقل املنتجات البرتولية واملنتجات الخرى من مواين املوردين اإىل مواين العمالء. ومتتلك ال�شركة 

اأربعة ناقالت نفط من خالل �شركتها التابعة دي اأند كي هولدينج )D&K Holding Co( والتي تقع يف اإمارة دبي بدولة المارات العربية املتحدة.  ويبلغ عدد 

ال�شفن املوؤجرة يوميا يف املتو�شط حوايل 3 - 4 ناقالت اإذا ما مت القيا�س على اأ�شا�س املدة الزمنية لتاأجري ال�شفينة )Charter Time( وحوايل 4 - 5 ناقالت اإذا 

ما مت القيا�س على اأ�شا�س عدد الرحالت التي تقوم بها ال�شفن )Voyage Charter(. وتعد معاير ال�شالمة وحماية البيئة واحلفاظ على ناقالت النفط واحلمولة 

من اأهم اأولويات ال�شركة.  كما تلتزم ال�شركة بقواعد النقل والتجارة الدولية واملمار�شات المنة املتبعة عامليا. 

ويو�شح اجلدول التايل اأهم البيانات للناقالت النفطية التي متتلكها ال�شركة: 
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تخزين �ملنتجات �لبرتولية ـ م�ساريع �ل�سركة

تقوم ال�شركة بال�شتثمار يف م�شروعات لوج�شتية تتمثل يف حمطات تخزين وخطوط اأنابيب، والتي تدعم الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف التجارة والت�شويق. وقد 

قامت ال�شركة خالل ال�شنوات ال�شابقة با�شتثمار حوايل 80 مليون دولر اأمريكي يف ح�ش�س �شركات وم�شروعات م�شرتكة متتلك اأكرث من 4.5 مليون مرت مكعب 

من املرافق التخزينية يف كل من اأفريقيا و�شاحل البحر املتو�شط واأ�شيا. وفيما يلي بيان بال�شركات الزميلة وامل�شروعات امل�شرتكة: 

ن�سبة امل�س�همة الن�س�ط الرئي�سينوع اال�ستثم�ربلد الت�أ�سي�ساأ�سم ال�سركة

 )Uniterminals( ت�شغيل وتاأجري م�شروع م�شرتكلبنان�شركة يوين تريمينالز املحدودة

خزانات النفط

% 50.0

ت�شغيل وتاأجري �شركة زميلة موزمبيق�شركة اإنبرتو �شارل املحدودة )Inpetro SARL( بيريا

خزانات النفط

% 40.0

ت�شغيل وتاأجري �شركة زميلة ال�شعوديةال�شركة العربية لل�شهاريج املحدودة )ATTL(-ينبع

خزانات النفط

% 36.5

ت�شغيل وتاأجري �شركة زميلةاملغرب�شركة هورايزون طنجة تريمينالز املحدودة

خزانات النفط

% 32.5

ت�شغيل وتاأجري �شركة زميلة جيبوتي�شركة هورايزون جيبوتي هولدينج املحدودة

خزانات النفط

% 22.2

ت�شغيل وتاأجري �شركة زميلة �شنغافورة �شركة هورايزون �شنغافورة تريمينالز املحدودة  

خزانات النفط

% 15.0

)APL( 12.5 %ت�شغيل خط اأنابيب�شركة زميلة باك�شتان�شركة اآ�شيا للبرتول املحدودة

ت�شغيل وتاأجري �شركة زميلة المارات�شركة فوباك هورايزون الفجرية املحدودة  

خزانات

% 11.1

1 - �سركة يوين تريمينالز �ملحدودة )Uniterminals( لبنان:
ا�شتحوذت ال�شركة على ح�شتها احلالية والبالغة 50 % يف �شركة يوين تريمينالز املحدودة يف عام 1998 وذلك بغر�س الدخول يف قطاع النفط يف ال�شوق 

اللبناين واحل�شول على موطئ قدم يف اأ�شواق منطقة البحر املتو�شط. حيث متثل ح�شة �شركة يوين تريمينالز 15 % من حمطات التخزين التي تعمل يف القطاع 

اخلا�س داخل ال�شوق اللبناين. ت�شوق �شركة يوين تريمينالز املنتجات النفطية يف لبنان حيث متلك وت�شغل خزانات للمنتجات النفطية ب�شعة 74,000 مرت مكعب 

براأ�شمال 16.7 مليون دولر اأمريكي وتبلغ ح�شة املجموعة البرتولية من الطاقة التخزينية 37,000 مرت مكعب.

امل�شاهمون الآخرون: �شركة يوين هولد )Unihold( – لبنان.

2 - �سركة �إنبرتو �سارل �ملحدودة )Inpetro SARL( بيري� – موزمبيق: 
يوجد مقر �شركة اإنبرتو يف ميناء بريا مبوزمبيق. ومتتلك �شركة اإنبرتو خزانات للمنتجات النفطية ب�شعة 95 األف مرت مكعب وبتكلفة راأ�شمالية مقدارها 26 

مليون دولر اأمريكي وبهذا تبلغ ح�شة املجموعة البرتولية من اإجمايل الطاقة التخزينية ل�شركة انبرتو 38 األف مرت مكعب. وتعد جمهورية زميبابوي اأهم عمالء 

�شركة اإنبرتو من حيث ا�شترياد املواد النفطية املختلفة من البنزين ووقود الطائرات واملازوت وتت�شل م�شتودعات النفط اململوكة لل�شركة بجمهورية زميبابوي 

من خالل خط اأنابيب نفطية ميتد بطول 280 كليو مرت. 

امل�شاهمون الآخرون يفِ �شركة اإنبرتو �شارل املحدودة:

o  شركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة موزمبيق� )Petromoc( شركة برتوموك�

o  )NOIC( ال�شركة الوطنية للبنية التحتية النفطية لزمبابوي

3 - �ل�سركة �لعربية لل�سهاريج �ملحدودة )ATTL( ينبع-�ل�سعودية:
يوجد مقر ال�شركة يف مدينة ينبع بالقرب من م�شايف النفط ومرافق البرتوكيماويات واملنطقة ال�شناعية على البحر الحمر باململكة العربية ال�شعودية. متلك 

ال�شركة وت�شغل حقل خزانات ب�شعة 287,700 مرت مكعب منها 268,500 مرت مكعب للمنتجات البرتولية و19,200 مرت مكعب للمنتجات البرتوكيماوية بتكلفة 

راأ�شمالية 79 مليون دولر اأمريكي. هذا وقد مت النتهاء من مد ثالثة خطوط اأنابيب لنقل امل�شتقات النفطية، قطر الواحد منها 16 بو�شة، من م�شفاة �شامرف 

SAMREF املجاورة اإىل ATTL. كما و�شعت �شركة ATTL خطة لتطوير كفاءة ومرونة ت�شغيل املن�شاأة ل�شتالم وت�شدير املنتجات من واإىل البواخر الكبرية عرب 

مر�شى 20 اجلديد بالإ�شافة اإىل املر�شى احلايل 21. وقد مت التوقيع مع �شركة بياليل اليطالية لتنفيذ امل�شروع بعقد قيمته 11.7 مليون دولر اأمريكي يف نوفمرب 

2015 وتبلغ ح�شة املجموعة البرتولية من الطاقة التخزينية 105,000 مرت مكعب.

:ATTL امل�شاهمون الآخرون يف �شركة
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o  )ENOC( شركة برتول الإمارات الوطنية املحدودة�

o  )SARCO( شركة امل�شايف العربية ال�شعودية املحدودة�

4 - �سركة هور�يزون طنجة تريمينالز �ملحدودة )HTTSA( -�ملغرب:
مت النتهاء من بناء خزانات للمنتجات البرتولية ومتوين ال�شفن بالوقود وافتتح امل�شروع يف فرباير 2012. وتبلغ ال�شعة الإجمالية 533,000 مرت مكعب بتكلفة 

راأ�شمالية مقدارها 140.5 مليون يورو.

ومبا ان املن�شاأة لديها مر�شى واحد ل�شتقبال ال�شفن الكبرية والذي ل يغطي ا�شتقبال كل �شفن العمالء، تقوم �شركة هورايزون طنجة تريمينالز حاليًا بتمويل 

بناء مر�شى جديد ل�شتقبال �شفن �شغرية ومتو�شطة احلجم بتكلفة 14.5 مليون يورو. وتبلغ ح�شة املجموعة البرتولية من الطاقة التخزينية 173,199 مرت 

مكعب. 

 امل�شاهمون الآخرون يف �شركة هورايزون طنجة تريمينالز املحدودة:

o .)ENOC( شركة مملوكة بالكامل ل�شركة الإمارات الوطنية املحدودة�-)HTL( هورايزون للتخزين املحدودة

o .شركة خا�شة يف املغرب�-)AFRIQUIA( شركة اأفريقيا املحدودة�

5 - �سركة هور�يزون جيبوتي هولدينج �ملحدودة )HDTL( جيبوتي: 
التخزين اخلا�شة ب�شركة  النفط يف دولة جيبوتي، وتتمركز مرافق  اأول �شركة م�شتقلة يف جمال خزانات  تعد �شركة هورايزون جيبوتي تريمينالز املحدودة 

ال�شرق الو�شط والعديد من  بال�شركة قريبة من منطقة  التخزين اخلا�شة  اأن مرافق  للمنطقة كما  ال�شحن املالحي  هورايزون جيبوتي يف منت�شف خطوط 

ال�شواق يف �شرق اإفريقيا. وتقع مرافق التخزين اخلا�شة بال�شركة بالقرب من ميناء جيتي للمياه العميقة مما يجعلها جتذب العديد من �شفن النفط العاملة 

يف املنطقة.  متلك �شركة هورايزون جيبوتي هولدينج املحدودة 90 % من اأ�شهم �شركة هورايزون جيبوتي تريمينالز املحدودة يف حني متتلك حكومة جيبوتي 

التي متلك 10 %. ت�شغل �شركة هورايزون هولدينج جيبوتي تريمينالز حمطة خزانات م�شتقلة للمنتجات النفطية، غاز النفط امل�شال، املنتجات الكيماوية وزيوت 

الطعام ب�شعة 370,000 مرت مكعب وبتكلفة راأ�شمالية 100 مليون دولر اأمريكي وتبلغ ح�شة املجموعة البرتولية من الطاقة التخزينية 74,200 مرت مكعب.

امل�شاهمون الآخرون يف ال�شركة هورايزون هولدينج املحدودة:

o )HTL( هورايزون للتخزين املحدودة

o )NHSL( شركة �شبكة الدعم القاب�شة املحدودة�

o )EML( شركة ا�شن�س ماجنمنت املحدودة�

6 - �سركة هور�يزون �سنغافورة تريمينالز �ملحدودة )HSTPL( �سنغافورة:
مت تاأ�شي�س �شركة هورايزون �شنغافورة تريمينالز املحدودة يف جزيرة جورونغ ب�شنغافورة والتي تعد من اأكرب مواين ال�شفن النفطية يف العامل من حيث احلجم. 

متلك �شركة هورايزون �شنغافورة تريمينالز املحدودة وت�شغل خزانات للمنتجات النفطية ب�شعة 1.2 مليون مرت مكعب مع 4 اأر�شفة بحرية بتكلفة راأ�شمالية 299 

مليون دولر اأمريكي. وتتعامل �شركة هورايزون �شنغافورة تريمينالز املحدودة يف املواد النفطية من الدرجات الوىل والثانية والثالثة والتي تت�شمن البنزين 

واملازوت وزيت الوقود وامل�شتقات النفطية املتو�شطة الخرى وتبلغ ح�شة ال�شركة ال�شوقية 15 % من اإجمايل ال�شوق. وتبلغ ح�شة املجموعة البرتولية من الطاقة 

التخزينية 186,750 مرت مكعب: 

امل�شاهمون الآخرون يف هورايزون �شنغافورة تريمينالز املحدودة:

o )HTL( هورايزون للتخزين املحدودة

o )BIL( شركة بورا الدولية املحدودة�

o )SK Energy Asia Pte Ltd( شركة كوريا اجلنوبية للطاقة اآ�شيا املحدودة�

o )MBV( شركة مار تانك بي يف�

7 - �سركة �آ�سيا للبرتول �ملحدودة )APL( -باك�ستان:
1994 ك�شراكة بني موؤ�ش�شة النفط الباك�شتانية وعدد من �شركات النفط العاملية للقيام باأعمال نقل املواد  مت تاأ�شي�س �شركة ا�شيا للبرتول املحدودة يف عام 

النفطية متلك �شركة ا�شيا وت�شغل خط اأنابيب لنقل املنتجات البرتولية يف باك�شتان من خزانات ذو الفقار اآباد يف بيربي-كرات�شي اإىل منطقة هب يف البلو�ش�شتان 

لنقل زيت الوقود الثقيل اإىل حمطة هبكو لتوليد الكهرباء كما متتلك �شركة ا�شيا للبرتول املحدودة خزانات نفط يف املنطقة، ومت بناءها بتكلفة راأ�شمالية 100 

مليون دولر اأمريكي.

امل�شاهمون الآخرون يف �شركة ا�شيا للبرتول املحدودة:

o )PSO( شركة باك�شتان للنفط�

o شنغافورة� - )AIL( شركة اآ�شيا انفرا�شرتك�شر املحدودة�

o الوليات املتحدة الأمريكية-)VECO( شركة فيكو الدولية�
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8 - �سركة فوباك هور�يزون �لفجرية �ملحدودة )VHFL( -�لمار�ت:
اإن�شاء حمطات تخزين نفط برية يف موقع مثايل يف  1999 ك�شركة م�شتقلة بغر�س  )VHFL( يف عام  الفجرية املحدودة  تاأ�شي�س �شركة فوباك هورايزون  مت 

مدخل اخلليج العربي لتخدم ثاين اأكرب مواين �شحن النفط يف العامل. وتتعامل �شركة فوباك هورايزون يف منتجات النفط والبنزين واملازوت ووقود الطائرات 

والكريو�شني وزيت الوقود بالإ�شافة اإىل البرتول اخلام.  متلك �شركة )VHFL( وت�شغل خزانات للمنتجات النفطية يف الفجرية والتي تبلغ �شعتها حاليًا 2.131 

مليون مرت مكعب مع مرافق بحرية تتكون من 4 اأر�شفة ومر�شى رخوي )SPM( بتكلفة راأ�شمالية 414 مليون دولر اأمريكي وتبلغ ح�شة املجموعة البرتولية من 

الطاقة التخزينية 236,754 مرت مكعب. 

امل�شاهمون الآخرون يف �شركة فوباك هورايزون:

o الهولندية )VOPAK( شركة فوباك�

o  )ENOC( شركة مملوكة بالكامل ل�شركة برتول الإمارات الوطنية املحدودة� )HTL( شركة هورايزون للتخزين املحدودة�

o حكومة الفجرية

�أن�سطة �أخرى-��ستثمار�ت بالقيمة �لعادلة

متتلك ال�شركة ا�شتثمارات يف العديد من املحافظ املدارة والأوراق املالية وتدير هذه املحافظ من خالل بنوك عاملية وت�شتخدم اأغلبها ك�شمانات للتمويل البنكي 

التي حت�شل عليه ال�شركة. وبلغت قيمة ال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 51.427 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.

 

�لإد�ر�ت �مل�ساندة  

املالية واخلزينة

توفر الإدارة املالية ال�شيولة الالزمة ل�شتمرار عمليات ال�شركة التجارية بالإ�شافة اإىل امل�شاركة يف العطاءات الدولية لتزويد عمالء ال�شركة باملنتجات النفطية 

لتمويل  الالزم  الئتمان  توفري  للمجموعة من خالل  امل�شتقبلية  لتنفيذ اخلطط  املطلوبة  ال�شيولة  بتاأمني  املالية  الإدارة  تقوم  تناف�شية عاملية. كذلك  وباأ�شعار 

امل�شاريع املعتمدة من قبل اإدارة ال�شركة.

كما تقوم اإدارة املالية واخلزينة بالأ�شراف على اتفاقيات التاأمني حيث اأن لدى �شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة �شيا�شة مفتوحة للتاأمني البحري مع اأف�شل 

�شركات التاأمني الكويتي، والتي تغطي جميع خماطر نقل املنتجات البرتولية مثل خماطر التحميل يف املوانئ وخماطر التنزيل واأي�شا خماطر التخزين يف نف�س 

املواقع )اإذا انطبق ذلك(. ان �شيا�شة التاأمني البحرية تغطى ما يعادل 150 مليون دولر اأمريكي لكل �شحنة.

تكنولوجيا املعلومات

قامت ال�شركة بو�شع نظام اإدارة املخزون والذي يعترب حجر الأ�شا�س لنظام املعلومات املوحد للمجموعة. وي�شمل الربنامج جميع املخازن املرتبطة بالعمليات 

وا�شدار  لها  املف�شلة  التكلفة  وح�شاب  بيعها  مت  التي  اأو  املتاحة  والكميات  املخزون  حالة  عن  وفورية  دقيقة  معلومات  الربنامج  هذا  ويوفر  لل�شركة  التجارية 

التنبيهات ملواعيد ال�شداد وتفا�شيل الفواتري وتقارير ح�شاب الأ�شعار امل�شتقبلية او املتوقعة لتكلفة الكميات املتوفرة يف املخازن.

كما قامت ال�شركة اأي�شا بتطبيق برنامج يتيح لإدارة الت�شويق تنفيذ عمليات التحوط بكفاءة عالية واحل�شول على تقارير دقيقة ومف�شلة لو�شع وتكلفة املخزون 

املتوفر مما يتيح لالإدارة تقليل املخاطر بال�شركة والعمل على القيام بعمليات البيع وال�شراء من خالل البور�شة واحلماية من التعر�س للخ�شائر التي ميكن اأن 

تنتج عن التغريات والتقلبات املفاجئة لأ�شعار النفط.

هذا وقد مت تفعيل برنامج تقارير “املوازنة مقابل الو�شع الفعلي” الذي يوفر للمجموعة بيانات اأ�شا�شية لتقييم اداء العمل يف كافة الأوقات وحت�شني عمل برامج 

”، و“مراقبة الرحالت البحرية ”ليكونوا اأكرث فعالية وكفاءة يف توفري بيانات  “الربح واخل�شارة ”، و“مراقبة عمليات �شراء وبيع ال�شحنات ”، و“ اإدارة العقود 
دقيقة مل�شاعدة الإدارة العليا يف اتخاذ القرارات.
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�إد�رة �ملخاطر

ترتبط اأن�شطة املتاجرة والت�شويق للمنتجات النفطية بالأ�شواق احلالية وامل�شتقبلية والتي تعر�س ال�شركة للمخاطر املالية النا�شئة من التغري يف ا�شعار املنتجات 

النفطية. كما يوؤثر تغري ال�شعار يف هذه ال�شواق ب�شكل كبري على الربح الت�شغيلي للمجموعة المر الذي يتطلب و�شع �شيا�شة حتوط لإدارة املخاطر اخلا�شة 

بال�شركة والناجتة من التغري يف اأ�شعار املواد النفطية. كما اأنه من ال�شروري مراجعة ال�شيا�شة اخلا�شة بالتحوط من وقت لأخر.

تهدف �شيا�شة التحوط املتبعة اإىل اإلغاء اأية تذبذبات م�شاحبة لتغري اأ�شعار املوجودات النفطية للمجموعة. وبناء على ذلك فاإن �شيا�شة التحوط املتبعة تعتمد 

على اأخذ مراكز عك�شية يف عقود اأجلة وعقود م�شتقبلية وم�شاوية لقيمة العمليات التي ترغب ال�شركة يف جتنبيها التذبذب يف ال�شوق املادي ملدة زمنية م�شاوية 

لقيمة العقد. ودائما ما يكون الغر�س هو حماية الهوام�س الربحية النهائية اخلا�شة بكافة العمليات التي ترغب ال�شركة يف تنفيذها. 

والأ�شا�س وراء العتماد على التحوط الكامل من خالل املراكز العك�شية يف الأ�شواق النقدية واأ�شواق العقود الآجلة هو اأن اخل�شارة يف اأحد املراكز يتم تعوي�شه 

باملكا�شب من املراكز املقابلة.  والغر�س الرئي�شي من التحوط هو جتنب املخاطر املرتبطة باحلركة ال�شلبية والتي قد ت�شبب اخل�شائر يف هوام�س الربح ال�شلية 

للعقود. 

فريق �إد�رة �ملخاطر 

ي�شم فريق اإدارة املخاطر مدير تطوير الت�شويق والذي �شيقود فريق اإدارة املخاطر بالإ�شافة اإىل العنا�شر التية: 

• مدير تطوير الت�شويق، لندن	

• حملل اأول، الكويت 	

• حملل اأول، لندن	

• حملل – اإدارة املخاطر، الكويت	

جلنة �إد�رة �ملخاطر 

تت�شمن مهام اللجنة املوافقات اأو املخالفات على تطبيق �شيا�شة اإدارة املخاطر وتتكون اللجنة من الأع�شاء التالية 

• الرئي�س التنفيذي للمجموعة، الكويت 	

• ع�شو جمل�س الإدارة ورئي�س الدائرة املالية، الكويت 	

• مدير تطوير الت�شويق، لندن	
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نظام �حلوكمة 

قامت �شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة �س.م.ك.ع )ي�شار اإليها فيما بعد “ بال�شركة”( بناء على توجيهات جمل�س اإدارتها، باللتزام بتطبيق القواعد اجلديدة 

حلوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة اأ�شواق املال )»الهيئة«( بدولة الكويت. 

�لهيكل �لتنظيمي للحوكمة . 1

ت�شعى ال�شركة لتعزيز ثقافة احلوكمة واللتزام يف كافة جوانب اأعمالها وعلى كافة امل�شتويات. يت�شمن هيكل احلوكمة التايل ممار�شات حوكمة �شليمة تت�شح 

يف خمتلف امل�شتويات الإدارية تف�شيل وا�شح للمهام وا�شتقاللية تامة يف جميع وظائف الإدارة �شمن ال�شركة. 

�أع�ساء جمل�ش �لإد�رة. 2

جمل�س اإدارة ال�شركة متوازن يف تكوينه، اأخذًا بعني العتبار املهارات واخلربات الفنية املطلوبة للقيام باأن�شطة اأعمال ال�شركة بكفاءة. يتكون جمل�س الإدارة من 

ثمانية اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية لفرتة ثالث �شنوات، ومنهم اأربعة اأع�شاء غري تنفيذيني، مبن فيهم الرئي�س، اأما الأع�شاء الأخرين يف املجل�س فهم 

اأع�شاء تنفيذيون ي�شاركون يف الأن�شطة اليومية لل�شركة.

جلان جمل�ش �لإد�رة. 3

يف �شياق اأدائه لواجباته، ملجل�س الإدارة اأن يفو�س جلان فرعية مكونة من اأع�شاء املجل�س يف اأمور حمددة بو�شوح بهدف تعزيز دور احلوكمة يف ال�شركة. غري 

اأن املجل�س يبقى هو امل�شوؤول عن هذه الأمور. قام املجل�س بت�شكيل اللجان الفرعية )جلنة التدقيق واملخاطر وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت( بهدف تعزيز دوره 

واإ�شرافه على عمليات ال�شركة، علما باأن ما يتمتع به كل ع�شو يف اأي جلنة من خربة ومهارات وخلفية قد اأخذت بعني العتبار عند ت�شكيل اللجان.

جلنة �لتدقيق و�إد�رة �ملخاطر. 3.1

�لنطاق و�لن�ساط

اللجنة م�شوؤولة عن توفري ثقافة اللتزام يف ال�شركة وذلك من خالل التاأكد من �شحة و�شالمة التقارير املالية اخلا�شة بال�شركة والتحقق من كفاية وفعالية 

اإدارة  والإجراءات اخلا�شة بوظيفة  ال�شيا�شات  واإعداد  املخاطر  باإدارة  ب�شكل مبا�شر وتخت�س  الإدارة  اللجنة جمل�س  تتبع  املطبقة.  الداخلية  الرقابة  اأنظمة 

املخاطر مع مراعاة ا�شتعداد ال�شركة للمخاطرة. �شمحت هيئة اأ�شواق املال، لل�شركة بدمج وظائف التدقيق واإدارة املخاطر �شمن جلنة واحدة، علما باأن الدور 

الرئي�شي للجنة ي�شمل ما يلي:

• مراجعة البيانات املالية املرحلية قبل تقدميها اإىل جمل�س الإدارة. 	

• ال�شماح للمدقق اخلارجي ببحث اآرائه مع اللجنة قبل تقدمي احل�شابات ال�شنوية اإىل املجل�س لعتمادها. 	

• درا�شة ال�شيا�شات واملبادئ املحا�شبية املتبعة وتعديالتها ومتكينهم من التعبري عن اآرائهم وتقدمي تو�شياتهم اإىل جمل�س الإدارة بهذا اخل�شو�س. 	

• مراجعة م�شتوى اللتزام باملتطلبات القانونية ذات ال�شلة واملتعلقة بهم كاأنظمة هيئة اأ�شواق املال وقانون ال�شركات التجارية وغريها من القوانني املطبقة. 	

• مراجعة لئحة وظيفة التدقيق الداخلي �شنويًا و�شمان وجود قنوات ات�شال مفتوحة مع الإدارة التنفيذية واملدققني الآخرين. 	

• مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتنظيمي. 	

• �شمان ا�شتقاللية املدقق اخلارجي ومراجعة نطاق ومنهجية خطة العمل املقرتحة ومتابعة اأداء املدقق اخلارجي. 	

• اإعداد ومراجعة ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات اإدارة املخاطر وال�شتعداد لتحمل املخاطر. 	

• تقييم الأنظمة والآلت امل�شتخدمة يف حتديد وقيا�س ومراقبة املخاطر. 	

• م�شاعدة املجل�س يف حتديد وتقدير م�شتويات املخاطر املقبولة. 	

• املراجعة والتو�شية بالهيكل التنظيمي لوحدة اإدارة املخاطر. 	

• مراجعة ال�شفقات واملعامالت املقرتحة مع الأطراف ذات ال�شلة )اإن وجدت(. 	

• مراجعة البيانات والتقارير املتعلقة باإدارة املخاطر واملن�شورة يف التقرير ال�شنوي للمجموعة.	

�أع�ساء جلنة �لتدقيق و�إد�رة �ملخاطر

o )غازي فهد النفي�شي )رئي�س اللجنة

o )علي الر�شيد البدر )ع�شو

o  )علي حممد الر�شوان )ع�شو

�جتماعات �للجنة

جتتمع اللجنة على اأ�شا�س منتظم وعلى الأقل اأربع مرات خالل ال�شنة وعلى اأ�شا�س ربع �شنوي، اأو كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، اأو عند طلب رئي�س اللجنة اأو اثنني 

من اأع�شائها ذلك. ُعقد الجتماع الأول للجنة بتاريخ 11 اأكتوبر 2016 وح�شره جميع اأع�شائها.
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جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت:. 3.2

�لنطاق و�لن�ساط

تر�شم اللجنة ال�شيا�شات وترفع التو�شيات اإىل املجل�س ب�شاأن الرت�شيحات والتعيني واإعادة تعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. ُت�شرف اللجنة على 

تطبيق �شيا�شات املكافاآت اخلا�شة باأع�شاء املجل�س والإدارة التنفيذية وتتوىل اللجنة كذلك م�شوؤولية فح�س ممار�شات الختيار والتعيني يف ال�شركة. ي�شمل 

الدور الرئي�شي للجنة ما يلي:

• التو�شية بقبول تر�شيح واإعادة تر�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. 	

• اإعداد �شيا�شة وا�شحة لدفع مكافاآت جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. 	

• عر�س تر�شيح واإعادة تر�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة اإىل اجلمعية العمومية. 	

• حتديد اآليات تقييم الأداء اخلا�س مبجل�س الإدارة ككل واأداء كل من اأع�شاء املجل�س والإدارة التنفيذية. 	

• ت�شجيع تطوير مهارات اأع�شاء املجل�س ب�شكل متوا�شل. 	

• املراجعة الدورية جلداول الأجور ودرجات الوظائف.	

• الإ�شراف على اإجراءات الرت�شيحات لع�شوية جمل�س الإدارة خالل اجتماعات اجلمعية العمومية. 	

• اإعداد الأو�شاف الوظيفية لأع�شاء جمل�س الإدارة التنفيذيني وغري التنفيذيني وامل�شتقلني.	

�أع�ساء جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت 

o )خلف اأحمد اخللف )رئي�س اللجنة

o )غازي فهد النفي�شي )ع�شو

o )علي الر�شيد البدر)ع�شو

�جتماعات جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت

جتتمع اللجنة دوريًا، على الأقل مرة واحدة �شنويًا، ويتوىل اأمني ال�شر اإعداد حما�شر تلك الجتماعات. ُعقد الجتماع الأول لهذه اللجنة بتاريخ 12 يناير 2017 

وح�شره جميع اأع�شائها.

�لرقابة �لد�خلية:. 4

التنفيذية م�شممة لتوفري �شمان معقول ب�شاأن حتقيق فعالية العمليات وكفاءتها  اإدارة ال�شركة واإدارتها  اإن عملية الرقابة الداخلية املتبناة من قبل جمل�س 

الوقت  وذلك يف  والتجاوزات  الأخطاء  ومنع حدوث  وك�شف  املرعية  والأنظمة  بالقوانني  واللتزام  املالية،  التقارير  وموثوقية  الأ�شول  �شالمة  على  واملحافظة 

املنا�شب.  وبناء على متطلبات اأنظمة هيئة اأ�شواق املال، مت تعيني مكتب خارجي م�شتقل لتقدمي تقرير مراجعة للرقابة الداخلية على م�شتوى عال وذلك قبل 

تاريخ 31 مار�س 2017. 

�سيا�سة �مل�سوؤولية �لجتماعية:. 5

تهدف هذه ال�شيا�شة اإىل اإعطاء ال�شركة، يف �شياق اإدارتها للم�شوؤولية الجتماعية، مبا يف ذلك حتقيق التنمية امل�شتدامة للمجتمع والعاملني عن طريق امل�شاهمة 

جتاه تخفي�س م�شتوى البطالة يف املجتمع وحتقيق ال�شتخدام الأمثل للموارد املتاحة. تعمل ال�شركة على اإطالق برامج م�شوؤولية اجتماعية متنوعة يف جمال 

امل�شوؤولية جتاه املجتمع، وحماية البيئة، وم�شاع اأخرى على �شلة بامل�شوؤولية الجتماعية مبا يف التربعات لل�شمان الجتماعي وفعاليات الأعمال اخلريية وبرامج 

التعليم وغريها. 

�لإف�ساح و�ل�سفافية. 6

اإف�شاحات كافية  ال�شركة  القانونية والأخالقية. تقدم  املتطلبات  يتوافق مع  الإف�شاح مبا  اإجراءات  وال�شفافية تبني  الإف�شاح  ال�شركة �شيا�شة حول  اعتمدت 

ودقيقة لأ�شحاب امل�شالح مبا يتوافق مع املتطلبات التنظيمية والقانونية لتلبية متطلبات ال�شفافية اخلا�شة بها.
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�إد�رة �ل�سركة

جمل�ش �لإد�رة 

يتوىل اإدارة ال�شركة جمل�س ادارة موؤلف من ثمانية ا�شخا�س تنتخبهم اجلمعية العامة بالت�شويت ال�شري. تكون الع�شوية يف جمل�س الإدارة ملدة ثالث �شنوات 

قابلة للتجديد، واإذا تعذر انتخاب جمل�س اإدارة جديدة يف امليعاد املحدد لذلك ا�شتمر املجل�س القائم يف اإدارة اأعمال ال�شركة اإىل حني زوال الأ�شباب وانتخاب 

جمل�س اإدارة جديد.  

ملجل�س الإدارة اأن يزاول جميع العمال التي تقتديها اإدارة ال�شركة وفقا لأغرا�شها ول يحد من هذه ال�شلطة اإل ما ن�س عليه القانون اأو النظام ال�شا�شي اأو 

قرارات اجلمعية العامة. ويكون للمجل�س كامل ال�شلطة يف القرتا�س ورهن عقارات ال�شركة وعقد الكفالت وقبول التحكيم وال�شلح واإجراءات التربعات. 

يجتمع جمل�س الدارة �شت مرات على القل خالل ال�شنة الواحدة، ويجوز التفاق على عدد مرات اأكرث. ول يكون الجتماع �شحيحا ال اإذا ح�شره خم�شة اع�شاء 

ويجوز الجتماع با�شتخدام و�شائل الت�شال احلديثة. ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير مبوافقة جميع اأع�شاء املجل�س.  

فيما يلي اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة لل�شركة ون�شبة امل�شاهمة وعدد ال�شهم اململوكة لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة كما يف 20 اأبريل 2017:

ن�سبة امل�س�همة عدد اال�سهم اململوكة املن�سباال�سم

3.825 %5,824,182رئي�س جمل�س الإدارةخلف اأحمد اخللف

6.735 %10,253,781نائب رئي�س جمل�س الدارةغازي فهد عبد العزيز النفي�شي

1.334 %2,030,600ع�شو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذيوليد جابر حديد 

0.667 %1,015,000ع�شو جمل�س الإدارة -التخطيطعبد اهلل عقيل زمان

1.333 %2,030,000ع�شو جمل�س الإدارةعلي حممد الر�شوان

0.064 %98,000ع�شو جمل�س الإدارةعلى عبد الرحمن الر�شيد البدر

0.020 %30,000ع�شو جمل�س الإدارة ورئي�س الدائرة املاليةعبد اهلل اإبراهيم الكندري

0.020 %30,000ع�شو جمل�س الإدارة ومدير عام الت�شويقحممد عبد احلميد قا�شم

وفيما يلي نبذة موجزة عن ال�شرية الذاتية لكل من اأع�شاء جمل�س الإدارة 

خلف �أحمد �خللف

رئي�س جمل�س الإدارة )ع�شو غري تنفيذي وغري م�شتقل(

• تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 11 �شبتمرب 1976	

• املوؤهالت العلمية: بكالوريو�س الهند�شة امليكانيكية، جامعة نيوهام�شر، الوليات املتحدة المريكية )1964(  	

اخلربات 

• وزير الكهرباء واملاء، حكومة دولة الكويت. �شابقًا	

• مدير عام �شركة حممد حمود ال�شايع، �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود. �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة �شركة البرتول الكويتية الإ�شبانية. �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

• ناظر م�شاعد، حمطات املياه والطاقة، وزارة الكهرباء واملاء، الكويت. �شابقًا	

• مدير م�شروع، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

غازي فهد عبد �لعزيز �لنفي�سي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة )ع�شو غري تنفيذي وغري م�شتقل(

• تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 11 �شبتمرب 1976	

• املوؤهالت العلمية	

 oدورة تدريبية خا�شة يف وقود الطائرات ملدة �شنتني، �شركة بريت�س برتوليوم 

o  )1965 دبلوم يف هند�شة الطريان – كلية ت�شيل�شي لهند�شة الطريان، لندن، اململكة املتحدة )يونيو

اخلربات 

• ع�شو جمل�س اإدارة -بنك اأركابيتا -البحرين، حاليًا	

• نائب رئي�س جمل�س الإدارة -�شركة جمموعة الزاد التجارية -الكويت، حاليًا	

• رئي�س جمل�س الإدارة الع�شو املنتدب – �شركة ال�شاحلية العقارية-الكويت، حاليًا	

• رئي�س جمل�س الإدارة – احتاد اأ�شحاب الفنادق، حاليًا	

• رئي�س جمل�س اإدارة وع�شو منتدب -�شركة ال�شتثمارات الوطنية – الكويت، �شابقًا	
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• رئي�س جمل�س الإدارة �شركة ال�شتثمارات اخلليجية – البحرين، �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة -�شركة البرتول الوطنية الكويتية، �شابقًا	

• رئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام -ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، �شابقًا	

وليد جابر حديد

ع�شو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي )ع�شو تنفيذي وغري م�شتقل(

• تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 11 �شبتمرب 1976	

• املوؤهالت العلمية	

o  .1967 ،بكالوريو�س اقت�شاد وريا�شيات، جامعة �شنرتال ميزوري �شتيت، الوليات املتحدة الأمريكية

اخلربات 

• مدير عام، اإدارة الت�شويق الدويل )لندن( �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

• مدير، مكتب ال�شرق الأو�شط )الكويت(، اإدارة الت�شويق الدويل، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

• مدير مكتب ال�شرق الأو�شط )�شنغافورة(، اإدارة الت�شويق الدويل، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

عبد �هلل عقيل زمان

ع�شو جمل�س الإدارة -التخطيط )ع�شو تنفيذي وغري م�شتقل(

• تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 11 �شبتمرب 1976	

• املوؤهالت العلمية	

o  )1964( بكالوريو�س يف الريا�شيات-جامعة كاليفورنيا، بريكلي، الوليات املتحدة المريكية

اخلربات 

• ع�شو جمل�س اإدارة �شركة البرتول الكويتية الإ�شبانية. �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود. �شابقًا	

• نائب الع�شو املنتدب – التخطيط، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

• مدير التخطيط – اإدارة الت�شويق الدويل )لندن(، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

• اإدارة التخطيط، املكتب الرئي�شي، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

• حملل نظم، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا	

علي حممد �لر�سو�ن

ع�شو جمل�س الإدارة )ع�شو غري تنفيذي وغري م�شتقل(

• تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 11 �شبتمرب 1976	

• املوؤهالت العلمية	

o  )1961( لي�شان�س احلقوق-جامعة القاهرة، م�شر

اخلربات 

• موؤ�ش�س و�شريك يف مكتب على الر�شوان و�شركاه للمحاماة-الكويت، حاليًا	

• موؤ�ش�س وع�شو يف نقابة املحامني الكويتية -حاليًا	

• موؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية والملانية لالإلكرتونيات واخلدمات الكهربائية، حاليًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة �شوق الكويت لالأوراق املالية -الكويت، �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الكويتية ل�شناعات الوقود والغاز والطاقة، �شابقًا	

• نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة البرتول الوطنية الكويتية -�شابقًا	

• اأمني �شر جمل�س الأمة -الكويت، �شابقًا	

علي عبد �لرحمن �لر�سيد �لبدر

ع�شو جمل�س الإدارة )ع�شو غري تنفيذي وم�شتقل(

• تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 9 مار�س 2003	

• املوؤهالت العلمية	

o )1973(  ماج�شتري يف اإدارة العمال والتمويل – جامعة ميت�شغان، الوليات املتحدة المريكية

o )1969( بكالوريو�س يف جتارة وحما�شبة – جامعة القاهرة، م�شر
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اخلربات 

• ع�شو جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتعوي�شات )الكويت(. حاليًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية. حاليًا	

• مدير عام – مكتب العرب لال�شت�شارات.  حاليًا	

• رئي�س جمل�س اإدارة بنك اخلليج، الكويت، �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة ال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية، �شابقًا	

• رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب لبنك الكويت وال�شرق الأو�شط، �شابقًا	

• الع�شو املنتدب للهيئة العامة لال�شتثمار )الكويت(. �شابقًا	

• رئي�س البنك العربي الأفريقي الدويل، �شابقًا	

• ع�شو اإدارة الرقابة امل�شرفية، بنك الكويت املركزي، �شابقًا	

عبد �هلل �إبر�هيم �لكندري

ع�شو جمل�س الإدارة ورئي�س الدائرة املالية )ع�شو تنفيذي وغري م�شتقل(

• ان�شم اإىل املجموعة البرتولية امل�شتقلة بتاريخ 28 مار�س 2001، ع�شو جمل�س الإدارة تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 03 مار�س 2010	

• املوؤهالت العلمية	

o  )1983( تخرج من جامعة الكويت، الكويت

o )1986( ماج�شتري يف املحا�شبة املهنية – جامعة ميامي، الوليات املتحدة المريكية

o )1992( من ولية وا�شنطن، الوليات املتحدة المريكية ،)AICPA( ع�شو املعهد الأمريكي للمحا�شبني القانونني املعتمدين

اخلربات 

• مدير مايل، �شركة ال�شركة البرتولية امل�شتقلة. �شابقًا	

• من�شق التكاليف وامليزانية، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية -العمليات الدولية. �شابقًا	

• مدقق – اأنور القطامي وغرانت ثورنتون. �شابقًا	

• م�شوؤول التدقيق الداخلي، بنك برقان.  �شابقًا	

• دورة تدريبية متخ�ش�شة بالأعمال امل�شرفية ملدة 15 �شهرًا، بنك برقان. �شابقًا	

حممد عبد �حلميد قا�سم

     ع�شو جمل�س الإدارة ومدير عام الت�شويق )ع�شو تنفيذي وغري م�شتقل(

• ان�شم اإىل املجموعة البرتولية امل�شتقلة يف 05 دي�شمرب 2004، تاريخ التعيني مبجل�س الإدارة يف 24 مار�س 2013	

• املوؤهالت العلمية	

o )1972( بكالوريو�س يف القت�شاد-جامعة الكويت، الكويت 

o دبلوم يف درا�شات م�شرفية – معهد الدرا�شات امل�شرفية، الكويت

 o)1981( ماج�شتري يف اأعمال دولية – جامعة �شوفيا، طوكيو، اليابان 

اخلربات 

• نائب الع�شو املنتدب )املبيعات(، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. �شابقًا	

• نائب الع�شو املنتدب، الت�شويق )التخطيط(، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. �شابقًا	

• نائب الرئي�س، �شركة البرتول العاملية. KPI-Q8، �شابقًا.	

• اأفيي�س )اململكة املتحدة( املحدودة، و�شركة البرتول الكويتية -اإ�شبانيا، �شركة البرتول الكويتية 	 اآي  اإدارة �شركة البرتول العاملية وكيه بي  ع�شو جمل�س 

فرن�شا، �شركة البرتول الكويت ال�شويد، ال�شركة الكويتية للتنمية البرتولية تايلند، �شركة البرتول الوطنية الكويتية. �شابقًا

• نائب الرئي�س، امل�شفاة / ميالتزو – م�شروع م�شرتك مع اأجيب اليطالية -�شابقًا	

• رئي�س جمل�س اإدارة كويت برتوليوم و�شرتن همي�شفري، الوليات املتحدة الأمريكية. �شابقًا	

• ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، الكويت، �شابقًا	

• مدير، اإدارة مبيعات النفط اخلام، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. �شابقًا	

• مدير، اإدارة مبيعات زيوت التزييت كيو اإيت، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. �شابقًا	

• ق�شم اإدارة املبيعات، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. �شابقًا	

• مدير، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية )املكتب التن�شيقي -�شنغافورة(. �شابقًا	

• من�شق مبيعات اإقليمي، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. �شابقًا	

• م�شاعد مدير، مكتب طوكيو، اليابان، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية. �شابقًا	
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• ممثل مبيعات اأول، �شركة البرتول الوطنية الكويتية، مكتب لندن. �شابقًا	

• م�شوؤول تنفيذي متدرب، �شركة البرتول الوطنية الكويتية، ق�شم الت�شويق. �شابقًا	

• م�شرف، بنك الكويت وال�شرق الأو�شط.  �شابقًا	

• 	

تعوي�سات جمل�ش �لإد�رة  

20162017األف دينار كويتي 

80.080.0مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة )*(

* اأو�شى اأع�شاء جمل�س الإدارة باملوافقة على �شرف مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 بقيمة 80,000 د.ك )ثمانون 
األف دينار كويتي ل غري( وذلك يف اجتماع جمل�س الإدارة بتاريخ 13 فرباير 2017. وقد متت املوافقة على هذه التو�شية يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

لل�شركة املنعقدة بتاريخ 19 اأبريل 2017.

تاأكيد �لبيانات �ملالية 

متت املوافقة على البيانات املالية املدققة لالأعوام 2016 و2015 و2014 و2013 و2012 من قبل اجتماعات اجلمعية العمومية العادية لل�شركة يف 19 اأبريل 

اإدارة ال�شـركة بتـقدمي النتـائج املالية  اإلزام جمـل�س  2013 على التوايل. وقد مت  2014 و24 مار�س  2015 و10 مار�س  2016، و10 مار�س  2017 و22 مار�س 

لل�شركة وفقًا لقانون ال�شركات رقم 1/ 2016 وتعديالته الالحقة وقد وافق جمل�س الإدارة على ال�شطالع بتلك امل�شئولية.

و�سف �لعقود �ملربمة بني �أع�ساء جمل�ش �لإد�رة مع �ل�سركة �أو �أي �سركات تابعة لل�سركة 

ميثل هذا البند املعامالت التي تتم مع الطراف ذات العالقة �شمن امل�شار الطبيعي للن�شاط. تتم �شروط هذه املعامالت على اأ�شا�س التفاو�س ب�شاأن العقود.

تت�شمن الأطراف ذات ال�شلة ب�شكل رئي�شي امل�شاهمني الرئي�شني بال�شركة الم واأع�شاء جمل�س الإدارة وال�شركات التابعة وال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة 

وموظفي الإدارة العليا واأفراد عائالتهم املقربني، وكانت الر�شدة يف تاريخ البيانات املالية كما يلي:

االجم�يلاألف دين�ر كويتي

31 دي�سمرب 2016

االإجم�يل

31 دي�سمرب 2015

1. االإيرادات:

78,341118,560املبيعات 

4,6415,697م�شاريف تخزين 

2. امل�ستحق من/ اإىل اأطراف ذات عالقة: 

8,0607,606مدينون جتاريون وذمم مدينة اأخرى  

673498دائنون جتاريون وذمم دائنة اأخرى  

716729قرو�س ق�شرية الأجل واأخرى  

3. مدفوع�ت موظفي االإدارة الرئي�سية 

829661رواتب ومكافاآت اأخرى ق�شرية الجل 

26257مكافاأة نهاية اخلدمة 

عقود مربمة مع �ل�سركة �مل�سدرة وح�سل عن طريقها �أي ع�سو جمل�ش �إد�رة على ربح �سخ�سي

ل يوجد اي عقود مربمة بني ال�شركة امل�شدرة واأع�شاء جمل�س الإدارة قد حتقق ربحًا �شخ�شيًا لأي من اأع�شاء جمل�س الإدارة، واإن وجدت فهي يف ال�شياق 

العادي لالأعمال. 
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�لإد�رة �لتنفيذية 

اإداري يعمل بال�شركة منذ فرتات طويلة وم�شوؤول عن الإ�شراف اليومي واملراقبة لأعمال ال�شركة وخا�شة فيما يتعلق ب�شمان  اإدارة ال�شركة فريق  يقوم على 

اللتزام والتحكم باملخاطر وا�شتقاللية الوظائف. كما تقوم الإدارة التنفيذية باأداء مهام عديدة منها مراجعة وبحث اأي اأفكار اأو مقرتحات ملجل�س الإدارة، 

تنفيذ كافة �شيا�شات واأنظمة ال�شركة الداخلية واملعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، اإعداد تقارير دورية )مالية وغري مالية(، اإعداد اأنظمة تدقيق داخلي واإدارة 

املخاطر والتاأكد من كفاءتها وكفايتها.

بالإ�شافة اإىل اأع�شاء جمل�س الإدارة التنفيذين يت�شمن فريق الإدارة التنفيذية لل�شركة املوظفني املذكورين اأدناه:

�سنوات اخلربة )*(املن�سب احل�يلاال�سم

عدد �سنوات اخلربة 

لدى ال�سركة 

عدد �سنوات اخلربة 

االإجم�لية 

2540 مدير تنفيذي -لتطوير الت�شويق�شمري �شربي �شما�س

1022 امل�شت�شار القانوين لل�شركة ع�شري الداية

740مدير تنفيذي – تطوير العمالعلى غلوم احمد لري

1819مدير تنفيذي -الت�شويقخالد البراهيم 

1236مدير تنفيذي – اخلزينة عماد يو�شف الغامن 

734مدير تنفيذي – املالية واملحا�شبة فوزي اإبراهيم املكيمي

* كما يف 31 مار�س 2017-مت تدوير اأرقام �شنوات اخلربة لأقرب �شنة 

فيما يلي بيانات موجزة عن ال�شرية الذاتية لكل من اأع�شاء فريق الإدارة التنفيذية:

�سمري �سربي �سما�ش

مدير تطوير الت�شويق

• تاريخ التعيني بال�شركة: 01 يوليو 1992	

• املوؤهالت العلمية	

o )1976( بكالوريو�س يف القت�شاد-جامعة كاليفورنيا، لو�س اأجنلو�س، الوليات املتحدة المريكية

• اخلربات ال�شابقة 	

o ع�شو منتدب )الت�شويق(، �شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة، الكويت

o  من�شق اإقليمي، �شركة البرتول الوطنية الكويتية، الكويت

o   م�شئول تنفيذ للت�شويق، �شركة ال�شرق الأو�شط للبرتول، فرع لندن، اململكة املتحدة

o  مدير �شئون اإدارية، �شركة عقارات الكويت

ع�سري �لد�ية

امل�شت�شار القانوين لل�شركة

• تاريخ التعيني بال�شركة: 04 اأكتوبر 2007	

• املوؤهالت العلمية	

o )2003( شهادة الدكتوراه يف القانون اخلا�س – جامعة �شرتا�شبورغ 3، فرن�شا�

o )1995-1994( شهادة ماج�شتري يف قوانني الأعمال الدولية – جامعة لندن، كينج كوليج، لندن اململكة املتحدة�

o )1994-1990( اإجازة جامعية يف القانون-جامعة القدي�س يو�شف، بريوت، لبنان

•  اخلربات ال�شابقة 	

o   اأ�شتاذ قانون العمال الدويل، اجلامعة المريكية يف الكويت، الكويت

o شريك اإداري يف مكتب ب�شام وع�شرية الداية القانوين، بريوت، لبنان�

على غلوم �حمد لري

مدير تنفيذي-تطوير اأعمال

• تاريخ التعيني بال�شركة: 01 اأبريل 2010	

• املوؤهالت العلمية	
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o )1976( بكالوريو�س الهند�شة الكيميائية -جامعة برودو، الوليات املتحدة المريكية

• اخلربات ال�شابقة 	

o  رئي�س، ق�شم اإنتاج املركبات العطرية، اإيكويت للبرتوكيماويات، الكويت

o مدير، البيئة وال�شحة وال�شالمة، اإيكويت للبرتوكيماويات، الكويت

o مدير، اإدارة الت�شغيل، اإيكويت للبرتوكيماويات، الكويت

o رئي�س، ت�شغيل املجموعة، �شركة البرتول الوطنية الكويتية، الكويت

o مراقب، منطقة ت�شغيل، �شركة البرتول الوطنية الكويتية، الكويت

o  م�شرف، منطقة ت�شغيل، �شركة نفط الكويت، الكويت

خالد �لبر�هيم 

مدير تنفيذي-ت�شويق

• تاريخ التعيني بال�شركة: 03 يناير 1999	

• املوؤهالت العلمية	

o )1997( بكالوريو�س الهند�شة امليكانيكية -جامعة اريزونا تك�شون، الوليات املتحدة المريكية

• اخلربات ال�شابقة 	

o  مدير ت�شويق، املجموعة البرتولية امل�شتقلة، الكويت

o  متدرب تنفيذي، املجموعة البرتولية امل�شتقلة، الكويت

عماد يو�سف �لغامن 

مدير تنفيذي-اخلزانة  

• تاريخ التعيني بال�شركة: 24 مايو 2005	

• املوؤهالت العلمية	

o )1981( بكالوريو�س يف اإدارة العمال -جامعة ميامي -كورال جابلز، الوليات املتحدة المريكية

• اخلربات ال�شابقة 	

o   مدير اأول، امل�شرفية الدولية، بنك اخلليج، الكويت

o  مدير متويل امل�شاريع، �شركة نفط الكويت، الكويت

o  مدير متويل ال�شركات، بنك الكويت وال�شرق الأو�شط، الكويت

o  مدير التمويل امل�شرتك، بنك برقان، الكويت

فوزي �إبر�هيم �ملكيمي 

مدير تنفيذي-متويل 

• تاريخ التعيني بال�شركة: 21 فرباير 2010	

• املوؤهالت العلمية	

o )1983( بكالوريو�س حما�شبة – جامعة الكويت

o )1985( ماج�شتري فى املحا�شبة املحرتفة – جامعة ميامي – الوليات املتحدة المريكية

o )1988( شهادة الزمالة يف املحا�شبة – جمل�س حما�شبني ولية اأوريغون-الوليات املتحدة المريكية�

• املنا�شب احلالية 	

o  مدير تنفيذي-مالية، املجموعة البرتولية الدولية امل�شتقلة، الكويت

o الكويت ع�شو جمل�س اإدارة، �شركة املركز املايل الكويتي �س.م.ك.ع. “ املركز”، 

o  الرئي�س – �شركة التوا�شل

o  الرئي�س-ايفكت العقارية، الكويت

• اخلربات ال�شابقة 	

• مدير مايل، ال�شركة الكويتية البرتولية الدولية، الكويت 	

o  مدير الإدارة املالية واملوارد الب�شرية، �شركة البرتول لوقود الطائرات، اململكة املتحدة

o  مدير مايل، الكويتية للبرتول، هولندا

o  حما�شب اأول، موؤ�ش�شة البرتول الوطنية للنفط
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هيكل ر�أ�ش �ملال و�لقرت��ش

يبني اجلدول التايل هيكل راأ�س املال والقرتا�س لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016 وهيكل راأ�س املال والقرتا�س املبدئي املتوقع بعد زيادة راأ�س املال:

 كم� يف 31 دي�سمرب 2016كم� يف 31 دي�سمرب 2016)األف دينار كويتي(

)بعد زي�دة راأ�س امل�ل( 

املطلوب�ت وحقوق امللكية 

املطلوب�ت املتداولة 

131,233131,233م�شتحق للبنوك 

8080مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتحقة 

46,42046,420دائنون جتاريون وذمم دائنة اأخرى 

1,6261,626اجلزء املتداولة من قر�س لأجل 

179,359179,359جمموع املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة 

17,46517,465اجلزء غري املتداولة من قر�س لأجل 

2,7302,730خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 

20,19520,195جمموع املطلوب�ت غري املتداولة 

199,554199,554جمموع املطلوب�ت

حقوق امللكية 

15,22518,841راأ�س املال 

22,58729,819عالوة اإ�شدار

7,6137,613احتياطي قانوين 

606606احتياطي عام 

26,36626,366احتياطي القيمة العادلة 

)1,550()1,550(تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية 

1,4291,429احتياطي اأ�شهم اخلزينة

)2,770()2,770(اأ�شهم اخلزينة 

16,21816,218اأرباح مرحلة 

85,72496,572جمموع حقوق امللكية 

285,278296,126جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية 

تاأكيد ر�أ�ش �ملال �ملدفوع

توؤكد ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016 باأن راأ�س مال ال�شركة مدفوع بالكامل وقد بلغ 15,225,000 دينار كويتي موزع على 152,250,000 �شهم بقيمة اإ�شمية 

لكل �شهم قدرها 100 فل�س كويتي. 
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توزيع �لرباح من قبل �ل�سركة

يو�شح اجلدول التايل توزيع الرباح اخلا�شة بال�شركة منذ عام 2005:

اإجم�يل التوزيع النقدي

)مليون دين�ر كويتي(

 التوزيع النقدي

 )فل�س لل�سهم الواحد(

ت�ريخ املوافقة ال�سنة

4.568 30 18 مار�س 2006 2005*

4.541 30 10 مار�س 2007 2006

4.470 30 5 مار�س 2008 2007

4.376 30 22 مار�س 2009 2008

4.336 30 03 مار�س 2010 2009

4.336 30 27 مار�س 2011 2010

- - 21 مار�س 2012 2011

4.339 30 24 مار�س 2013 2012

4.339 30 10 مار�س 2014 2013

3.616 25 10 مار�س 2015 2014

3.616 25 22 مار�س 2016 2015

4.339 30 19 اأبريل 2017 2016**

* مت زيادة راأ�س مال ال�شركة يف عام 2005.

** اقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية بواقع 30 فل�س لل�شهم الواحد لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016. وقد متت املوافقة على التوزيعات النقدية 

املقرتحة يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية بتاريخ 19 اأبريل 2017 ومن املوقع اأن يتم دفع هذه الأرباح يف تاريخ لحق لهذه الن�شرة.
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معلومات مالية خمتارة

مت ا�شتخال�س املعلومات التالية من البيانات املالية لل�شركة، ويجب اأن تقراأ مع القوائم املالية اخلا�شة بال�شنوات التي ت�شمنتها والي�شاحات املكملة املرفقة 

بالقوائم املالية:

بيان �ملركز �ملايل �ملجمع 

20122013201420152016كما يف 31 دي�شمرب 

)األف دينار كويتي( 

املوجودات 

املوجودات املتداولة  

32,45660,48331,55239,12734,891نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك 

42,62746,34749,59251,42753,348ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

160,526118,615112,44052,12367,521مدينون جتاريون وذمم مدينة اأخرى

66,08944,59624,25525,99929,004املخزون 

301,698270,041217,839168,676184,764جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  

2,1491,1741,085729716قرو�س اأخرى

26,76926,64321,81926,79028,651ا�شتثمارات متاحة للبيع

4,0683,7844,4394,0704,453ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك 

21,15523,01726,24429,24428,341ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

19,38718,27021,99439,54838,353ممتلكات ومعدات 

73,52872,88875,581100,381100,514جمموع املوجودات غري املتداولة 

375,226342,929293,420269,057285,278جمموع املوجودات

املطلوب�ت وحقوق امللكية 

املطلوب�ت املتداولة 

202,921163,308147,010134,101131,233م�شتحق للبنوك 

10080808080مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتحقة 

81,20187,55159,10827,48446,420دائنون جتاريون وذمم دائنة اأخرى 

1,0181,0211,0603,0951,626اجلزء املتداول من قر�س لأجل 

285,240251,960207,258164,760179,359جمموع املطلوب�ت املتداولة 

املطلوب�ت غري املتداولة 

8,4137,1616,37619,24417,465اجلزء غري املتداول من قر�س لأجل 

1,8011,8241,9812,1812,730خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 

10,2148,9858,35721,42520,195جمموع املطلوب�ت غري املتداولة 

295,454260,945215,615186,185199,554جمموع املطلوب�ت

حقوق امللكية 

15,22515,22515,22515,22515,225راأ�س املال 

22,58722,58722,58722,58722,587عالوة اإ�شدار

7,1527,6137,6137,6137,613احتياطي قانوين 

606606606606606احتياطي عام 

23,83924,10219,58424,51426,366احتياطي القيمة العادلة 

   -             -          )30()101( )191(ح�شة يف احتياطي حتوط �شركة زميلة 

)1,550()1,158()1,091()1,995()2,117(تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية 

1,4291,4291,4291,4291,429احتياطي اأ�شهم اخلزينة

)2,770()2,770()2,770()2,770()2,770(اأ�شهم اخلزينة 

14,01215,28814,65214,82616,218اأرباح مرحلة 

79,77281,98477,80582,87285,724جمموع حقوق امللكية 

375,226342,929293,420269,057285,278جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية 
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بيان �لدخل �ملجمع 

20122013201420152016لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 

األف دينار كويتي 

1,079,9731,250,655899,187582,189508,137املبيعات 

)500,646()576,384()895,099()1,241,743()1,071,755(تكلفة املبيعات 

8,2188,9124,0885,8057,491جممل الربح

)3,592()3,020()3,428()4,521()1,150(�شايف فوائد ت�شويق البرتول 

7,0684,3916602,7853,899�س�يف نت�ئج عملي�ت ت�سويق البرتول 

3,7634,6155,9705,5625,439ح�شة من نتائج �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك

2959762,1691,3202,355اإيرادات توزيعات اأرباح 

)1,438()1,439()1,465()1,487()2,201(م�شاريف عمومية واإدارية 

)4,415()3,680()3,632()4,042()3,665(تكاليف املوظفني 

)2,350()1,598()1,443()1,492()1,630(ا�شتهالك 

3,6302,9612,2592,9503,490ربح الت�سغيل 

اأرباح غري حمققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من 

2,6693,6201,423161,477خالل بيان الدخل

138943172)370()309(اإيرادات اأخرى 

ربح ال�سنة قبل خم�س�س�ت ح�سة موؤ�س�سة الكويت 

للتقدم العلمي، �سريبة دعم العم�لة الوطنية، الزك�ة 

ومك�ف�أة اأع�س�ء جمل�س االإدارة 

5,9906,2113,8203,9095,139

)51()39()38()56()54(ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

-----خم�ش�س �شريبة دعم العمالة الوطنية 

-----خم�ش�س الزكاة 

)80()80()80()80()100(مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

5,8366,0753,7023,7905,008ربح ال�شنة 

 34.63 26.20 25.60 40.3542.00 ربحية ال�سهم )فل�س( 

بيان �لربح و�خل�سارة و�لدخل �ل�سامل �لأخر �ملجمع 

20122013201420152016بي�ن الدخل ال�س�مل املجمع

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 

 )األف دينار كويتي(

 5,008 3,790 3,702 6,075 5,836ربح ال�شنة

الدخل / )اخل�شارة( ال�شامل الأخر: 

بنود ممكن اأن يعاد ت�شنيفها لحقَا اإىل الأرباح 

واخل�شارة:

 1,852 4,930)4,518( 263 2,248التغريات يف القيمة العادلة ل�شتثمارات متاحة للبيع 

 - 30 71 90 72احلركة يف ح�شة حتوط �شركات زميلة 

)392()67( 904 122 895تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية 

 1,460 4,893(3,543) 475 3,215الدخل ال�س�مل / )اخل�س�رة ال�س�ملة( االأخر لل�سنة 

 6,468 8,683 159 6,550 9,051جمموع الدخل ال�س�مل لل�سنة 
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بيان �لتدفقات �لنقدية �ملجمع

20122013201420152016لل�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 

)األف دينار كويتي( 

�شايف النقد الناجت / )امل�شتخدم يف( الأن�شطة الت�شغيلية 

452 72,694 )2,333(28,854 2,897 

�شايف النقد الناجت من / )امل�شتخدم يف( الأن�شطة 

ال�شتثمارية 

2,745 5,821 334 )14,173(7,193 

�شايف النقد الناجت من / )امل�شتخدم يف( الن�شطة 

التمويلية 

1,254 )49,781()25,236()4,837()13,459(

)637()2,278()1,705( 223 489اأثر ترجمة عمالت اأجنبية 

�س�يف الزي�دة / )النق�س( يف النقد اأو النقد املع�دل 

4,940 28,957 (28,940)7,566 (4,006)

 38,897 31,331 60,271 31,314 26,374النقد والنقد املعادل يف بداية ال�شنة 

 34,891 38,897 31,331 60,271 31,314النقد والنقد املع�دل يف نه�ية ال�سنة 

ن�سب خمتارة 

20122013201420152016

ن�سب الربحية )%(

1.81 %1.35 %1.16 %1.69 %1.46 %العائد على متو�شط املوجودات 1

5.94 %4.72 %4.63 %7.51 %7.76 %العائد على متو�شط حقوق امللكية 2

3.60 %2.90 %2.90 %3.90 %3.90 %العائد على متو�شط راأ�س املال امل�شتثمر 3

1.50 %1.00 %0.50 %0.70 %0.80 %ن�شبة جممل الربح 4 

0.99 %0.65 %0.41 %0.49 %0.54 %ن�شبة �شايف الربح 5

ن�سب الرافعة امل�لية )%(

175.4 %188.8 %198.5 %209.2 %266.2 % ن�شبة الدين/ حقوق امللكية 6 

232.8 %224.7 %277.1 %318.3 %370.4 %اإجمايل املطلوبات/ اإجمايل حقوق امللكية 7

م�شاعف التغطية )مكرر(

الربح الت�شغيلي قبل الفوائد وال�شرائب والهالك 

وال�شتهالك/ م�شاريف فوائد 8

5.571.982.082.512.63

ن�سب ال�سيولة )%(

11.3824.0115.2223.7519.45ن�شبة النقد 9

105.77107.18105.11102.38103.01ن�شبة املوجودات املتداولة اإىل املطلوبات املتداولة 10

اأداء ال�سهم 

40.354225.626.234.63ربحية ال�شهم )فل�س( 11

8.679.415.0410.6910.54م�شاعف ال�شعر / ربحية ال�شهم )مرة( 12

552567538573593القيمة الدفرتية )فل�س( 13 

30.0 %25.0 %25.0 %30.0 %30.0 %توزيعات نقدية/ القيمة ال�شمية )%( 14

8.20 %8.90 %6.50 %7.60 %8.60 %العائد اجلاري )%( 15

مت حساب النسبة من خالل قسمة صافي الربح إلى متوسط املوجودات في أول وأخر الفترة.. 1
مت حساب النسبة من خالل قسمة صافي الربح على متوسط حقوق امللكية في أول وأخر الفترة.. 2
مت حساب النسبة من خالل قسمة صافي الربح بعد إضافة مصاريف الفوائد على متوسط حقوق امللكية وإجمالي الدين في أول وأخر الفترة.. 3
مت حساب النسبة من خالل قسمة مجمل الربح على املبيعات.. 4
مت حساب النسبة من خالل قسمة صافي الربح على املبيعات.. 5
مت حساب النسبة من خالل قسمة إجمالي الدين إلى إجمالي حقوق امللكية. . 6
مت حساب النسبة من خالل قسمة إجمالي املطلوبات إلى إجمالي حقوق امللكية.. 7
مت حساب النسبة من خالل قسمة الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب )الربح قبل صافي فوائد عمليات تسويق البترول وحصة مؤسسة الكويت . 8

للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة( إلى مصاريف الفوائد.
مت حساب النسبة من خالل قسمة النقد في الصندوق ولدى البنوك إلى املطلوبات املتداولة. . 9

مت حساب النسبة من خالل قسمة املوجودات املتداولة إلى املطلوبات املتداولة.. 10
مت حساب ربحية السهم من خالل تقسيم ربح السنة إلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة . 11
مت حساب النسبة من خالل قسمة اخر سعر شراء خالل الفترة املالية إلى ربحية السهم . 12
مت حساب النسبة من خالل قسمة مجموع حقوق امللكية إلى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 13
مت حساب النسبة من خالل قسمة التوزيعات النقدية للسهم خالل الفترة املالية إلى القيمة االسمية للسهم . 14

مت حساب النسبة من خالل قسمة التوزيعات النقدية للسهم إلى اخر سعر شراء خالل الفترة املالية . 15
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�ملر�جعة �ملالية

يجب اأن تقراأ الن�شو�س والتحليالت التالية مع املعلومات املت�شمنة يف البيانات املالية لل�شركة وبند »معلومات مالية خمتارة«. مت اإعداد املراجعة املالية وفقا 

للقوائم املالية املدققة اخلا�شة بال�شركة لل�شنوات املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 و31 دي�شمرب 2013 و31 دي�شمرب 2014 و31 دي�شمرب 2015 و31 دي�شمرب 2016.

الن�شو�س والتحليالت ونتائج العمليات املو�شحة يف هذا اجلزء مت اإعدادها بناء على البيانات املالية املدققة واملراجعة لل�شركة والتي مت اإعدادها بناء على 

املعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( املعتمدة يف دولة الكويت للموؤ�ش�شات وال�شركات التي تخ�شع لرقابة وزارة التجارة وال�شناعة ووفقا لقانون ال�شركات 

.)IFRS( واللوائح التنفيذية املتعلقة. وتتطلب كافة اللوائح تنفيذ كافة تعليمات املعايري الدولية للتقارير املالية )الكويتي )القانون رقم 1 ل�شنة 2016

بيان �لدخل �ملجمع

املبيعات 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

1,079,9731,250,655899,187582,189508,137املبيع�ت 

بلغت قيمة املبيعات التي حققتها ال�شركة 508.137 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 582.189 مليون دينار كويتي لل�شنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015. 

تكلفة املبيعات  

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

(500,646)(576,384)(895,099)(1,241,743)(1,071,755)تكلفة املبيعات

بلغت قيمة تكلفة املبيعات التي حتملتها ال�شركة 500.646 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 576.384 مليون دينار كويتي 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.  

جممل الربح 

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

8,2188,9124,0885,8057,491جممل الربح 

زادت قيمة جممل الربح الذي حققته ال�شركة اإىل 7.491 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 5.805 مليون دينار كويتي 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 بزيادة ن�شبتها 29 % وذلك نتيجة انخفا�س قيمة تكلفة املبيعات بن�شبة اأكرب من انخفا�س املبيعات.  

�شايف فوائد عمليات ت�شويق البرتول

 لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي( 

4,16929187221142اإيرادات فوائد

)3,734()3,241()3,615()4,550()5,319(م�شاريف فوائد

(3,592)(3,020)(3,428)(4,521)(1,150)�سايف فو�ئد عمليات ت�سويق �لبرتول

بلغت قيمة �شايف فوائد عمليات ت�شويق البرتول التي حتملتها ال�شركة 3.592 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 3.020 

مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.   

ح�شة من نتائج �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

140228546739262�شركة انبرتو املحدودة

407380545534343ال�شركة العربية لل�شهاريج املحدودة

8627388881,2071,248�شركة هورايزون جيبوتي هولدينج املحدودة

1,8372,0751,9881,6541,639�شركة هورايزون �شنغافورة تريمينالز برايفت املحدودة

5248899111,119)599(�شركة هورايزون تاجنريز تريمينالز اأ�س اأيه املحدودة

1,1166701,114517828�شركة يون تريمينالز املحدودة-لبنان 

3,7634,6155,9705,5625,439ح�سة من نت�ئج �سرك�ت زميلة وم�سروع م�سرتك

بلغت قيمة ح�شة من نتائج �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 5.439 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 5.562 مليون دينار 

كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.
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اإيرادات ال�شتثمار 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

2,6693,6201,423161,477اأرباح غري حمققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2959762,1691,3202,355اإيرادات توزيعات اأرباح

2,9644,5963,5921,3363,832اإجمايل اإيرادات ال�شتثمار

تتكون اإيرادات ال�شتثمار من الأرباح غري املحققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة واإيرادات توزيعات الأرباح. ارتفعت قيمة اإجمايل اإيرادات ال�شتثمار 3.832 

مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 1.336 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015. حيث ارتفعت 

قيمة الأرباح غري املحققة من ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل من 0.016 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 

اإىل 1.477 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016. وتتكون توزيعات الأرباح التي ح�شلت عليها ال�شركة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2016 من توزيعات اأرباح بقيمة 2.340 مليون دينار كويتي من �شركة فوباك هورايزون الفجرية املحدودة وبالإ�شافة اإىل توزيعات نقدية بقيمة 0.015 

مليون دينار كويتي من ا�شتثمارات م�شعرة متاحة للبيع اأخرى. وخالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015، ح�شلت ال�شركة على توزيعات اأرباح مببلغ 

0.990 مليون دينار كويتي من �شركة فوباك هورايزون الفجرية املحدودة و0.30 مليون دينار كويتي من �شركة ا�شيا برتوليوم املحدودة بالإ�شافة اإىل توزيعات 

نقدية من ا�شتثمارات متاحة للبيع اأخرى بقيمة 0.030 مليون دينار كويتي.

م�شاريف عمومية واإدارية

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

(1,438)(1,439)(1,465)(1,487)(2,201)م�شاريف عمومية واإدارية

يت�شمن بند م�شاريف عمومية واإدارية امل�شاريف اخلا�شة بال�شفر ومكاتب التمثيل وخدمات التدقيق واملحا�شبة وال�شت�شارات وامل�شاريف القانونية والعمولت 

وامل�شاريف الأخرى. انخف�شت امل�شاريف العمومية والإدارية ب�شكل طفيف من 1.439 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 

1.438 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

تكاليف املوظفني 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي( 

(4,415)(3,680)(3,632)(4,042)(3,665)تكاليف املوظفني

بلغت قيمة تكاليف املوظفني 4.415 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 3.680 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 

31 دي�شمرب 2015.  

اإيرادات اأخرى 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب

20122013201420152016)األف دينار كويتي( 

   -       -       -       -    801ا�شرتداد اأتعاب قانونية

)130( 912 107)472()450(�شايف )خ�شارة( / ربح فرق عملة اأجنبية

191573131302اإيرادات فوائد متعلقة مب�شروع

   -       -       -    45)851(اإيرادات متنوعة

138943172(370)(309)اإجمايل )امل�شاريف( الإيرادات الأخرى

بلغت قيمة الإيرادات الخرى 0.172 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 0.943 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.

الربح ال�شايف 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب

20122013201420152016)األف دينار كويتي( 

5,8366,0753,7023,7905,008الربح ال�شايف

ارتفع الربح ال�شايف لل�شركة من 3.790 خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمبـر 2015 اإلـى 5.008 مليـون دينـار كـويتـي خــالل ال�شنـة املالية املنتهية يف 

31 دي�شمرب 2016.
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ربحية ال�شهم

20122013201420152016

   لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

5,8366,0753,7023,7905,008   ربح ال�شنة )األف دينار كويتي(

152.25152.25152.25152.25152.25   املتو�شط املرجح لعدد ل�شهم امل�شدرة القائمة )مليون �شهم( 

)7.620()7.620()7.620()7.620()7.620(   املتو�شط املرجح لعدد اأ�شهم اخلزينة القائمة )مليون �شهم( 

144.63144.63144.63144.63144.63   املتو�سط املرجح لعدد ا الأ�سهم الق�ئمة )مليون �سهم(

40.3542.0025.6026.2034.63   ربحية ال�سهم )فل�س(

ارتفعت ربحية ال�شهم خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016، من 26.20 فل�س خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 مقارنة بـ 34.63 فل�س 

خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

بيان �لتدفقات �لنقدية �ملجمع

20122013201420152016لل�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 

)األف دينار كويتي(

 2,897 28,854)2,333( 72,694 452�شايف النقد الناجت / )امل�شتخدم يف( الأن�شطة الت�شغيلية 

 7,193)14,173( 334 5,821 2,745�شايف النقد الناجت من / )امل�شتخدم يف( الأن�شطة ال�شتثمارية 

)13,459()4,837()25,236()49,781( 1,254�شايف النقد الناجت من / )امل�شتخدم يف( الن�شطة التمويلية 

)637()2,278()1,705( 223 489اأثر ترجمة عمالت اأجنبية 

(4,006) 7,566(28,940) 28,957 4,940�س�يف الزي�دة / )النق�س( يف النقد اأو النقد املع�دل 

 38,897 31,331 60,271 31,314 26,374النقد والنقد املعادل يف بداية ال�شنة 

 34,891 38,897 31,331 60,271 31,314النقد والنقد املع�دل يف نه�ية ال�سنة 

�شايف النقد الناجت من/ )امل�شتخدم يف( الأن�شطة الت�شغيلية 

ناجتة  نقدية  بتدفقات  2016 مقارنة  دي�شمرب   31 املنتهية يف  املالية  ال�شنة  كويتي خالل  دينار  مليون   2.897 الت�شغيلية  الن�شطة  الناجت من  النقد  بلغ �شايف 

من اأن�شطة ت�شغيلية والتي بلغت 28.854 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015. ويرجع الرتاجع ال�شديد يف التدفقات النقدية 

الت�شغيلية لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 نتيجة الهبوط احلاد يف اأ�شعار املواد النفطية والتي 

اأثرت ب�شورة كبرية على تراجع بند املدينون التجاريون وذمم مدينة اأخرى.  

�شايف النقد الناجت من / )امل�شتخدم يف( الأن�شطة ال�شتثمارية 

نقد  2016 مقارنة ب�شايف  دي�شمرب   31 املنتهية يف  املالية  ال�شنة  كويتي خالل  دينار  مليون   7.193 لل�شركة  ال�شتثمارية  الن�شطة  الناجت من  النقد  بلغ �شايف 

م�شتخدم يف اأن�شطة ا�شتثمارية خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 والذي بلغ 14.173 مليون دينار كويتي. 

�شايف النقد الناجت من / )امل�شتخدم يف( الأن�شطة التمويلية

بلغ �شايف النقد امل�شتخدم يف الن�شطة التمويلية 13.459 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة ب�شايف النقد امل�شتخدم 

يف الأن�شطة التمويلية والذي بلغ 4.837 مليون دينار كويتي خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015.

بيان �ملركز �ملايل �ملجمع

املوجودات املتداولة

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي( 

32,45660,48331,55239,12734,891نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك 

42,62746,34749,59251,42753,348ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

160,526118,615112,44052,12367,521مدينون جتاريون وذمم مدينة اأخرى

66,08944,59624,25525,99929,004املخزون 

301,698270,041217,839168,676184,764جمموع املوجودات املتداولة  

نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

يت�شمن ر�شيد النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك الأر�شدة النقدية يف ال�شندوق ولدى البنوك وح�شابات حتت الطلب وودائع لأجل ت�شتحق اأكرث من 3 �شهور. ولقد 

انخف�س النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك كما يف 31 دي�شمرب 2016 اإىل 34.891 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 39.127 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015.
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واكت�شبت الودائع لأجل متو�شط معدل فائدة فعلية 0.40 % �شنويًا كما يف 31 دي�شمرب 2016 وت�شتحق خالل 3 اإىل 6 اأ�شهر من تاريخ الإيداع مقارنة مبتو�شط 

معدل فائدة فعلية 0.25 % كما يف 31 دي�شمرب 2015.

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

بند  وارتفع  م�شعرة.  مالية  واأوراق  مدارة  تت�شمن حمافظ  والتي  املتاجرة  بغر�س  الدخل حمافظ  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  ال�شتثمارات  بند  يت�شمن 

 31 53.348 مليون دينار كويتي كما يف  اإىل   2015 31 دي�شمرب  51.427 مليون دينار كويتي كما يف  العادلة من خالل بيان الدخل من  ال�شتثمارات بالقيمة 

دي�شمرب 2016.

وتت�شمن ال�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كما يف 31 دي�شمرب 2016 ا�شتثمارات بقيمة 51.890 مليون دينار كويتي مرهونة ك�شمان مقابل 

مبالغ م�شتحقة للبنوك مقارنة بـ 49.930 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015.

مدينون جتاريون وذمم مدينة اأخرى 

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

159,424117,258108,60744,04257,980مدينون جتاريون

5457502,8874,4421,608م�شاريف مدفوعة مقدمًا

2729303026تاأمينات م�شرتدة و�شرائب

5305789163,6097,907اأخرى

160,526118,615112,44052,12367,521اإجم�يل مدينون جت�ريون وذمم مدينة اأخرى 

يتكون بند مدينون جتاريون وذمم مدينة اأخرى من مدينون جتاريون وم�شاريف مدفوعة مقدمًا وتاأمينات م�شرتدة و�شرائب وذمم مدينة اأخرى. اأرتفع بند 

املدينون التجاريون وذمم مدينة اأخرى كما يف 31 دي�شمرب 2016 اإىل 67.521 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 52.123 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 

2015. وميثل ر�شيد املدينون جتاريون ما يقرب من 86 % من بند املدينون التجاريون وذمم مدينة اأخرى كما يف 31 دي�شمرب 2016.

وتختلف فرتة الئتمان لل�شركة من عميل اإىل اآخر. اإن مبلغ املدينون التجاريون بطبيعته ق�شرية الآجل.  ويحمل معدل فائدة ب�شروط جتارية. ي�شتحق جزء كبري 

من مبلغ املدينون التجاريون خالل 3 اأ�شهر من تاريخ التقرير ويعترب مقابل خطابات �شمان من بع�س العمالء ل�شالح ال�شركة.

املخزون

يت�شمن بند املخزون النفط واملنتجات البرتولية الخرى والتي يتم تقيمها وفقا للقيمة العادلة ناق�شًا تكاليف البيع. اأرتفع بند املخزون كما يف 31 دي�شمرب 

2016 اإىل 29.004 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 25.999 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015.

املوجودات غري املتداولة

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

2,1491,1741,085729716قرو�س اأخرى

26,76926,64321,81926,79028,651ا�شتثمارات متاحة للبيع

4,0683,7844,4394,0704,453ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك 

21,15523,01726,24429,24428,341ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

19,38718,27021,99439,54838,353ممتلكات ومعدات 

73,52872,88875,581100,381100,514جمموع املوجودات غري املتداولة 

قرو�س اأخرى 

اإىل ال�شركة العربية لل�شهاريج املحدودة-اململكة العربية ال�شعودية )�شركة زميلة(.  اأخرى قر�س م�شرتك طويل الأجل تقدمت به ال�شركة  ميثل بند قرو�س 

انخف�س بند القرو�س الخرى من 0.729 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 0.716 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.

ا�شتثمارات متاحة للبيع 

كما يف 31 دي�شمرب

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

162210219190192اأوراق مالية م�شعرة

26,60726,43321,60026,60028,459اأوراق مالية غري م�شعرة

26,76926,64321,81926,79028,651اإجم�يل ا�ستثم�رات مت�حة للبيع 
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يت�شمن بند ا�شتثمارات متاحة للبيع ب�شورة اأ�شا�شية اأورق مالية غري م�شعرة )ا�شتثمار يف �شركة فوباك هورايزون الفجرية املحدودة و�شركة ا�شيا برتوليوم 

املحدودة( بالإ�شافة اإىل بع�س ال�شتثمارات يف اأوراق مالية م�شعرة. ولقد ارتفع بند ا�شتثمارات متاحة للبيع من 26.790 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 

2015 اإىل 28.651 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.

تت�شمن الأوراق املالية غري امل�شعرة ا�شتثمار بن�شبة 11.1 % يف �شركة فوباك هورايزون الفجرية املحدودة مدرجة بالقيمة العادلة مببلغ 27.3 مليون دينار كويتي 

كما يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 25.5 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015. خالل ال�شنة، قامت ال�شركة باإعادة تقييم ا�شتثماراتها يف �شركة فوباك 

هورايزون الفجرية املحدودة )اأوراق غري م�شعرة( بالقيمة العادلة وبناًء عليه انخف�س احتياطي القيمة العادلة حتت بند حقوق امللكية من خالل بيان الدخل 

ال�شامل للتغريات يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع من 5 مليون دينار كويتي لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 1.9 مليون دينار كويتي 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

كما تت�شمن الأوراق املالية غري امل�شعرة ا�شتثمار بن�شبة 12.5 % يف �شركة اآ�شيا برتوليوم املحدودة مدرجة بالتكلفة مببلغ 1.14 مليون دينار كويتي كما يف 31 

دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 1.14 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015. 

ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك

ميثل هذا البند ال�شتثمار يف �شركة يوين تريمينالز املحدودة والتي متلك ال�شركة فيها ح�شة بن�شبة 50 %. وارتفعت قيمة ال�شتثمار يف م�شروع م�شرتك من 

4.070 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 4.453 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.

ا�شتثمار يف �شركات زميلة

انخف�شت ال�شتثمارات يف �شركات زميلة من 29.224 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 28.341 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.

وفيما يلي بيان بتوزيع ال�شتثمارات يف �شركات زميلة كما يف 31 دي�شمرب 2016:

املوقع )األف دينار كويتي(
ن�سبة امل�س�همة يف ال�سركة 

%

قيمة اال�ستثم�ر كم� يف 31 دي�سمرب 

20152016

40.01,8861,645موزمبيق�شركة اأنبرتو املحدودة 

36.55,1745,566اململكة العربية ال�شعودية ال�شركة العربية لل�شهاريج املحدودة

22.27,9075,588جيبوتي �شركة هورايزون جيبوتى هولدينج املحدودة

15.06,7757,143�شنغافورة �شركة هورايزون �شنغافورة تريمينالز برايفت املحدودة

32.57,5028,399املغرب �شركة هورايزون تاجنريز تريمينالز اأ�س اأيه املحدودة 

29,24428,341   اإجم�يل اال�ستثم�رات يف �سرك�ت زميلة 

ممتلكات ومعدات

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

24,58324,98425,64749,13750,198ناقالت برتول 

1,6921,6921,6921,6921,692مباين 

1,7981,7726,2761,9382,000املمتلكات واملعدات الأخرى 

)15,537()13,219()11,621()10,178()8,686(ال�شتهالك املرتاكم 

19,38718,27021,99439,54838,353�س�يف القيمة الدفرتية للممتلك�ت ومعدات 

يت�شمن بند ممتلكات ومعدات ناقالت البرتول واملباين وموجودات اأخرى متتلكها ال�شركة وت�شجل بالتكلفة التاريخية وبا�شتثناء ار�س ملك حر تقوم ال�شركة 

بخ�شم ال�شتهالك املرتاكم واأية خ�شائر مرتاكمة يف قيمة املمتلكات واملعدات من التكلفة للممتلكات واملعدات. 

انخف�شت قيمة ممتلكات ومعدات اإىل 38.353 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 39.548 مليون دينار كويتي يف 31 دي�شمرب 2015. ولقد 

مت اإ�شافة ناقلتي برتول خالل عام 2015 ومت رهن عقودها ك�شمان مقابل قر�س لأجل.
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املطلوبات املتداولة

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

202,921163,308147,010134,101131,233م�شتحق للبنوك

10080808080مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتحقة

81,20187,55159,10827,48446,420دائنون جتاريون وذمم دائنة اأخرى

1,0181,0211,0603,0951,626اجلزء املتداولة من قر�س لأجل

285,240251,960207,258164,760179,359جمموع املطلوب�ت املتداولة

 م�شتحق للبنوك

ميثل بند م�شتحق للبنوك ت�شهيالت ائتمانية بالدينار الكويتي والدولر الأمريكي من البنوك التي تتعامل معها ال�شركة. اإن امل�شتحق للبنوك م�شمون جزئيًا 

با�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. ولقد انخف�شت قيمة امل�شتحق للبنوك اإىل 131.233 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة 

بـ 134.101 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015، يف حني ارتفعت قيمة ال�شمانات املقدمة اإىل 51.890 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016 

مقارنة بـ 49.930 مليون دينار كما يف 31 دي�شمرب 2015. 

مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتحقة

بلغت قيمة مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتحقة 0.08 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016، كما بلغت قيمة املكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة امل�شتحقة 

0.08 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015.

دائنون جتاريون وذمم دائنة اأخرى

كما يف 31 دي�شمرب

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

62,19174,89350,22418,38323,404دائنون جتاريون

14,3609,4045,9236,07219,665م�شاريف م�شتحقة

449483504296218خم�ش�س اإجازات املوظفني

5456383951خم�ش�س موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي

4,1472,7152,4192,6943,082اأخرى

81,20187,55159,10827,48446,420اإجم�يل دائنون جت�ريون وذمم دائنة اأخرى

ارتفع بند دائنون جتاريون وذمم دائنة اخرى من 27.484 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 46.420 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 

.2016

املطلوبات غري املتداولة

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

8,4137,1616,37619,24417,465اجلزء غري املتداولة من قر�س لأجل 

1,8011,8241,9812,1812,730خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 

10,2148,9858,35721,42520,195جمموع املطلوب�ت غري املتداولة 

القرو�س لأجل 

اإن القر�س لأجل مقوم بالدولر  اأند كي هولدينج )DKHL(-�شركة تابعة -وذلك لتمويل ناقلتي برتول.  مت احل�شول على القر�س لأجل من خالل �شركة دي 

الأمريكي وم�شمون برهن عقود ناقالت البرتول ويحمل معدل فائدة يرتاوح من 1.75 % اإىل 5.32 % �شنويًا وذلك خالل ال�شنة املالية املنتهي يف 31 دي�شمرب 

2016. مقارنة بنف�س الفوائد خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015. 

خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني 

ارتفع خم�ش�س مكافاأة نهاية خدمـة املوظفيـن يف نهاية ال�شنة من 2.181 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 2.730 مليون دينار كويتي كما يف 

31 دي�شمرب 2016.
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حقوق امللكية 

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

 15,225 15,225 15,225 15,225 15,225راأ�س املال 

 22,587 22,587 22,587 22,587 22,587عالوة اإ�شدار

 7,613 7,613 7,613 7,613 7,152احتياطي قانوين 

 606 606 606 606 606احتياطي عام 

 26,366 24,514 19,584 24,102 23,839احتياطي القيمة العادلة 

--)30()101()191(ح�شة يف احتياطي حتوط �شركة زميلة 

)1,550()1,158()1,091()1,995()2,117(تعديالت ترجمة عمالت اأجنبية 

 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429احتياطي اأ�شهم اخلزينة

)2,770()2,770()2,770()2,770()2,770(اأ�شهم اخلزينة 

 16,218 14,826 14,652 15,288 14,012اأرباح مرحلة 

79,77281,98477,80582,87285,724جمموع حقوق امللكية 

ارتفع جمموع حقوق امللكية من 82.872 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 85.724 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.

�رتباطات و�لتز�مات حمتملة 

كما يف 31 دي�شمرب 

20122013201420152016)األف دينار كويتي(

التزامات حمتملة:

1,8599292,5713,3847,674خطابات �شمان وتاأمني عطاءات

89,11888,14761,02334,41021,859اعتمادات م�شتندية

90,97789,07663,59437,79429,533

ارتب�ط�ت:

14,00012,0008,2004,5004,084ا�شتثمارات يف م�شاريع

انخف�شت اللتزامات حمتملة من 37.794 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 29.506 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.

انخف�شت الرتباطات من 4.500 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2015 اإىل 4.084 مليون دينار كويتي كما يف 31 دي�شمرب 2016.
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�إ�سد�ر�ت �لأور�ق �ملالية �ل�سابقة من قبل �ل�سركة

يو�شح اجلدول التايل اإ�شدارات الأ�شهم من قبل ال�شركة منذ تاأ�شي�شها:

تاريخ �لتاأ�سري �ل�سنة

بال�سجل �لتجاري 

عدد �لأ�سهم �مل�سدرة

)�سهم(

 �إجمايل �لقيمة �ل�سمية لالإ�سد�ر 

)دينار كويتي(

�سايف �لقيمة �لإجمالية 

لالإ�سد�ر )�سامال �لقيمة 

�لإ�سمية وعالوة �لإ�سد�ر(

)دينار كويتي(

1600,00060,00060,000 فرباير 19811981

168,500,000850,0001,039,000 مايو 19811981

1116,000,0001,600,0001,600,000 دي�شمرب 19821982

218,000,0001,800,0001,800,000 يونيو 19831983

2925,000,0002,500,0005,405,958 مايو 19951995

933,750,0003,375,00010,321,221 يونيو 19981998

1343,500,0004,350,00017,084,528 مايو 20052005
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�لق�سايا �ملوؤثرة

ال�شركة لي�شت طرفا يف اأي اإجراءات حكومية اأو اإجراءات اإدارية اأو اإجراءات تقا�شي اأو حتكيم )�شواء كانت هذه الإجراءات معلقة اأو حمتملة وال�شركة على 

معرفة بها( والتي قد يكون لها اأو كان لها يف املا�شي القريب تبعات موؤثرة ب�شورة جوهرية على املركز املايل لل�شركة واأرباحها. 
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�لعقود �لرئي�سية 

مل تدخل ال�شركة يف اأي من العقود الرئي�شية خارج الن�شاط العتيادي لها خالل ال�شنتني ال�شابقتني على تاريخ تقدمي طلب اعتماد هذه الن�شرة. كما مل يتم 

العتماد على اأي عمالء اأو موردين حمددين اأو على اأي حقوق براءة اخرتاع اأو حقوق ملكية فكرية اأخرى اأو تراخي�س اأو عقود خا�شة حتظى اأي منها باأهمية 

رئي�شية يف ن�شاط ال�شركة امل�شدرة.
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عو�مل �ملخاطر

يتعني على امل�شتثمرين التحقق بعناية من عوامل املخاطر املبينة اأدناه بالإ�شافة اإىل كافة املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�شرة وذلك قبل ال�شتثمار يف 

الأ�شهم. وترى ال�شركة امل�شدرة اأن العوامل التالية متثل املخاطر الرئي�شية املرتبطة بال�شتثمار يف الأ�شهم، مع الإ�شارة اإىل اأن هذه املخاطر ل تعترب �شاملة، 

ذلك اأن هناك ثمة اعتبارات اأخرى بع�س منها قد ل يكون معلومًا من ال�شركة يف الوقت احلايل اأو قد تعتربها ال�شركة اأنها غري جوهرية، والتي قد توؤثر على 

ال�شتثمار يف الأ�شهم.

كما يجب على امل�شتثمرين املحتملني قراءة املعلومات التف�شيلية املن�شو�س عليها يف الأجزاء اَلخرى من هذه الن�شرة وتكوين راأيهم اخلا�س قبل اتخاذ اأي 

قرار ا�شتثماري.

�ملخاطر ذ�ت �ل�سلة بال�سركة �مل�سدرة

�ملخاطر �جليو�سيا�سية و�لقت�سادية

ترتكز عمليات ال�شركة امل�شدرة يف دول منطقة اأفريقيا وال�شرق الو�شط واأوروبا واٌ�شيا وال�شرق الق�شى. وبالتايل، فاإن عمليات ال�شركة معر�شة للمخاطر 

الظروف  على  تطراأ  التي  ال�شلبية  للتغريات  خا�س  ب�شكل  عر�شة  امل�شدرة  ال�شركة  اأن  كما  اأداءها.  على  توؤثر  قد  والتي  الدول  بتلك  املرتبطة  اجليو�شيا�شية 

القت�شادية وظروف ال�شوق يف منطقة ال�شرق الأو�شط واملناطق العاملة بها نظرًا لتاأثريها على الطلب على ال�شلع واخلدمات التي تقدمها ال�شركة و�شركاتها 

التابعة. 

ويف �شوء الأحداث اجليو�شيا�شية التي �شهدها ال�شرق الأو�شط والعامل موؤخرًا، والأعمال الإرهابية امل�شتمرة يف بع�س الدول، تظل عمليات ال�شركة امل�شدرة 

اإىل  توؤدي  التي  الثقة ويزيد عوامل املخاطر  ال�شك وي�شعف  الإرهاب يخلق جوًا من  اإن  املماثلة.   والتهديدات  التخريب  واأعمال  الإرهابية  للهجمات  معر�شة 

انخفا�س معدلت ال�شتثمار والنمو القت�شادي. 

كما يجب اأن يكون امل�شتثمرون على دراية باأن ال�شتثمارات يف الأ�شواق النا�شئة تخ�شع ملخاطر كبرية مقارنة بال�شتثمارات يف الأ�شواق الأكرث تقدما، مبا يف 

ذلك يف بع�س حالت املخاطر القانونية والقت�شادية وال�شيا�شية املوؤثرة. وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من اأن الظروف القت�شادية خمتلفة يف كل دولة. 

قد تتاأثر �أعمال �ل�سركة �مل�سدرة ب�سبب ��ستمر�ر �ل�سطر�بات �ل�سيا�سية و�لمنية يف منطقة �ل�سرق �لو�سط 

يقع العديد من عمالء ال�شركة امل�شدرة وجزء كبري من اأعمالها يف منطقة البحر الأحمر و�شرق اأفريقيا و�شبه القارة الهندية. ومنذ بداية من �شنة 2011 كان 

هناك ا�شطراب �شيا�شي يف عدد من الدول داخل اأو بالقرب من منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، وقد تراوح هذا ال�شطراب من املظاهرات العامة 

اإىل – يف حالت �شديدة-النزاعات امل�شلحة واحلرب املدنية التي اأدت اإىل انهيار النظمة ال�شيا�شية يف تون�س وم�شر وليبيا واحلرب الأهلية يف �شوريا واليمن 

واأدى اىل زيادة �شديدة يف عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي يف املنطقة.  وقد ت�شبب هذا الو�شع يف ا�شطراب �شديد يف اقت�شاديات الدول املت�شررة وعدم ا�شتقرار 

اأ�شعار النفط والغاز.

 وميكن اأن يوؤثر ا�شتمرار عدم ال�شتقرار يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، وخا�شة يف بلدان مثل اليمن اأو لبنان حيث يوجد للمجموعة اأن�شطة، على 

عمليات ال�شركة وا�شتثماراتها يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وميكن اأن يوؤثر ماديا على الأفاق املالية لعملها وبالتايل اأعمال ال�شركة. كما ميكن اأن 

يوؤدي عدم ال�شتقرار هذا اإىل تاأثري �شلبي على قيمة ا�شتثماراتها يف الدول املت�شررة.

�ملخاطر �ملتعلقة بقطاع �لنفط و�ملناف�سة �لتي تو�جهها �ل�سركة �مل�سدرة  

تعر�شت ا�شعار النفط للتقلب يف ال�شنوات الخرية، مما اأثر على القطاع النفطي يف املنطقة. كما اأن �شناعة النفط والبرتوكيماويات تت�شم باملناف�شة، وجتذب 

مناف�شني عامليني من خارج املنطقة يف الوقت الراهن يف كافة الأ�شواق التي تعمل فيها ال�شركة اأو تخطط للعمل فيها. و�شوف تعتمد تناف�شية ال�شركة على قدرتها 

على مواءمة اأن�شطتها واأعمالها مع الجتاهات الهامة يف ال�شوق وال�شناعة، بالإ�شافة اإىل قدرتها امل�شتمرة على جذب عمالء جدد. 

تتعر�ش �ل�سركة �مل�سدرة �إىل خطر �ئتمان �لعمالء، وي�سكل �أي منو �أو تدهور يف حجم �أو جودة �ملدينون �لتجاريون للمجموعة 

عاماًل قد يوؤدي �إىل زيادة يف خماطرها �لئتمانية

تتمثل خماطر الئتمان يف ف�شل الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�شبب خ�شائر مالية لل�شركة امل�شدرة. اإن الأدوات املالية التي تعر�س امل�شركة 

اإىل خماطر الئتمان تتكون من احل�شابات اجلارة وحتت الطلب لدى البنوك الودائع لأجل، القرو�س، واملدينون التجاريون وذمم مدينة اأخرى. تقوم املجموعة 

باإيداع النقد والودائع لأجل لدى موؤ�ش�شات مالية.

كما تقوم ال�شركة بتاليف الرتكيز الإئتماين للمدينني التجاريني والذمم املدينة الأخرى كما اأن ال�شركة تتعامل عادة مع �شركات النفط ذات ال�شمعة الئتمانية 

اجليدة وكذلك املوؤ�ش�شات احلكومية.
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قابلة  غري  تكون  وقد  خ�سائر  �ي  لتغطية  كافية  �ل�سركة  ل�سالح  �ملقدمة  �لقرو�ش  �سمانات  �و  �ل�سمان  م�سالح  تكون  ل  قد 

للتنفيذ مبوجب �لقانون

قد تخ�شع ممار�شة تفعيل بنود حت�شيل م�شتحقات عقود النفط اىل بع�س القيود مبوجب القوانني الدولية املتبعة. وبوجه خا�س، قد ل يتم التنفيذ على هذا 

ال�شمان بدون قرار من املحكمة. لذا قد تواجه ال�شركة �شعوبة يف التنفيذ على خطابات ال�شمان املقدمة لل�شركة امل�شدرة او اي تعهدات دعم ائتمان اخرى 

من الغري عندما يخل املدينون بالتزامهم ب�شداد ديونهم. بالإ�شافة اىل ذلك، حتى وان كانت ال�شمانات املذكورة قابلة للتنفيذ، فاإن الوقت والتكلفة املرتبطة 

بالإجراءات الق�شائية قد يقلل من جدوى تلك الإجراءات للمجموعة، مما يوؤثر �شلبا على قدرة ال�شركة على ا�شرتداد م�شتحقاتها.

�ملخاطر �لبيئة �ملرتبطة بقطاع �لطاقة و�للو�ئح و�لقو�نني �لبيئة �لتي يجب على �ل�سركة �مل�سدرة �إتباعها

على الرغم من وجود العديد من القوانني الدولية ووجود العديد من التدابري التي تقوم بها ال�شركة امل�شدرة لتغطية هذه املخاطر البيئية والربامج املتبعة 

للحفاظ على البيئة والوفاء بكافة ا�شرتاطات اجلهات الرقابية يف الدول التي تعمل بها ال�شركة فاإن اإمكانية حدوث ت�شربات بيئية اأو خمالفات واردة وذلك 

لطبيعة الن�شاط واملخاطر التي حتيط بها يف كافة مراحل الت�شويق والنقل.

كما اأن اتباع اأنظمة اأكرث ت�شددا يف جمال ال�شالمة البيئة �شوف يزيد من تكاليف ال�شركة امل�شدرة وبالتايل قد يوؤثر �شلبا على نتائج عملياتها واأرباحها. ومن 

املحتمل اأي�شا اأن يتاأثر �شايف دخل ال�شركة امل�شدرة ونتائج اأعمالها وموقفها املايل ب�شكل كبري وجوهري يف حال حدوث خ�شائر اأو اأ�شرار كبرية جراء التعامل 

مع مواد خطرة اأو �شامة يف حال عدم تغطية مثل هذه العمليات بوثائق تاأمني، اأو اإذا جنمت عن حوادث غري مغطاة بالتاأمني اأو ل يوجد تاأمني عليها لأي �شبب 

من الأ�شباب وفقا ل�شروط جتارية منطقية.

تخ�سع �ل�سركة �مل�سدرة �إىل خطر عدم توفر �ل�سيولة ب�سكل د�ئم �أو قد تتوفر �ل�سيولة مقابل تكلفة موؤثرة �سلبا على �أعمالها 

�أو نتائج عملياتها   

اأن يزداد هذا  اإمكانية عدم متكن ال�شركة امل�شدرة من الوفاء بالتزاماتها مبا يف ذلك التزامات التمويل عند ا�شتحقاقها. وميكن  يتمثل خطر ال�شيولة فى 

اخلطر ب�شبب عدد من العوامل املحددة على املوؤ�ش�شات وت�شمل الفراط بالعتماد على م�شدر معني للتمويل )مبا يف ذلك على �شبيل املثال القرو�س والت�شهيالت 

اإيرادات  اأو الظواهر على نطاق ال�شوق مثل فو�شى ال�شوق والكوارث الرئي�شية. وقد ت�شبب النخفا�س ال�شديد يف  البنكية( والتغريات يف اجلدارة الئتمانية 

النفط يف حدوث عجز يف املوازنات العامة وتباطوؤ النمو، الأمر الذي اأدى اإىل تراجع الئتمان وانكما�س ال�شيولة يف اأ�شواق دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

عالوة على ذلك فاإن عدم ال�شتقرار اأو التقلب يف اأ�شواق املال قد يقيد من قدرة ال�شركة امل�شدرة على اإعادة متويل املطلوبات امل�شتحقة بوا�شطة متويل طويل 

املدى اأو يزيد من تكلفة هذا التمويل. و�شوف يعتمد ح�شول ال�شركة على اأي متويل اإ�شايف قد حتتاج اإليه على عوامل خمتلفة ت�شمل اأو�شاع ال�شوق وتوفر الئتمان 

عمومًا وعلى املقرت�شني يف �شناعة اخلدمات املالية حتديدًا والو�شع املايل لل�شركة امل�شدرة واجلدارة والهلية الئتمانية لها.

ميكن �أن يتاأثر �لو�سع �ملايل لل�سركة �مل�سدرة ونتائج عملياتها ب�سكل �سلبي مبخاطر �ل�سوق

ميكن اأن يتاأثر الو�شع املايل لل�شركة امل�شدرة ونتائج عملياتها ب�شكل �شلبي ب�شبب خماطر ال�شوق التي تقع خارج نطاق �شيطرتها وت�شمل بدون ح�شر التقلب يف 

اأ�شعار الفائدة واأ�شعار �شرف العمالت. وحتتفظ ال�شركة امل�شدرة مبحفظة من الأوراق املالية من الأ�شهم بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. بالإ�شافة اإىل 

اأن الربح املحقق من عمليات الأ�شهم يعتمد على العديد من العوامل خارج �شيطرة ال�شركة امل�شدرة، بالإ�شافة لذلك فاإن دخل ال�شركة امل�شدرة من عمليات 

التجارة والت�شويق يعتمد على عوامل عدة خارج نطاق �شيطرتها مثل حجم املناف�شة وارتفاع كمية املعرو�س من املواد البرتولية يف ال�شوق وم�شتويات والتقلبات 

يف ا�شعار العمالت و�شرف العمالت والتذبذب يف الأداء العام لل�شوق. 

وبالتايل لي�س هناك �شمان اأن ال�شركة امل�شدرة �شوف تتمكن من حماية نف�شها من اأي اأثار �شلبية يف حجم املناف�شة وارتفاع كمية املعرو�س من املواد البرتولية 

اأو اإعادة تقييم العمالت اأو التقلب امل�شتقبلي يف �شعر الفائدة اأو اأ�شعار �شرف العمالت الذي ميكن اأن يكون له تاأثري مادي على اأعمالها وو�شعها املايل ونتائج 

اأعمالها واأفاقها.

تتعر�ش �ل�سركة �مل�سدرة �إىل عدد من �ملخاطر �لت�سغيلية. وبوجه خا�ش، �أي م�سكلة يف نظم تكنولوجيا �ملعلومات لدى �ل�سركة 

�مل�سدرة قد يكون لها تاأثري جوهري �سلبي على �أعمالها و�سمعتها.

على  احل�شول  اأو  �شحيح  ب�شكل  املعامالت  توثيق  يف  والخفاق  املوظفني  جانب  من  والخطاء  الحتيال  ب�شبب  واخل�شائر  الت�شغيلية  املخاطر  تنتج  اأن  ميكن 

تفوي�س داخلي �شحيح والإخفاق يف اللتزام باملتطلبات التنظيمية ولوائح القيام بالعمل اأو العطل يف النظمة واملعدات )وت�شمل بوجه خا�س اأعطال تكنولوجيا 

املعلومات( والكوارث الطبيعة اأو تعطل النظم اخلارجية )على �شبيل املثال لدى الطراف املقابلة اأو املوردين التابعني لل�شركة امل�شدرة(. لقد قامت ال�شركة 

امل�شدرة بتنفيذ ا�شرتاتيجيات �شوابط املخاطر وتخفي�س اخل�شائر كما يتم تكري�س موارد كبرية لتطوير الإجراءات الفعالة وتدريب املوظفني ولكن ي�شتحيل 

التخل�س بالكامل من كل خطر ت�شغيلي حمتمل تواجه ال�شركة امل�شدرة. وميكن للخ�شائر ب�شبب اإخفاق نظام ال�شوابط الداخلية بال�شركة امل�شدرة ان توؤدي اإىل 

تاأثري �شلبي على اأعمالها وو�شعها املايل ونتائج عملياتها بالإ�شافة اإىل التاأثري ال�شلبي على �شمعتها.   

اأعمال  جميع  وتنفيذ  وحفظ  املحدد  الوقت  ويف  �شحيح  ب�شكل  املعامالت  من  عدد  لتنفيذ  لديها  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  على  امل�شدرة  ال�شركة  وتعتمد 

ال�شركة امل�شدرة وبياناتها الت�شغيلية. ويعترب الت�شغيل ال�شليم لنظام املراقبة املالية واإدارة املخاطر وحتليل وتقارير الئتمان واملحا�شبة وخدمة العمالء ونظم 

امل�شدرة  ال�شركة  لأعمال  اأمر حا�شم  الرئي�شية  البيانات  معاجلة  ومراكز  فروعها  بني  الت�شال  �شبكات  وكذلك  امل�شدرة  ال�شركة  لدى  الخرى  التكنولوجيا 

وقدرتها على التناف�س بفاعلية. و�شوف تتاأثر اأن�شطة اأعمال ال�شركة امل�شدرة ماديا يف حالة العطل اجلزئي اأو الكامل يف اي من نظم تكنولوجية املعلومات اأو 

�شبكات الت�شال املذكورة. وميكن اأن تنتج هذه العطال ب�شبب عوامل خمتلفة، يقع العديد منها بالكامل اأو جزئيًا خارج �شيطرة ال�شركة امل�شدرة، مبا ذلك 
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الكوارث الطبيعية والنقطاع الكهربائي لفرتات طويلة وفريو�شات الكمبيوتر والتدخل ال�شار من جانب الغري. ويعتمد اأي�شا التنفيذ ال�شحيح لوظائف املعلومات 

بال�شركة امل�شدرة على البيانات ال�شحيحة واملوثوق فيها واملدخالت الخرى يف النظام التي تخ�شع اإىل اأخطاء ب�شرية. واأي عطل اأو تاأخري يف ت�شجيل اأو معاجلة 

بيانات معامالت ال�شركة امل�شدرة ميكن اأن يعر�شها اإىل مطالبات ب�شبب اخل�شائر وغرامات وعقوبات رقابية. وقد قامت ال�شركة امل�شدرة بتنفيذ واختبار 

خطط وعمليات ا�شتمرارية العمل وكذلك اإجراءات ا�شتئناف العمال بعد الكوارث، ولكن ل يوجد �شمان ان تدابري احلماية هذه �شوف تكون فعالة بالكامل وان 

اأي عطل قد يكون له تاأثري مادي �شلبي على اأعمال و�شمعة ال�شركة امل�شدرة.

قد تكون �سيا�سات و�إجر�ء�ت �إد�رة خماطر �ل�سركة �مل�سدرة غري فعالة يف كافة �لظروف وقد ترتك �ل�سركة �مل�سدرة معر�سة 

ملخاطر غري حمددة وغري متوقعة 

اأو حماية ال�شركة  لي�س هناك �شمان ان �شيا�شات واإجراءات ال�شركة امل�شدرة لإدارة املخاطر وال�شوابط الداخلية �شوف تعمل ب�شكل كايف على التحكم يف 

امل�شدرة من خماطر الئتمان وال�شيولة وال�شوق واملخاطر الت�شغيلية واملخاطر الخرى. عالوة على ذلك، قد ل يتم حتديد بع�س املخاطر ب�شكل �شحيح بوا�شطة 

نظم اإدارة املخاطر لل�شركة امل�شدرة. وت�شتند بع�س و�شائل ال�شركة امل�شدرة لإدارة املخاطر على ا�شتخدام بيانات ال�شوق التاريخية التي قد ل تتنباأ ب�شكل 

�شحيح دائما بالتعر�س امل�شتقبلي للمخاطر والذي قد يكون اأعلى بكثري عما ت�شري اإليه التدابري ال�شابقة. بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن اأن تكون بع�س املخاطر اأعلى 

من تلك التي تبينها البيانات التجريبية لدى ال�شركة امل�شدرة خالف ذلك.

وتعتمد و�شائل اإدارة املخاطر الخرى على تقييم للمعلومات ب�شاأن ال�شوق التي تعمل فيها ال�شركة امل�شدرة وعمالئها والمور الخرى املتاحة عامة اأو املعلومات 

التي ميكن لها الطالع عليها بخالف ذلك. وقد ل تكون هذه املعلومات �شحيحة وكاملة وحديثة اأو مت تقييمها ب�شكل �شحيح يف كافة الحوال. واي خلل جوهري 

اأو املخاطر  اإجراءات املراقبة الداخلية الخرى قد يعر�شها اإىل خماطر كبرية تتعلق بالئتمان وال�شيولة وال�شوق  اأو  اأو �شيا�شات  ال�شركة امل�شدرة  اإدارة  يف 

الت�شغيلية، والذي تنتج عنه تاأثري مادي �شلبي على اأعمالها وو�شعها املايل ونتائج اأعمالها واأفاقها. 

قد ل تكون نظم �لمتثال �لد�خلية بال�سركة �مل�سدرة فعالة بكافة �لظروف

تعتمد قدرة ال�شركة امل�شدرة على المتثال بكافة اللوائح املعمول بها على احتفاظ ال�شركة امل�شدرة بنظم المتثال واملراجعة والتقارير والإجراءات التي يقوم 

بها لاللتزام بهذه اللوائح وقدرتها على جذب والحتفاظ باملوظفني املوؤهلني لإدارة ومراقبة هذه النظم والإجراءات. وبالرغم من ان ال�شركة امل�شدرة تخ�شع 

اإىل ا�شراف ال�شلطات الرقابية بدولة الكويت، مبا يف ذلك اأعمال الفح�س املنتظمة، ويقوم باأداء عمليات مراجعة داخلية منتظمة وي�شتخدم مكاتب تدقيق 

ح�شابات خارجية ملراقبة ومراجعة واختبار نظم املراقبة الداخلية بها، فاإن ال�شركة امل�شدرة ل ميكن اأن تتاأكد من هذه النظمة والجراءات وفاعليتها الكاملة 

يف كافة الظروف وب�شكل خا�س ال�شلوك املتعمد من بع�س املوظفني اأو الحتيال املرتكب �شد ال�شركة امل�شدرة. يف حالة عدم اللتزام الفعلي اأو املزعوم لأي 

من اللوائح املعمول بها. وميكن اأن تخ�شع ال�شركة امل�شدرة اإىل التحقيقات والإجراءات الق�شائية والإدارية التي قد ينتج عنها غرامات كبرية اأو دعاوي مدنية 

ب�شبب ال�شرار. وميكن اأن ينتج عن اأي من هذه العوامل تاأثري مادي �شلبي على اأعمال ال�شركة امل�شدرة وو�شعها املايل ونتائج عملياتها واأفاقها.

على  �سلبي  تاأثري  عنه  ينتج  قد  مما  و�ملتمر�سني  �ملوؤهلني  باملوظفني  و�لحتفاظ  توظيف  من  �مل�سدرة  �ل�سركة  تتمكن  ل  قد 

�أعمالها وقدرتها على تنفيذ ��سرت�تيجيتها

تعتمد ال�شركة امل�شدرة على جهود ومهارات و�شمعة وخربة اإدارتها العليا وكذلك التعاون بينهم يف جمال خرباتهم ومعلوماتهم املتعددة. وميكن اأن يوؤدي خ�شارة 

كبار املوظفني اإىل تاأخري اأو منع ال�شركة امل�شدرة من تنفيذ ا�شرتاتيجياتها. كما اأن ال�شركة امل�شدرة غري موؤمن عليها �شد اخل�شائر التي قد يتم التعر�س لها 

يف حالة خ�شارة اأي فرد من موظفيها الرئي�شيني. وميكن اأن ينتج عن اأي من هذه العوامل تاأثري مادي �شلبي على اأعمال ال�شركة امل�شدرة وو�شعها املايل ونتائج 

عملياتها وافاقها.

تعترب �ل�سيا�سات و�لو�سائل �ملحا�سبية لدى �ل�سركة �مل�سدرة حا�سمة يف �لكيفية �لتي تقوم بها بالإبالغ عن و�سعها �ملايل ونتائج 

�لعمال وتتطلب من �لإد�رة �إجر�ء تقييمات ب�ساأن �أمور غري موؤكدة 

تعترب ال�شيا�شات والو�شائل املحا�شبية جوهرية ب�شاأن الكيفية التي تقوم بها ال�شركة امل�شدرة بت�شجيل والبالغ عن و�شعها املايل ونتائج اأعمالها ويتعني على 

الإدارة احلكم يف اختيار وتطبيق العديد من هذه ال�شيا�شات املحا�شبية بحيث تلتزم باملعايري الدولية للمحا�شبة املالية.

وقد قامت الإدارة بتحديد اأهم ال�شيا�شات املحا�شبية التي تبنتها يف الي�شاحات اخلا�شة بالبيانات املالية ال�شركة امل�شدرة باعتبارها اأمور هامة ملا تطلبه من 

تقدير الإدارة لقيمة اليرادات املقررة وبع�س ال�شول واللتزامات والتعهدات واللتزامات الطارئة )راجع الي�شاح رقم 2.22 بالبيانات املالية ال�شنوية املدققة 

اخلا�شة بعام 2016(. وت�شمل هذه الأحكام والتقديرات على �شبيل املثال متى يحدث تدهور يف ال�شول وت�شنيف ال�شول املالية وحتديد خم�ش�شات خ�شائر 

الئتمان والقيم العادلة لالأ�شول واملطلوبات. 

وميكن اأن توؤثر جمموعة متنوعة من العوامل على القيمة النهائية التي يتم احل�شول عليها اإما عند حتقيق الإيرادات اأو حتمل امل�شروفات وا�شرتداد الأ�شول 

اأو تخفي�س املطلوبات. وقد و�شعت ال�شركة امل�شدرة �شيا�شات واإجراءات املراقبة يق�شد بها �شمان التحكم اجليد يف التقديرات والإحكام املحا�شبية الهامة 

لديه وتطبيقها ب�شكل مت�شق. بالإ�شافة لذلك، ت�شمن ال�شيا�شات والإجراءات الرقابية عملية تغيري ال�شيا�شات املحا�شبية باأ�شلوب منا�شب. ومع ذلك، ونظرا 

لعدم اليقني الذي يحيط باأحكام وتقديرات ال�شركة امل�شدرة ب�شاأن هذه املوا�شيع، ل ميكن لل�شركة امل�شدرة �شمان اأنها لن تكون مطالبة باإجراء تغيريات يف 

التقديرات املحا�شبية اأو اإعادة �شياغتها قبل فرتة البيانات املالية امل�شتقبلية.  

�ملخاطر ذ�ت �ل�سلة باملنطقة �لتي تعمل فيها �ل�سركة

ت�ستمر �لنظمة �لقانونية يف دولة �لكويت ودول جمل�ش �لتعاون �خلليجي �لخرى يف �لتطور وين�ساأ عن ذلك بيئة غري م�ستقرة 

لال�ستثمار و�لعمال �لتجارية

متر دولة الكويت والعديد من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي مبراحل خمتلفة من تطوير موؤ�ش�شاتها القانونية والرقابية التي متيز الدول الكرث تطورا. ونتيجة 
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لذلك، قد ل يتم تطبيق تدابري احلماية الجرائية وكذلك اللوائح الر�شمية والقوانني ب�شكل مت�شق، ويف بع�س الحيان قد ل يكون من املمكن احل�شول على 

التدابري القانونية التي يتم توفريها مبوجب القوانني واللوائح ذات ال�شلة يف الوقت املطلوب. ومبا اأن البيئة القانونية تظل خا�شعة اىل التطوير امل�شتمر، قد 

يواجه امل�شتثمرين يف دولة الكويت ودول جمل�س التعاون اخلليجي الغمو�س من حيث اأمان ا�شتثماراتهم. كما اأن اأية تغيريات غري متوقعة يف النظمة القانونية 

يف دولة الكويت وجمل�س التعاون اخلليجي قد يكون لها تاأثري مادي �شلبي على حقوق حملة ال�شهم اأو ال�شتثمارات التي قامت بها ال�شركة امل�شدرة اأو قد تقوم 

بها يف امل�شتقبل، وبالتايل قد يكون لذلك تاأثري �شلبي مادي على اأعمال ال�شركة امل�شدرة وو�شعها القانوين ونتائج اأعمالها وافاقها.

�لأنظمة �لقانونية و�لرقابية 

قد توؤدي النظم القانونية والرقابية اإىل خلق بيئة غري مالئمة بالن�شبة لأن�شطة النفط والبرتوكيماويات يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا التي هي يف 

طور تطوير اأجهزتها احلكومية وكذلك النظم القانونية والرقابية، اإل اأنها لي�شت بنف�س الو�شع الذي تتمتع به املوؤ�ش�شات احلكومية يف غرب اأوروبا والوليات 

املتحدة الأمريكية. وقد و�شعت الكويت، بالإ�شافة اإىل دول اأخرى يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي، اإجراءات لتعزيز املزيد من الكفاءة والفاعلية �شمن 

نظمها القانونية والرقابية. ومن بني تلك الإجراءات، قيام دولة الكويت ودول �شمن جمل�س التعاون اخلليجي بتحمل الإلتزامات النا�شئة عن التفاقية العامة 

للتعريفات والتجارة )اجلات( )وفقًا ملا حددته منظمة التجارة العاملية( وقد �شنت دولة الكويت بالفعل ت�شريعًا ملد نطاق امللكية الأجنبية، على �شبيل املثال ل 

احل�شر. اإل اأن دولة الكويت قد ت�شهد تغريات يف اإقت�شادها و�شيا�شات حكومتها )مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر ال�شيا�شات املتعلقة با�شتمرار متديد 

حقوق امللكية الأجنبية مبوجب اإلتزامات دولة الكويت النا�شئة جتاه التفاقية العامة للتعريفات والتجارة/ منظمة التجارة العاملية( على نحو قد يوؤثر على اأعمال 

ال�شركة امل�شدرة.

وقد يكون للتغريات التي ت�شهدها �شيا�شة احلكومات وتف�شري الن�شو�س الت�شريعية والرقابية واجبة التطبيق على قطاع املواد النفطية يف الأ�شواق التي تعمل بها 

ال�شركة امل�شدرة تاأثريًا �شلبيًا على ن�شاط ال�شركة امل�شدرة و�شمعتها وتكاليف اأن�شطتها وقدرتها على القيام با�شتثمارات جديدة اأو ت�شييل اأ�شول حالية؛ الأمر 

الذي يوؤثر بدوره على الو�شع املايل لل�شركة امل�شدرة. 

وتعمل ال�شركة امل�شدرة مبا�شرة اأو من خالل �شركات وكيانات تابعة موؤ�ش�شة يف عدة نظم قانونية وت�شريعية. وقد توؤثر الت�شريعات املحلية لتلك النظم على 

نحو �شلبي على ن�شاط ال�شركة امل�شدرة. وقد يوؤدي ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر اإىل زيادة املناف�شة نظرًا لإ�شدار تراخي�س اإ�شافية اأو حدوث تغريات يف 

�شروط الرتخي�س على نحو يوؤثر على اأن�شطة ال�شركة امل�شدرة اأو ربحيتها.  كما قد تفر�س على ال�شركة امل�شدرة قيود اأو حدود تتعلق بامللكية اأو بنطاق الأن�شطة. 

�لإفال�ش يف �لقانون �لكويتي

تت�شاوى كافة املطالبات اأو احلقوق التي يطالب بها امل�شاهمني فى الأ�شهم املزمع اإ�شدارها اأو من ينوب عنهم يف املرتبة ودون اأي متييز مع الأ�شهم القائمة حالية 

لل�شركة امل�شدرة. ويف حالة اإفال�س ال�شركة امل�شدرة، فاإن اأحكام الإفال�س يف قانون التجارة الكويتي واأحكام التنفيذ على اأ�شول ال�شركة طبقا لأحكام القانون 

1980 باإ�شدار قانون املرافعات املدنية والتجارية وتعديالته، قد يوؤثرا تاأثريًا �شلبيًا على قدرة ال�شركة امل�شدرة على الوفاء بالتزاماتها جتاه  38 ل�شنة  رقم 

امل�شاهمني اأو رد اأموال حملة الأ�شهم يف حالة الإفال�س، وت�شنف اأي مطالبات مل�شاهمي ال�شركة بدرجة تالية يف املرتبة للمطالبات ذات الأولوية طبقا للقانون 

ل�شالح الدولة واجلهات احلكومية وال�شريبية والعمالية والدائنني املرتهنني وغريها من جميع دائني ال�شركة امل�شدرة .

قيمة  كامل  �شوف يح�شلون على  امل�شاهمني  باأن  تاأكيد  ثمة  يوجد  ل  لذلك،  �شنوات.  ي�شتغرق عدة  قد  الكويت  نهائي يف  اإفال�س  اأن احل�شول على حكم  كما 

مطالباتهم اأو احل�شول عليها على الإطالق يف حالة اإفال�س ال�شركة امل�شدرة.

�لقوة �لقاهرة

قد حتدث تغريات غري متوقعة تعيق وفاء ال�شركة امل�شدرة بالتزاماتها فيما يتعلق بالعمليات احلالية واملخططة لها يف امل�شتقبل. وتت�شمن حالت القوة القاهرة 

على �شبيل املثال ل احل�شر وقوع احلوادث اأو اإندلع احلروب اأو الثورات اأو اأعمال ال�شغب اأو الع�شيان املدين اأو اأحداث الق�شاء والقدر اأو وقوع الكوارث الطبيعية 

والإ�شرابات اأو النزاعات العمالية. ولي�س هناك �شمان ل�شتمرار الأداء املايل لل�شركة امل�شدرة يف امل�شتقبل. 

لقد ظل الأداء املايل لل�شركة امل�شدرة منذ التاأ�شي�س يلقى الدعم من الظروف القت�شادية القوية يف الكويت ومنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك خالل 

تلك الفرتة على خلفية ا�شتقرار �شيا�شي ن�شبي وارتفاع م�شتمر يف اأ�شعار النفط.  ول ميكن اأن يكون هناك �شمان با�شتمرارية الأداء املايل لل�شركة امل�شدرة يف 

امل�شتقبل، اأو اأن منو وا�شتقرار الأ�شواق التي تعمل وت�شتثمر فيها ال�شركة امل�شدرة �شوف ي�شتمر. ونظرًا للعالقات املتداخلة بني الأ�شواق املالية العاملية، وجب على 

امل�شتثمرين مالحظة اأن ن�شاط ال�شركة امل�شدرة واأداوؤها املايل ميكن اأن يتاأثران تاأثرًا �شلبيًا بالتطورات ال�شيا�شية والقت�شادية والتطورات الأخرى ذات ال�شلة 

وذلك داخل وخارج منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة دول ال�شرق الأو�شط. ويف حالة عدم متكن ال�شركة امل�شدرة من تقدمي عوائد ا�شتثمارية 

مر�شية اأو منا�شبة ب�شكل م�شتمر، ميكن للعمالء احلاليني اأن يقرروا تخفي�س اأو ت�شفية ا�شتثماراتهم.

وعند �شراء املنتجات اأو اإختيار املوردين النفطيني، فاإن العمالء ينظرون اإىل تاريخ اأداء ال�شركة امل�شدرة، وذلك �شمن عوامل اأخرى ياأخذونها يف العتبار.  ويف 

حالة عدم متكن ال�شركة امل�شدرة من تقدمي اخلدمات املطلوبة بالأ�شعار التناف�شية، ميكن للعمالء احلاليني اأن يقرروا اإنهاء تعاقداتهم مع ال�شركة امل�شدرة. 

كما قد يوؤثر طول فرتة انخفا�س الأداء الت�شغيلي على قدرة ال�شركة امل�شدرة على املحافظة على قاعدة العمالء احلالية وجذب عمالء جدد؛ الأمر الذي قد 

يوؤثر على قدرة ال�شركة امل�شدرة على بيع منتجات جديدة. وتعترب ال�شركة امل�شدرة معر�شة خلطر �شوء الإدارة اأو الغ�س اأو الحتيال اأو الإخفاق.

املختلفة. ويف حني ترى  وال�شتثمارات  اأ�شولها  اإدارة  والتخ�ش�س يف  الدقة  وزيادة  املتوقع  للنمو  ا�شتجابًة  امل�شدرة يف تطوير نظمها وذلك  ال�شركة  وت�شتمر 

ال�شركة امل�شدرة اأنها متلك ال�شوابط املالية والإدارية املالئمة، اإل اأن اأي �شوء اإدارة اأو غ�س اأو احتيال اأو اإخفاق يف النهو�س بامل�شوؤوليات الت�شغيلية لل�شركة 

امل�شدرة، اأو الدعاية ال�شلبية النا�شئة عن تلك الأعمال، اأو توجيه اتهام من اأي طرف اآخر لها، ميكن اأن يوؤثر تاأثريًا �شلبيًا على قدرة ال�شركة امل�شدرة على 
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املحافظة على الدخل من املحفظة الئتمانية وال�شتثمارات املختلفة اأو زيادته.

�ملخاطر ذ�ت �ل�سلة باأ�سهم �لطرح

�ل�ستثمار يف �أور�ق مالية يف �لأ�سو�ق �لنامية و�لنا�سئة يت�سمن بوجه عام ن�سبة خماطر مرتفعة

يجب على امل�شتثمرين يف الأ�شواق النامية والنا�شئة – مثل الكويت -العلم ان هذه ال�شواق تخ�شع اإىل خماطر اأكرب من ال�شواق الكرث تطورا، مبا يف ذلك 

م�شتوى اأعلى للتقلب وحمدودية ال�شيولة والتغيريات يف البيئة ال�شيا�شية والقت�شادية. بالإ�شافة لذلك لي�س هناك �شمان اأن اأ�شواق الوراق املالية املعر�شة 

خلطر الأ�شواق النامية والنا�شئة -مثل الأ�شهم-لن تتاأثر �شلبا بالأحداث يف مكان اأخر وخا�شة يف الأ�شواق النا�شئة.

اأن ينتج عنها تاأثري مادي �شلبي على اأعمال ال�شركة امل�شدرة  اإفريقيا التي ميكن  وت�شمل املخاطر املحددة يف دولة الكويت ومنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

وو�شعها املايل وَافاقها ما يلي بدون ح�شر:

• عدم الإ�شتقرار ال�شيا�شي والإقت�شادي والإجتماعي.	

• اأعمال خارجية تتعلق باحلرب والنزاعات املدنية اأو العداءات اأو النزاعات الأخرى.	

• ال�شطراب اأو العنف املحلي.	

• زيادة الت�شخم وتكلفة املعي�شة.	

• النظم ال�شريبية والقوانني ال�شريبية املتغرية مبا يف ذلك فر�س ال�شرائب يف الماكن اخلالية من ال�شرائب وزيادة ال�شرائب يف الماكن منخف�شة 	

ال�شريبة.

• التدخالت احلكومية و�شيا�شة احلماية احلكومية. 	

• التغيريات ال�شلبية املحتملة يف القوانني واملمار�شات الرقابية وت�شمل الهياكل القانونية والقوانني ال�شريبية.	

• ال�شعوبات يف توظيف املوظفني واإدارة العمليات.	

• النظم القانونية التي ميكن اأن جتعل من ال�شعب على ال�شركة امل�شدرة تنفيذ حقوق ملكيتها الفكرية والتعاقدية.	

• القيود على حق حتويل اأو اإخراج العملة اأو ت�شدير الأ�شول.	

• خطر اأكرب للح�شابات غري قابلة للتح�شيل وخطوات حت�شيل اأطول. 	

• تذبذب �شعر ال�شرف.	

•  ال�شعوبات اللوج�شتية و�شعوبات الت�شال.	

لذا ينبغي على امل�شتثمرين املحتملني ممار�شة العناية اخلا�شة لتقييم املخاطر املعنية ويجب عليهم حتديد ما اإذا كان ال�شتثمار يف الوراق املالية مالئم يف 

�شوء تلك املخاطر. وعموما، فاإن ال�شتثمار يف الأ�شواق النامية والنا�شئة منا�شب اأكرث للم�شتثمرين املتطورين الذين يتفهمون بالكامل اأهمية املخاطر املعنية.

مالئمة �ل�ستثمار

يتعني على كل م�شتثمر حمتمل يف الأ�شهم اأن يحدد مالءمة ذلك ال�شتثمار وذلك يف �شوء ظروفه اخلا�شة. وعلى وجه اخل�شو�س، يتعني على كل م�شتثمر 

حمتمل القيام مبا يلي: 

• اأن يكون لديه معرفة وخربة كافية للقيام بتقييم جُمدي لالأ�شهم ومميزات وخماطر ال�شتثمار يف الأ�شهم، واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة.	

• اأن يتمكن من الو�شول اإىل الأدوات التحليلية املنا�شبة واأن يكون على دراية بها وذلك لتقييم اأي ا�شتثمار يف الأ�شهم يف �شياق و�شعه املايل اخلا�س، 	

وكذلك تقييم تاأثري الأ�شهم على حمفظته ال�شتثمارية ب�شفة عامة.

• اأن يكون لديه فهم تام ب�شروط ال�شتثمار يف اأ�شهم ال�شركة، واأن يكون على دراية ب�شري الأعمال يف اأية اأ�شواق مالية ذات �شلة.	

• اأن يكون قادرًا مب�شاعدة م�شت�شار ا�شتثمار على تقييم ال�شيناريوهات املحتملة للعوامل القت�شادية وغري ذلك من العوامل التي ميكن اأن توؤثر على 	

ا�شتثماره وقدرته على حتمل املخاطر املحتملة.

�ل�سيولة وتغري �سعر �لأ�سهم

اأعلى، وقد ل  اأو بقيمة  اأ�شهم الطرح(، ب�شعر الطرح  اأ�شهمهم، )مبا فيها  الكويت. قد ل يتمكن امل�شتثمرون من بيع  ال�شركة امل�شدرة مدرج يف بور�شة  �شهم 

يتمكنون من بيعها مطلقًا، اإذ اأن اأ�شعار اأ�شهم الطرح بعد الكتتاب قد تتاأثر بعدة عوامل قد تخرج عن �شيطرة ال�شركة املُ�شدرة، وي�شمل ذلك -دون ح�شر-

التغريات التي تطراأ على نتائج عمليات ال�شركة املُ�شدرة، وظروف ال�شوق، اأو التغريات التي تطراأ على الأنظمة احلكومية. على امل�شتثمرين اأن يدركوا اأن قيمة 

ال�شتثمار يف الأ�شهم، )مبا يف ذلك اأ�شهم الطرح (، قد تنخف�س وقد ترتفع.  وميكن اأن يكون �شعر ال�شوق لأ�شهم الطرح متذبذبًا وقد يخ�شع لتقلبات كبرية 

ب�شبب التغري يف جاذبية �شوق اأ�شهم الطرح للم�شتثمرين. وقد �شهدت اأ�شواق الأ�شهم، من وقت لآخر، تقلبات كبرية يف الأ�شعار واأحجام التداول، مما اأثر على 

اأ�شعار الأوراق املالية، والتي قد ل تكون ذات عالقة باأداء ال�شركة املُ�شدرة اأو توقعاتها. عالوة على ذلك، قد تكون نتائج عمليات ال�شركة املُ�شدرة وتوقعاتها من 

وقت لآخر اأقل من توقعات املحللني وال�شوق عموما. وميكن اأن توؤدي اأي من هذه الأحداث اإىل انخفا�س يف �شعر ال�شوق لالأ�شهم.

توزيع �لأرباح

يحق حلاملي اأ�شهم الطرح احل�شول على توزيعات الأرباح امل�شتقبلية املعلنة من ال�شركة امل�شدرة. )وت�شعى ال�شركة امل�شدرة اإىل احلفاظ على �شيا�شة م�شتقرة 

يف معدلت توزيع الأرباح والتي تعك�س روؤية ال�شركة امل�شدرة امل�شتقبلية يف ا�شتمرار الأرباح املتكررة( ول ت�شعى ال�شركة امل�شدرة اإىل اإن�شاء احتياطات غري قابلة 
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للتوزيع على امل�شاهمني ما عدا تلك التي تفر�شها القوانني والأنظمة. �شتقوم ال�شركة امل�شدرة بتوزيع الأرباح متى وجد جمل�س الإدارة ذلك منا�شبًا. وعالوة على 

ذلك، فاإن �شيا�شة توزيع الأرباح قد تتغري من وقت لآخر.

�نخفا�ش ن�سبة �مللكية �حلالية

اإذا مل يقم امل�شاهمون احلاليون مبمار�شة حقهم بالكتتاب قبل اآخر موعد ل�شتالم الطلبات ودفع كامل قيمة الأ�شهم املطلوب الكتتاب فيها كما هو مو�شح يف 

هذه الن�شرة، ف�شتنخف�س ن�شبة ملكيتهم وقدرتهم على الت�شويت يف ال�شركة امل�شدرة، وبالتايل �شتنخف�س الن�شبة املئوية التي متثل ح�شتهم احلالية يف راأ�س 

مال ال�شركة امل�شدرة بعد انتهاء الكتتاب. بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن امل�شاهمني كما يف تاريخ ال�شجل الذين مار�شوا حقوقهم الكاملة قد يتعر�شون لنخفا�س 

اأ�شهم  اأقرب عدد �شحيح لأ�شهم الطرح. ومع ذلك، �شيكون هوؤلء امل�شاهمني قادرين على الكتتاب يف  اإىل  اأ�شهمهم  ن�شبة ملكيتهم حيث �شيتم تدوير عدد 

اإ�شافية، وهو الأمر الذي قد ميكنهم من املحافظة على اأو زيادة ن�شبة ملكيتهم يف ال�شركة امل�شدرة.

�سر�ئب على دفعات �أ�سهم �لطرح

اإن تطبيق اأحكام قانون �شريبة الدخل غري موؤكد، ومن املمكن فر�س �شريبة الدخل على حاملي اأ�شهم الطرح من غري مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ل ميكن اجلزم باإمكانية تطبيق قانون �شريبة الدخل الكويتي من عدمه على حاملي اأ�شهم الطرح من ال�شركات من غري مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي 

.اإل اأن هناك احتمال لفر�س �شريبة الدخل م�شتقباًل على حاملي اأ�شهم الطرح من غري مواطني دول جمل�س  “ال�شرائب”(  )كما هو وارد يف هذه الن�شرة 

اأن العوائد الناجتة  اإدارة �شريبة الدخل يف وزارة املالية يف دولة الكويت )“اإدارة ال�شريبة”(  و/اأو املحاكم الكويتية  التعاون اخلليجي وذلك يف حال قررت 

عن اأ�شهم الطرح متثل عملية »ا�شتثمار يف دولة الكويت” (وبحيث ت�شكل ممار�شة لن�شاط جتاري يف دولة الكويت لغر�س تطبيق قانون �شريبة الدخل يف دولة 

الكويت)، حتى يف حال عدم وجود اأي حمل اإقامة حلامل اأ�شهم الطرح يف دولة الكويت اأو يف حال مت تاأ�شي�شه خارج دولة الكويت.

مل ي�شدر حتى تاريخ هذه الن�شرة عن اإدارة ال�شريبة اأي ت�شريح ر�شمي حول تف�شريها و/اأو تطبيقها للمتطلبات امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة اأعاله يف اإطار 

عملية م�شابهة لعملية اإ�شدار اأ�شهم الطرح.  كما اأنه مل تعر�س على املحاكم يف دولة الكويت والتي يكون لها قرار الف�شل يف هذه امل�شاألة )اأية ق�شية تتعلق بتطبيق 

�شريبة الدخل على النحو امل�شار اإليه اأعاله. بناء عليه، وبالرغم من عدم وجود اأي �شوابق لفر�س اإدارة ال�شريبة ل�شريبة الدخل على اأرباح اأ�شهم الطرح من 

غري دول جمل�س التعاون اخلليجي يف احلالت امل�شار اإليها اأعاله، فاأنه ي�شتحيل التاأكيد ب�شكل جازم كيف �شيكون موقف اإدارة ال�شريبة و/اأو املحاكم الكويتية 

جلهة تطبيق قوانني ال�شرائب( كما هي معرفة يف الق�شم املن�شو�س عليه يف ن�شرة الكتتاب هذه ب�شاأن )“ال�شرائب”( من الناحية العملية. كما اأن موقف جهة 

تطبيق القوانني ال�شريبية يف دولة الكويت مل يكن موحدا ب�شكل عام.

يف حال قررت اإدارة ال�شريبة اأو املحاكم الكويتية اأن العوائد التي ت�شدد اإىل حامل اأ�شهم الطرح من غري مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي واملتعلقة باأ�شهم 

الطرح اململوكة منه متثل عملية ا�شتثمار داخل دولة الكويت )وت�شكل بالتايل ممار�شة لن�شاط جتاري يف دولة الكويت لغر�س تطبيق �شريبة الدخل وفقا للقانون 

الكويتي(، فاإن ال�شركة املذكورة ت�شبح خا�شعة لل�شرائب يف دولة الكويت )بواقع  15 %( على الربح ال�شايف واحتماليًا على الأرباح العائدة لل�شركة، وكذلك 

وجوب الت�شريح وتقدمي الطلبات املنا�شبة يف هذا اخل�شو�س )مبا يف ذلك وجوب تقدمي الإقرار ال�شريبي يف دولة الكويت( بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإنه يتوجب 

على ال�شركة امل�شدرة اأن ت�شتقطع ما يعادل 5 % من اأي مبالغ ت�شدد مبا�شرة من ال�شركة امل�شدرة اإىل حاملي اأ�شهم الطرح يف حالت حمددة، بانتظار قيام 

حاملي اأ�شهم الطرح املعني بت�شوية و�شعهم ال�شريبي. )يرجى مراجعة فقرة احلجز – ال�شرائب-يف هذا اخل�شو�س (.

الذين هم من غري  الطرح  اأ�شهم  باأن حاملي  امل�شدرة ل ت�شمن  ال�شركة  فاإن  الكويتي من عدمه هو غري موؤكد،  ال�شرائب  قانون  اأحكام  اأن تطبيق  يف حني 

مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي لن يخ�شعوا لقانون �شريبة الدخل يف احلالت املذكورة اأعاله. وعليه، فاإنه يتوجب على امل�شتثمرين املحتملني الرجوع اإىل 

م�شت�شاريهم ال�شريبني للوقوف على النتائج املرتتبة عن تطبيق قوانني ال�شرائب الكويتية والبلدان الأخرى ذات ال�شلة فيما يتعلق ب�شراء ومتلك والتداول يف 

اأ�شهم الطرح وا�شتالم توزيعات الأرباح مبوجب اأ�شهم الطرح )يرجى مراجعة املن�شو�س عليه يف ن�شرة الكتتاب هذه ب�شاأن – ال�شرائب-يف هذا اخل�شو�س(.

ميكن تطبيق �سريبة �لدخل على �ل�سركات وغريها من �لهيئات يف �لكويت وتطبيق �سريبة �لقيمة �ملُ�سافة

اإن ال�شركة امل�شدرة غري خا�شعة حاليًا ل�شريبة اأرباح ال�شركات داخل الكويت. ولكن يف 14 مار�س 2016، وافق جمل�س الوزراء الكويتي على خطة لتطبيق 

اأرباح ال�شركات الكويتية )»�شريبة الدخل املقرتحة على ال�شركات«( التي ميكن تطبيقها على ال�شركة  �شريبة دخل على ال�شركات بن�شبة  10 % على �شايف 

امل�شدرة، وعلى اأمناء احلفظ ومديري الأ�شول، وال�شركات، و�شناديق ال�شتثمار، واملوؤ�ش�شات التجارية، و�شركات م�شابهة اأخرى موؤ�ش�شة يف دول اأجنبية وعلى 

اأي �شخ�س طبيعي ميار�س الأعمال التجارية يف الكويت يف ال�شنوات القادمة. مل يتم اإ�شدار قانون �شريبة القيمة امل�شافة املقرتحة على ال�شركات حتى تاريخ 

هذه الن�شرة حيث ي�شدر القانون عادًة من خالل اإقراره يف جمل�س الأمة الكويتي وتوقيعه من اأمري البالد ون�شره يف اجلريدة الر�شمية. وبالتايل، يف الوقت 

احلايل، اإن تطبيق قانون �شريبة القيمة امل�شافة املقرتحة على ال�شركات مبوجب قانون ب�شكلها املقرتح من جمل�س الوزراء اأو اعتمادها لي�س موؤكدا. يف حال 

فر�شت ال�شلطات الكويتية اأنظمة �شريبية جديدة على ال�شركة امل�شدرة )�شواء فيما يتعلق ب�شريبة ال�شركات اأو غريها(، اأو يف حال اأدخلت اأي تغريات اأخرى 

لل�شركة  التجارية  الأعمال  �شلبي ج�شيم على  اأثر  بالتايل  يكون لذلك  اأقّل جاذبية، قد  الكويت  باأعمال جتارية يف  القيام  التي جتعل  ال�شريبية  القوانني  على 

امل�شدرة وعلى نتائج العمليات وعلى التدفق النقدي والو�شع املايل.

ين�س اقرتاح القانون على فر�س التزام حمجوز �شمان ال�شريبة على الدفعات اإىل املوؤ�ش�شات غري املقيمة. حاليًا ين�س اقرتاح القانون على التزام حمجوز 

�شمان ال�شريبة على والفوائد والأتعاب الفنية بن�شبة  10 % وعلى ر�شوم التاأمني بن�شبة 5 % ولكن لي�س على اأرباح الأ�شهم.

من املتوقع النتهاء من اإعداد واإقرار ون�شر اإطار قانون ال�شريبة على القيمة امل�شافة يف الأ�شهر القليلة القادمة كما اأنه من املتوقع اأن تقوم دول اخلليج بتطبيق 

قانون ال�شريبة على القيمة امل�شافة يف العام 2018 اأو قبل ذلك التاريخ. على الرغم من عدم تاأكيد تطبيق هذه ال�شريبة على اخلدمات املالية اإل اأن التطبيق 



55 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

قد ي�شبب اآثارًا اقت�شادية على و�شع ال�شركة املايل ونتائج اأعماله واآفاقها.

تغري �لقانون

تخ�شع ال�شروط والأحكام اخلا�شة باأ�شهم الطرح هذه للقانون الكويتي واملمار�شة الإدارية ال�شارية يف دولة الكويت كما يف تاريخ هذه الن�شرة. ول ميكن تقدمي 

تاأكيد ب�شاأن تاأثري اأي تعديل حمتمل على القانون الكويتي اأو املمار�شة الإدارية بعد تاريخ هذه الن�شرة، كما ل ميكن تقدمي تاأكيد ب�شاأن ما اإذا كان مثل ذلك 

التعديل اأو التغيري قد يوؤثر بال�شلب على قدرة ال�شركة امل�شدرة على �شداد توزيعات الأرباح اأو الوفاء باللتزامات النا�شئة مبوجب اأ�شهم الطرح ح�شبما يكون 

الو�شع.

خماطر فر�ش �ل�سر�ئب على �أرباح �لأ�سهم

اأرباح  “مع عدم الإخالل بالإعفاءات ال�شريبية املقررة على  اأنه:  اأ�شواق املال قد ن�شت على  150-مكررا من قانون هيئة  اأن املادة  يقت�شي التنويه هنا اإىل 

الت�شرف يف الأوراق املالية ال�شادرة من ال�شركات املدرجة يف �شوق الأوراق املالية، تعفى من ال�شريبة عوائد الأوراق املالية وال�شندات و�شكوك التمويل وكافة 

ومع ذلك فاإنه ل يوجد �شمانة على عدم تعديل هذا الن�س يف امل�شتقبل وبالتايل فاأن الدفعات  الأوراق املالية الأخرى املماثلة، اأيًا كانت ال�شركة امل�شدرة لها”. 

التي ت�شددها ال�شركة امل�شدرة واملتعلقة بالأ�شهم قد تخ�شع لل�شرائب يف حال تعديل الن�س �شالف الذكر.

قد تدخل دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي يف �حتاد نقدي

هناك احتمال اأن تتخلى كل من مملكة البحرين ودولة الكويت واململكة العربية ال�شعودية ودولة قطر عن العمالت الوطنية لكل منهم ل�شالح عملة خليجية 

موحدة يف امل�شتقبل. اإذا مت اعتماد عملة خليجية موحدة، فاإن التقارب والتوافق الالزم للقوانني وال�شيا�شات والإجراءات �شوف يحدث تغريات كبرية على البنية 

الأ�شا�شية القت�شادية وال�شيا�شية يف كل دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي. حتى الآن، مل يتم الإعالن عن جدول زمني ر�شمي لتطوير الحتاد النقدي ول 

توجد يف الوقت احلايل اأي تفا�شيل لت�شريعات اأو �شيا�شات جديدة. ورغم ذلك، يتعني على امل�شاهمني وامل�شتثمرين املحتملني اأن يكونوا على علم باأن الت�شريعات 

اجلديدة واأي حتول ناجت يف ال�شيا�شات والإجراءات النقدية يف الكويت قد يوؤثر على قدرة ال�شركة امل�شدرة على الوفاء بالتزاماتها الناجتة عن الأ�شهم.
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�ل�سر�ئب

فيما يلي و�شف عام لبع�س العتبارات ال�شريبية الكويتية املتعلقة بالأ�شهم، ويعتمد ذلك الو�شف على فهم ال�شركة امل�شدرة للتف�شريات واملمار�شات التاريخية 

واحلالية لقوانني ال�شرائب يف دولة الكويت من قبل اإدارة �شريبة الدخل يف دولة الكويت. ول يفرت�س اأن ميثل هذا الو�شف حتلياًل كاماًل لكافة العتبارات 

ال�شريبية املتعلقة بالأ�شهم. وعلى املكتتبني املحتملني لالأ�شهم الرجوع اإىل م�شت�شاريهم ال�شريبني للوقوف على النتائج املرتتبة على قوانني ال�شرائب ال�شارية 

يف البالد التي يقيمون فيها لأغرا�س ال�شرائب، وكذلك القوانني ال�شريبية يف الكويت فيما يتعلق ب�شراء ومتلك الأ�شهم والت�شرف فيها وا�شتالم عوائدها و/ 

اأو اأية مبالغ اأخرى مبوجب الأ�شهم. ويعتمد هذا املوجز على القانون ال�شاري يف تاريخ هذه الن�شرة، ويخ�شع لأي تعديل قد يطراأ على القانون بعد ذلك التاريخ 

)وكذلك اأي تغيري قد يطراأ على تف�شريات وممار�شات اإدارة �شريبة الدخل الكويتية لذلك القانون(. 

�لدفعات �مل�سددة �خلا�سة بالأ�سهم

تتعهد ال�شركة امل�شدرة باأن كافة العوائد املتعلقة بالأ�شهم تتم يف ظل املمار�شة احلالية دون حجز اأو اقتطاع حل�شاب ال�شرائب اأو الر�شوم اأو ال�شرائب املحلية 

اأو الر�شوم احلكومية اأيا كانت طبيعتها مما تفر�شه دولة الكويت اأو ما يفر�س نيابًة عنها، اأو ما تفر�شه اأي جهة ر�شمية يف دولة الكويت، اأو من قبل اأي جهة 

ر�شمية يف دولة الكويت يكون لها �شالحية فر�س ال�شرائب اإذا كان امل�شاهم من الأفراد الطبيعيني اأو من ال�شركات الكويتية. 

�سريبة �لدخل

الكويت. ومن اجلانب  دولة  التجارة يف  اأو  العمل  موؤ�ش�شة متار�س  اأية  التي حتققها  املال  راأ�س  واأرباح  الدخل  15 % على �شايف  بواقع  الدخل  تفر�س �شريبة 

التطبيقي، فاإن اإدارة �شريبة الدخل ل تفر�س �شرائب على ال�شركات الكويتية التي يكون راأ�س مالها مملوكًا بالكامل ملواطنني كويتيني اأو ملواطني دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربي. وتفر�س �شريبة الدخل على اأية هيئة موؤ�ش�شة اأجنبية تكون م�شاهمًا يف اإحدى ال�شركات الكويتية. وعلى الرغم من ذلك، فاإن 

الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2 ل�شنة 2008 ب�شاأن تعديل بع�س اأحكام مر�شوم �شريبة الدخل الكويتية رقم 3 ل�شنة 1955 )وي�شار اإليها فيما بعد بـ “الالئحة”( 

تن�س على اأن تفر�س �شريبة دخل على الدخل املحقق »من اأي عقد يتم تنفيذه كليًا اأو جزئيًا يف دولة الكويت« و »الدخل الناجت من اإقرا�س اأموال داخل دولة 

الكويت«. 

ول يخ�شع الأفراد الطبيعيني يف الوقت احلايل لأي �شرائب دخل كويتية على الدخل اأو الأرباح الراأ�شمالية التي يحققونها.

ولأغرا�س هذا الف�شل، فاإن م�شطلح “هيئة موؤ�ش�شة” ي�شمل �شركات الأ�شخا�س من �شركات الت�شامن اأو �شركات التو�شية الب�شيطة اأو املحا�شة. ول يت�شمن 

م�شطلح “هيئة موؤ�ش�شة” تكون خا�شعة لل�شريبة اأية �شركة ذات �شخ�شية اعتبارية تكون قد تاأ�ش�شت يف اإحدى الدول اأع�شاء جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربي والتي تكون مملوكة بالكامل ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي فقط. وت�شمل دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الوقت الراهن كل من دولة الكويت 

ومملكة البحرين و�شلطنة عمان ودولة قطر واململكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية املتحدة.

ر�سم �لطابع

طبقا لأحكام القوانني ال�شريبية ال�شارية يف دولة الكويت، ل ي�شتحق على امل�شاهمني �شداد اأي ر�شوم طابع اأو ر�شوم ت�شجيل اأو ما �شابه ذلك من الر�شوم يف دولة 

الكويت فيما يتعلق باإ�شدار الأ�شهم.

�إ�سهام �ل�سركة �مل�سدرة ملوؤ�س�سة �لكويت للتقدم �لعلمي

وفقا للمر�شوم الأمريي املوؤرخ يف 12 دي�شمرب 1976 وتعديالته، تلتزم ال�شركة امل�شدرة كغريها من ال�شركات امل�شاهمة الكويتية ب�شداد م�شاهمة �شنوية مبقدار 

1 % )واحد باملائة( من �شايف اأرباحها ال�شنوية )بعد ال�شتقطاعات اخلا�شة بالحتياطي القانوين لل�شركة( اإىل موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي.

�لزكاة

تلتزم ال�شركة امل�شدرة ب�شداد ن�شبة 1 % )واحد يف املائة( من �شايف اأرباحها كزكاة طبقا للقانون رقم 46 للعام 2006 والقرار الوزاري رقم 58 للعام 2007، 

وتعديالتهما.

�سريبة دعم برنامج �لعمالة �لوطنية

تلتزم ال�شركة امل�شدرة نتيجة كونها �شركة مدرجة يف بور�شة الكويت لالأوراق املالية ب�شداد ن�شبة 2.5 % )اثنني ون�شف يف املائة( من �شايف اأرباحها لربنامج 

دعم العمالة الوطنية طبقا للقانون رقم 19 للعام 2000.

�لإعفاء �ل�سريبي يف قانون هيئة �أ�سو�ق �ملال

اأرباح  “مع عدم الإخالل بالإعفاءات ال�شريبية املقررة على  اأنه:  اأ�شواق املال قد ن�شت على  اأن املادة -150مكررا من قانون هيئة  يقت�شي التنويه هنا اإىل 

الت�شرف يف الأوراق املالية ال�شادرة من ال�شركات املدرجة يف �شوق الأوراق املالية، تعفى من ال�شريبة عوائد الأوراق املالية وال�شندات و�شكوك التمويل وكافة 

الأوراق املالية الأخرى املماثلة، اأيًا كانت ال�شركة امل�شدرة لها”.
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معلومات عامة

هيئة �أ�سو�ق �ملال 

اإن هيئة ا�شواق املال بدولة الكويت هي اجلهة الرقابية امل�شئولة، وفقا لأحكام قانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق 

واإ�شدار  الكويت،  دولة  املالية يف  الأوراق  اإ�شدار  تنظيم عمليات  وتعديالتهما، عن   ،2015 ل�شنة   71 رقم  القرار  ال�شادرة مبوجب  التنفيذية  ولئحته  املالية 

الرتاخي�س واملوافقات الالزمة لإ�شدار اأ�شهم راأ�س املال.

تغيري �لو�سع �ملايل 

با�شتثناء ما مت الإف�شاح عنه يف هذه الن�شرة، مل يحدث اأي تغيري �شلبي موؤثر يف الو�شع املايل لل�شركة منذ 31 دي�شمرب 2016 وهو تاريخ اأخر بيانات مالية 

مدققة.

مدققو �حل�سابات 

عينت ال�شركة مكتب كي بي اإم جي �شايف املطوع و�شركاه بالإ�شافة اإىل اأر اأ�س اأم البزيع و�شركاهم كمدققي ح�شابات م�شرتكني على ح�شابات ال�شركة.

مت تدقيق البيانات املالية لالأعوام املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 و31 دي�شمرب 2013 و31 دي�شمرب 2014 و31 دي�شمرب 2015 و31 دي�شمرب 2016 بالتعاون 

فيما بني كي بي اإم جي املطوع و�شركاه رقم 138 فئة اأ ومكتب اأر اأ�س اأم البزيع و�شركاهم رقم 91 فئة اأ.

قر�ر �جلمعية �لعمومية �لعادية وجمل�ش �لإد�رة باملو�فقة على �لإ�سد�ر 

اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية ال�شادرة  اإن�شاء هيئة  2010 ب�شاأن  7 ل�شنة  اأ�شهم راأ�س املال مبوجب القانون رقم  �شيتم اإ�شدار 

مبوجب قرار هيئة اأ�شواق املال رقم )72( ل�شنة 2015، وتعديالتهما، وقانون ال�شركات رقم 1 ل�شنة 2016 ولئحته التنفيذية.

وقد متت املوافقة على اإ�شدار اأ�شهم راأ�س املال مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية مل�شاهمي ال�شركة ال�شادر بتاريخ 19 اإبريل 2017 وقرار جمل�س 

اإدارة ال�شركة ال�شادر بتاريخ 6 مار�س 2017.

�ملو�فقات �لر�سمية 

وافقت هيئة اأ�شواق املال يف دولة الكويت على زيادة راأ�س املال واإ�شدار الأ�شهم مبوجب قرار جمل�س مفو�شي الهيئة باجتماعه رقم 2017/13 املنعقد بتاريخ 29 

مار�س 2017. واعتمدت الن�شخة النهائية لن�شرة الكتتاب املاثلة من قبل هيئة اأ�شواق املال يف دولة الكويت بتاريخ 10 مايو 2017.

�سجل �مل�ساهمني

حتتفظ ال�شركة امل�شدرة ب�شجل م�شاهمي ال�شركة لدي ال�شركة الكويتية للمقا�شة �س.م.ك. طبقا لأحكام قانون ال�شركات الكويتي رقم 1 ل�شنة 2016 ولئحته 

التنفيذية.

�لت�سوية و�ملقا�سة 

يتم قبول ت�شوية املعامالت التي تتم على اأ�شهم ال�شركة امل�شدرة واملقا�شة ب�شاأن اأ�شهم راأ�س املال من خالل ال�شركة الكويتية للمقا�شة �س.م.ك. 

�لرقابة على �ل�سركة 

مت تاأ�شي�س ال�شركة امل�شدرة يف 11 �شبتمرب 1976 يف دولة الكويت وتخ�شع لأحكام قانون ال�شركات الكويتي رقم 1 ل�شنة 2016 ولئحته التنفيذية، وتخ�شع 

لرقابة وزارة التجارة وال�شناعة يف دولة الكويت طبقا لأحكام القانون املذكور، كما تخ�شع ال�شركة امل�شدرة لرقابة هيئة اأ�شواق املال، وبور�شة الكويت بو�شفها 

�شركة مدرجة طبقا لأحكام القانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية، وتعديالتهما.
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معلومات عن �ل�سركة و�إد�رتها

�ل�سكل �لقانوين للم�سدر و�لت�سريعات �لتي �أ�س�ش ويعمل مبوجبها

تاأ�ش�شت �شركة املجموعة البرتولية امل�شتقلة �س.م.ك.ع. بتاريخ 11 �شبتمرب 1976 ك�شركة م�شاهمة كويتية وم�شجلة لدى وزارة التجارة وال�شناعة حتت �شجل 

جتاري 24496، وتخ�شع لأحكام قانون ال�شركات الكويتي رقم 1 ل�شنة 2016 ولئحته التنفيذية وتخ�شع لرقابة وزارة التجارة وال�شناعة يف دولة الكويت طبقا 

لأحكام القانون املذكور، كما تخ�شع ال�شركة امل�شدرة لرقابة هيئة اأ�شواق املال، وبور�شة الكويت بو�شفها �شركة مدرجة طبقا لأحكام القانون رقم 7 ل�شنة 2010 

ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية ولئحته التنفيذية، وتعديالتهما.

موجز �لأحكام �لتي ين�ش عليها �لنظام �لأ�سا�سي للم�سدر:

�أغر��ش �ل�سركة

ال�شتفادة من الكفاءات واخلربات العلمية والعملية الوطنية يف جمال �شناعة البرتول والبرتوكيماويات يف عمليات خمتلفة يف جمال جتارة وت�شويق النفط 

اخلام واملنتجات البرتولية وغاز البرتول امل�شال والبرتوكيماويات والأ�شمدة. بالإ�شافة اإىل هذا الن�شاط الأ�شا�شي، متلك ال�شركة م�شالح يف من�شاآت الت�شدير 

وال�شترياد وخطوط الأنابيب وال�شحن. 

�إد�رة �ل�سركة �مل�سدرة

يتوىل اإدارة ال�شركة امل�شدرة جمل�س اإدارة موؤلف من ثمانية ا�شخا�س تنتخبهم اجلمعية العامة بالت�شويت ال�شري، تكون الع�شوية يف جمل�س الإدارة ملدة ثالث 

�شنوات قابلة للتجديد، واإذا تعذر انتخاب جمل�س اإدارة جديدة يف امليعاد املحدد لذلك ا�شتمر املجل�س القائم يف اإدارة اأعمال ال�شركة اإىل حني زوال الأ�شباب 

وانتخاب جمل�س اإدارة جديد.  

ملجل�س الإدارة اأن يزاول جميع العمال التي تفت�شيها اإدارة ال�شركة وفقا لأغرا�شها ول يحد من هذه ال�شلطة اإل ما ن�س عليه القانون اأو النظام ال�شا�شي اأو 

قرارات اجلمعية العامة. ويكون للمجل�س كامل ال�شلطة يف القرتا�س ورهن عقارات ال�شركة وعقد الكفالت وقبول التحكيم وال�شلح واإجراءات التربعات. 

ينتخب جمل�س الإدارة – بالقرتاع ال�شري-رئي�شا للمجل�س ونائب للرئي�س، وميثل رئي�س جمل�س الإدارة ال�شركة يف عالقتها مع الغري واأمام الق�شاء اإىل جانب 

الخت�شا�شات الخرى التي يبينها عقد ال�شركة ونظامها ال�شا�شي، ويعترب توقيعه كتوقيع جمل�س الإدارة يف عالقة ال�شركة بالغري، وعليه تنفيذ قرارات املجل�س 

واأن يتقيد بتو�شياته، ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه، اأو قيام مانع لديه من ممار�شة اخت�شا�شاته.

يجتمع جمل�س الدارة �شت مرات على القل خالل ال�شنة الواحدة، ويجوز التفاق على عدد مرات اأكرث. ول يكون الجتماع �شحيحا ال اإذا ح�شره خم�شة اع�شاء 

ويجوز الجتماع با�شتخدام و�شائل الت�شال احلديثة. ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير مبوافقة جميع اأع�شاء املجل�س.  

ويكون لل�شركة رئي�س تنفيذي يعينه جمل�س الإدارة من اأع�شاء جمل�س الإدارة، يناط به اإدارة ال�شركة، ويحدد املجل�س خم�ش�شاته و�شالحياته. وميلك حق 

التوقيع عن ال�شركة على انفراد كل من رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه اأو الرئي�س التنفيذي.

ر�أ�ش مال �ل�سركة �مل�سدرة

بتاريخ 31 دي�شمرب 2016، بلغ راأ�س املال امل�شدر لل�شركة امل�شدرة واملدفوع بالكامل 15,225,000 دينار كويتي موزعا على 152,250,000 �شهم بقيمة اإ�شمية 

قدرها مائة فل�س لكل �شهم. 



عقد �لتاأ�سي�ش و�لنظام �ل�سا�سي
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�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.106



107 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

107 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.108

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016



109 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.110

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.110



111 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

111 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.112

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.112



113 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

113 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.114

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.114



115 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

115 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.116

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.116



117 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

117 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.118

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.118



119 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

119 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.120

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.120



121 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

121 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.122

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.122



123 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

123 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.124
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�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.124



125 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

125 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.126

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.126



127 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

127 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.128

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.128



129 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

129 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.130
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�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.130



131 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

131 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.132

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.132



133 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016

133 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.134

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2016



�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع

و�سركاتها �لتابعة

دولة �لكويت

�لبيانات �ملالية �ملجمعة وتقرير مر�قبي �حل�سابات �مل�ستقلني

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.136

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

تقرير مراقبي احل�شابات امل�شتقلني

بيان املركز املايل املجمع

بيان الدخل املجمع

بيان الدخل ال�شامل املجمع

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

بيان التدفقات النقدية املجمع

اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

138 - 137

139

140

141

142

143

173 - 144

�ل�سفحة �ملحتويات



137 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

البزيع وشركاهم
برج الراية 2, الطابق 41 و 42

شارع عبدالعزيز جمد الصقر, شرق
ص.ب 2115 الصفاة 13022, دولة الكويت

برج احلمراء, الدور 25
شارع عبدالعزيز الصقر

ص.ب 24, الصفاة 13001
الكويت

تلفون  :
فاكس :

كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه

ت
ف

            +965 22961000
            +965 22412761
www.rsm.global/kuwait

+965 2228 7000
+965 2228 7444

RSM



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.138

البزيع وشركاهم
برج الراية 2, الطابق 41 و 42

شارع عبدالعزيز جمد الصقر, شرق
ص.ب 2115 الصفاة 13022, دولة الكويت

برج احلمراء, الدور 25
شارع عبدالعزيز الصقر

ص.ب 24, الصفاة 13001
الكويت

تلفون  :
فاكس :

كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه

ت
ف

            +965 22961000
            +965 22412761
www.rsm.global/kuwait

+965 2228 7000
+965 2228 7444

RSM

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.138



139 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �ملركز �ملايل �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2015

139 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.140

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �لدخل �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2015



141 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �لدخل �ل�سامل �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.142
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�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.142



143 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �لتدفقات �لنقدية �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2015

143 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.144

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.144



145 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015

145 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.146

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



147 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.148

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



149 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.150

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



151 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.152

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



153 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.154

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



155 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.156

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



157 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.158

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



159 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.160

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.160



161 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015

161 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.162

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.162



163 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.
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163 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.164

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



165 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.166

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



167 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.168

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.168



169 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.
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169 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.170

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



171 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.172

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



173 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2015



�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع

و�سركاتها �لتابعة

دولة �لكويت

�لبيانات �ملالية �ملجمعة وتقرير مر�قبي �حل�سابات �مل�ستقلني

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2014



175 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

تقرير مراقبي احل�شابات امل�شتقلني

بيان املركز املايل املجمع

بيان الدخل املجمع

بيان الدخل ال�شامل املجمع

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

بيان التدفقات النقدية املجمع

اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

177 - 176

178

179

180

181

182

211 - 183

�ل�سفحة �ملحتويات



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.176

البزيع وشركاهم
برج الراية 2, الطابق 41 و 42

شارع عبدالعزيز جمد الصقر, شرق
ص.ب 2115 الصفاة 13022, دولة الكويت

برج احلمراء, الدور 25
شارع عبدالعزيز الصقر

ص.ب 24, الصفاة 13001
الكويت

تلفون  :
فاكس :

كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه

ت
ف

            +965 22961000
            +965 22412761
www.rsm.global/kuwait

+965 2228 7000
+965 2228 7444

RSM



177 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

البزيع وشركاهم
برج الراية 2, الطابق 41 و 42

شارع عبدالعزيز جمد الصقر, شرق
ص.ب 2115 الصفاة 13022, دولة الكويت

برج احلمراء, الدور 25
شارع عبدالعزيز الصقر

ص.ب 24, الصفاة 13001
الكويت

تلفون  :
فاكس :

كي بي إم جي صافي املطوع وشركاه

ت
ف

            +965 22961000
            +965 22412761
www.rsm.global/kuwait

+965 2228 7000
+965 2228 7444

RSM



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.178

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �ملركز �ملايل �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2014

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.178



179 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �لدخل �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2014

179 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.180

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �لدخل �ل�سامل �لآخر �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2014

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.180



181 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.
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181 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.182

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

بيان �لتدفقات �لنقدية �ملجمع

كما يف 31 دي�شمرب 2014

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.182



183 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014

183 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.184

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



185 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.186

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



187 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.188

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



189 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.190

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



191 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.192

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



193 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.194

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



195 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.196

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



197 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.198

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



199 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.200

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.200



201 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.
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201 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.202

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



203 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.204

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



205 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.206

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014

�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.206



207 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.
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207 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.208

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



209 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



�سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.210

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



211 ن�سرة اكتتاب عام يف اأ�سهم زيادة راأ�سمال �سركة املجموعة البرتولية امل�ستقلة �ش.م.ك.ع.

�ملجموعة �لبرتولية �ش.م.ك.ع و�سركاتها �لتابعة

دولة الكويت

�إي�ساحات حول �لبيانات �ملالية �ملجمعة

كما يف 31 دي�شمرب 2014



مت ترك هذه ال�شفحة خالية ب�شورة متعمدة


