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 شركة المركز المالي الكويتي ش.ـ.ؾ.ع.

 عامة تأسست في دولة الكويت( كويتية مساىمة شركة)
 العاـ لالكتتاب اإلصدار نشرة

 :مميوف دينار كويتي مقسمة عمى شريحتيف 55 التتجاوز لسندات ديف بقيمة اسمية
 

 بقيمةديف  وسندات( "الثابتة الفائدة ذاتالسندات ") []تستحؽ بتاريخ  %[]  ذثهغبفائدة ثابتة  كويتي مميوف دينار []سندات ديف بقيمة 
[]  تبمغ متغيرة بفائدة كويتي دينارمميوف  [] %بتاريخ  تستحؽ  بنؾ الكويت المركزي مف المعمف سعر الخصـ زائد[] ( ذات"السندات 

 ("المتغيرة الفائدة
 

( والتي تبمغ قيمتيا "المصدرأو " "الجية المصدرة" أو" الشركة")ش.ـ.ؾ.ع  المركز المالي الكويتي شركةصدرة مف قبؿ المضمونة الم   غير السنداتتتألؼ 
( 2و []بتاريخ مميوف دينار كويتي تستحؽ  []ثابتة بقيمة الفائدة ال ذاتسندات ال( 1مف شريحتيف كالتالي:  ،كحد أقصى مميوف دينار كويتي 25االسمية 

شار ي   مع السندات ذات الفائدة الثابتة اسويسندات ذات الفائدة المتغيرة، ال) []مميوف دينار كويتي تستحؽ بتاريخ  []متغيرة بقيمة الفائدة ال ذاتسندات ال
  .بالمائة مف قيمتيا االسمية 100 السنداتويبمغ سعر إصدار  .السندات"(" ا بػمإليي
 

"( اإلكتتاب نشرة" أو" النشرة)" اإلكتتاب نشرة في عميو المنصوص القسـ في المحددة واألحكاـ لمشروط وفقاً  السندات عمى المترتبة الفوائد مبالغ كافة سداد سيتـ
 انقضاء بعد وذلؾ دفعات عمى سنوي ربع بشكؿ وتسدد السندات إصدار تاريخ مف اعتباراً  السندات عمى وتسري الفائدة"(. اإلصدار شروطأحكاـ و)" ىذه

 دوف كاممة السندات عمى الدفعات تسدد النشرة، ىذه في الواردة واألحكاـ الشروط عميو تنص ما مراعاة مع. السندات إصدار تاريخ مف األولى أشير الثالثة
 . الكويتية الضرائب بسبب خصـ أو احتجاز أو استقطاع أي
 

 ذاتالسندات في حالة  الفائدة سعروسوؼ يحتسب   .سنوياً  %[]  عمى أساس الثابتة الفائدة ذاتالسندات الذي يستحؽ عمى  الفائدة سعريحتسب 
 مف اعتباراً  والساري بنؾ الكويت المركزيقبؿ  مف المعمف سعر الخصـعمى أساس مجموع خالؿ فترة الفائدة )كما ىي معرفة في ىذه النشرة(  ،المتغيرة الفائدة
تجاوز إجمالي سعر  عدـشريطة ، سنوياً  %[]زائد ( النشرة ىذه في معرؼ ىو)كما  الفائدة تحديد تاريخ في الكويت دولة بتوقيت ظيراً  12:00 الساعة
 .%[] الفائدة 

 ال "(.التقييـ وكالة)" وكالة التصنيؼ كابيتاؿ أنتمجنس قبؿ مف 2016 [] فيكما "( BBBمضمونة بدرجة )"الغير  لمسندات ئتمانيالتصنيؼ اال تقييـ تـ لقد
 وكالةفي أي وقت مف قبؿ  وأو سحب وأو تعميق قييـىذا الت في النظر إعادة الممكف مف وتوصية بشرائيا أو بيعيا أو االحتفاظ بيا، كما أن السندات تقييـيعتبر 
تـ تقديـ صورة عف ىذه الموافقة لييئة أسواؽ الماؿ  كما، النشرةوقد أعطت وكالة التقييـ موافقتيا النيائية عمى تضميف التصنيؼ االئتماني في ىذه  .التقييـ

لمموافقة  ييئة أسواؽ الماؿل النشرةتقديـ ىذه  تاريخلـ تسحب ىذه الموافقة قبؿ  وكالة التقييـإلى أف  اإلشارة"(، مع الماؿ أسواؽ ىيئةفي دولة الكويت )"
 عمييا.

  .[] تاريخبقبؿ ذلؾ  إلغائيا أو استردادىا يتـ لـ ما االسمية بقيمتيا المتغيرة ائدةالف ذاتالسندات و  الثابتة الفائدة ذات السندات استرداد يتـ
 

قسائـ فائدة، وذلؾ بقيمة  دوف"(، شامؿ سندكؿ سند منيا بمصطمح " إلىدائـ )ويشار مسجؿ و  (Global Bond) شامؿ بسند السنداتكؿ شريحة مف  تتمثؿ
كؿ  ويكوف .اٌّخغيرة اٌفائذة راث اٌسٕذاثدَُار كىَرٍ نشرَسح  مميوف [] اضًُح وتمًُح ،اٌثابخت اٌفائذة راث اٌسٕذاثدَُار كىَرٍ نشرَسح  مميوف []اسمية 

 500000منيا  اسميتكوف قيمة كؿ سند نيائية  اسميةالسند الشامؿ إلى سندات  فيمنصوص عمييا بالتفصيؿ  معينةحاالت  فيسند شامؿ قابؿ لمتحويؿ 
 كؿيتـ إيداع ". شكؿ "السند الشامؿ فيموجز أحكاـ السندات الممثمة بشأف " االكتتاب(. يرجى مراجعة الفصؿ الوارد بنشرة كويتيألؼ دينار  خمسوفد.ؾ )
الكويتية  الشركة ىلد المكتتبيفإلى حسابات  قيده ليتـوتسجيمو باسميا، "( .لممقاصة الكويتية الشركة)" .ـ..ـ.ؾشالكويتية لممقاصة  الشركة لدى شامؿ سند

 الكويتية الشركة لدىالسندات الشاممة مف خالؿ الشركة الكويتية لممقاصة وفقا لمقواعد واإلجراءات السارية بالسندات المثبتة ممكية  تحويؿ يجوزلممقاصة. 
 .لممقاصة
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 7 لمؤرخاالشركة  إدارة مجمس قرار وكذلؾ 2016مايو  9بتاريخ  الصادر لمشركة العمومية الجمعية قرار بموجب السندات إصدار عمى الموافقة تمت لقد
 الماؿ أسواؽ وموافقة ىيئة السندات إلصدار 2016أكتوبر  27 بتاريخ الكويت بدولة الماؿ أسواؽ ىيئة موافقة عمى الشركةت حصم كما. 2016مارس 
 .السندات لتسويؽ 2016 نوفمبر 22 بتاريخ الكويت بدولة
 كامؿ في االكتتاب تـ إذا اإلكتتاب فترةقبؿ انتياء  االكتتاب باب غمؽ لممصدر ويجوز. [] تاريخ وحتى [] بتاريخ السندات في االكتتاب فترة تبدأ

لمباشرة أعماليا العامة في دولة الكويت )باستثناء أياـ  البنوؾأي يـو تفتح فيو  ،"عمؿ يوـ" بمصطمح يقصدىذه النشرة،  ألغراض لالكتتاب المطروحة السندات
 الجمعة والسبت( وباستثناء أياـ العطالت الرسمية.

 
 تنبيو لممستثمريف المحتمميف

قبؿ محتويات ىذه النشرة حوؿ حوؿ االستثمار في األوراؽ المالية و  ةفي تقديـ المشور  مقانوف ومتخصصاً لرخصًا لو طبقًا تستشير شخصًا م   ننصح بأف
 .مف عدمو االكتتابقرار  اتخاذ

 
الحصوؿ  تـوقد إف ىيئة أسواؽ الماؿ في دولة الكويت ىي الجية الرقابية المسؤولة عف إصدار التراخيص والموافقات الالزمة إلصدار السندات في الكويت. 

بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظيـ نشاط  2010لسنة  7قانوف رقـ التـ إعداد ىذه النشرة وفقًا ألحكاـ و ىذه النشرة.  عمى الماؿ أسواؽ ىيئة موافقةعمى 
أعضاء مجمس اإلدارة الذيف وردت أسماؤىـ  ويتحمؿ .ئحتو التنفيذيةوال 2016لسنة  1قـ ر لقانوف الشركات  وفقاً و  وتعديالتيماوالئحتو التنفيذية األوراؽ المالية 

 جيةبالومنفرديف، المسؤولية الكاممة عف دقة وصحة كافة المعمومات الواردة في ىذه النشرة فيما يتعمؽ أفي ىذه النشرة تحت عنواف )اإلدارة(، مجتمعيف 
بكافة االستفسارات المعقولة، ليس ىنالؾ ثمة حقائؽ أو معمومات أخرى قد يؤثر  يـعمى حد عمميـ وبعد قيام ،، كما يؤكدوف عمى أنوالمصدرة والسندات

 إغفاليا عمى دقة أو صحة أي بياف أو إفادة وردت في ىذه النشرة.
 

 ماعمى حد عممي اإلكتتاب نشرةف وبأ اإلكتتاب، نشرة تضمنتيا التي البيانات صحة عدـ حاؿ في المسؤولية مابتحممي ،ووكيؿ البيع االكتتاب وكيؿويقر  كما
 .الواقع مع تتطابؽ التي والبيانات لممعمومات وفقاً  إعدادىا تـ وقد جوىرية،أو وقائع  معمومات اي تغفؿ لـبكافة االستفسارات المعقولة،  مايوبعد قيام

 
وبعد  حد عممووالمستندات ذات الصمة بيا والتي زودتو بيا الجية المصدرة، وأنو عمى  نشرة اإلكتتابو تمت مراجعة نبأ لممصدر ويقر المستشار القانوني

فإف نشرة اإلكتتاب تستوفي المتطمبات القانونية ذات الصمة وبأف الجية المصدرة قد استوفت الموافقات الالزمة التي تجعؿ  بكافة االستفسارات المعقولة، وقيام
 فذًا.التزاـ الجية المصدرة صحيحًا ونا

تخمي نفسيا بشكؿ واضح وصريح مف أي  كما ،دقتيا أو تماميا تضمفأي مسؤولية تتعمؽ بمحتويات ىذه النشرة، وال  ىيئة أسواؽ الماؿكما ال تتحمؿ 
 مسؤولية أًيا كاف نوعيا بسبب أي خسارة يمكف أف تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد عمى أي جزء مف ىذه النشرة.

 
 .2016 نوفمبر 22 بتاريخ ىذه كتتاباإل  نشرة حررت  

 
 : بنؾ الخميج ش.ـ.ؾ )عامة(ماليالمستشار وال البيع وكيؿ

   
 

 

 
 "( المركز. )"ع.ؾ.ـ.ش الكويتي المالي المركز شركة: االكتتاب ووكيؿ االصدار مدير
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 بالمسؤوليةإقرار 
 

 االكتتاب نشرة عف المسؤولوف األشخاص
 

 مف قبؿ: النشرةتـ إعداد ىذه 
 

 العنواف: :الصفة االسـ:

 الرئيس التنفيذي مناؼ عبدالعزيز الياجري
شػػػػركة المركػػػػز المػػػػالي الكػػػػويتي 

 ش.ـ.ؾ.ع.
 

مسػػؤولية المعمومػػات الػػواردة فػػي ىػػذه  النشػػرةالػػذيف وردت أسػػماؤىـ فػػي ىػػذه  الجيػػة الم صػػدرةيتحمػػؿ كػػؿ عضػػو مػػف أعضػػاء مجمػػس إدارة 
وعمى حد عمـ واعتقاد أعضاء مجمس اإلدارة الذيف بذلوا العناية الواجبة فػي الحػدود المعقولػة وقػاموا بػإجراء فحػص كامػؿ وتفصػيمي  .النشرة

و)ب( قػد تػـ اإلفصػاح ، )أ( ىي كاممة ودقيقػة وصػحيحة النشرةنافي لمجيالة لمتحقؽ مف صحة المعمومات، فإف المعمومات الواردة في ىذه 
فػي السػندات مػف عدمػو، وأنػو )ج(  االكتتػابالمعمومات المتعمقة باألوراؽ المالية والمصدر مف أجػؿ اتخػاذ قػرار بشػأف  لممستثمريف عف كافة

بشػأف إنشػاء ىيئػة أسػواؽ المػاؿ وتنظػيـ نشػاط  2010لسػنة  7رقػـ قد تـ االمتثاؿ لكافة األحكػاـ ذات الصػمة المنصػوص عمييػا فػي القػانوف 
  .2016لسنة  1ذية وتعديالتيما ولقانوف الشركات رقـ والئحتو التنفياألوراؽ المالية 

 
  :المصدرة الجيةعف مجمس إدارة 

 
 االسـ:

 ضرار يوسؼ الغانـ
 الوظيفة:

 رئيس مجمس اإلدارة
 

 التوقيع: 
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 ىامة مالحظات

ػأو  "المصدرة الجية" أو" الشركة.ع )"ؾ.ـ.ش شركة المركز المالي الكويتيب تتعمؽ معمومات ىذه االكتتاب نشرة تتضمف
 أو المصدرب يتعمؽ فيما تعيدات أو معمومات أو بياف أي بتقديـ الغير مف ألي المصدر يصرح لـ .السنداتو "(المصدر"

 عمى االعتماد عدـ ويتعيف .الغرض ليذا المصدر قبؿ مف اعتماده تـ ما أو النشرة ىذه في وردت التي تمؾ باستثناء بالسندات
 أو وكيؿ البيع االكتتابووكيؿ  المصدر بأف االفتراضعدـ و الصادرة عف الغير  التعيدات أو المعمومات أو البيانات تمؾ مثؿ
 مجتمعيف مستشار الماليوال وكيؿ البيع ،وكيؿ االكتتابي شار إلى ) النشرة ىذه غالؼ عمى أسماؤىـ المبينة مستشار الماليوال
 .والتعيدات والمعمومات البيانات بتمؾ أقروا قد ("الوكالء"بػ

 االكتتاب نشرة في الواردة المعمومات بدقة يتعمؽ فيما المعقولة الحدود في االستفسارات كافة بإجراء قاـ قد المصدر أف حيف في
 مصادر مف أخذت االكتتاب نشرة تضمنتيا التي بالسوؽ المتصمة المعمومات بعض فإف النشرة، ىذه تاريخ في ىي كما ىذه

 تمؾ دقة بعدـ لالعتقاد يدفعيـ سبب أي مستشارييـ وكذلؾ ،الوكالء أو المصدر مف أي لدى ليس أنومف  بالرغـ. خارجية
 يتعمؽ فيما تعيد أي تتضمف ال النشرة ىذه فإف وبالتالي مستقؿ، بشكؿ المعمومات تمؾ مف التحقؽ يتـ أنو لـ إال المعمومات،

 أو بأنيا مكتممة. المعمومات تمؾ بدقة

 الخصوص، وجو وعمى .لمتعديؿ قابمة ىي النشرة ىذه تاريخ في واردة ىي وكما ىذه االكتتاب نشرة في المبينة المعمومات إف
 أو التضخـ عامؿ لناحية المستقبمية التطورات بفعؿ سمبياً  تتأثر قد السندات قيمة وكذلؾ لممصدر الفعمي المالي الوضع فإف

 يجوز الو . المصدر إرادة عف خارجة أخرى عوامؿ أية أو أخرى سياسية أو اقتصادية عوامؿ أية أو الضرائب أو التمويؿ تكاليؼ
 يتعمؽ مطبوع أو خطي أو شفيي تصريح أي أو ىذه االكتتاب نشرة تسميـ أف عمى االعتمادتفسير أو  األشكاؿ مف شكؿ بأي

 .مستقبمية أحداث أو نتائج أو أرباح أية بشأف تعيد أو وعد ىو ،بالسندات

 ليـ التابعيف أو مستشارييـ مف أي أو الوكالءأو  المصدر جانب مف توصية أنيا عمى ىذه االكتتاب نشرة اعتبار يجوز ال
 أف دوف إعدادىا تـ وقد عامة، طبيعة ذات ىي ىذه االكتتاب نشرة في الواردة المعمومات إف .لمسندات طرح عممية في لالشتراؾ

 مف كؿ يتحمؿ. محتمؿ مستثمر ألي معينة استثمارية احتياجات أو مالي موقؼ أو استثمارية أىداؼ أي االعتبار في يؤخذ
 الخاصة بطريقتو مستقمة مينية استشارة عمى( استثماري قرار أي اتخاذ قبؿ) الحصوؿ مسؤولية ىذه االكتتاب نشرة إليو توجو
 السندات في ولالستثمارلممصدر  المستقؿ الخاص بتقييمو القياـ مسؤولية وكذلؾ ،السندات بطرح أو المصدرب يتعمؽ فيما

 لذلؾ ضرورة ييرتأ عندما والتوقعات والتحميؿ االستشارة بتمؾ واالستعانة ىذه االكتتاب نشرة في الواردة واالفتراضات ولممعمومات
 أو ضريبية استشارة تمثؿ أنيا عمى النشرة ىذه محتويات تفسير المحتمميف لممستثمريف يجوز وال .استثماري قرار أي التخاذ

 ىيئة مف أصالً  م رخص مستشار إلى الرجوع محتمؿ مستثمر كؿ عمى يتعيف ،سندات أية شراء وقبؿ .قانونية أو استثمارية
 االستثمار وتبعات مالئمة لتحديد األعماؿ ومستشاري والضريبييف القانونييف مستشاريو إلى باإلضافة لمشورتو، طمباً  الماؿ أسواؽ

 بتقديـ النشرة ىذه مف الوحيد الغرض ويتمثؿ .االستثمار لذلؾ مستقؿ تقييـ إلى والتوصؿ المستثمر لذلؾ بالنسبة السندات في
 وأي السندات طرح لعممية مستقؿ تقييـ إجراء في النشرة ىذه إلييـ توجو مف كؿ لمساعدة المصدر عف أساسية معمومات
 .السندات تمؾ في استثمار

 األشخاص عمى ويتعيف خارج دولة الكويت. القانونية األنظمة بعض في محظور السندات بيع أو وعرض النشرة ىذه توزيع إف
 .الوكالءو المصدر وفؽ ما يقتضي ومراعاتوالتقيد بالحظر  النشرة ليذه الحائزيف
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ىذه النشرة أساسًا أو مسوغًا لشراء  عتبرعتبر ىذه النشرة اعرضًا لمبيع أو استقطاب ألي عرض لشراء أوراؽ مالية وال ت  ال ت  
األوراؽ المالية في الواليات المتحدة األميركية أو في أي بمد آخر قد يعتبر عرض البيع أو استقطاب عرض البيع أو البيع غير 

نوف األوراؽ قانوني أو غير شرعي.  لف يتـ تسجيؿ األوراؽ المالية الم صدرة وال ت عتبر تمؾ األوراؽ مسجمة أو مرخصة بموجب قا
المالية األميركي أو حتى مرخصة أو معتمدة أو مقبولة مف ولدى أي جية رقابية عمى األوراؽ المالية في أي والية مف الواليات 
المتحدة األميركية. ال يجوز طرح، بيع، رىف أو تحويؿ األوراؽ المالية بأي شكؿ في الواليات المتحدة األميركية أو لحساب أو 

 يف أميركييف. لمصمحة مواطن

ذلؾ  مالئمةيتعيف عمى كؿ مستثمر محتمؿ في السندات أف يحدد  لذا .المستثمريف لجميع مالئماً  استثماراً  السندات تكوف ال قد
  وعمى وجو الخصوص، يتعيف عمى كؿ مستثمر محتمؿ القياـ بما يمي: االستثمار وذلؾ في ضوء ظروفو الخاصة.

لمقياـ بتقييـ م جدي لمسندات ومميزات ومخاطر االستثمار في السندات، أف يكوف لديو معرفة وخبرة كافية  .1
 والمعمومات الواردة في ىذه النشرة.

أف يتمكف مف الوصوؿ إلى األدوات التحميمية المناسبة وأف يكوف عمى دراية بيا وذلؾ لتقييـ أي استثمار في  .2
 ات عمى محفظتو االستثمارية بصفة عامة.السندات في سياؽ وضعو المالي الخاص، وكذلؾ تقييـ تأثير السند

أف يكوف لديو الموارد المالية والسيولة الكافية لتحمؿ كافة مخاطر االستثمار في السندات، بما في ذلؾ الحاالت  .3
 التي تختمؼ فييا عممة سداد المبالغ االسمية ومبالغ الفائدة عف عممة المستثمر المحتمؿ.

 ات، وأف يكوف عمى دراية بسير األعماؿ في أية أسواؽ مالية ذات صمة.أف يكوف لديو فيـ تاـ بشروط السند .4
عمى تقييـ السيناريوىات المحتممة لمعوامؿ االقتصادية وغير  مستشار( بمساعدة أو بمفردهأف يكوف قادرًا )سواء  .5

 ذلؾ مف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى استثماره وقدرتو عمى تحمؿ المخاطر المحتممة.
تـ إبالغو إلى حاممي أي سندات )أو الفوائد فييا( أو حممة السندات  شيء أي أو النشرة ىذه في شيء أي يفسر الو  يقصد ال

عمى أنو مشورة بشأف مزايا شراء أو االشتراؾ ألي سندات )أو الفوائد  المصدرأو بالنيابة عف قبؿ  مفالمحتمميف )أو الفوائد فييا( 
حساباتؾ مدير  أوكاف لديؾ أي شؾ حوؿ محتويات ىذه النشرة، ينبغي عميؾ استشارة وسيط األوراؽ المالية  إذاففييا(. 

 السندات سعر بأف التذكر ويجبأو المحاسب أو غيرىـ مف المستشاريف المالييف التابعيف لؾ.  المستشار القانونيأو  المصرفية
 .سواء حد عمى يرتفع أو ينخفض قد

 في المذكوريف األشخاص غير السندات بطرح يتعمؽ فيما تعيدات أي تقديـ أو معمومات أي إلعطاء شخص أي تخويؿ يتـ لـ
 مف معتمدة أنيا عمى اعتبارىاعدـ و  عمييا االعتماد عدـ يجب فإنو التعيدات، أو المعمومات تمؾ تقديـ حالة وفي ،النشرة ىذه
 بموجبيا تتـتقديـ ألي سندات  أو بيع عممية أي أوالطرح  أو النشرة ليذه توزيع أي يؤدي أف يجوز وال .المصدر أو الوكالء قبؿ
 يتضمف أف معقوؿ بشكؿ يحتمؿأي حدث  أو ،تغير أي ىناؾ يحدث لـ بأنو ضمني انطباع تكويف إلى األحواؿ مف حاؿ بأي
 .النشرة ىذه تاريخ منذ ،المصدر أوضاعفي  تغير أي

 أية المصدر يتحمؿ أف دوف) يقـو أفألحد صانعي السوؽ المرخصيف مف ىيئة أسواؽ الماؿ  يجوز ،السندات بطرح يتعمؽ فيما
 المستويات تمؾ بخالؼ مستويات عند لمسندات السوقي السعر تثبيت أو استقرار عمى الحفاظ أجؿ مف صفقات بإجراء( مسؤولية

 في يجوز كما أخرى، طريقة بأي أو المفتوحة السوؽ في الصفقات بتمؾ القياـ ويجوز .األخرى الحاالت في سائدة تكوف قد التي
 .إخطار دوف وقت أي في ياقفو  الصفقات تمؾ تنفيذ في البدء حالة

  المالي. لمتدقيؽ تخضع لـ 2015 ديسمبر 31 تاريخ بعد تنتيي فترة ألية النشرة ىذه في الواردة المالية المعمومات إف

 



6 
 

  التدوير

، بعض األرقاـ والنسب المئويةبغرض احتساب  .النشرةلقد تـ تعديؿ وتدوير بعض األرقاـ والنسب المئوية المشار إلييا في ىذه 
بناًء عميو، فإف األرقاـ تـ االستعانة باألرقاـ الواردة في البيانات المالية وليس األرقاـ الواردة في ىذه النشرة التي تـ تدويرىا. 

قد تتغير بشكؿ طفيؼ بيف جدوؿ وآخر، كما أف مجموع األرقاـ المذكورة  النشرةالفئة في الجداوؿ المذكورة في المدرجة في نفس 
 في بعض الجداوؿ ال تمثؿ المجموع الحسابي الفعمي لألرقاـ الواردة في ذلؾ الجدوؿ.

 .الكويت لدولة الرسمية العممة الكويتي، الدينار تعني ىذه االكتتاب نشرة في" كويتي دينار" و" .ؾد" إلى اإلشارات جميع

 بيانات المستقبمية البيانات وتتضمف .مستقبمية وتطمعات نظرة إلى تشير قد ىذه االكتتاب نشرة في وردت التي البيانات بعض إف
 التي االفتراضات وكذلؾ المستقبمي، وأداؤىا المستقبمية وعممياتيا واستراتيجياتيا وأغراضيا وأىدافيا المصدرة الجية بخطط تتعمؽ
" ينوي"و" يرى"و" يقدر"و" يتوقع: "النشرة ىذه في التالية الكممات تشيرعامة،  بصفة .المستقبمية البيانات تمؾ عمييا تنطوي

 بنت وقد .المستقبمية البيانات إلى مشابية، تعابير أية وكذلؾ" يجب"و" سوؼ"و" قد"و" يسعى"و" ييدؼ"و" يعتقد"و" يخطط"و
 .المستقبمي المالي واألداء المستقبمية باألحداث يتعمؽ فيما إلدارتيا الحالية الرؤية عمى المستقبمية البيانات ىذه المصدرة الجية
 تعتبر المصدرة لمجية المستقبمية البيانات تعكسيا التي والتنبؤات والتقديرات التوقعات أف ترى المصدرة الجية أف مف الرغـ وعمى
 التوقعات جدية عدـ ثبوت أو المخاطر مف أكثر أو واحد تحقؽ حاؿ فيأنو  إال ىذه، االكتتاب نشرة تاريخ في ىي كما معقولة

 ثبوت حالة في أو ىذه، االكتتاب نشرة في الواردة التوقعات جدية عدـ ثبوت وحاالت المخاطر تمؾ ذلؾ في بما ،المشار إلييا
 عما تختمؼ قد المصدرة الجية لعمميات الفعمية النتائج فإف المصدرة، لمجية األساسية االفتراضات مف أي صحة أو اكتماؿ عدـ
 بأية اإلخالؿ عدـ مع .ىذه االكتتاب نشرة بتاريخ تنحصر المستقبمية البيانات تمؾ دالالت إف .بو متنبأأو  مقدر أو متوقع ىو

 صريح بشكؿ مسؤوليتيا تخمي المصدرة الجية فإف التطبيؽ، واجبة والموائح القوانيف بموجبعمييا  منصوص شروط أو متطمبات
 ىذه تاريخ بعد ىذه االكتتاب نشرة في الواردة المستقبمية البيانات مف ألي مراجعة أو تحديثات أي بتوزيع تعيد أو التزاـ أي إزاء

 عمييا بنيت التي األوضاع أو الظروؼ أو األحداث في تغير أي أو البيانات، بتمؾ الخاصة التوقعات في تغير أي ليعكس النشرة
 .المتوقعة المستقبمية البيانات تمؾ
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 السندات شروط موجز
يجػػب قػػراءة المػػوجز التػػالي كمقدمػػة لممعمومػػات التفصػػيمية اإلضػػافية التػػي تظيػػر فػػي أي جػػزء آخػػر فػػي ىػػذه النشػػرة، وىػػو بكافػػة 
األحواؿ يخضع ليذه المعمومات التفصيمية. ال يشتمؿ ىذا الموجز عمى كافػة المعمومػات التػي يتعػيف عمػى المسػتثمريف المحتممػيف 

ال يمكػػف التأكيػػد بػػأف ىػػذه المعمومػػات مكتممػػة. وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ، ينبغػػي أف  السػػندات، كمػػافػػي دراسػػتيا قبػػؿ اتخػػاذ قػػرار االسػػتثمار 
بخػط تحمػؿ المصػطمحات المكتوبػة  يستند أي قرار ألي مسػتثمر محتمػؿ لالسػتثمار فػي السػندات عمػى دراسػة كاممػة ليػذه النشػرة.

  شروط اإلصدار".أحكاـ و ليا في "وغير المعرفة عمى وجو التحديد في ىذا الموجز، المعاني المبينة  عريض
إف موجز شروط السندات الوارد أدناه يطّبؽ بالتسػاوي عمػى السػندات ذات الفائػدة الثابتػة والسػندات ذات الفائػدة المتغيػرة، باسػتثناء 

 ما ورد بخالؼ ذلؾ في ىذه النشرة.
 

  شركة المركز المالي الكويتي ش.ـ.ؾ.ع.:  الشركةالجية المصدرة / 

، 13095، الصػػػػفاة 23444صػػػػندوؽ بريػػػػد ، القبمػػػػة ،مبػػػػارؾ الكبيػػػػر شػػػػارع ،مبنػػػػى الػػػػدعيج : المصدرة الجيةعنواف 
 .الكويت

 د.ؾ.  2500000000بحد أقصى  سندات ديف صادرة بالدينار الكويتي:  نوع السندات

القيمػػػػػػػة االسػػػػػػػمية /المبمػػػػػػػغ األصػػػػػػػمي
 لمسندات

 .د.ؾ 2500000000 أقصى بحد :

 الواحدلمسند  .د.ؾ 500000:  فئات السندات

 د.ؾ لمسند الواحد. 500000سند بقيمة  500إجمالي الطرح :  عدد السندات

 د.ؾ. 500000:  الحد األدنى لالكتتاب 

يتـ استرداد السندات بقيمتيا االسمية المستحقة في تاريخ دفع  السندات ذات الفائدة الثابتة::  تاريخ استحقاؽ السندات
لغائيا قبؿ ذلؾ التاريخ.  []الفائدة في   ما لـ يتـ استردادىا أو شرائيا وا 

: يػتـ اسػترداد السػندات بقيمتيػا المسػتحقة فػي تػاريخ دفػع الفائػدة السندات ذات الفائدة المتغيرة
لغائيا قبؿ ذلؾ التاريخ. []في   ما لـ يتـ استردادىا أو شرائيا وا 

 بعػػػد موافقػػػةار الجيػػػة المصػػػدرة المطمػػػؽ وفقػػػًا الختيػػػيجػػػوز تمديػػػد التػػػاريخ النيػػػائي لالسػػػترداد 
 ذا كانت واجبة التطبيؽ.إ ىيئة أسواؽ الماؿ موافقة وكذلؾ الجمعية العامة لحاممي السندات

 

الجيػة المصػدرة المطمػؽ الختيػار  اً وفقػسنوات. يجوز تمديد التاريخ النيائي لالسترداد  : خمس السند أجؿ
إذا كانػػت  موافقػػة ىيئػػة أسػواؽ المػػاؿكػػذلؾ و  الجمعيػة العامػػة لحػػاممي السػندات بعػد موافقػػة

 واجبة التطبيؽ.



9 
 

 : ال يجوز تحويؿ السندات إلى أسيـ
ال يحػؽ لممسػتثمريف تعجيػؿ سػداد السػندات )سػواء القيمػة اإلسػمية أو الفوائػد( إال  –: ال يوجد   (Put Option) المعجؿ خيار البيع

 .والتصفية الحؿ ،بعد حدوث حالة اإلفالس
 .[] في كمامف قبؿ وكالة التصنيؼ كابيتاؿ أنتمجنس  BBB بدرجة:  السنداتتصنيؼ 

 .تسدد بشكؿ ربع سنوي% [] :الثابتة: السندات ذات الفائدة  سعر الفائدة 
 المركػػزي الكويػػت بنػػؾ مػػف المطبػػؽ الخصػػـ سػػعر فػػوؽ% [] السػػندات ذات الفائػػدة المتغيػػرة:

 سػنويا تجػاوز إجمػالي سػعر الفائػدة عػدـشػريطة  وتسػدد بشػكؿ ربػع سػنوي،   أعػاله، المػذكور

[] %. 
 تسػديدضمنيا  مفو  مشركةللألغراض العامة  السنداتعوائد إصدار  الشركةستخدـ ت: سوؼ  استخداـ عوائد السندات 

 .2016ديسمبر  19مميوف دينار كويتي استحقاؽ  22 بقميةسندات ديف 
 

 وتكػػػوف المصػػدرة لمجيػػػة مضػػمونة وغيػػػر مشػػروطة وغيػػػر مباشػػرة التزامػػػات السػػندات تعتبػػر:  مرتبة السندات
 وبػػػنفس المصػػػدرة لمجيػػػة المضػػمونة غيػػػر األخػػػرى االلتزامػػػات فييػػا تكػػػوف التػػػي المرتبػػػة بػػذات
 االلتزامػػات كافػػة وعمػػى عمييػػا التعامػػؿ نفػػس تطبيػػؽ ويػػتـ بينيػػا، فيمػػا أولويػػة أي ودوف الدرجػػة
 تتمتػػع التػػي االلتزامػػات تمػػؾ بخػػالؼ لمشػػركة، المضػػمونة غيػػر المسػػتقبمية أو الحاليػػة األخػػرى
  القانوف ألحكاـ طبقا بأولوية

  
في أي وقت، في حاؿ قامػت الجيػة المصػدرة بإصػدار أي سػندات أو أدوات أخػرى مشػابية  : التعيد السمبي

بغرض الحصوؿ عمى تمويؿ والتي تكوف، أو يجوز جعميا، مسعرة، مدرجة، متداولة، متعامػؿ 
أوراؽ مالية أو في سوؽ فوري أو أسواؽ أوراؽ مالية أخرى وتكػوف مثػؿ تمػؾ بيا في أي سوؽ 

السندات أو األدوات األخرى مضمونة برىف، ضماف، امتياز أو أي حؽ ضػماف آخػر مػف أي 
نوع كاف عمى أي مف أصوؿ أو ممكيات الجية المصدرة، تمتـز الجية المصدرة بمنح السندات 

بالتسػاوي ومصػنؼ بػنفس المرتبػة مثػؿ السػندات أو  محؿ ىذا اإلصدار نفػس مسػتوى الضػماف
 األدوات األخرى المشابية.

 

بعػػػد )ولػػػيس جػػػزءًا منيػػػا( ) السػػػنداتجميػػػع ، اسػػػترداد الجيػػػة المصػػػدرةيجػػػوز وفقػػػًا الختيػػػار :  االسترداد 
الجيػػة شػػريطة قيػػاـ  اإلصػػدار وشػػروط أحكػػاـ مػػف 5لمشػػرط  وفقػػاً ( شػػروط االسػػترداداسػػتيفاء 
يومػًا  60يومًا وال تتجػاوز  30ال تقؿ مدتو عف  حاممي السنداتبإرساؿ إخطار إلى  المصدرة

المسػتحقة باإلضػافة إلػى الفائػدة  االسػمية)ويعتبر ذلؾ اإلخطػار غيػر قابػؿ لالغػاء(، وبقيمتيػا 
وذلؾ في حاؿ حصوؿ تعديؿ في  في أي وقت المستحقة عمييا حتى التاريخ المحدد لالسترداد

 .أو فرض أي متطمبات رقابية ممزمة بية الكويتيةالقوانيف الضري
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يتـ سداد الدفعات الناتجة عف السندات خالية مف أي ضرائب مطبقة في دولة الكويت  : الضرائب
)الضرائب( مف أحكاـ وشروط اإلصدار ومع مراعاة  7باستثناء ما نصت عميو أحكاـ الشرط 

لسنة  7الذي عدؿ القانوف رقـ  2015لسنة  22مكرر مف القانوف رقـ  150أحكاـ المادة 
بشأف إنشاء ىيئة أسواؽ الماؿ وتنظيـ نشاط األوراؽ المالية بشأف إعفاء عوائد  2010

األوراؽ المالية والسندات وصكوؾ التمويؿ وكافة األوراؽ المالية األخرى المماثمة، أيًا كانت 
 الجية المصدرة ليا مف الضرائب.

 حقوؽ األولوية
 

السػػندات بػػأي حقػػوؽ أولويػػة عمػػى التزامػػات الجيػػة المصػػدرة ذات نفػػس المرتبػػة. ال ال تتمتػػع : 
يتمتع حممة السندات بأي حقوؽ أولوية لالكتتاب في أي إصػدار جديػد لمجيػة المصػدرة. يحػؽ 
لمجية الم صػدرة، وفػؽ تقػديرىا الم طمػؽ، عػرض كامػؿ أو جػزء مػف أي إصػدار لسػندات جديػدة 

 ات الذيف اكتتبوا في السندات محؿ ىذه النشرة.عمى كؿ أو جزء مف حممة السند
 .غمؽ االكتتاب بعد عمؿ أياـ 5 غضوف فيلممكتتبيف  السندات تخصيص يتـ:  لمتخصيص الزمني اإلطار
أو فػي أي وقػت  السػنداتفػور إصػدار  تقػـو الشػركةقػد وفقا لما تراه مناسػبا دوف أي التػزاـ، :  وتداوليا السنداتإدراج 

وال يوجػد قيػود   .أو في أسػواؽ أوراؽ ماليػة أجنبيػة بورصة الكويتبإدراج السندات في الحؽ، 
 عمى تداوؿ السندات.

 100سػػػيـ بقيمػػػة إسػػػمية تبمػػػغ  48008010747دينػػػار كػػػويتي مػػػوزع عمػػػى  4800800175 : الجية المصدرةرأس ماؿ 
 .  2016يونيو  30فمس لكؿ سيـ كما في 

 ال يوجد تقديمات عينية

مػػوجز النتػػائج الماليػػػة المجمعػػة كمػػػا 
 2016يونيو  30في 
 

 مميوف دينار كويتي 143.786 الموجودات:
 مميوف دينار كويتي48.080  الماؿ:رأس 

 دينار كويتي مميوف 35.816 المطموبات:
 مميوف دينار كويتي 90.185حقوؽ الممكية الخاصة بمالكي الشركة األـ: 

   مميوف دينار كويتي 107.970 مجموع حقوؽ الممكية:
 

مػػوجز النتػػائج الماليػػػة المجمعػػة كمػػػا 
 2015يونيو  30في 

 دينار كويتي مميوف 151.172 الموجودات:
 دينار كويتي مميوف 53.130 :الماؿرأس 

 دينار كويتي مميوف 37.422 المطموبات:
 مميوف دينار كويتي 97.231حقوؽ الممكية الخاصة بمالكي الشركة األـ: 

 مميوف دينار كويتي 113.750 الممكية: مجموع حقوؽ
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مػػوجز النتػػائج الماليػػػة المجمعػػة كمػػػا 
 2015 ديسمبر 31في 

 
 

 دينار كويتي مميوف 148.251: الموجودات
 مميوف دينار كويتي  53.130: رأس الماؿ
 دينار كويتي مميوف  36.048 المطموبات:

 دينار كويتيمميوف  94.160حقوؽ الممكية الخاصة بمالكي الشركة األـ: 
 مميوف دينار كويتي 112.203: مجموع حقوؽ الممكية

 

مػػوجز النتػػائج الماليػػػة المجمعػػة كمػػػا 
 2014ديسمبر  31في 

 دينار كويتي مميوف  145.038 الموجودات:
 مميوف دينار كويتي  53.130 رأس الماؿ:
 دينار كويتي مميوف  35.091 المطموبات:

 مميوف دينار كويتي 97.001األـ:  حقوؽ الممكية الخاصة بمالكي الشركة
 دينار كويتي مميوف  109.947 مجموع حقوؽ الممكية:

 

 : بنؾ الخميج ش.ـ.ؾ.ع  مالي/مستشار البيع وكيؿ

 المركز المالي الكويتي ش.ـ.ؾ.ع  ةشرك : اإلصدار يرمد

 المركز المالي الكويتي ش.ـ.ؾ.ع  شركة:  االكتتاب يؿوك

 ش.ـ.ؾ.ع بنؾ الخميج : السدادالوكيؿ المالي ووكيؿ 

 .ـ.الكويتية لممقاصة ش.ـ.ؾ ةالشرك : وكيؿ المقاصة واإليداع

 الكويتي فالقانو  : القانوف الواجب التطبيؽ

 الكويتية ـالمحاك : االختصاص القضائي 

أعضػػػػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػػػػس إدارة الجيػػػػػػػػػػػػػة 
 المصدرة:

 رئيس مجمس اإلدارة –ضرار يوسؼ الغانـ 
 نائب رئيس مجمس اإلدارة –الشيخ حمود صباح الصباح 
 عضو مجمس إدارة –فيصؿ عبد العزيز الجالؿ 
 عضو مجمس إدارة -أيمف عبدالمطيؼ الشايع 

 عضو مجمس إدارة -فيد يعقوب الجوعاف 
 عضو مجمس إدارة -فوزي ابراىيـ المكيمي 

 عضو مجمس إدارة -عادؿ محمد الغناـ 
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 والبيع  االكتتاب
 
 االكتتاب تفاقيةا

شػرط ب، و 2016 [●]اتفاقيػة االكتتػاب المؤرخػة  بموجػب المصػدرة الجيػةمػع  والمستشار المػالي وكيؿ البيعووكيؿ االكتتاب اتفؽ 
بسػعر اإلصػدار  السندات عمى المكتتبيف لالكتتاب في العرضببذؿ العناية الالزمة مف أجؿ استيفاء بعض الشروط ذات الصمة، 

مف التزاماتيـ الناشئة عػف اتفاقيػة االكتتػاب  معفيوفأنيـ  اعتبار موكالءليحؽ  لمسندات(. صمية% مف القيمة األ100)الذي يمثؿ 
غيػر ممػزميف باإلكتتػاب بػأي مػف  الػوكالءإف  .الجيػة المصػدرةإلػى  السػنداتفػي بعػض الظػروؼ فػي أي وقػت قبػؿ سػداد عوائػد 

 اإلكتتاب بيا مف قبؿ المستثمريف المحتمميف.التي لـ يتـ  السندات
 

 بيع السندات
عمػػى االلتػػزاـ بكافػػة القػػوانيف والمػػوائح واجبػػة التطبيػػؽ فػػي دولػػة الكويػػت حيػػث قػػد يقومػػوف بطػػرح أو بيػػع السػػندات أو  الػػوكالءوافػػؽ 

والتػػي تكػػوف  السػػنداتة التطبيػػؽ عمػػى بػػااللتزاـ بكافػػة القػػوانيف والمػػوائح واجبػػالمصػػدر والػػوكالء تعيػػد ي توزيػػع نشػػرة االكتتػػاب ىػػذه.
 الجيػةمتػـز تىػذه فييػا، كمػا  نشػرة االكتتػابأو توزيػع  السػنداتأجنبية قد يرغبوف في تسويؽ أو طػرح أو بيػع  دولةسارية في أي 

والتػػي تشػػترطيا تمػػؾ الػػدوؿ بغػػرض القيػػاـ بػػأي مػػػف  الالزمػػػةبالحصػػوؿ عمػػى كافػػة الموافقػػات أو التػػراخيص  الػػوكالءو المصػػدرة
بيػع  الػوكالءوالجيػة المصػدرة  ضػمفتال  األنشطة سالفة البياف بموجب القوانيف والموائح السارية في كؿ دولة أجنبيػة ذات صػمة.

يمػػنح  قػػدعفػػاء متطمبػػات واجبػػة التطبيػػؽ فػػي أي دولػػة أجنبيػػة، أو وفقػػا ألي إوال الشػػروط مػػعيتوافػػؽ  وقػػت بشػػكؿفػػي أي  السػػندات
 بموجب القوانيف الواجبة التطبيؽ في تمؾ الدوؿ، كما ال يتحمموف أي مسؤولية عف تسييؿ عممية البيع تمؾ.

 

جراءاتاإلعالف عف و   عممية االكتتاب ا 
 وبحيػػث الييئػػة، مػػف المعتمػػدة االكتتػػاب نشػػرة مػػف نسػػخة اإلنترنػػت عمػػى مػػوقعيـ اإللكترونػػي عمػػى ينشػػروا أف الػػوكالء عمػػى يجػػب

 بالسػنداتاالكتتاب  طمباتتقّدـ  .األقؿ عمى عمؿ بيومي االكتتاب باب فتح قبؿ والتحميؿ لمطباعة بالموقع متاحة تكوف النسخة
، غمػؽ بػاب اإلكتتػاب قبػؿ المصػدرة لمجيػةويجػوز  .[●]إلػى تػاريخ  [●]مف تػاريخ  بالسندات. تبدأ فترة االكتتاب الوكالءبواسطة 
فيػو تفػتح يقصػد بيػـو العمػؿ أي يػـو  ،فػي ىػذا القسػـ المطروحػة لالكتتػاب. السػنداتإذا تػـ اإلكتتػاب بكامػؿ  اإلكتتػاب فترةانتيػاء 
   لممارسة أنشطتيا في دولة الكويت )باستثناء أياـ الجمعة والسبت( وباستثناء أياـ العطالت الرسمية. البنوؾ

 

 المكتتبوف
، مػػا لػػـ يكػػف والمؤسسػػات والبنػػوؾ وصػػناديؽ االسػػتثماربمػػا فػػي ذلػػؾ الشػػركات  والجيػػات االعتباريػػةجميػػع األشػػخاص الطبيعػػيف 

يػػتـ طػػرح السػػندات  االكتتػػاب ىػػذه. وكػػذلؾ نشػػرةاالكتتػػاب قبػػوليـ بشػػروط االصػػدار  ويترتػػب عمػػىمحظػػورا عمػػييـ تممػػؾ السػػندات، 
 في دولة الكويت مف خالؿ االكتتاب العاـ.  المكتتبيفعمى 

 

 طمبات االكتتاب
. ويجػب اسػتيفاء بياناتػو كاممػة وبخػط مقػروء الػوكالءعمى نمػوذج الطمػب المعػد لػذلؾ والمتػوفر لػدى  طمبات االكتتاب تحرر وتقدـ

 اإلكتتػاب يعتبػرو إلى المكتتب إيصاؿ إيػداع بطمػب اإلكتتػاب.  الوكالء ويسمـ وتوقيعو مف مقدمو مع تعزيزه بالمستندات المطموبة.
 .اإلكتتاب طمبتامًا بتماـ إيداع 
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ويراعى إحضار أصؿ البطاقة المدنية )سارية المفعوؿ( وصورة عنيا. كما تقػدـ  ،االكتتاب فترةوتقدـ طمبات اكتتاب األفراد خالؿ 
 ويرفػؽ الشػركة، بخػتـخالؿ مػدة االكتتػاب وتوقػع مػف المخػوؿ بتمثيميػا بعػد ختميػا  عتباريةالأو الجيات ا الشركاتطمبات اكتتاب 

بتمثيػػؿ الشػػخص االعتبػػاري والتوقيػػع عمػػى طمػػب االكتتػػاب مقرونػػًا بصػػورة مسػػتخرج مػػف السػػجؿ  بيػػا مػػا يػػدؿ عمػػى صػػفة المخػػوؿ
 )وجميعيا سارية المفعوؿ(.الترخيص التجاري التجاري و 

 
 سداد قيمة االكتتاب

قيمػػة حوالػة مصػرفية عمػى النحػػو المبػيف بطمػب االكتتػػاب. ولػف يقبػؿ السػداد النقػػدي. ويجػب اسػتالـ  موجػػبقيمػة االكتتػاب ب تسػدد
كمػا ىػو إليػداع مبػالغ اإلكتتػاب(  الػوكالءمػف  المحػدد) جية المصدرةلمالعائػد  الغير منتج لمفائدة االكتتاب كاممة بالحساب البنكي

 فتػػرةبعػػد غمػػؽ  الػػوكالءمحػػدد فػػي كتػػاب التخصػػيص وذلػػؾ قبػػؿ السػػاعة الثانيػػة عشػػر ظيػػرًا مػػف اليػػـو الػػذي يػػتـ تحديػػده مػػف قبػػؿ 
شػػعارىـ بعػػدد  السػػنداتوتخصػػيص  اإلكتتػػاب  تحويػػؿ إلػػى يصػػار سػػوؼ والقيمػػة االسػػمية المخصصػػة ليػػـ. السػػنداتلممكتتبػػيف وا 
 أي خصػػـ مػع السػندات، إصػدار تػاريخ فػػي البنكػي الغيػر منػتج لمفائػدة الحسػاب فػػي المودعػة المخصصػو اإلكتتػاب مبػالغ مجمػوع
 .ونفقات وتكاليؼ عمولة مبالغ

 

 تخصيص السندات
( خمسػػة أيػػاـ عمػػؿ بعػػد التػػاريخ المحػػدد لغمػػؽ بػػاب االكتتػػاب. ويحػػتفظ 5لممكتتبػػيف خػػالؿ مػػدة أقصػػاىا ) السػػنداتيػػتـ تخصػػيص 

بحقيـ برفض أي طمب اكتتاب أو أي جزء منو أو إلغػاء االكتتػاب كميػًا أو جزئيػًا أو االسػتمرار فػي االكتتػاب ميمػا كانػت  الوكالء
. وسػيتـ إشػعار المكتتبػيف بعػدد السػنداتباتباع طريقػة معينػة فػي تخصػيص  ءالوكالنسبة التغطية حسبما يرونو مالئمًا. وال يمتـز 

 والقيمة االسمية المخصصة ليـ. السندات
 

 رد فائض مبالغ االكتتاب 
أو عػػدـ  السػػنداتفػػي حػػاؿ إلغػػاء عمميػػة إصػػدار  التػػي تػػـ تخصيصػػيا لممكتتبػػيف.السػػندات لػػف يػػتـ اسػػتالـ مبػػالغ تزيػػد عػػف قيمػػة 

يومػًا مػف تػػاريخ  15خػالؿ مػػدة أقصػاىا اإلصػدار زئيػًا ألّي سػبب كػػاف، سػيقـو الم صػدر بػاإلعالف عػػف إلغػاء اسػتكماليا كميػًا أو ج
أيػػاـ عمػػؿ مػػف تػػاريخ  5خػػالؿ موعػػد أقصػػاه  الػػوكالءقفػػؿ بػػاب االكتتػػاب وذلػػؾ بػػذات طريقػػة اإلعػػالف عػػف نشػػرة االكتتػػاب. يقػػـو 

وفؽ مػا لكتروني إبيف إما مف خالؿ شيكات بنكية أو مف خالؿ تحويؿ اإلعالف عف إلغاء اإلصدار برد مبالغ االكتتاب إلى المكتت
تفاديػًا لمشػؾ، فػي جميػع األحػواؿ التػي سػيتـ فييػا رد مبػالغ االكتتػاب إلػى المكتتبػيف بسػبب إلغػاء اإلصػدار كميػًا أو  .الػوكالءيقرره 

عوائػد أو مػداخيؿ مػف أي نػوع  فوائػد أوتسػاب أي جزئيًا، تكوف مبالغ االكتتاب التي يتـ إعادتيا إلى المكتتبيف خالية مػف ودوف اح
 قد تنتج عف إيداع ىذه المبالغ في حساب االكتتاب المصرفي المخصص لذلؾ ميما كانت مدة اإليداع. 

 

 ضوابط االكتتاب األخرى
ممكتتػب إضػافة جميع طمبات االكتتاب نيائية وال يجوز الرجوع فييا ألي سبب ولو قبػؿ تػاريخ غمػؽ بػاب االكتتػاب كمػا ال يجػوز ل

ويحظر االكتتاب الصوري أو االكتتاب بأسماء وىمية أو  ،أي شروط أو قيود إلى طمب االكتتاب. ويجب أف يكوف االكتتاب جدياً 
قبؿ الموعد المحدد لغمػؽ بػاب االكتتػاب. وسػيتـ  بنشرة االكتتاببغير ذلؾ مف الطرؽ. ويجب تقديـ طمبات االكتتاب وفقًا لما ورد 

ة لمبيانػػات المطموبػػة أو المخالفػػة لمقػػانوف، مػػا لػػـ يػػتـ تصػػحيحيا خػػالؿ فتػػرة ياسػػتبعاد الطمبػػات المكػػررة، والطمبػػات غيػػر المسػػتوف
الػنظـ والقواعػد ذات االكتتاب. وفي حاؿ تقديـ طمب االكتتاب ممػف ينػوب عػف المكتتػب المؤىػؿ لالكتتػاب طبقػًا لمقػوانيف السػارية و 
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بػالحؽ  –دوف الرجػوع لممكتتػب  – الػوكالءباسػـ ذلػؾ المكتتػب الػوارد اسػمو بطمػب االكتتػاب ويحػتفظ  السنداتالعالقة، تخصػص 
أو إذا لػػػـ يسػػػتوؼ كافػػػة بياناتػػػو أو إذا لػػػـ يقتػػػرف  اإلكتتػػػابفػػػي رفػػػض أي طمػػػب اكتتػػػاب إذا تبػػػيف مخالفتػػػو لشػػػروط وأحكػػػاـ نشػػػرة 

إشػعار تخصػيص  الػوكالء . وسػوؼ يصػدرالػوكالءفي نشرة االكتتاب أو بالمستندات األخرى التي قػد يطمبيػا  بالمستندات المبينة
ف أ كمػا .السػنداتالمخصصة لو وقيمتيا االسمية الواجبة السداد في التاريخ المتوقع إلصػدار السندات لكؿ مكتتب ثابت بو عدد 

المخصصػػة لػػو إال بعػػد سػػداد كامػػؿ قيمتيػػا االسػػمية فػػي التػػاريخ  تالسػػنداإشػػعارات التخصػػيص ال تعنػػي أف المكتتػػب ىػػو مالػػؾ 
ومف ثـ ال تعتبر دلػياًل عمػى ممكيػة السػندات كمػا ال تكػوف قابمػة لمبيػع أو التنػازؿ أو التػداوؿ أو المبادلػة  السنداتالمحدد إلصدار 

بسداد القيمة االسػمية  واقام فالذي يفكتتبالمتسميـ ب ـ.الشركة الكويتية لممقاصة ش.ـ.ؾ. قـوستو أو التصرؼ فييا بأي شكؿ كاف. 
 ـالتي خصصت لي السنداتفي عدد  ـالكاممة لمسندات المكتتب بيا في الموعد المحدد في حساب االكتتاب إيصااًل يثبت ممكيتي

 (ـ..ـ.ؾ.ش)الممثمػػة بشػػيادة السػػند الشػػامؿ الػػذي يػػتـ إيداعػػو لػػدى الشػػركة الكويتيػػة لممقاصػػة  السػػنداتوالممثمػػة بعػػدد محػػدد مػػف 
د.ؾ )خمسوف ألػؼ دينػار كػويتي(  500000سند فردي بفئة سندات بقيمة  500في تاريخ اإلصدار والذي يمثؿ  وتسجيمو باسميا

 لكؿ سند )لمزيد مف التفاصيؿ يرجى مراجعة موجز أحكاـ السندات الممثمة في شكؿ السند الشامؿ(.
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 أحكاـ وشروط اإلصدار
 (.الشروطالبيانات في تمؾ  وتعبئة تعديؿ سيتـ وأنب )عمماً  سندالتي ستدوف خمؼ كؿ  السنداتوأحكاـ فيما يمي نص شروط 

 
 9( بتػاريخ "مركػزال)" المركػز المػالي الكػويتي ش.ـ.ؾ.ع. شػركةل بموجػب قػرار الجمعيػة العموميػة السنداتإصدار ب التصريحتـ 

 27تػػـ الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة ىيئػػة أسػػواؽ المػػاؿ بتػػاريخ  كمػػا. 2016مػػارس  7 بتػػاريخ مركػػزالوقػػرار مجمػػس إدارة  2016مػػايو 
 بتػاريخإصدار السػندات  شأفىيئة أسواؽ الماؿ عمى النشرة ب توافق كذلؾ. و مركزالالسندات مف قبؿ  صدارإ عمى 2016أكتوبر 

)"اتفاقيػػة الوكالػػة الماليػػة  [●]حكػػاـ اتفاقيػػة الوكالػػة الماليػػة ووكالػػة السػػداد المؤرخػػة فػػي ألالسػػندات  تخضػػع .2016نػػوفمبر  22
 وكيػؿ مػالي ووكيػؿ سػداد رئيسػيكبصػفتو  وبنػؾ الخمػيج ش.ـ.ؾ.عبصفتو الجيػة المصػدرة  مركزال المبرمة بػيفووكالة السداد"( 
وأي طػرؼ اتفاقية الوكالة المالية ووكالة السػداد  المالي المذكور بموجب الوكيؿويتضمف ىذا المصطمح خمفاء "الوكيؿ المالي" 

)"وكيػػؿو وكػػالء  ويشػػار إلػػى ىػػؤالء الػػوكالء مجتمعػػيف بعبػػارةتمػػؾ االتفاقيػػات ) كوكيػػؿ سػػداد وفقػػا لمػػا نصػػت عميػػو تـ تعيينػػوآخػػر يػػ
تتػوفر نسػخ  )"القسػائـ"(. السندات وذلؾ بشأف المبالغ التي يتـ سدادىا والمتعمقة بالسندات وكذلؾ القسائـ الخاصة بتمؾالسداد"(( 

وفقػا  بػالوكالء المػالييف ووكػالء السػدادعمييا في المكاتب المحػددة الخاصػة  لالطالع ووكالة السداداتفاقية الوكالة المالية مف 
( بكافة األحكػاـ حاممي القسائـ"( )"واالقسائـ )إف وجد ووكذلؾ حامم (السندات" وحامميمتـز حاممو السندات )" لما ىو مبيف أدناه.

  تمؾ األحكاـ. بجميعأنيـ قد أخطروا ب اويعتبرو ، لة السداداتفاقية الوكالة المالية ووكاالمنصوص عمييا في 
 

 شكؿ وفئات وممكية السندات -1
 ؛ د.ؾ. 500000مف فئة  ،إسمية سندات شكؿ عمى السنداتتصدر  ( أ

 وكيػؿ المقاصػة واإليػداعجيؿ فػي سػجؿ حممػة السػندات الػذي يػتـ اإلحتفػاظ بػو لػدى تسػبالالسػند ممكية فػي ال حؽنتقؿ ي ( ب
بالعمػؿ عمػى أف يػتـ اإلحتفػاظ  سػتقـو الجيػة المصػدرةكمػا  . جيػة المصػدرةال"( المعػيف مػف واإليػداعوكيؿ المقاصػة )"

 سػنديجػوز ألي مػف حػاممي السػندات نقػؿ ممكيػة أي  وال. وكيػؿ المقاصػة واإليػداعبسجؿ حاممي السػندات لػدى مركػز 
أو الفائػدة المسػتحقة عمػى  لمسػنداتية يومًا تنتيػي فػي تػاريخ اسػتحقاؽ سػداد أي مبمػغ مػف القيمػة اإلسػم 15خالؿ فترة 

 وقيػدىا فػي سػجؿ حػاممي السػندات وفقػًا لالئحػة التفصػيمية الخاصػة السندات. وتتـ كافة عمميات نقؿ ممكية السندذلؾ 
 وكيػؿ المقاصػة واإليػداعبنقؿ ممكية السندات والتي تسري طبقًا ألحكاـ قوانيف دولة الكويت ووفقػًا لمقواعػد السػارية لػدى 

دوف إخطػػار مسػػبؽ.  وكيػػؿ المقاصػػة واإليػػداع. كمػػا يجػػوز تغييػػر تمػػؾ الالئحػػة مػػف قبػػؿ الجيػػة المصػػدرةف مػػف المعػػيّ 
. وفي ىػذه الشػروط، يقصػد السنداتالدليؿ المطمؽ عمى ممكية  وكيؿ المقاصة واإليداعويعتبر السجؿ الذي يحتفظ بو 

وكيػؿ المقاصػة )فيمػا يتعمػؽ بػأي سػند( الشػخص المسػجؿ باسػمو السػند فػي سػجؿ حػاممي السػندات لػدى  السندبحامؿ 
مسجؿ )ما لـ يػنص القػانوف أو ىػذه الشػروط عمػى خػالؼ ذلػؾ( عمػى أنػو ىػو  سند. ويعامؿ حامؿ أي شيادة واإليداع

النظػر عػف أي  وبغػض السػنداتاؽ ، وذلؾ لكافة األغراض )سواء قبؿ أو بعد تػاريخ اسػتحقالسندالمالؾ المطمؽ لذلؾ 
إخطػػار بادعػػاء ممكيػػة شػػيادة السػػند أو نظػػاـ إدارة أصػػوؿ أو تظييػػر عمػػى شػػيادة السػػند أو كتابػػة عميػػو، وكػػذلؾ بغػػض 
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النظػػر عػػف حػػاالت السػػرقة أو فقػػداف شػػيادة السػػند اإلسػػمي( وال يتحمػػؿ أي شػػخص أي مسػػؤولية بشػػأف معاممػػة حامػػؿ 
 السند اإلسمي عمى النحو المذكور.

 

 مرتبة السندات -5
 االلتزامػات التػي تكػوف فييػا المرتبػة بػذات وتكػوف المصػدرة جيػةلم مضػمونة وغيػر مشروطة وغير مباشرة التزامات السندات تعتبر

 كافػة يػتـ تطبيػؽ نفػس التعامػؿ عمييػا وعمػىو  ،يػابين فيمػا أولويػة أي ودوف الدرجػة وبنفس المصدرة جيةلم المضمونة غير األخرى
 ألحكاـ طبقا بأولوية تتمتع التي االلتزامات تمؾ بخالؼ ،المصدرة لمجية المضمونة غير المستقبمية أو الحالية األخرى االلتزامات

 .  القانوف
 

 التعيد السمبي -3
التػي و  في أي وقت، في حػاؿ قامػت الجيػة المصػدرة بإصػدار أي سػندات أو أدوات أخػرى مشػابية بغػرض الحصػوؿ عمػى تمويػؿ

متعامؿ بيا في أي سوؽ أوراؽ مالية أو في سػوؽ فػوري أو أسػواؽ أوراؽ ماليػة  متداولة،تكوف، أو يجوز جعميا، مسعرة، مدرجة، 
أخػرى وتكػػوف مثػؿ تمػػؾ السػػندات أو األدوات األخػرى مضػػمونة بػػرىف، ضػماف، امتيػػاز أو أي حػؽ ضػػماف آخػػر مػف أي نػػوع كػػاف 

درة، تمتـز الجيػة المصػدرة بمػنح السػندات محػؿ ىػذا اإلصػدار نفػس مسػتوى الضػماف عمى أي مف أصوؿ أو ممكيات الجية المص
 . مشابيةالخرى األدوات األسندات أو بالتساوي ومصنؼ بنفس المرتبة مثؿ ال

 

 الفائدة -4
 [●] تػاريخاعتبػارًا مػف  )"سػعر الفائػدة"(وفقًا لسعر الفائدة )المحدد أدنػاه(  سنوية فائدة مسنداتلالقيمة االسمية تستحؽ عمى  -أ 

 [●]و [●] بتػاريخ الفائػدة فتػرة نيايػة فػي دفعػات عمػى سنوي ربع وتدفع بشكؿ )"تاريخ اإلصدار"(شاممة ذلؾ التاريخ  2016
(، ويسػتحؽ سػداد أوؿ دفعػة مػف "تػاريخ سػداد الفائػدة"التػواريخ بػػ  ىػذهويشار إلػى كػؿ تػاريخ مػف )مف كؿ سنة  [●]و [●]و

 تػػاريخ سػػداد فائػػدةأو أي تبػػدأ اعتبػػارًا مػػف تػػاريخ اإلصػػدار  التػػيالفتػػرة  تمػػؾ" فتػػرة الفائػػدة" تسػػّمى .2016 [●]الفائػدة بتػػاريخ 
 حجػز تـ إذا إال استردادىا، استحقاؽ تاريخ في السندات عف الفائدة استحقاؽ يتوقؼوتنتيي في تاريخ سداد الفائدة الالحؽ. 

 (.الدفع في إخالؿ يحدث حالة لـ ما أو) السندات تقديـ عند الخطأ طريؽ عف لمسندات االسمية القيمة مبمغ سداد رفض أو
 عنػػد السػػندات لتمػؾ االسػػمية القيمػة كامػػؿ سػداد فيػػو يػتـ الػػذي التػاريخ حتػػى وذلػؾ الفائػػدة اسػتحقاؽ يسػػتمر الحالػة، ىػػذه ففػي
اليػـو السػابع الػذي يمػي  )قبؿ( حتى أو الفائدة، احتساب مدة مف التاريخ ذلؾ يستثنى أف عمى أخرى، مرة السندات تمؾ تقديـ

مرة  السنداتأو بشكؿ مستقؿ( يذكر فيو أنو عند تقديـ  14رقـ  لمشرط)سواًء وفقا  لحامؿ السندتاريخ إرساؿ إخطار رسمي 
بالفعػػؿ عنػػد تقػػديميا مػػرة أخػػرى بالشػػكؿ  السػػنداتأخػػرى بالشػػكؿ المطمػػوب سػػيتـ سػػداد تمػػؾ القيمػػة، شػػريطة أف يػػتـ سػػداد 

   المطموب.
بسػػعر  سػػندعػػف طريػػؽ ضػػرب القيمػػة االسػػمية المسػػتحقة لكػػّؿ سػػند عػػف كػػؿ  دفع بشػػكؿ ربػػع سػػنويت  التػػي سػػائػػدة تحتسػػب الف -ب 

 اربعة.وقسمة الناتج عمى  الفائدة
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فإنو في حاؿ كاف ضروريا احتساب مبمغ الفائدة بالنسبة ألي سػند لفتػرة تقػؿ عػف  (،ب) 4باستثناء ما نص عميو الشرط رقـ  -ج 
 يومًا. 365ب ىذه الفائدة عمى أساس أف السنة تتكّوف مف ، فتحسالفائدة كاممةفترة 

المطبؽ عمى  سعر الفائدة سوؼ يتـ تحديد .(المتغيّرة الفائدة ذات السندات وشروط أحكاـ في فقط البند ىذا يظير سوؼ) -د 
تػػاريخ تحديػػد وذلػػؾ قبػػؿ فتػػرة الفائػػدة المعنيػػة بيػػومي عمػػؿ )" الوكيػػؿ المػػاليسػػنوي مػػف قبػػؿ  ربػػعالمعنيػػة بشػػكؿ  فتػػرة الفائػػدة

بػو اعتبػارًا مػػف  المعمػوؿو  الجيػة الرقابيػةالمعمػف مػف قبػؿ  سػػعر الخصػـمجمػوع عمػى أسػاس يحػدد سػعر الفائػدة  "(.الفائػدة
شػريطة عػدـ تجػاوز إجمػالي سػعر سػنويا،  %[●]زائػد تػاريخ تحديػد الفائػدةظيػرًا بتوقيػت دولػة الكويػت فػي  12:00الساعة 
تػـ تحديػده مػف قبػؿ  سػعر خصػـيؤخػذ بأحػدث ف، تػاريخ تحديػد الفائػدةب سػعر الخصػـ. في حالة تعذر تحديػد % [●]الفائدة 

 السابقة. الفائدة تحديدفترة  عف الوكيؿ المالي
الم طبػؽ عمػى فتػرة الفائػدة  الفائػدةإف سػعر . الثابتػة( الفائػدة ذات السػندات وشػروط أحكػاـ فػي فقط البند ىذا يظير سوؼ) -ِ 

 % سنويًا.[●]المعنية محدد بػ 
 مف 10رقـ  الشرط و 6رقـ الشرط الصمة وذلؾ مع مراعاة  وذ السند مقابؿ تقديـ وتسميـ سنديستحؽ سداد الفائدة عف كؿ  -و 

عػػف تطبيػػؽ البنػػد )د( مػػف  ىػػذه النشػػرة، والتقيػػد بمػػا ورد بيمػػا، شػػريطة أنػػو إذا كػػاف )نتيجػػة ألسػػباب أخػػرى غيػػر تمػػؾ الناتجػػة
، أو إذا كػػاف قػػد تػػـ حجػػز أو رفػػض سػػداد القيمػػة [تػػاريخ اسػػتحقاؽال يصػػادؼ   سػػندأي  تػػاريخ اسػػتحقاؽ( 6رقػػـ  الشػػرط

السػابؽ )وتشػمؿ  ]شػيروتػاريخ   تاريخمف  السندعف طريؽ الخطأ، فإنو يتـ سداد الفائدة المستحقة عف ذلؾ  لمسنداالسمية 
/شير تاريخ اإلصدار أو  المدة ذلؾ التاريخ( السند  ذلؾ( مقابؿ تقديـ الحاؿكوف عميو ت، )وفقا لما [تاريخ وشير في أو  [يـو

 )حسب ما تكوف عميو الحاؿ(. ووقبض قيمتو أو تسميم
 في ىذه الشروط، 

أيػػاـ  وباسػػتثناءأيػػاـ الجمعػػة والسػػبت(  باسػػتثناءأعماليػػا العامػػة فػػي دولػػة الكويػػت ) لمباشػػرة البنػػوؾفيػػو يػػـو تفػػتح  أي يػػـو العمػػؿ""
  العطالت الرسمية. 

مػواؿ ألجػؿ قصػير مػف أل ضاالقتػراالمعروض عمى مؤسسػة إيػداع مرخصػة فػي دولػة الكويػت مقابػؿ  " يعني السعرسعر الخصـ"
مركػػزي، بنػػؾ الكويػػت ال رمػػزعمػػى موقػػع رويتػػرز ) بنػػؾ الكويػػت المركػػزيىػػو مبػػيف: )أ( عمػػى صػػفحة  كمػػا بنػػؾ الكويػػت المركػػزي

تحػؿ محػؿ صػفحة رويتػرز لغػرض عػرض ىػذه المعمومػات، أو  ى"( أو )ب( أي صػفحة أخػر CBKK "DISC RATEالكويػت، 
 )ج( إذا توقفت ىذه الخدمة عف عرض ىذه المعمومات، أي صفحة تعرض ىذه المعمومات عمى أي موقع يقّدـ خدمات مماثمة.

 
 االسترداد والشراء -5

 االسترداد النيائي -أ 
لغائيػا  تػاريخ سػداد فػي بقيمتيػا االسػمية ذات الفائػدة الثابتػة يػتـ اسػترداد السػندات  سػوؼ مسػبقًا،ما لػـ يػتـ اسػتردادىا أو شػرائيا وا 

. [●  بتػػاريخ تػػاريخ سػػداد الفائػػدةفػػي  صػمية المسػػتحقةبقيمتيػػا اال المتغيػػرةذات الفائػػدة اسػػترداد السػندات ويػػتـ  [●  بتػاريخ الفائػػدة
 ىػي كمػا)الجمعية العامة لحاممي السندات بعد موافقة وفقًا الختيار الجية المصدرة المطمؽ يخ االسترداد النيائي تمديد تار  ويجوز
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 يحػؽ لحممػة السػنداتال و  .ذا كانػت واجبػة التطبيػؽىيئػة أسػواؽ المػاؿ إ وكذلؾ موافقة أدناه( مجتمعيف 13في الشرط رقـ  معّرفة
 االستحقاؽ.استرداد السندات قبؿ تاريخ 

 
  ألسباب تتعمؽ بالضريبة االسترداد  -ب 

 ، وألسػػباب خارجػػة عػػفالسػػندات عمػػى عنػػد حمػػوؿ موعػػد سػػداد الدفعػػة التاليػػة المسػػتحقة جيػػة المصػػدرةال فػػي حػػاؿ توجػػب عمػػى
 وإرسػال وبعػد ،في تمؾ الحالة وفقًا لتقديره المنفرد جية المصدرةلم، فإنو يجوز 7 الشرط، سداد أية مبالغ إضافية بموجب اسيطرتي
ىػػذا اإلخطػػار غيػػر  ويكػػوف) 14لشػػرط ا حكػاـيومػػًا وفقػػا أل 60عػػف  تزيػػديومػػًا وال  30حػػاممي السػػندات ال تقػػؿ مدتػػو عػف ل اً إخطػار 

)ولػيس جػزءًا  السػندات جميػع التػاريخ المحػدد لالسػترداد(، ومػع مراعػاة شػروط االسػترداد، أف يسػترد يحػدد أف يجػبقابؿ لالغاء و 
أنػو عمػى  ،)ولكػف باسػتثناء( التػاريخ المحػدد لالسػترداد لغايػةعمييػا  المترتبػةة باإلضػافة إلػى الفائػدة منيا( بقيمتيا االسمية المستحق

 االسترداد في الحاالت التالية: بيذاإرساؿ إخطار  مف الممكف عدـ
االقتطػاع أو الػذي كػاف ذلػؾ  إجػراء الجيػة المصػدرةيتوجب فيو عمػى  الذيتاريخ اليوما مف  90قبؿ ما ال يقؿ عف  .1

 الجيػة المصػدرةفي حاؿ استحقت دفعػة عمػى  وذلؾالحجز إجراء ذلؾ الخصـ أو  الجية المصدرةيتوجب فيو عمى 
 فيما يتعمؽ بالسندات؛ أو

رأي  عػفيمي إلى الوكيؿ المالي: )أ( نسخة  ماعمى تسميـ  العمؿـ أو يولحيف قيامو بتسم ،الجية المصدرة قـتما لـ  .2
 5أي مبمغ عمى النحو المبيف في الشرط  حجزاقتطاع أو خصـ أو  تـ قد ويفيد بأن معتمدي مستقؿ مستشار ضريب

قػػد تػػـ  (أ) وتفيػػد بأنػػ الجيػػة المصػػدرة مػػديريف شػػيادة موقعػػة مػػف قبػػؿ اثنػػيف مػػف عػػأعػػاله، و)ب( نسػػخة  (1)ب()
الجيػػػة مكف تتػػػأف  ودوفأعػػػاله  (1)ب() 5أي مبمػػػغ عمػػػى النحػػػو المبػػػيف فػػػي الشػػػرط  حجػػػزاقتطػػػاع أو خصػػػـ أو 

 تػـ قػد و( أنبالمعقولة المتاحة لو، و) اإلجراءاتطريؽ اتخاذ  عف، كوف عميو الحاؿتوفقًا لما مف تجنبو،  المصدرة
 المبػػيفاالسػػترداد بخطػػار اإل باسػػتثناء)ب( ) 5السػػترداد السػػندات بموجػػب الشػػرط  المسػػبقةجميػػع الشػػروط ب اإللتػػزاـ

 اً كافيػ إضػافي، دلػيالً  أي تػدقيؽدوف إجػراء وب أعاله، المذكوريفالرأي والشيادة  اعتبارأعاله(. ويحؽ لموكيؿ المالي 
لحاممي  افوالشيادة نيائياف وممزم الرأييعتبر في ىذه الحالة  بحيثأعاله، و  المبينةسبقة مستيفاء الشروط الا عمىا

 السندات.
 :ممزمة رقابية متطمبات بفرض تتعمؽ ألسباب االسترداد -ج 

حيػث تكػوف   و استمرارىا في أي وقت الحػؽ لتػاريخ إصػدار السػندات، فرض متطمبات رقابية ممزمة، عند الم صدرةلمجية يجوز 
أو حيػث تخضػع السػندات لتػأثير جػوىري جسػيـ  السػنداتالجية الم صدرة ممزمة ألسباب خارجة عف سيطرتياعمى استرداد كامػؿ 

، عمػػى السػػندات عنػػد حمػػوؿ موعػػد سػػداد الدفعػػة التاليػػة المسػػتحقة ةالجيػػة المصػػدر  يػػوثر عمػػى أحكػػاـ وشػػروط السػػندات، قػػد ت مػػـز
بسداد أية مبالغ إضافية، أو اتخاذ إجػراءات وتػدابير غيػر متوقعػة بموجػب شػروط وأحكػاـ السػندات  سيطرتيا وألسباب خارجة عف

يومػًا وال  30 تقػؿ مدتػو عػف السارية في تاريخ المتطمبات الممزمة، ومػع مراعػاة شػروط اإلسػترداد، إرسػاؿ إخطػار كتػابي مسػبؽ ال
)ويعتبر ذلؾ اإلخطار غير قابؿ لالغاء ويجب أف يتضمف تاريخًا محددًا  14يومًا إلى حاممي السندات وفقا لمشرط  60تزيد عف 

سػتثناء( وليس جزءًا منيا فقػط، بقيمتيػا االسػمية باإلضػافة إلػى الفائػدة المترتبػة لغايػة )ولكػف با السنداتلالسترداد(، استرداد كامؿ 
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)ج(، بػأف تسػّمـ أو  5إرساؿ أي إخطار باالسترداد وفقا ليذا الشػرط  الم صدرة قبؿالتاريخ المحدد لالسترداد. ويتوجب عمى الجية 
عف شيادة موقعة مف قبؿ اثنيف مف أعضاء مجمس اإلدارة في الجية الم صدرة تفيد )أ(  أف تعمؿ عمى تسميـ الوكيؿ المالي نسخة

)باستثناء اإلخطار باالسترداد )ج(  5كؿ مف المتطمبات أو الظروؼ ذات الصمة المشار إلييا في ىذا الشرط رقـ بأنو تـ استيفاء 
فػي  لموكيػؿ المػاليقػد طػرأ وال زاؿ مسػتمرًا فػي تػاريخ الشػيادة. ويحػؽ  المشار إليو أعاله( و)ب( أف فرض متطمبات رقابية ممزمة

اء أي استفسػار أو تػدقيؽ إضػافي، دلػياًل كافيػًا عمػى اسػتيفاء الشػروط المسػبقة المبينػة ىذه الحالة اعتبار ىذه الشػيادة، وبػدوف إجػر 
 .لحاممي السنداتأعاله، وبحيث تعتبر الشيادة في ىذه الحالة نيائية وممزمة 

 

 الشروط ىذه في
 

 والػذيف يشػكموف مجمػس إدارة الجيػة المصػدرة" تعني أعضاء مجمس اإلدارة التنفيذييف وغيػر التنفيػذييف فػي أعضاء مجمس اإلدارة"
 خر.مف وقت آل الجية المصدرة

 

مػػع  ،5بموجػػب ىػػذا الشػػرط  السػػندات" تعنػػي الشػػروط التاليػػة والتػػي يجػػب اسػػتيفاؤىا وتحّققيػػا مػػف أجػػؿ اسػترداد شػػروط االسػػترداد"
فػي االسػترداد  االحؽ في ممارسة حقي جية المصدرةالالذي يعطي  )ج((  5)ب( و 5)بالنسبة لمشرطيف  سببوجوب أف يكوف ال

لدولػة الكويػت  فػي دولػة الكويػت أوتغيير في القانوف أو في الممارسات أو القواعػد المنشػورة نشوء متطمبات رقابية ممزمة أو مرده 
بيػة متطمبػات رقاسػمطة )ب( فػرض أو  فػرض الضػرائب)أ( أو أي جية سياسية أو أي سمطة تابعة ليا أو فييا، يكػوف ليػا سػمطة 

أو تغيير تفسير ذلؾ القانوف أو الممارسات المنشورة أو القواعد، مف قبؿ أي محكمة أو سمطة مخّولػة لمقيػاـ بػذلؾ، وبحيػث  ممزمة
 أو بعده.  بتاريخ اإلصداريصبح التغيير، أو يمكف أف يصبح نافذًا 

 

 شراء السندات( د)
 .أخرى طريقة بأي أوفي السوؽ بأي سعر  السندات، شراء جية المصدرةمليجوز 

 

 لغاء السنداتإ( ذ)
 القسػائـكافػة  وكػذلؾ( أعػاله، دبموجػب الفقػرات )أ( إلػى ) جيػة المصػدرةال مػف قبػؿ ادىاسػتردايػتـ  تػيالالسػندات يتـ إلغاء كافػة 

 وال يجوز إعادة بيعيا أو إعادة إصدارىا. اً غير المستحقة المرفقة بيا فور 
 

 سداد الدفعات -6
 القسائـيتـ سداد الفائدة مقابؿ تقديـ وتسميـ  أو، السندات مقابؿ تقديـ وتسميـ ة، والفائدلمسنداتاالسمية القيمة يتـ سداد   -أ 

حامػؿ أو  السػندحامػؿ آخر بناًء عمػى اختيػار  وكيؿ سداد، أو في مقر أي لموكيؿ الماليالمحدد  المقرذات الصمة في 
إمػا عػف طريػؽ التحويػؿ إلػى حسػاب بنكػي خػاص بػو، أو  السػند حامػؿلما يقػرره  ويتـ سداد تمؾ الدفعات وفقاً  .القسيمة

الكويت، مع مراعاة أية قوانيف أو لوائح ضريبية محمية أو غيرىا ممػا  دولةبموجب شيؾ مسحوب عمى بنؾ مرخص في 
 .7رقـ  الشرط يكوف واجب التطبيؽ عمى سداد تمؾ الدفعات وذلؾ مع عدـ اإلخالؿ باألحكاـ المنصوص عمييا في
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 وكػالء سػداد/أو تعيػيف و وكيؿ سػدادأو أي  الوكيؿ الماليفي أي وقت استبداؿ أو إنياء تعيػيف  جية المصدرةلميجوز   -ب 
، لموكيؿ الماليوسوؼ يتـ نشر إخطار بإجراء أي تغيير  إضافييف أو آخريف، أو القياـ بأي مف اإلجراءات السابقة معًا.

 لمشػرطسػداد إضػافييف، أو أي تغييػر فػي مكػاتبيـ المحػددة، وذلػؾ وفقػا  أو تعيػيف وكػالء وكالء السػدادأو أي تغيير في 
 .14رقـ 

، وذلػؾ تحػت طائمػة السػنداتغيػر المسػتحقة المتعمقػة بتمػؾ  القسػائـ بيا كافػة ةً لالسترداد مصحوب السندات يتعيف تقديـ  -ج 
ويػػتـ سػػداد أي دفعػػة يػػتـ  .غيػػر مسػػتحقة تػػـ فقػػدانيا مػػف المبمػػغ المتوجػػب سػػداده قسػػيمة اقتطػػاع القيمػػة االسػػمية أليػػة

المفقػػودة فػػي أي وقػػت قبػػؿ انتيػػاء مػػدة خمػػس القسػػيمة اسػتقطاعيا مػػف المبمػػغ األصػػمي بيػػذه الطريقػػة عنػػد تقػديـ وتسػػميـ 
 .القسيمة(لسداد قيمة تمؾ  7رقـ  الشرطسنوات بعد التاريخ المعني )وفقا لمتعريؼ المحدد لذلؾ التاريخ في 

 يػـو عمػؿ فائػدة،سػواء كػاف مبمغػا أصػميا أو مبمػغ  السػنداتسداد أي مبمغ ناتج عف في حاؿ لـ يصادؼ تاريخ استحقاؽ  -د 
التػالي، كمػا لػف  يػـو العمػؿفي مكػاف السػداد إال فػي  السندذلؾ  لحامؿفي أي مكاف، فإنو لف يتـ سداد المبمغ المستحؽ 

"بيـو العمؿ" في ىذه الفقػرة )وفػي ويقصد  يكوف مستحقًا ألي فائدة إضافية أو أي مبمغ آخر ناتج عف مثؿ ذلؾ التأخير.
لممارسػة أنشػطتيا فػي المكػاف المحػدد لمسػداد، وفػي حػاؿ كػاف السػداد سػيتـ عػف  ؾفيػو البنػو ( أي يـو تفػتح 8الشرط رقـ 

طريؽ تحويؿ إلى حساب بنكي وفقًا لما ىو مشار إليو في الفقرة )أ( أعاله، يقصػد بيػـو العمػؿ اليػـو الػذي يػتـ فيػو تنفيػذ 
 الكويت والمكاف المحدد لمسداد. دولةعمميات العمالت األجنبية في كؿ مف 

 

 الضرائب  -7
بسػػداد كافػػة دفعػػات المبػػالغ اإلسػػمية والفوائػػد دوف حجػػز أو اقتطػػاع لحسػػاب أيػػة ضػػرائب أو رسػػـو أو  لجيػػة المصػػدرةاقـو تسػػ 

"( تفرض أو تقّرر أو تحّصػؿ فػي دولػة الكويػت أو فػي أي سػمطة سياسػية الضرائبتكاليؼ حالية أو مستقبمية أيًا كانت طبيعتيا )"
ائب، إال إذا كاف مثؿ ذلؾ اإلقتطاع أو الحجز أو التقرير أو التحصيؿ مفروضػًا بحكػـ أو أي سمطة فييا تممؾ سمطة فرض الضر 

بسداد تمؾ المبالغ المقتطعة وفقًا لما يكوف ضروريًا بحيث تكوف المبالغ الصافية  جية المصدرةالقـو تالقانوف. وفي تمؾ الحالة، س
حجز أو اإلقتطاع، معادلة لممبالغ التػي كػانوا سيحصػموف عمييػا بعد ذلؾ ال القسائـ حامموأو  السندات حامموالتي يحصؿ عمييا 

وفقًا لما يكوف عميو الوضع، في حالػة عػدـ وجػود مثػؿ ذلػؾ الحجػز أو اإلقتطػاع. ويسػتثنى مػف ذلػؾ أنػو  القسائـأو  السنداتمف 
 في حاؿ تقديميـ لمسداد: القسائـأو  بالسنداتبسداد تمؾ المبالغ اإلضافية المتعمقة  ةممزم جية المصدرةالكوف تلف 
 

)أو نيابًة عنيما( والذي يكوف مسؤواًل عف دفع تمؾ الضػرائب أو الرسػـو المترتبػة  حامؿ القسيمةأو  حامؿ السندمف قبؿ  ( أ)
مػع دولػة الكويػت تجعمػو خاضػعًا  القسػائـأو  السػندات، وذلػؾ بسػبب وجػود صػمة لحامػؿ تمػؾ القسػيمةأو  السند عمػى

 .القسيمةأو  السنداتس فقط نتيجة لمجرد امتالكو لتمؾ لتمؾ الضرائب والرسـو ولي
أو  لحامػػؿ السػػندباسػػتثناء الحػػاالت التػػي كػػاف يحػػؽ فييػػا  التػػاريخ المعنػػي،أو بعػػد مػػرور أكثػػر مػػف ثالثػػيف يومػػًا بعػػد  ( ب)

البالغػة السػتالـ المبػالغ فػي غضػوف تمػؾ المػدة  القسيمة، أو السنداستالـ تمؾ المبالغ اإلضافية لو قاـ بتقديـ  القسيمة
 يومًا.  30
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" في ىذه النشرة أي تاريخ مػف التػواريخ التاليػة، أييمػا يحػؿ الحقػًا: )أ( تػاريخ أوؿ اسػتحقاؽ لػذلؾ السػداد، لتاريخ المعنييقصد بػ "ا
اسػتالـ لـ يستمـ كامؿ المبالغ المستحقة الدفع في تاريخ ذلؾ اإلستحقاؽ أو قبمو، التاريخ الذي تـّ فيو  وكيؿ السدادو)ب( إذا كاف 

. وتعتبػر أي إشػارة فػي ىػذه الشػروط لممبمػغ اإلسػمي أو 14كامؿ تمؾ المبالغ ونشػر إخطػار فػي ىػذا الخصػوص وفقػًا لمشػرط رقػـ 
 ، بمثابة إشارة ألية مبالغ إضافية قد يستحؽ سدادىا بموجب ىذا الشرط.بالسنداتالفائدة فيما يتعمؽ 

 

 اإلخالؿ حاالت -8
 "(:حالة اإلخالؿالتالية )ويشار إلييا بمصطمح " في حالة حدوث أي مف حاالت اإلخالؿ ( أ)

 
جيػة الفػي تػاريخ اسػتحقاقيا أو عػدـ سػداد  لمسػنداتألي مػف القيمػة اإلسػمية  الجيػة المصػدرةعدـ السداد: عدـ سداد  (1)

 ( أياـ عمؿ مف تاريخ استحقاقيا، أو5وذلؾ خالؿ مدة خمسة ) لمسنداتألية فائدة بالنسبة  المصدرة
 

 . جية المصدرةالأو بحؿ بتصفية نافذ : في حاؿ صدور أمر أو اتخاذ قرار المصدرةجية التصفية  (2)
 

( أعػاله، واسػتمرارىا، فإنػو ال يحػؽ 1)أ()8المشار إلييا في الشرط رقػـ  حاالت االخالؿعندئذ، وعند وقوع أي مف  ( ب)
ثبػات حقػوقيـ والمطالبػة وا   جية المصػدرةالإال التقدـ بدعوى لممحكمة يطالبوف بموجبيا بتصفية  لحاممي السندات

المنصػوص عمييػا فػي الشػرط رقػـ  اإلخػالؿ حػاالتمػف أيػًا  . وعنػد وقػوعجية المصػدرةالبيا في إجراءات تصفية 
. ولػف جية المصدرةالسوى إثبات مديونيتيـ في إجراءات تصفية  السندات لحاممي( أعاله، فإنو لف يحؽ 2)أ()8

، بما فػي حالة اإلخالؿالؼ المشار إلييا أعاله( عند وقوع أي )بخ لحاممي السنداتأخرى  قوؽيكوف ىناؾ أي ح
. وال السػنداتلممطالبػة بالمبػالغ المتوجبػة عػف  جيػة المصػدرةالذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، حؽ مقاضػاة 

أو أي طمػب متعمػؽ بإثبػات المديونيػة والمطالبػة بيػا خػالؿ  اوتصػفيتي جيػة المصػدرةاليجوز تقديـ أي طمب لحؿ 
واسػػتمرارىا، إال مػف قبػػؿ  حالػػة اإلخػالؿنتيجػػة وقػوع  حػػاممي السػنداتمػػف قبػؿ  جيػػة المصػدرةالإجػراءات تصػفية 

. وال يجػوز ألي مػف حػاممي السػنداتفيمػا بعػد( نيابػة عػف  13)كما ىي معرفة في الشػرط حاممي السندات  ىيئة
 بشكؿ منفرد. اوتصفيتي جية المصدرةالطمب لحؿ ي أبالتقدـ  تحاممي السندا

 
 عدـ جواز المقاصة -9

وناشػ   الجيػة المصػدرة قبػؿال يجوز ألي مف حاممي السندات إجراء المقاصة أو المطالبة بإجرائيا بيف أي مبمغ مسػتحؽ لػو مػف 
عمػػى أنػػو قػػد تنػػازؿ عػػف كافػػة حقوقػػو المتعمقػػة عػػف أو متعمػػؽ بالسػػندات. ويعتبػػر كػػؿ مػػف حػػاممي السػػندات باعتبػػاره حامػػؿ لمسػػند، 

 بالمطالبة بالمقاصة.
 

 سقوط الحؽ بالتقادـ -11
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التػاريخ يتقادـ الحؽ في استالـ القيمة االسمية لمسند خالؿ فترة عشػرة أعػواـ، وكػذلؾ قيمػة القسػائـ خػالؿ فتػرة خمسػة أعػواـ، مػف 
 (.7رقـ  الشرط)كما ىو معرؼ في  المعني

 
 السدادالوكيؿ المالي ووكيؿ  -11

عمػى كونػو الوكيػؿ المػالي ووكيػؿ )وكػالء( السػداد ، يقتصػر عمػؿ اتفاقية الوكالة المالية ووكالة السدادفي إطار عممو بموجب 
أو حػاممي السػندات تجػاه أو مػع  اتفاقيػة عيػدةعالقػة وكالػة أو كمػا ال تػربطيـ أي ، وال يتحممػوف أي التػزاـ صػدرةالجية الموكيؿ 

 .حاممي القسائـ
 

أو  حاممي السػنداتمف قبؿ أطرافيا وذلؾ دوف حاجة لمحصوؿ عمى موافقة  اتفاقية الوكالة المالية ووكالة السدادتعديؿ ويجوز 
لغرض توضيح أي غموض أو شرط يشوبو خمػؿ أو نقػص أو لتصػحيح أي خطػأ واضػح، أو تعػديميا بأيػة طريقػة  حاممي القسائـ

مثػؿ  يػؤّثر، وعمػى أال القسػائـأو  السػنداتعمى أال يتعارض ذلؾ مػع أحكػاـ  يراىا أطراؼ تمؾ االتفاقية ضرورية أو مرغوب فييا
وكيػؿ أو  الوكيػؿ المػاليأو  القسػائـ حػامميأو حػاممي السػندات ذلؾ التعديؿ في رأي ىؤالء األطراؼ بشكٍؿ سمبي عمػى مصػالح 

 . )وكالء( السداد
 والقسائـ السنداتاستبداؿ  -15

لمتمػػؼ أو فػػي حالػػة محػػو محتوياتيػػا أو فػػي حالػػة السػػرقة أو فقػػدانيا، فإنػػو يجػػوز  القسػػائـأو  السػػنداتفػػي حالػػة تعػػرض أي مػػف 
جيػة ال و الوكيػؿ المػاليفػي دولػة الكويػت )أو فػي اي مقػر آخػر أو مقػار أخػرى وفقػًا لمػا يقػرره  الوكيؿ المالياستبداليا في مقػر 

أو  السػندمقابػؿ قيػاـ الطػرؼ الػذي يطمػب اسػتبداؿ  (، وذلػؾ14مػف وقػت ألخػر، ويػتـ اإلخطػار بػو بموجػب الشػرط رقػـ  المصدرة
وتقػػديـ  القسػػيمةأو  السػػندبسػػداد المصػػروفات الخاصػػة بػػذلؾ، مػػع مراعػػاة تمػػؾ الشػػروط الخاصػػة بإثبػػات مػػا تعػػرض لػػو  القسػػيمة

التػي  القسػائـو أ السػنداتفػي الحػدود المعقولػة. كمػا يتعػيف تسػميـ  جية المصػدرةالطمبو تالتعويض وبراءة الذمة الالزمة وفقًا لما 
 البديمة عنيا. القسائـأو  السنداتقبؿ إصدار  إلى الوكيؿ المالي تعرضت لمتمؼ أو التي محيت محتوياتيا

 السنداتىيئة حاممي  -13
 7رقػـ مػف الفصػؿ الثػاني عشػر مػف الكتػاب الحػادي عشػر الالئحػة التنفيذيػة المعدلػة لمقػانوف  52-12إلػى  41-12المواد تنص 
( لسػػنة 72والصػػادرة بموجػػب القػػرار رقػػـ )اء ىيئػػة أسػػواؽ المػػاؿ وتنظػػيـ نشػػاط األوراؽ الماليػػة وتعديالتػػو، بشػػأف إنشػػ 2010لسػػنة 
. ويػػتـ تشػػكيؿ ىػػذه الييئػػة ذاتػػو لاصػػدار تنتمػػيالمصػػدرة والتػػي  السػػندات لحػػامميعمػػى أّف تشػػّكؿ بموجػػب القػػانوف ىيئػػة  ،2015

فػػي نظاميػػػا  الييئػػة. تحػػدد حقػػوؽ والتزامػػػات السػػندات حػػػاممي، بيػػدؼ الػػػدفاع عػػف حقػػوؽ "الييئػػة"( )ويشػػار إلييػػا فيمػػا بعػػػد بػػػ
 .وكالء السدادوكؿ مف  الوكيؿ المالياألساسي، ويجوز اإلطالع عمى النص الكامؿ لذلؾ النظاـ في الوقت المناسب في مقر 

مصػمحتيـ وممارسػة الحقػوؽ والمطالبػػات، سػوّية بمػا يحقػؽ  حػػاممي السػنداتفػي توحيػد وجمػع  الييئػة إنشػاء ويتمثػؿ الغػرض مػف
حػاممي وحػدىا عمػى الػدفاع عػف مصػالح  الييئػةسػوؼ تعمػؿ و . بالسػنداتوالضمانات المشتركة )الحالية والمستقبمية( فيما يتعمػؽ 

أف يتصرؼ بشكؿ منفرد لممارسة أو تحقيؽ تمؾ الحقػوؽ والمطالبػات وذلػؾ  حاممي السندات، وبحيث ال يسمح ألي مف السندات
عمػى حقػوؽ والتزامػات ووجػود  تؤثر. وتالفيًا لمشؾ، فإف حدوث أي حالة إخالؿ لف حالة إخالؿلّرغـ مف حدوث أو استمرار أي با
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تمت الػدعوة إليػو وعقػده  حاممي السنداتييئة لوالمستقبمية( المتخذة في أي اجتماع  سابقةييئة، وسوؼ تكوف جميع القرارات )الال
دارتو حسب األصوؿ، ممزمًة ل  . حاممي السنداتجميع وا 

 
دعو تػالػذي  الييئػةسالفة الذكر. ويتـ انتخاب ذلؾ الممثؿ فػي اجتمػاع ال الموادمف قبؿ ممثؿ يعيف طبقًا ألحكاـ  الييئة يتـ إدارةو 

 .لمييئةإلى انعقاده لذلؾ الغرض والعتماد النظاـ األساسي  الجية المصدرة
 

 اإلخطارات -14
محميتػػيف  يػػوميتيف تيففيإذا تػػـ نشػػرىا فػػي صػػح حػػاممي السػػنداتأنيػػا قػػد سػػممت بصػػورة رسػػمية إلػػى  تعتبػػر اإلخطػػارات ( أ

. ويعتبػػر اإلخطػػار نافػػذًا مػػف تػػاريخ النشػػر فػػي ىػػذه بورصػػة الكويػػتفػػي و فػػي دولػػة الكويػػت ذات توزيػػع واسػػع رئيسػػيتيف 
ذا تػػـ نشػػر اإلخطػػار أكثػػر مػػف مػػرة،  الصػػحؼ الرئيسػػية.  فػػي المػػرة رسػػؿ فػػي تػػاريخ النشػػر يعتبػػر أف اإلخطػػار قػػد أوا 

 األولى. 
 :اإلخطارات بصورة رسميةباإلضافة، يتـ تسميـ  ( ب

i. ،عف طريؽ البريد المسجؿ مع إشعار باالستالـ 
ii.  ،عف طريؽ البريد اإللكتروني 
iii. عف طريؽ الفاكس، أو 
iv. .عف طريؽ التسميـ باليد 

 
ألحكػاـ الشػرط  تػـ إرسػالو إلػى حػاممي السػندات وفقػاً  الػذيخطػار اإلحػاممي القسػائـ بمحتويػات  أنو قد تـ إخطػار يعتبر ( ت

 .14رقـ 
 

 واالختصاص القضائيالقانوف الواجب التطبيؽ  -15
وكافة الوثائؽ األخرى المتعمقة بيا لقػوانيف دولػة الكويػت وتفسػر وفقػًا ليػا. وتكػوف محػاكـ دولػة الكويػت  القسائـو السنداتتخضع 

 ما يتعمؽ بيا.  أو القسائـأو  السنداتأي نزاع ينشأ عف ىي المحاكـ ذات اإلختصاص القضائي لمنظر في 
 

ظيػر كػؿ سػند وبشػكؿ  عمػى، فػي نيايػة الشػروط المطبوعػة المسػجمة عنػاوينيـسوؼ تظير أسماء الوكيؿ المالي ووكػالء السػداد و 
 . النشرةنيائي، كما تبدو بظير ىذه 
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 موجز أحكاـ السندات الممثمة في شكؿ السند الشامؿ
 

 إلى اإلشارة مع ،الشاممةتمثميا ىذه السندات  التي السندات عمى التي تنطبؽالخاصة  األحكاـ بعضالشاممة  السندات تتضمف
 بيػاف يمػي وفيمػا. النشػرة ىػذه فػي عمييػا المنصػوص السػندات وأحكػاـ شروطفي تأثير  تعدؿالخاصة  األحكاـ تمؾ مف البعض أف

 قسػائـدوف اسػمي  سػند شػامؿ بموجػب السندات ذات الفائػدة الثابتػةيتـ إثبات   .الشاممة السندات في الواردة األحكاـ تمؾ آثار
 قسػائـ دوفاسمي  سند شامؿ بموجب السندات ذات الفائدة المتغيرةوسوؼ يتـ إثبات كحد أقصى  .د.ؾ مميوف [●]فوائد بقيمة 

واإليػػداع  وكيػػؿ المقاصػػةلحسػػاب المكتتبػػيف لػػدى  سػػند شػػامؿوسػػوؼ يػػتـ إيػػداع كػػؿ  كحػػد أقصػػى .د.ؾ مميػػوف [●]بقيمػػة  فوائػػد
، فإنػو شػاممةسػندات مثبتػة بموجػب  السػندات. وطواؿ الفترة التي تكوف فييا 2016 [●]بحموؿ تاريخ و أبتاريخ وتسجيمو باسمو، 

 .الجيةوفقًا لمقواعد واإلجراءات المطبقة لدى ىذه  وكيؿ المقاصة واإليداعمف خالؿ  السنداتيجوز نقؿ ممكية تمؾ 
فرديػة نيائيػة وذلػؾ فػي الحػاالت التاليػة: )أ( إذا  سػندات قابمة لممبادلة كميًا وليس جزئيػًا بشػيادات السندات الشاممةوسوؼ تكوف 
 عػػف مباشػػرة واإليػػداع المقاصػػة وكيػػؿ، )ب( إذا توقػػؼ السػػندات وشػػروط أحكػػاـ مػػف 6 الشػػرطمسػػتحقًا بموجػػب  سػػندأصػػبح أي 
تصمة )باستثناء حاالت العطالت الرسمية وما شابو ذلؾ( أو أعمف عف نيتو في التوقؼ عػف العمػؿ، عمؿ م اً يوم 14أعمالو لفترة 

يػػر يطػػرأ عمػػى أيػػة قػػوانيف أو ينتيجػػة ألي تغ  ألي ميػػزة المصػػدرة الجيػػة تأو إذا توقػػؼ بالفعػػؿ عػػف مباشػػرة أعمالػػو، )ج( إذا فقػػد
 وكيػػؿر فػػي تفسػػيرىا مػػف قبػػؿ الجيػػات الرسػػمية المعنيػػة( أو نتيجػػة لحػػدوث تعػػديؿ فػػي طريقػػة ممارسػػة يػػلػػوائح )أو حػػدوث أي تغي

يػػـو شػػيادات سػػندات نيائيػػة. وألغػػراض ىػػذه الفقػػرة، " شػػكؿ السػػنداتلعممػػو والتػػي لػػـ تكػػف لتحػػدث لػػو اتخػػذت  واإليػػداع المقاصػػة
أيػاـ  وباسػتثناءأيػاـ الجمعػة والسػبت(  باسػتثناءفي دولػة الكويػت )أعماليا العامة  لمباشرة البنوؾيـو تفتح فيو  أييقصد بو  العمؿ"

 العطالت الرسمية.
فإنػػو يجػػوز تسػػميـ اإلخطػػارات التػػي يتعػػيف إرسػػاليا إلػػى ، وكيػػؿ المقاصػػة واإليػػداعلػػدى  بالسػػندات الشػػاممةوطػػواؿ فتػػرة اإلحتفػػاظ 

 شػروطحكػاـ و ألالكويػت وفقػًا  دولػة تنشػر أيضػًا فػيوذلػؾ طالمػا كانػت اإلخطػارات  وكيؿ المقاصة واإليداعإلػى  حاممي السندات
 .النشرة ىذه في المحددة السندات

باإلضػافة  لمسػنداتالشخص الوحيد الذي يحؽ لو استالـ القيمػة االسػمية بأنو  السندات الشاممةالشخص المسجمة باسمو يعتبر  
 السػنداتمػف  سػندويتعػيف عمػى كػؿ شػخص صػاحب حػؽ فػي أي  السػندات الشػاممة.التي تمثميا  بالسنداتإلى الفائدة الخاصة 

إلػى لجيػة المصػدرة اسػددىا تفقط الستالـ حصتو مػف كػؿ دفعػة  وكيؿ المقاصة واإليداعأف يراجع  السندات الشاممةالتي تمثميا 
 .المعني الشامؿالسند الشخص المسجؿ باسمو 

مقابػؿ تقػديـ  السػندات الشػاممةالتػي تمثميػا  بالسػنداتا، فيمػا يتعمػؽ وسوؼ يتـ سداد دفعات المبالغ االسمية أو الفائػدة، أو كمييمػ
 أصػؿ، فإنػو يػتـ تسػميـ بالسػنداتلمتأشير عميو بما يفيد ذلؾ. وفي حالة عدـ استحقاؽ أية مبػالغ أخػرى فيمػا يتعمػؽ  السند الشامؿ
مػف أو الوكيػؿ المػالي مػف قبػؿ  بالسند الشػامؿ. وسوؼ يتـ التأشير بكؿ دفعة عمى الجدوؿ المرفؽ لموكيؿ الماليالسند الشامؿ 

 .ينوب عنو
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 استخداـ عوائد اإلصدار

، وسػيتـ اسػػتخداـ السػػندات دينػار كػػويتي 25,000,000 السػػنداتي سػػيتـ تحصػػيميا مػف إصػػدار تػسػوؼ تبمػػغ العوائػد اإلجماليػػة ال
. 2016ديسػمبر  19كػويتي اسػتحقاؽ دينػار  2200000000مػف ضػمنيا سػداد سػندات بقيمػة و  لمشػركةلتمويػؿ األغػراض العامػة 
مػػف  السػػنداتالمصػػروفات المتعمقػػة بإصػػدار  وبعػػض وكيػػؿ االكتتػػاب ووكيػػؿ البيػػع والمستشػػار المػػاليوسػػيتـ اسػػتقطاع عمػػوالت 

يوضػح الجػدوؿ التػالي و  .السػنداتمسؤولية كافػة التكػاليؼ المتعمقػة بإصػدار الجية المصدرة . وتتحمؿ لمسنداتالعوائد اإلجمالية 
 :السنداتتفاصيؿ االستخدامات التقديرية لعوائد 

 
 المبمغ )د.ؾ( االستخدامات

 24,700,000 لمشركة  األغراض العامة
 300,000  السندات تكاليؼ إصدار

 2500000000 اإلجمالي 
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 الجية المصدرةوصؼ أعماؿ 

 التأسيس 

 17فػػي  "(" أو "الشػركةالجيػػة المصػدرةأو " "المركػز"المركػز المػػالي الكػويتي ش.ـ.ؾ.ع. )ويشػار إليػػو فيمػا بعػد بػػػ  ت شػركةتأسسػ
بدولػػػة الكويػػػت،  1960/  15كشػػػركة كويتيػػػة مسػػػاىمة مقفمػػػة بمقتضػػػى احكػػػاـ قػػػانوف الشػػػركات التجاريػػػة رقػػػـ  1974اغسػػػطس 

 وبنػػػؾ الكويػػػت ىيئػػػة أسػػػواؽ المػػػاؿوتخضػػع ألنظمػػػة ولػػػوائح  21330تجػػػاري رقػػػـ  والصػػػناعة بسػػػجؿومسػػجمة لػػػدى وزارة التجػػػارة 
 . بدولة الكويت المركزي

 التاريخ

 ش.ـ.ؾ.ع. أسس المغفور لو الشيخ عمي صباح السالـ الصباح مع نخبة مف المستثمريف الكويتييف شركة المركز المالي الكػويتي
خدمات مالية متطورة لمواكبة األسواؽ العالمية وفتح النافذة لممستثمر الكويتي عمى األسواؽ  توفير، بيدؼ 1974عاـ  ("المركز")

 .الكويت إلى مركز مالي دولة العالمية وتأسيس النواة األولى لتحويؿ
نػؾ عمى مر السػنوات فػي إطػالؽ أدوات اسػتثمارية فػي السػوؽ المحمػي وفػي أسػواؽ جديػدة، مػف بينيػا تأسػيس أوؿ ب المركزونجح 

مػف  انطالقػانشاطو االسػتثماري العقػاري  ءوبد ،1976استثماري في كوريا الجنوبية بالتعاوف مع "ىيونداي لميندسة واإلنشاء" عاـ 
 1979فضػاًل عػف االسػتحواذ عمػى حصػة رئيسػية فػي بنػؾ لبنػاف والكويػت عػاـ  ،1978لوس أنجموس فػي الواليػات المتحػدة عػاـ 

  .االستثمارية والصناعية والعقارية محمًيا ودولًياوالمساىمة في العديد مف األنشطة 
 

وبنػاء  وعندما بدأت دولة الكويت مرحمة إعادة اإلعمار بعد التحرير مف الغزو العراقي، برزت فرص واعػدة فػي مجػاؿ االسػتثمار.
مميػػوف  40دينػػار كػػويتي إلػػى نحػػو  مميػػوف 3.5بإعػػادة ىيكمػػة رأسػػماؿ الشػػركة المػػدفوع ورفعػػو مػػف  المركػػزعميػػو، قػػاـ مجمػػس إدارة 

خطة طموحة لتقديـ خػدمات ماليػة وتمويميػة متطػورة  المركزوأطمؽ  1997في  بورصة الكويتوأدرجت الشركة في  .كويتي دينار
  أفضؿ الممارسات العالمية.باتباع طامحا إضافة إلى االستثمار المباشر وغير المباشر، وتأسيس الصناديؽ االستثمارية والعقارية 

 المقر الرئيسي

دولػػة الكويػػت.  ،13095الصػػفاة  ،23444يقػػع المقػػر الرئيسػػي لمشػػركة فػػي مبنػػى الػػدعيج، شػػارع مبػػارؾ الكبيػػر، القبمػػة، ص ب 
 بدولة الكويت. والصناعة في وزارة التجارة 21330، والسجؿ التجاري لمشركة رقـ  8000 2224 965+ىاتؼ 

 االغراض وفقًا لمنظاـ االساسي

 :يأتيالتي تأسست مف أجميا الشركة ىي القياـ بما  غراضألا

سػػتيراد والتصػػدير عػػف طريػػؽ التسػػميؼ المباشػػر أو بواسػػطة قبػػوؿ التحػػويالت المسػػحوبة عمػػى الشػػركة إلتمويػػؿ عمميػػات ا .1
 الوساطة فى تأميف التسييالت المصرفية لمعمالء فى الكويت والخارج.لى إضافة إلبا قصيرة،جاؿ أل
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بػػيف جميػػرة المقرضػػيف والمقترضػػيف والقيػػاـ بأعمػػاؿ الوكالػػة المعتمػػدة لعمميػػات الػػدفع الناشػػئة عػػف القيػػاـ بوظيفػػة الوسػػيط  .2
 وراؽ المالية نيابة عف العمالء. ألحفظ الى إ ضافةإلجؿ، باألاوراؽ المالية المتوسطة والطويمة ألاصدار ا

 ارجيا. جنبى وسوؽ المعادف الثمينة داخؿ الكويت وخسوؽ القطع األ فيالتعامؿ والمتاجرة  .3

عمػػاؿ االسػػتثمارية وتقيػػيـ المشػػاريع نيابػػة عػػف العمػػالء وتقػػديـ المشػػورة الماليػػة والفنيػػة ليػػـ قبػػؿ اتخػػاذ القػػرارات ألالقيػػاـ بػػا .4
 المتعمقة بتمويؿ المشاريع. 

مػو القياـ بكافة الخدمات التى تساعد عمػى تطػوير وتػدعيـ قػدرة السػوؽ الماليػة والنقديػة فػى الكويػت وتمبيػة حاجاتػو وذلػؾ ك .5
ويجػوز لمشػركة أف يكػوف ليػا مصػمحة   تعميمات.أو  إجراءاتمف  المركزيفى حدود القانوف وما يصدر عف بنؾ الكويت 

 فػػيقػػد تعاونيػػا عمػػى تحقيػػؽ أغراضػػيا  التػػيشػػبيية بأعماليػػا أو  تػػزاوؿ أعمػػاالً  التػػيوجػػو مػػع الييئػػات  بػػأيأو أف تشػػترؾ 
 بيا.خارجيا وليا أف تشترى ىذه الييئات أو تمحقيا  فيالكويت أو 

سػػػتيالكية والقيػػػاـ بعمميػػػات التمويػػػؿ عمػػػى أسػػػاس اليػػػامش والمتعمقػػػة بعمميػػػات إلتقػػػديـ القػػػروض الشخصػػػية والتجاريػػػة وا .6
سػػتثمارية إلسػواؽ المحميػة والعالميػػة وتػداوؿ العمػالت وكػذلؾ عمميػات التمويػػؿ المرتبطػة بػرىف المحػافظ األسػتثمار فػى اإلا
 وراؽ المالية والقياـ بعمميات التمويؿ والوساطة فى العمميات التجارية الدولية والمحمية. ألوا

  بيا.ممارسة كافة أعماؿ الوساطة المالية والسمسرة المتعمقة  .7

قتصػػادية مػػف صػػناعية وعقاريػػة وزراعيػػة وخػػدمات وغيرىػػا سػػواء بطريػػؽ مباشػػر أو إلسػػتثمار فػػى مختمػػؼ القطاعػػات اإلا .8
نشػطة المػذكورة أو امػتالؾ المشػروعات ألىذه الشركات المتعمقة بػا بتأسيسة فى الشركات القائمة أو القياـ خالؿ المساىم

 التى تحقؽ ذلؾ. 

مشػػركات والييئػػات الحكوميػػة فػػى ىػػذا لسػػيـ والسػػندات ألوراؽ الماليػػة مػػف بيػػع وشػراء األالقيػاـ بالعمميػػات الخاصػػة بتػػداوؿ ا .9
 ستثمارية. إلالمتحفظ وتنويع محافظيا ا ستثمارإلالمجاؿ بمبدأ ا

دارةسػػػتثمار إلامنػػػاء أالقيػػػاـ بوظػػػائؼ  .10 قتػػػراض إلسػػػتثمارية لحسػػػاب الغيػػػر ومػػػا يتطمػػػب ذلػػػؾ مػػػف عمميػػػات اإلالمحػػػافظ ا وا 
 قراض.إلوا

دارة إنشاء .11   االستثمارية.الصناديؽ  وا 

 استثمار(.تقديـ االستشارات االستثمارية المتعمقة باألوراؽ المالية مقابؿ عمولة )مستشار  .12

وراؽ الماليػػة مػػف المصػػدر أو حميفػػو لغػػرض األعػػرض أو بيػػع أوراؽ ماليػػة لصػػالح مصػػدرىا أو حميفػػو أو الحصػػوؿ عمػػى  .13
 دارة االصدار(.إالتسويؽ )إعادة 

 

التنفيذية وقراراتيا وتعميماتيػا  والئحتوالتنفيذية وأحكاـ قانوف ىيئة أسواؽ الماؿ  والئحتومع مراعاة أحكاـ قانوف الشركات وتعديالتو 
عماؿ السابؽ ذكرىا فى دولة الكويت وفى الخارج ألوأحكاـ قانوف البنؾ المركزى ولوائحو وقراراتو وتعميماتو يكوف لمشركة مباشرة ا

 بصفة أصمية أو بالوكالة. 

 رة. مشابية أو مكممة أو الزمة أو مرتبطة بأغراضيا المذكو  ويجوز لمشركة أف تمارس أعماالً 



28 
 

 اإلدراج

 .1997ابريؿ  7بتاريخ  بورصة الكويتفي المركز سيـ أإدراج تـ 

 والمدفوع  والمصدر رأس الماؿ المصرح بو

مقسػػػػػـ عمػػػػػى  كػػػػػويتي،دينػػػػػار  48,080,175والمػػػػػدفوع  والمصػػػػػدر بػػػػػو ، بمػػػػػغ رأس المػػػػػاؿ المصػػػػػرح2016يونيػػػػػو  30كمػػػػا فػػػػػي 
 فمس لمسيـ.  100أسمية سيـ بقيمة  480,801,747

 المساىميف

مػف األسػيـ المدرجػة بشػكؿ مباشػر وغيػر مباشػر فػي شػركة أكثػر  وأ% 5كبػار المسػاىميف الػذيف يممكػوف  التػالي الجػدوؿ يوضػح
 :2016 أكتوبر 13المركز المالي الكويتي )ش.ـ.ؾ.ع( كما في 

 
 جدوؿ كبار المساىميف

 % فأكثر5المستفيد المالؾ حصة  %() الممكيةنسبة  المساىـ
حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

  المستفيد
 - - 23.449 ش.ـ.ؾ.ـ. لالستثمارشركة استراتيجيا 

–المركػػػػػػػػػػز المػػػػػػػػػػالي الكػػػػػػػػػػػويتي )ش.ـ.ؾ.ع( 
 *عمالء

13.299 - - 

-شػػػػركة االسػػػػتثمارات الوطنيػػػػة )ش.ـ.ؾ.ع( 
 عمالء

10.399 
والعقػػػارات وشػػػركاتيا  لألسػػػيـشػػػركة الخيػػػر الوطنيػػػة 

 ) مباشر)ممكية مباشرة وغير  وذات الصمةالتابعة 
10.299% 

 - - 5.133 شركة المبادر
 العمػالء ىػؤالء مػف اي اليمتمػؾ حػيف فػي مجتمعيف،% 13.299 نسبة( االستثمارية )المحافظ عمالء -. ع.ؾ.ـ.ش الكويتي المالي المركز ممكية تتضمف *

 .رثأو أك %5 نسبة منفرداً  المسجميف
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 الشركات التابعة 

 :2016 يونيو 30 في كما وذلؾ لمشركة شركات التابعة التالي الجدوؿ يوضح
 نسبة المساىمة % سـ الشركات التابعة ا

 %100.00 مارجمؼ لادارة 
 %95.00 فيرست لاستشارات اإلدارية االقتصادية ش.ـ.ؾ.ـ.

 %66.66 أـ دي اي القابضة المحدودة 
 %66.66 أـ دي اي لادارة المحدودة 

 %50.00 أـ دي أي لممشاريع المحدودة 
 %100.00 المركز الخارجي المحدودة 

 %96.25 مارمور مينا إنتجمنس برايفت ليمتد 
 %96.89 شركة أراضي لمتطوير المحدودة 

 %100.00 شركة المركز لالستثمار العقاري ذ.ـ.ـ.
 %100.00 شركة رماؿ لممشاريع ذ.ـ.ـ.

 %81.21 صندوؽ المركز لمدخؿ الثابت 
 %57.69 صندوؽ المركز العربي 

 %99.55 شركة التطوير الخميجي العربي العقارية ذ.ـ.ـ.
 %99.55 شركة باي فيو العقارية ذ.ـ.ـ.

 %99.55 شركة بوددووؾ الدولية العقارية ذ.ـ.ـ.
 %99.55 شركة الرحاب المتحدة لمعقارات ذ.ـ.ـ.

 %99.55 شركة البندارية العقارية ذ.ـ.ـ.
 %58.20 صندوؽ موازيف العالمي 

  المجموعةوضع 
 عمػى السػيطرة حصػة يممػؾ واحػد طػرؼ يوجػد ال بأنػو عممػاً . شػركات مجموعة مف جزء ليست الشركة ،2016 يونيو 30 في كما

 ال أخػرى شػركات فػي يسػتثمروف لمشػركة العاديػة سػيـاأل مػفأو أكثػر % 5 أسيـ نسبة يمتمكوف الذيف المساىميف أف كما. الشركة
 .بالشركة ليا عالقة

 والجوائز اإلنجازات
 داءاألحاز "المركز" خالؿ السنوات الماضية عمى العديد مف الجوائز مف مؤسسات ومجالت مالية مرموقة. وتعكس ىذه الجػوائز 

 عمى التميز في مجالي إدارة األصوؿ والخدمات المالية والتمويمية. الحرصو الثابت 

2016 

 جائزة "أفضؿ صندوؽ أسيـ في الكويت" عف صندوؽ "الممتاز" مف مينا فاند مانجر. 

 .جائزتي "أفضؿ بنؾ استثماري في الكويت" و"البنؾ االستثماري األكثر ابتكارًا في الشرؽ األوسط" مف جموباؿ فاينانس 
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2015 

 جائزة "أفضؿ مدير أسيـ في الكويت" مف مجمة جموباؿ إنفيستور. 
 ؿ مدير أصوؿ" و"أفضؿ بنؾ استثماري" مف جموباؿ فاينانسجائزتي "أفض. 
  جػػائزتي "أفضػػؿ بنػػؾ اسػػتثماري فػػي الكويػػت" و"أفضػػؿ مػػدير أصػػوؿ فػػي الكويػػت" مػػف إيميػػا فاينػػانس لمسػػنة الثالثػػة عمػػى

 التوالي.

2014 

 .جائزة "أفضؿ مدير أصوؿ في الكويت" مف مجمة جموباؿ إنفيستور 
 ركز العربي مف بانكر ميدؿ إيست.جائزة "أفضؿ صندوؽ" عف صندوؽ الم 
 .جائزة "أفضؿ بنؾ استثماري" مف جموباؿ فاينانس 
  جػػائزتي "أفضػػؿ بنػػؾ اسػػتثماري فػػي الكويػػت" و"أفضػػؿ مػػدير أصػػوؿ فػػي الكويػػت" مػػف إيميػػا فاينػػانس لمسػػنة الثانيػػة عمػػى

 التوالي.
  .جائزة "أفضؿ بنؾ استثماري في الكويت" مف مجمة يورومني 

2013 

  مدير أصوؿ في الكويت" مف مجمة جموباؿ إنفيستور.جائزة "أفضؿ 
 .جائزتي "أفضؿ بنؾ استثماري في الكويت" و"أفضؿ مدير أصوؿ في الكويت" مف إيميا فاينانس 
  .جائزة "أفضؿ بنؾ استثماري في الكويت" مف مجمة يورومني 

 "لممركز" واالقتصادية االجتماعية المسؤولية
الفاعمة في مجاؿ خدمة المجتمػع والمسػاىمة فػي بنػاء اقتصػاد قػوي ومسػتداـ لدولػة الكويػت، تبنػى في إطار سعيو الدائـ لممشاركة 

اسػػتراتيجية لممسػػؤولية المجتمعيػػة واالقتصػػادية، والتػػي تيػػدؼ إلػػى تمبيػػة مسػػؤوليات  "المركػػز" ش.ـ.ؾ.ع. المركػػز المػػالي الكػػويتي
 جية بناًء عمى ثالثة ركائز أساسية، وىي:الشركة تجاه المجتمع واالقتصاد الوطني. وتـ تأسيس االستراتي

 بناء القدرات البشرية .1

 مػع التعػاوف عمػى "المركػز" يحػرص وبالتػالي،. األفػراد وقػدرات ميػارات عمػى رئيسػي بشػكؿ المسػتداـ البالد مستقبؿ يعتمد
 بػيف ومػف. التنميػة فػي الفاعمػة المسػاىمة مف األفراد وتمكيف البشرية، القدرات تنمية تتضمف التي الربحية غير المنظمات
 إنجػػازات برنػػامج الكػػويتي، األحمػػر اليػػالؿ ة، جمعيػػ)لويػػاؾ) الشػػباب إلنجػػازات لػػوذاف مركػػز: المجػػاؿ ىػػذا فػػي شػػركائنا
 كميػػة الكويػػت، جامعػػة فػػي اليندسػػة كميػػة المستشػػفى، فػػي األطفػػاؿ لرعايػػة الكويتيػػة الجمعيػػة ،) إنجػػاز) الناشػػئيف الشػػباب
 .وغيرىـ لالستثمارات، والمتوسطة الصغيرة الخميجية المشروعات ممتقى الكويت، جامعة في الطب
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 المؤسسية الحوكمة معايير أفضؿ مع العمؿ بيئة مواءمة .5

 قسػـ تخصػيص وتػـ المػالي، القطػاع فػي المعرفػة لتعميػؽ األبحػاث نشػر المركػز تبنػىاالقتصػادية،  مسػؤوليتو مف انطالًقا
 مؤسسػػات مػػف عػػدد مػػع "المركػػز" يتعػػاوف كمػػا. مػػارمور مينػػا انتمجػػنسمػػف خػػالؿ شػػركتو التابعػػة  األبحػػاث لنشػػر خػػاص

 االقتصػػادية السياسػػات مجػػاؿ فػػي المختصػػيف والخبػػراء ،IFRI الدوليػػة لمعالقػػات الفرنسػػي المعيػػد العالميػػة، مثػػؿ األبحػػاث
 مثػؿ متنوعػة بمجػاالت الصػمة ذات والمنطقػة، الكويػت فػي لمتطبيػؽ قابمػةقد تكوف  عممية سياسات تطرح أبحاث إلصدار
 . العاـ القطاع مؤسسات أداء وتفعيؿ االقتصادي، والييكؿ العمؿ، وسوؽ الطاقة، قطاع

 األعماؿ بيئة في الرشيدة الحوكمة مبادئ تفعيؿ .3

 ألىميػػة نظػػًرا الكويػػت، دولػػة فػػي واسػػتخداميا االقتصػػادية المػػوارد تخصػػيص مجػػاؿ فػػي حيوًيػػا دوًرا العػػاـ القطػػاع يمعػػب
 العػػاـ القطػػاع أداء لتعزيػػز الجيػػود تتضػػافر أف يجػػب ولػػذلؾ،. االقتصػػادية التنميػػة فػػي الحكومػػة ودور الحكػػومي اإلنفػػاؽ
 منظمػػة وىػػي االقتصػػادية، الكويتيػػة الجمعيػػة مػػع "المركػػز" يتعػػاوف االتجػػاه، ىػػذا وفػػي. االقتصػػادية التنميػػة تنشػػيط بيػػدؼ
 مؤسسػػات فػػي الحوكمػػة مبػػادئ تفعيػػؿ عمػػى التعػػاوف ىػػذا ويركػػز. 1970 عػػاـ الكويػػت فػػي تأسسػػت حكوميػػة غيػػر مسػتقمة
 مػػف العالقػػة أصػػحاب كبػػار بيػػا يشػػارؾ التػػي والنقاشػػات والمحاضػػرات المطبوعػػات مػػف سمسػػمة فػػي يتجسػػد والػػذي الدولػػة،
 .دولييف خبراء مع الكويت
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 واالستراتيجية االعماؿ عف نبذة

 نظرة عامة

 قاعدة ويمتمؾ العربي، الخميج ومنطقة الكويت في المصرفية واالستثمارات االصوؿ دارةإ في الرائدة المؤسسات مف المركز يعد
 لىإ باإلضافةالمالءة المالية  ذويوالعمالء  الحكومية والمؤسسات والييئات الخاص القطاع شركات تضـ العمالء مف واسعة
مناطؽ جغرافية  تغطي التي االستثمارية والمنتجات الخدمات مف متنوعةمجموعة  لعمالئو المركز ويوفر. األفراد مف العمالء
إفريقيا وشماؿ  ألوسطمنطقة الشرؽ ا أسواؽفي  األسيـ المدرجةاسثتمارات  مثؿ األصوؿ مختمفة مف فئاتتشمؿ و متعددة 

واستثمارات  ،الواليات المتحدة االمريكيةو  المينا كؿ مف منطقة في االستثمارات العقارية إلى باإلضافة واألسواؽ العالمية،( ”مينا“)
 الشركات مف لعمالئو المركز يقدـ كما .الممكية الخاصةاستثمارات عف  فضالً  ،في منطقة الخميج العربي ومينا الدخؿ الثابت
 .  احتياجاتيـ لتمبية ىيكمتيا يتـ تمويمية وحموالً  استشارية خدمات والمؤسسات

 انشطة وخدمات الشركة

 إدارة األصوؿ

 باإلضػافة المػالءة الماليػة ذويوالعمػالء  الحكوميػة والمؤسسات والييئات الشركات مف معمالءل صوؿاأل دارةإ خدمات المركز يقدـ
 3.12 يعػادؿ مػا) كػويتي دينػار مميػوف 943 المركػز تحػت إدارة صوؿاإلجمالية لأل قيمةال بمغتلقد و . األفراد مف المستثمريف لىإ

 المدرجػػة غيػػرو  المدرجػػة الشػػركات أسػػيـ تتضػػمف قطاعػػات فػػي تسػػتثمر ،2016 يونيػػو 30 فػػي كمػػا وذلػػؾ (أمريكػػي دوالر مميػػار
 التعػاوف مجمػس دوؿ فػي وذلػؾ والعقارات، الثابت الدخؿ وأدوات“ ETFاؼ   تي ايو" المدرجة وحدات الصناديؽو  سيـاأل ومشتقات
 .  العالمية سواؽاألو  منطقة ميناو ، الخميجي

سػػتثمار االاسػػتراتيجيات وضػػع و  تشػػمؿ االستشػػارات االسػػتثماريةلعمالئيػػا خػػدمات  المركػػزباإلضػػافة إلػػى مػػا سػػبؽ، تقػػدـ شػػركة 
لتحديد فرص االستثمار  الميارات الالزمةوذلؾ مف خالؿ مدراء استثمار لدييـ المعرفة و  المالية العمالء مصممة لتحقيؽ أىداؼال

 العتماد عمى األسس، وتنبؤ االتجاىات المستقبمية.مع العناصر الرئيسية الثالثة التالية: التنويع، ا تتوافؽ التي المناسبة

 

830 
883 

975 
1,089 

1,027 
943 

2011 2012 2013 2014 2015  2016يونيو 

 المدارة من قبل المركز  حجم األصول
(مليون دينار كويتي)  
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المبينػػة  جػوائزال عمػػى لمحصػوؿ أىمػػو بسػجؿ ويتمتػع العمػػالء، محػافظ إلػػى باإلضػافة اسػتثمارية صػػناديؽ بػإدارة اً حاليػػ المركػزيقػـو 
 .اعاله

 )مينا( إفريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ منطقةأسواؽ  في المدرجة األسيـ استثمارات .1
 الخميجػػي التعػػاوف مجمػػس أسػػواؽ دوؿالمدرجػػة فػػي  األسػػيـ ومشػػتقات سػػيـاأل فػػي تسػػتثمراسػػتثمارية  صػػناديؽ سػػتة المركػػز يػػدير

التػػي يػػديرىا فػػي األسػػيـ المدرجػػة يمخػػص الجػػدوؿ التػػالي بعػػض خصػػائص صػػناديؽ االسػػتثمار و . إفريقيػػا وشػػماؿ األوسػػط والشػػرؽ
 افريقيا:وشماؿ وسط األفي منطقة الشرؽ  المركز

 
 العممة تاريخ التأسيس االستثمارية االىداؼ   وؽاسـ الصند

صػػػػػػػػػػػػػندوؽ المركػػػػػػػػػػػػػز 
لمعوائػػػػػػػػػػػػػػػد الممتػػػػػػػػػػػػػػػازة 

 )الممتاز(

ييػػػػػدؼ الصػػػػػندوؽ إلػػػػػى اسػػػػػتثمار األمػػػػػواؿ لصػػػػػالح مػػػػػف يرغػػػػػب مػػػػػف 
المواطنيف الكويتييف ومواطني دوؿ مجمس التعاوف الخميجػي واألجانػب 

تفػػػوؽ وفقػػػا لمقػػػانوف، وتحقيػػػؽ عوائػػػد  "أشخاصػػػا" طبيعيػػػيف واعتبػػػارييف
ذات الصػػػػػمة وذلػػػػػؾ فػػػػػي مجػػػػػاؿ بيػػػػػع وشػػػػػراء األوراؽ الماليػػػػػة  المؤشػػػػر

واألسػػػواؽ الخميجيػػػة والعربيػػػة  بورصػػػة الكويػػػتلمشػػػركات المدرجػػػة فػػػي 
األخرى واإلصدارات األولية والسندات الحكوميػة لػدوؿ مجمػس التعػاوف 
الخميجػػي أو بضػػماناتيا واالكتتابػػات العامػػة المتوقػػع إدراجيػػا فػػي تمػػػؾ 

جػػوز لمصػػندوؽ المسػػاىمة فػػي أسػػيـ غيػػر مدرجػػة إذا كػػاف األسػواؽ. وي
ذلؾ االستثمار ناتجا عف استثمار الصندوؽ في أسػيـ شػركات مدرجػة 
كانت قد منحت مساىمييا حؽ االكتتاب فػي تمػؾ األسػيـ أو قػد قامػت 
بتوزيعيػػػػػا عمػػػػػى مسػػػػػاىمييا. ويجػػػػػوز اسػػػػػتثمار الفػػػػػوائض النقديػػػػػة فػػػػػي 

تتعػػارض جميػػع اسػػتثمارات  أالوحػػدات صػػناديؽ السػػوؽ النقديػػة عمػػى 
والئحتػػػو التنفيذيػػػة  2010لسػػػنة  7الصػػػندوؽ مػػػع أحكػػػاـ القػػػانوف رقػػػـ 

 والقرارات والتعميمات والتعديالت الالحقة عمييما

 دينار كويتي 1999

صػػػػػػػػػػػػػندوؽ المركػػػػػػػػػػػػػز 
لالسػػػػػتثمار والتطػػػػػوير 

 )ميداؼ(

مػػف  الطويػػؿ المػػدى عمػػىييػػدؼ الصػػندوؽ إلػػى تحقيػػؽ أربػػاح رأسػػمالية 
مدرجػة فػي الشػركات ال مػفستثمار فػي أسػيـ مجموعػة منتقػاة االخالؿ 

وذلػؾ طبقػًا لسياسػات وقواعػد وقيػود االسػتثمار الػػواردة  بورصػة الكويػت
فػػػي النظػػػاـ. ويجػػػوز لمصػػػندوؽ المسػػػاىمة فػػػي أسػػػيـ غيػػػر مدرجػػػة إذا 
كاف االستثمار ناتجًا عف استثمار الصندوؽ في أسػيـ شػركات مدرجػة 
كانت قد منحت مساىمييا حؽ االكتتاب فػي تمػؾ األسػيـ أو قػد قامػت 

لمػػدير الصػػندوؽ االسػػتثمار فػػي  كمػػا يحػػؽ .بتوزيعيػػا عمػػى مسػػاىمييا
 باإلضػافة ،البنوؾ الكويتية مثؿ شيادات اإليػداع عف الصادرة األدوات

عػػػػػف حكومػػػػػة دولػػػػػة الكويػػػػػت أو بضػػػػػمانتيا،  الصػػػػػادرةالسػػػػػندات  إلػػػػػى
 الثابػػػػػػت الػػػػػدخؿ أدوات صػػػػػػناديؽ ووحػػػػػداتصػػػػػناديؽ النقػػػػػػد  وحػػػػػداتو 

دة فػي بيػدؼ توزيػع المخػاطر مػع مراعػاة قيػود االسػتثمار الػوار  المحمية
تتعػػػػارض جميػػػػػع اسػػػػتثمارات الصػػػػندوؽ مػػػػع أحكػػػػػاـ  أالالنظػػػػاـ عمػػػػى 
والئحتػػػو التنفيذيػػػة والقػػػرارات والتعميمػػػػات  2010لسػػػنة  7القػػػانوف رقػػػـ 

 .اوالتعديالت الالحقة عمييم

 دينار كويتي 2001
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صػػػػػػػػػػػػػندوؽ المركػػػػػػػػػػػػػز 
 سالمي اإل

ييػػػدؼ الصػػػندوؽ إلػػػى تحقيػػػؽ العوائػػػد الجيػػػدة لممسػػػتثمريف مػػػف خػػػالؿ 
اسػػػػتثمار األمػػػػواؿ فػػػػي أسػػػػيـ الشػػػػركات المدرجػػػػة وغيػػػػر المدرجػػػػة فػػػػي 

، بشػػرط أف تكػػوف جميعيػػا متوافقػػة مػػع أحكػػاـ الشػػريعة بورصػػة الكويػػت
 بمحاكػػػاة سػػػيقـو الصػػػندوؽ أف االعتبػػػار بعػػػيف االخػػػذ مػػػع ،اإلسػػػالمية
لمصػػػػػػندوؽ االسػػػػػػتثمار فػػػػػػي الودائػػػػػػع . كمػػػػػػا يجػػػػػػوز المعتمػػػػػػد المؤشػػػػػػر

والمرابحػػػػات الصػػػػادرة عػػػػف بنػػػػوؾ اسػػػػالمية محميػػػػة معتمػػػػدة، والتػػػػي ال 
 ةدولػػ ةيترتػػب عمييػػا أغػػراض تمويميػػة، الصػػكوؾ الصػػادرة عػػف حكومػػ

أو بضػػػػمانتيا، باإلضػػػػافة إلػػػػى وحػػػػدات صػػػػناديؽ االسػػػػتثمار  الكويػػػػت
جميػع المحمية األخرى، وفقا" لما يػراه مػدير الصػندوؽ؛ عمػى أف تكػوف 

تتعػارض مػع  وأالاستثمارات الصندوؽ متوافقة مػع الشػريعة اإلسػالمية 
والئحتػػػػػػو التنفيذيػػػػػػة والقػػػػػػرارات  2010لسػػػػػػنة  7أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانوف رقػػػػػػـ 

 والتعميمات والتعديالت الالحقة عمييا

 دينار كويتي 2003

صػػػػػػػػػػػػػندوؽ المركػػػػػػػػػػػػػز 
 العربي 

المػػاؿ يتمثػػؿ الغػػرض الرئيسػػي لمصػػندوؽ فػػي السػػعي لزيػػادة قيمػػة رأس 
عمػػى المػػدى الطويػػؿ. وسػػوؼ ييػػدؼ الصػػندوؽ لتحقيػػؽ ىػػذا الغػػػرض 
االسػػػتثماري مػػػف خػػػالؿ االسػػػتثمار بشػػػكؿ رئيسػػػي فػػػي األوراؽ الماليػػػة 
العاديػػة المدرجػػة فػػي أسػػواؽ األسػػيـ باألسػػواؽ المسػػتيدفة. ومػػف حػػيف 
آلخػػػػر، يجػػػػوز لمصػػػػندوؽ أف يسػػػػتثمر أيضػػػػا فػػػػي أوراؽ ماليػػػػة تتعمػػػػؽ 

ة المركبػة واألوراؽ الماليػة المدينػة المدرجػة فػػي باألسػيـ واألوراؽ الماليػ
األسػػػواؽ المسػػػتيدفة، باإلضػػػافة إلػػػى األوراؽ الماليػػػة المدينػػػة الصػػػادرة 
عػػػف المؤسسػػػات الحكوميػػػة والمؤسسػػػات شػػػبو الحكوميػػػة فػػػي األسػػػواؽ 

 المستيدفة.

 دوالر األمريكي 2006

صػػندوؽ المركػػز مينػػا 
 اإلسالمي

القيمػة الرأسػمالية لمصػندوؽ عمػى ييدؼ الصندوؽ إلى تحقيؽ نمو فػي 
يسػػػػعى  المػػػػدى الطويػػػػؿ بمػػػػا يتوافػػػػؽ مػػػػع أحكػػػػاـ الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية.

الصػػندوؽ إلػػى تحقيػػؽ ىدفػػو االسػػتثماري عػػف طريػػؽ االسػػتثمار بصػػفة 
لشػركات المتوافقػة مػع الشػريعة اإلسػالمية والمدرجػة ا أسػيـأساسية في 

وؼ يسػػػتثمر فػػػي أسػػػواؽ األوراؽ الماليػػػة فػػػي األسػػػواؽ المسػػػتيدفة. وسػػػ
 (ETFs)الصػػناديؽ المدرجػػة  وحػػداتالصػػندوؽ مػػف وقػػت آلخػػر فػػي 

ووحػػػػدات الصػػػػناديؽ االسػػػػتثمارية، باإلضػػػػافة إلػػػػى الصػػػػكوؾ المدرجػػػػة 
والغيػػر مدرجػػػة فػػي األسػػػواؽ المسػػػتيدفة والصػػادرة عػػػف حكومػػػات دوؿ 

 .مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية أو بضمانتيا

 دوالر األمريكي 2016

 مشتقات األسيـصناديؽ 
 

  

صػػػػػػػػػػػػػػػندوؽ فرصػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المالي

الصػػػندوؽ إلػػػى تنميػػػة رأس المػػػاؿ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتثمار األمػػػواؿ  ييػػػدؼ
لصػػػالح مػػػف يرغػػػب مػػػف المػػػواطنيف الكػػػويتييف ومػػػواطني دوؿ مجمػػػس 

اعتبػػػػارييف وفقػػػػًا  وأالتعػػػػاوف الخميجػػػػي واألجانػػػػب أشخاصػػػػًا طبيعيػػػػيف 
لمقػػػػانوف وذلػػػػؾ فػػػػي مجػػػػاؿ إدارة وتنفيػػػػذ عمميػػػػات وتػػػػداوالت الخيػػػػارات 
الماليػػػة وبأيػػػة أدوات ماليػػػة جديػػػدة توافػػػؽ إدارة السػػػوؽ وجيػػػة االشػػػراؼ 
عمػػػى إدارتيػػػا وتػػػداوليا باإلضػػػافة إلػػػى االسػػػتثمار فػػػي أسػػػيـ الشػػػركات 

صػػدار مشػػتقات ماليػػة ليػػػا  بورصػػة الكويػػتالمدرجػػة فػػي  ومشػػتقاتيا وا 

 دينار كويتي 2004
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بنػػاء عمػػى أسػػس ودراسػػات وافيػػة لتحقيػػؽ أعمػػى عائػػد ممكػػف وبمخػػاطر 
محػػػػػدودة.  يقػػػػػـو الصػػػػػندوؽ أيضػػػػػا باسػػػػػتثمار الفػػػػػوائض الماليػػػػػة فػػػػػي 

دولػػة الكويػػت أو  حكومػػةاإلصػػدارات األوليػػة، والسػػندات الصػػادرة عػػف 
 اسػتخداـ ذلػؾ فػي بمػا إدراجيػا المتوقػع العامػة واالكتتابػات ،بضػماناتيا

 عمػػػػػى االشػػػػػراؼ وجيػػػػػة السػػػػػوؽ إدارة توافػػػػػؽ دةجديػػػػػ ماليػػػػػة أدوات أيػػػػػة
 ومتوسػػطة قصػػيرة ودائػػع بشػػكؿ الفػػوائض اسػػتثمار يمكػػف كمػػا. تػػداوليا
 أخرى استثمارية فرص توافر لحيف األجؿ

 )ش.ـ.ؾ.ع( المركز المالي الكويتيشركة المصدر: 

  الدولية اتاالستثمار  .5

 التنػػػوع لتػػػوفير (ETFالمدرجػػة ) صػػػناديؽالو  الدوليػػػة والصػػناديؽ والسػػػندات األسػػيـ فػػػي تسػػػتثمر اسػػتثمارية منتجػػػات المركػػػز يقػػدـ
 اتباع سياسة تنويع لألصوؿ لتحقيؽ اىداؼ الخاصة بكؿ عميؿ، وسياسة انتقاء األستثمار ويتـ. خارج أسواؽ منطقة مينا لعمالئو

يمخػص الجػدوؿ التػالي و . التػي سػيتـ االسػتثمار بيػا واألدوات المالئمة الصناديؽ الختيار محددة وكمية نوعية دراسات قائمة عمى
 :المركزالتي يديرىا  الدوليةبعض خصائص صناديؽ االستثمار 

 االىداؼ    اسـ الصندوؽ
تاريخ 
 التأسيس

عممة 
 الصندوؽ

 صندوؽفئة أطمس المتنوعة )مف 
 أطمس لالستثمارات العالمية( 

 

الػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ عوائػػػػػػد ثابتػػػػػػة بمخػػػػػػاطر منخفضػػػػػػة  ىػػػػػػذه الفئػػػػػػةيػػػػػػدؼ ت
باالسػػػػتثمار فػػػػي محفظػػػػة صػػػػناديؽ فػػػػي قطاعػػػػات االسػػػػيـ والسػػػػندات 

   النقد.اسواؽ دوات أو والعقار وصناديؽ التحوط 
2003 

دوالر 
 أمريكي

 صندوؽ موازيف العالمي

الرئيسي ىو تحقيػؽ نمػو فػي القيمػة الرأسػمالية لمصػندوؽ عمػى  اليدؼ
 وأدوات األسػػيـ بػػيف مػػا اسػػتثماراتو توزيػػعالمػػدى الطويػػؿ عػػف طريػػؽ 

 لكػػؿ الصػػندوؽ أصػػوؿ قيمػػة صػػافي مػػف% 50 بنسػػبة الثابػػت الػػدخؿ
ألي منيمػا(  النقصػاف أو بالزيػادة% 20منيا )مع تغييػر بحػد اقصػى 

مرخصػػػة فػػػي  اسػػػتثمارية، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ االسػػػتثمار فػػػي صػػػناديؽ 
نفػػس  البورصػػات العالميػػة بشػػرط أف تكػػوف أنػػواع ىػػذه الصػػناديؽ فػػي

وأدوات الػػدخؿ الثابػػت ، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ عوائػػد  األسػػيـمجػػاؿ 
تفػػوؽ المؤشػػر المعتمػػد، مػػع العمػػـ أف جميػػع اسػػتثمارات الصػػندوؽ ال 

 والئحتػػو التنفيذيػػة 2010لسػػنة  7تتعػػارض مػػع أحكػػاـ القػػانوف رقػػـ 
 التعديالت الالحقة عمييـ.و  والتعميمات القراراتو 

2014 
دوالر 
 أمريكي

 )ش.ـ.ؾ.ع( المركز المالي الكويتيكة شر المصدر: 
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  العقارية االستثمارات .3

دارة العقػارات عمػى مػدى  المركزلعب  سػنة الماضػية إذ يقػدـ لعمالئػو السػبعة وثالثػيف دورا نشطا في قطاع االستثمارات العقارية وا 
خػػػدمات فػػػي مجػػػاؿ  المركػػػزفرصػػػا اسػػػتثمارية مختمفػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ األوسػػػط وشػػػماؿ افريقيػػػا والواليػػػات المتحػػػدة. كمػػػا يقػػػدـ 

دارة وبيع األصػوؿ ودراسػات الجػدوى ودراسػات تطػوير العقػارات  عمى االستشارات العقارية تشتمؿ وضع استراتيجيات االستثمار وا 
  .لضرائب الخاصة بالعقاراتوىيكمة ا

  االستثمارات العقارية في أسواؽ الشرؽ األوسط وشماؿ افريقيا

مميػوف  290ويقػـو حاليػًا بػإدارة مػا يقػارب مػف ، 1998في عاـ  ياالستثمار العقار عمؿ متخصص في مجاؿ فريؽ  المركزأسس 
فػػي الريػػاض والخبػػر ودبػػي إقميميػػًا موزعػػة مينيػػًا متخصصػػًا. كمػػا يمتمػػؾ مكاتػػب  26دينػػار كػػويتي مػػف خػػالؿ فريقػػو الػػذي يضػػـ 

 ظبي. وأبو 
ؽ االوسػػط فػػي منطقػػة الشػػر  المركػػزالتػػي يػػديرىا العقاريػػة  والمشػػاريعيمخػػص الجػػدوؿ التػػالي بعػػض خصػػائص صػػناديؽ االسػػتثمار 

 :فريقياأوشماؿ 

 االىداؼ    اسـ الصندوؽ
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 

 التأسيس 
عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الصندوؽ 

 صندوؽ المركز العقاري 

لػػػػى تحقيػػػػؽ أربػػػػاح رأسػػػػمالية ونقديػػػػة والقيػػػػاـ بػػػػدفع إيػػػػدؼ الصػػػػندوؽ ي
شػيرية مػف خػالؿ اسػتثمار دفعػات العوائد واألربػاح النقديػة عمػى شػكؿ 

 لمػدخؿ، وغيػر مػدرةمػدرة  وتطػوير عقػاراترأسماؿ الصندوؽ في شراء 
كمػا يطمػػح الصػػندوؽ إلػػى االسػػتثمار فػي العقػػارات التػػي يمكػػف إضػػافة 

وذلػػؾ وفقػػا ألحكػػاـ  ومخػػاطر االسػػتثمارلسياسػػة  وذلػػؾ طبقػػاقيمػػة ليػػا 
 .الشريعة اإلسالمية

2002 
دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 كويتي

 صندوؽ المركز لمفرص العقارية

% خػػػػػػالؿ مػػػػػػدة 15صػػػػػػندوؽ مقفػػػػػػوؿ لتحقيػػػػػػؽ عوائػػػػػػد مركبػػػػػػة بمغػػػػػػت 
الصندوؽ صافيا مف جميع األتعاب والتكاليؼ واألعبػاء الماليػة أو أيػة 

فػي مشػاريع  يضرائب يمكف فرضيا مف خالؿ االستثمار بشػكؿ رئيسػ
فػػي منطقػػة  وبشػػكؿ أوسػػعالتطػػوير العقػػاري فػػي دوؿ مجمػػس التعػػاوف 

واالردف مػف خػالؿ اسػتثمارات قائمػة فػي لبنػاف وسػوريا وسػط ألاالشرؽ 
 .ماراتوالسعودية واال وقطر

2007 
 

دوالر 
 أمريكي 

 صندوؽ المركز لمعقار الخميجي

ييػػػػدؼ الصػػػػندوؽ الػػػػى تحقيػػػػؽ أربػػػػاح رأسػػػػمالية ونقديػػػػة والقيػػػػاـ بػػػػدفع 
ربػػػع سػػنوية مػػف خػػػالؿ  العوائػػد واألربػػاح النقديػػة عمػػػى شػػكؿ دفعػػات

استثمار رأسماؿ الصندوؽ في شراء وتطوير عقارات مػدرة وغيػر مػدرة 
العربػػػي والعػػػراؽ، كمػػػا يطمػػػح الصػػػندوؽ إلػػػى لمػػػدخؿ فػػػي دوؿ الخمػػػيج 

االسػػػػتثمار فػػػػي العقػػػػارات التػػػػي يمكػػػػف إضػػػػافة قيمػػػػة ليػػػػا وذلػػػػؾ طبقػػػػا 
تتعػػػػارض جميػػػػع اسػػػػتثمارات  أال عمػػػػى ،لسياسػػػػة ومخػػػػاطر االسػػػػتثمار

والئحتػػػو التنفيذيػػػة  2010لسػػػنة  7الصػػػندوؽ مػػػع أحكػػػاـ القػػػانوف رقػػػـ 
 التعديالت الالحقة عمييـ.و  والتعميمات القراراتو 

2014 
دوالر 
  أمريكي
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     العقارية والمشاريع المحافظ 

 المحفظة الوطنية العقارية 
لييئػػة لحكومػػة دولػػة الكويػػت ممثمػػة باوالممموكػػة  العقاريػػة،يقػػـو المركػػز بػػإدارة جػػزء مػػف المحفظػػة الوطنيػػة 

فػػي السػػوؽ  لالسػػتثماروالمخصصػػة  كػػويتي مميػػوف دينػػار 250، وبقيمػػة تقديريػػة بمغػػت لالسػػتثمارالعامػػة 
 .العقاري الكويتي

 التطوير العقاري  مشاريع
 

باإلمػػارات العربيػػة  يبػػو ظبػػوأمشػػاريع فػػي دبػػي  وتتضػػمف، المينػػا منطقػػة التطػػوير العقػػاري يتركػػز نشػػاط
 بالمممكة العربية السعودية. ، الرياض والخبرالمتحدة

 )ش.ـ.ؾ.ع( المركز المالي الكويتيشركة المصدر: 

  الدولية العقارات

 1988، وتػدار ىػذه األنشػطة منػذ عػاـ 1978فػي عػاـ  االمريكيػة الواليػات المتحػدة فػيالعقػارات فػي قطػاع  المركػزبدأت أنشػطة 
الماضػية  السػنواتغمؼ مانجمينت مف مقرىػا فػي لػوس انجمػوس. وخػالؿ  –ىي شركة مار لممركزبواسطة شركة ممموكة بالكامؿ 

التجاريػػة  والعقػػاراتالصػػناعية المخػػازف  تتضػػمفو  ،العديػػد مػػف العقػػاراتبتطػػوير وتممػػؾ إلدارة العقػػارات الدوليػػة  المركػػزقػػاـ فريػػؽ 
 .والوحدات السكنيةعقارات المكاتب و 

 :المركز /أداراىاالتي يديرىاالدولية العقارية  واالستثمارات يمخص الجدوؿ التالي بعض خصائص صناديؽ االستثمار
 

 االىداؼ  االستثمارو اسـ الصندوؽ
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 

 التأسيس 
المرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 االستثمارية 
 عممة الصندوؽ 

صػػػندوؽ المركػػػػز لمعقػػػػار الصػػػػناعي 
 1-األمريكي 

تحقيػػػػؽ دخػػػػؿ ثابػػػػت خػػػػالؿ فتػػػػرة ييػػػػدؼ إلػػػػى 
االستثمار وتحقيؽ مكاسب عنػد بيػع العقػارات 

 .الصندوؽفي نياية مدة 
2002 

تػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػػفية 
 الصندوؽ 

 دوالر أمريكي 

صندوؽ المركز بي بي كي العقاري 
 2-األمريكي لممجمعات التجارية 

مػدة ثنػاء أتػوفير عائػد نقػدي ثابػت لػى إييدؼ 
االسػػػػػتثمار وتحقيػػػػػؽ مكاسػػػػػب رأسػػػػػمالية عنػػػػػد 

   .تصفية وحدة االستثمار
2003 

تػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػػفية 
 الصندوؽ 

 دوالر أمريكي 

صندوؽ المركز بي بي كي العقاري 
 3-األمريكي لممجمعات التجارية 

مػدة ثنػاء أتػوفير عائػد نقػدي ثابػت لػى إييدؼ 
االسػػػػػتثمار وتحقيػػػػػؽ مكاسػػػػػب رأسػػػػػمالية عنػػػػػد 

   .تصفية وحدة االستثمار
2004 

تػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػػفية 
 الصندوؽ 

 دوالر أمريكي 
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العقػػاري  لالسػػتثمارصػػندوؽ المركػػز 
 4 –السكني األمريكي

العقػػػػػػارات العائميػػػػػػة  وتطػػػػػػوير وتػػػػػػأجيرتنميػػػػػػة 
واالسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػف عػػػػػػػػالوة مخػػػػػػػػاطر السػػػػػػػػوؽ 

نشػػػػػػػاءات والمبػػػػػػػاني الجديػػػػػػػدة األات السػػػػػػػتثمار 
   .العقارية المكتممة باألصوؿ مقارنة

2008 
تػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػػفية 

 الصندوؽ 
 دوالر أمريكي 

 ديوف المتعثرة االستثمار في ال
 

تحقيػػػؽ عوائػػػد مرتفعػػػة تتناسػػػب مػػػع المخػػػاطر 
وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ االسػػػػػػتثمار فػػػػػػي الرىػػػػػػوف 

 11)العقاريػػة التجاريػػػة فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة 
صفقة منفصمة في عقػارات صػناعية، مكاتػب 

 عقارات تجارية( 

2010 
فػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػور  

 التخارج
 دوالر أمريكي 

 مشاريع التطوير العقاري
 

تحقيػػػؽ عوائػػػد مرتفعػػػة تتناسػػػب مػػػع المخػػػاطر 
مػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تطػػػػػػوير عقػػػػػػػارات تجاريػػػػػػة فػػػػػػػي 

عمميػػػػػػػات  9)الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػة 
 عقارات صناعية، مكتبية، عائمية( تتضمف:

2013 
 فػػػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػػػور

 التطوير  
 دوالر أمريكي 

 )ش.ـ.ؾ.ع( المركز المالي الكويتيشركة المصدر: 

  والغاز النفط

 واالستشارية المالية الخدمات لتقديـ الكويت في نوعو مف األوؿ كاف والذي والغاز النفط قسـ 2004 عاـ في المركز أسس
عادة الجدوى اتودراس التقييـ مثؿ الطاقة قطاعمشركات العاممة في ل .  الصفقات استشارات وخدمات واالستحواذ والدمج الييكمة وا 

 لمتمديد قابمة سنوات 7ولمدة  كويتي دينار مميوف 50 لغاية متغير برأسماؿ 2006 يونيو في لمطاقةالمركز  صندوؽ أسس كما
 األوسط والشرؽ الخميجي التعاوف مجمس دوؿ أسواؽ الطاقة في قطاع في االستثمار بيدؼ ،)وقد تـ تمديدىا لخمس سنوات(

 .الطاقة قطاع في لعمالئو االستثمار فرص والغاز النفط قسـ يوفر كما.  إفريقيا وشماؿ
 

 لمطاقة:يوضوح الجدوؿ التالي أىـ التفاصيؿ الخاصة بصندوؽ المركز 

 

 االىداؼ   اسـ الصندوؽ
تػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 
 التأسيس 

عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الصندوؽ 

صػػػػػػػػػػػػػػندوؽ المركػػػػػػػػػػػػػػز 
 لمطاقة

األجػؿ  متميػزة طويمػةتحقيػؽ عوائػد  إلػىييدؼ صندوؽ المركػز لمطاقػة 
سػػيـ فػػي قطػػاع مػػف السػػندات واال عػػف طريػػؽ االسػػتثمار فػػي مجموعػػة
إلػػػػػى القطاعػػػػػػات  الطاقػػػػػػة باإلضػػػػػافةاالستكشػػػػػافات واالنتػػػػػاج وتوزيػػػػػع 

 البتروكيماوية التي تعمؿ في منطقة الخميج 

 دينار كويتي  2006

 )ش.ـ.ؾ.ع( المالي الكويتيالمركز شركة المصدر: 
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  الثابت الدخؿ استثمارات
عمى توفير فرصة لممستثمريف لدخوؿ أسواؽ السندات والصكوؾ في دوؿ مجمس التعػاوف الخميجػي والشػرؽ االوسػط  المركزيعمؿ 

 مػدخؿ الثابػتصػندوؽ المركػز لوشماؿ إفريقيا التي شيدت نيضػة ووتيػرة نمػو متسػارعة خػالؿ السػنوات األخيػرة، وذلػؾ مػف خػالؿ 
  .بإدارة الشركة أو بتعميمات العميؿ محافظالباإلضافة الى 

 
 صندوؽ المركز لمدخؿ الثابت:فيما يمي بياف عف 

 العممة   التأسيستاريخ  االىداؼ  الصندوؽ

صػػػػػػندوؽ المركػػػػػػز 
 لمدخؿ الثابت

ييػػدؼ الصػػندوؽ إلػػى تحقيػػؽ عوائػػد مسػػتقرة مػػع مسػػتوى مػػنخفض مػػف 
الػػػديف الصػػػادرة أو  أدواتعػػف طريػػػؽ االسػػػتثمار فػػي  وذلػػػؾالمخػػاطر 

المضػػػػػمونة مػػػػػف قبػػػػػؿ الحكومػػػػػات أو المؤسسػػػػػات شػػػػػبو الحكوميػػػػػة أو 
الشػػػركات فػػػي دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص 

   ودوؿ منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا بشكؿ عاـ. 
و/أو كما يمكف لمصندوؽ أف يستثمر بصورة ثانوية في صناديؽ النقد 

عمػػى أف تنسػػجـ أىػػدافيا مػػع أىػػداؼ  ،صػػناديؽ أدوات الػػديف األخػػرى
تتعػػارض جميػػع اسػػتثمارات الصػػندوؽ مػػع  وأالالصػندوؽ االسػػتثمارية، 
 القػػػػػػراراتو  والئحتػػػػػػو التنفيذيػػػػػػة 2010لسػػػػػػنة  7أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانوف رقػػػػػػـ 

 التعديالت الالحقة عمييما.و  والتعميمات

دوالر  2011
 األمريكي

 )ش.ـ.ؾ.ع( المركز المالي الكويتيشركة المصدر: 

 المالية خدمات تمويؿ الشركات واالستشارات

 أسواؽ الماؿمف خالؿ  سواء تمويمية لمشركات والمؤسسات المحمية واالقميمية حموالالمالية  الشركات واالستشارات يقدـ قسـ تمويؿ
 . واستشارات اإلدراج في أسواؽ األسيـ لتمويؿ المييكؿوا المالية الخدمات االستشاريةتقديـ عف  االكتتابات الخاصة فضالً  وأ

العامػػة اكتتابػػات األسػػيـ العديػػد مػػف تمويػػؿ الشػػركات واالستشػػارات الماليػػة فريػػؽ  نفػػذ، 1997ومنػػذ إعػػادة ىيكمػػة المركػػز فػػي عػػاـ 
ىيكمػػة التزامػػات وبيػػع عػػادة إل ماليػػة عامػػة واستشػػاراتاستشػػارية خػػدمات وتقػػديـ  سػػندات وصػػكوؾإصػػدارات بػػإدارة  وقػػاـوالخاصػػة 

فػػي قطاعػػات مختمفػػة تعمػػؿ رائػػدة قميميػػة ا  و شػػركات محميػػة و لمؤسسػػات  ، وذلػػؾزمػػة االئتمػػافأأعقػػاب فػػي  أصػػوؿ ثانويػػة خصوصػػاً 
 .  وغيرىا المؤسسات الماليةو كالنقؿ والخدمات الموجستية والصناعات والتعميـ والشركات القابضة 
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 األبحاث

خػدمات األبحػاث التػي ، "(مػارمور)" "ركتو التابعة المتخصصة باألبحاث "مػارمور مينػا انتمجػنسمف خالؿ ش لعمالئو المركزقدـ ي
تتناوؿ بشكؿ رئيسي المواضيع المعنية بدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ومنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا والقضايا التػي تواجػو 

 واالقتصاد. الماؿ،  وأسواؽ رأسبنشر عدة تقارير تركز عمى القطاعات، والبنية التحتية،  مارمورالمنطقة. وتقـو شركة 

 االستراتيجية

دارة العقػػارات، وخػػدمات تمويػػؿ  المركػػز اسػػتراتيجيةتقػػـو  عمػػى تعزيػػز أنشػػطتيا الرئيسػػية الػػثالث، المتمثمػػة بػػإدارة االسػػتثمارات، وا 
مػػؾ الخػػدمات والمنتجػػات مباشػرًة لعمالئيػػا مػػف الشػػركات والمسػػتثمريف أصػػحاب الشػركات وذلػػؾ فػػي أسػػواقيا الرئيسػػية حيػث تػػوفر ت

 الثروات في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، أو مف خالؿ شبكة عالقاتيا مع البنوؾ لعمالئيا مف األفراد. 
 

دارة المحافظ  الصناديؽإدارة أنشطة إدارة االستثمارات  وتشمؿ وأدوات الػدخؿ  والخميجية يةاألسيـ الكويتفي كؿ مف االستثمارية وا 
اثنػاف منيػا متوافقػاف مػع الشػريعة اإلسػالمية. كمػا تتمتػع  ،تستثمر باألسيـصناديؽ  عدة المركزالخميجية. وبالمجمؿ، يدير الثابت 

 المركػػزويسػعى التعػاوف الخميجػي.  مجمػس بواحػد مػف أطػوؿ سػجالت األداء عمػى مػدار األعػواـ فػي منطقػة دوؿ المركػزصػناديؽ 
 .أقؿ بنسبة مخاطرالمعنية  المؤشرات يتالئـ مع أداء تحقيؽنحو دائما 

 
الكويػػت ودوؿ  تسػتثمر فػي دولػة صػناديؽ عقاريػة مػدرة لمػدخؿ مفتوحػة ومغمقػةإدارة بالنسػبة إلدارة العقػار فيتكػوف ىػذا النشػاط مػف 

. تتمتػػع شػػركة رتطػػوير العقػػا مشػػاريعنشػػاط االسػػتثمار فػػي  باإلضػػافة إلػػى ،مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
كػوادر متخصصػة  المركػزلػدى بباٍع طويؿ في إدارة االستثمار العقاري يعود تاريخو إلى نياية السبعينات.  الكويتي المركز المالي
السػيما  كػزلممر والواليات المتحدة األمريكية، وىو ما ي حسػب  والسعودية واإلماراتموجودة في كؿ مف الكويت  يالعقار في القطاع 

دارتو لممشاريع أو تنفيذىا  المستيدفة مػف خػالؿ تواجػد  النتائجوتحقيؽ فيما يتعمؽ بفيمو لألسواؽ العقارية، ودخولو في صفقات، وا 
عقػارات مػدرة لمػدخؿ  األسػتثمار فػي حػوؿ المركػزيػدور نطػاؽ عمػؿ  . فريؽ العمؿ المتخصص في البمد المعني لمتابعػة المشػاريع

 .يرمشاريع قيض التطو و 
 

صػدار األسػيـ والسػندات  بالنسبة لخدمات تمويؿ الشركات فتتكوف مف تقديـ الخدمات االستشارية المتعمقة باالستحواذ واالنػدماج وا 
عػداد االسػتراتيجيات الماليػة وخطػط العمػؿ.  كمػا فػي والصكوؾ، إضافة إلى تقديـ االستشارات في مجاؿ عمميػات إعػادة الييكمػة وا 

التػي تراعػي أخالقيػات العمػؿ وجػوىره.  الوسائؿوباستخداـ  المستيدفةبتحقيؽ النتائج  بااللتزاـ المركزتتميز خدمات  كؿ المجاالت
بػيف التػي يحظػى بيػا  األجابيػةجذب قاعدة مف العمالء الميتميف بالحصوؿ عمػى خدماتػو بفضػؿ السػمعة  المركزاستطاع فقد ولذ 

 إلى الخبرة الطويمة وفيـ لألسواؽ المالية الخميجية.  إضافة ،المماثمةالشركات 
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 األسواؽ الخميجية خالؿ السنوات القادمة:سوؼ تؤثر عمى ، إلى االستفادة مف االتجاىات التالية التي المركز يسعىو 

 واستثمارية متطورة  واحتياجات ماليةتركيبة سكانية نامية . 1

 حفيز النمو االقتصادياألىمية المتزايدة ألسواؽ الماؿ في ت. 2

 اتساع دور القطاع الخاص في تطوير اقتصاديات المنطقة. 3

 الحاجة إلى تكامؿ األسواؽ في المنطقة.. 4

وتستيدؼ الشركة في المرحمة المقبمة مواصمة تعزيز مركزىا كالعب إقميمي رائد عمى صػعيد إدارة األصػوؿ والخػدمات المصػرفية 
  زيادة األصوؿ المدارة واألتعاب. االستثمارية، وذلؾ بالتركيز عمى
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 إدارة المخاطر

 إدارة المخاطر

مباشػرًة إلػى مجمػس اإلدارة، والمػدعـو بػدوره بمجنػة  ("المركػز" ) ش.ـ.ؾ.ع. تتبع إدارة المخاطر في شركة المركػز المػالي الكػويتي
بتحديػد وقيػاس وتقيػػيـ  إدارة المخػاطرإدارة المخػاطر المنبثقػة عػف المجمػس والتػي تقػـو بػإدارة المخػاطر عمػى صػعيد الشػركة. تقػـو 

لمخػاطر مػف األعضػاء ا إدارة . وتتكػوف لجنػةورفػع تقػارير فييػا الشػركةالمعرضػة ليػا و حساسػة  التي يرى المجمػس بأنيػا المخاطر
 :أسماؤىـ ةالتالي

 رئيس المجنة –عبد العزيز الجالؿ  فيصؿ 

 عضو- المكيميابراىيـ  فوزي  

 عضو- الغناـ محمد عادؿ 

 التدقيؽ الداخمي

أحمػد العيبػاف  شػركة-تعيد شركة المركز المالي الكويتي بميمة التدقيؽ الداخمي إلػى شػركة إيرنسػت آنػد يونػغ لالستشػارات ذ.ـ.ـ 
. مف مياـ التدقيؽ الداخمي رفع التقػارير بشػكؿ مسػتقؿ إلػى لجنػة التػدقيؽ المركزويشرؼ عمى العمؿ مدقؽ داخمي داخؿ  وشركاه،

التابعة لمجمس اإلدارة. وينفذ عمميات التدقيؽ مدققوف داخميوف بحسب خطة التدقيؽ الداخمية التي توافؽ عمييا لجنة التدقيؽ، فيما 
ف تقػػػارير شػػػاممة إلػػػى لجنػػػة التػػػدقيؽ التابعػػػة لمجمػػػس إدارة الشػػػركة.  يػػػتـ اعتمػػػاد اإلجػػػراءات والسياسػػػات يرفػػػع المػػػدققوف الػػػداخميو 

عمػى المخػاطر  الرقابػةمػف  كػؿخػالؿ تقيػيـ  مػفالتػدقيؽ الػداخمي  خطػة تطبيػؽ يتـ ذلؾ.التصحيحية الالزمة حيثما يقتضي األمر 
 .والحوكمة المخاطر ومراقبة إدارة عمميات وفعالية

 
 :أسماؤىـ ةوتتكوف لجنة التدقيؽ مف األعضاء التالي 

 رئيس المجنة –عبد العزيز الجالؿ  فيصؿ 

 عضو  - المكيميابراىيـ  فوزي 

 عضو - الغناـ محمد عادؿ 

 اإلجراءات الرقابية

جػراءات، ومكننػة العمميػات، وانتقػاء المػوظفيف بعنايػة  يتـ التأكد مف نزاىة ومصداقية أنظمة الرقابة الداخميػة مػف خػالؿ سياسػات وا 
 وتدريبيـ وتطويرىـ، ووضع ىيكؿ تنظيمي يفصؿ المسؤوليات. 

بصػػورة صػػحيحة تـ تػػقات وانجػػاز الصػػف الصػػالحياتاألصػػوؿ ولضػػماف أف عمميػػة تفػػويض  لحمايػػةإجػػراءات الرقابػػة  وضػػع تػػـ لقػػد
.إف التقيػػيـ الػػذاتي لاجػػراءات الرقابيػػة وفحػػص ومراجعػػة االلتػػزاـ يػػتـ اجراؤىػػا بصػػورة دوريػػة مػػف خػػالؿ إدارة محاسػػبياتـ تقييػػدىا تػػو 

دارة االلتزاـ.  المخاطر وا 
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 الحوكمة 

 لعممياتيػػا وأنشػػطتيا وتسػػعى تنظػػر شػػركة المركػػز المػػالي الكػػويتي إلػػى تطبيػػؽ ممارسػػات حوكمػػة الشػػركات باعتبارىػػا جػػزءًا مكمػػالً 
 . والمتطمبات الرقابية األستثمارالمتبعة لقطاع لتطبيؽ الممارسات 

 ىيكؿ الحوكمة
وفصػػؿ لمميػػاـ، واسػػتقاللية وظػػائؼ معينػػة مثػػؿ  ،التبعيػػةلترسػػيخ ممارسػػات الحكومػػة ضػػمف قنػػوات  التنظيمػػيىيكمػػو  المركػػزيعػػزز 
دارة المخاطر، والتدقيؽ الداخمي. ،االلتزاـادارة   وا 

 التابعة لمجمس اإلدارة، ولجاف اإلدارة التنفيذية. اإلدارة، والمجافيتألؼ ىيكؿ الحوكمة في الشركة مف مجمس 

 مجمس إدارة الشركة

راقبتيػػا يحمػػؿ مجمػػس اإلدارة عمػػى عاتقػػو مسػػؤولية تنظػػيـ الشػػركة ودورىػػا الػػذي يتضػػمف وضػػع األىػػداؼ االسػػتراتيجية لمشػػركة وم
 وتنفيذىا، إضافة إلى سياسة إدارة المخاطر وأنظمة الحوكمة.

 
 يتألؼ مجمس اإلدارة مف سبعة أعضاء:

        رئيس مجمس اإلدارة()  السيد ضرار يوسؼ الغانـ 

 )الشيخ حمود صباح الصباح        )نائب رئيس مجمس اإلدارة 

 )السيد فيصؿ عبد العزيز الجالؿ   )عضو مجمس اإلدارة 

 )السيد أيمف عبد المطيؼ الشايع   )عضو مجمس اإلدارة 

 )السيد فيد يعقوب الجوعاف       )عضو مجمس اإلدارة 

 يد فوزي إبراىيـ المكيمي        )عضو مجمس اإلدارة(سال 

 )السيد عادؿ محمد الغناـ            )عضو مجمس اإلدارة 

 

 ة التالية:ويقع عمى عاتؽ مجمس إدارة الشركة المسؤوليات الرئيسي

 ، والسياسات األساسية في الشركة.العمؿ وخططالموافقة عمى األىداؼ، واالستراتيجيات،  .1
 المرحمية والسنوية. والبيانات الماليةالموافقة عمى الميزانيات السنوية،  .2
 رصد النفقات الرأسمالية الرئيسية لمشركة وعممية االستحواذ عمى األصوؿ وبيعيا. .3
 القابمة لمتطبيؽ. والقوانيف والتشريعاتضماف االمتثاؿ مع عقد التأسيس، والسياسات واإلجراءات الداخمية،  .4
دوري بمختمؼ أنشطة الشػركة بشكمو تأسيس قنوات فعالة لمتواصؿ مع المساىميف لتمكينيـ مف االطالع بشكؿ مستمر  .5

 وأي تطور ىاـ قد يطرأ.
 وى كفاءتو.تطوير نظاـ حوكمة لمشركة ومراقبة مست .6
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جراءات الشركة شفافة  .7 مجااًل لعممية صػنع القػرار، وتحقيػؽ مبػادئ حوكمػة  وواضحة لتتيحضماف أف تكوف سياسات وا 
 بيف مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. وفصؿ السمطاتالشركات الناضجة، 

جراءاتتحديد السمطات التي يجب تفويض اإلدارة التنفيذية  .8  صنع القرار، وفترة التفويض. بيا، وا 
 اإلشراؼ عمى أداء اإلدارة التنفيذية ومراقبتو. .9

 تحديد فئات األجور الممنوحة لمموظفيف. .10
 تعييف أو فصؿ أعضاء اإلدارة التنفيذية. .11

 المجاف التابعة لمجمس اإلدارة

ة أسػواؽ المػاؿ، وبنػؾ الكويػت المركػزي، عمى توجييػات وتشػريعات صػادرة عػف ىيئػ المركزيقـو نظاـ الرقابة واإلدارة الداخمية في 
فيتحممػػوف  المركػػز، وعقػػد تأسػػيس الشػػركة، والممارسػػات الداخميػػة الخاصػػة بالشػػركة. أمػػا أعضػػاء مجمػػس إدارة بورصػػة الكويػػتو 

، وتفػويض بعػض سػمطاتيـ إلػى لجنػة تابعػة في حدود حسب ما ىو وارد فػي القػوانيف فػي الكويػت المسؤولية عف عمميات التشغيؿ
اإلدارة. يشػػكؿ مجمػػس اإلدارة أربػػع لجػػاف لمسػػاعدتو فػػي اإلشػػراؼ عمػػى آليػػة صػػنع القػػرار وميػػاـ الرقابػػة. تقػػـو كػػؿ لجنػػة  لمجمػػس

 بتأدية واجباتيا المكمفة بيا مف قبؿ مجمس اإلدارة بما يتوافؽ مع ميثاؽ المجنة.

 لجنة التوجيو  .1

 دورىػػا سػػتراتيجية والميزانيػػة التػػي تضػعيا اإلدارة التنفيذيػػة، كمػػا أفتنفيػذ اال تابعػػةمبلجنػػة التوجيػػو المنبثقػة عػػف مجمػػس اإلدارة  تقػـو
 تبسيط آلية صنع القرارا. يوف

 لجنة التدقيؽ .5

التقػػػارير الماليػػػة، والرقابػػػة الداخميػػػة، والتػػػدقيؽ الػػػداخمي  عمػػػىينػػاط بمجنػػػة التػػػدقيؽ مسػػػؤولية مسػػػاعدة مجمػػػس اإلدارة فػػػي االطػػػالع 
إضػافة إلػى التأكػد مػف أف عمميػات الرقابػة  ،الشركة مف خالؿ استقاللية المدققيف الخػارجييفوالخارجي، وتأسيس ثقافة االلتزاـ في 

 الداخمية في الشركة كافية وفعالة.

 لجنة إدارة المخاطر .3

تقع عمى عاتؽ لجنة إدارة المخاطر مساعدة مجمس اإلدارة في إتماـ مسؤوليات الرقابػة بالنسػبة لميمػة إدارة المخػاطر فػي الشػركة 
تتعرض ليا الشركة، وتقييميا، ورقابتيا. تساعد المجنة مجمػس اإلدارة فػي وضػع اسػتراتيجية  قد التي الرئيسية حديد المخاطرمثؿ ت

 ، ومراقبة تطبيؽ اإلدارة التنفيذية لمثؿ ىذا النوع مف االستراتيجيات.وقياسيا يالممخاطر، ومراقبتودرجة تحمميا المخاطر 

 لجنة الترشيحات والمكافآت .4

صياغة سياسة وتقديـ مقترحات لمجمس اإلدارة بترشيحات أعضاء مجمس  المركزاـ لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مف مي
 اإلدارة، وأعضاء اإلدارة التنفيذية، ونظاـ وسياسات المكافآت.
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 المجاف التابعة لإلدارة التنفيذية

ست لجاف تابعة لادارة التنفيذية ميمتيا اإلشراؼ عمى آلية صنع القرار في الشركة، ومياـ  المركزشكَّؿ مجمس اإلدارة في شركة 
 الرقابة. كؿ لجنة تؤدي واجباتيا بحسب ما حدده مجمس اإلدارة وبما يتوافؽ مع ميثاؽ المجنة.

 لجنة األصوؿ وااللتزامات .1

ترحػػػات توزيػػػع أصػػػوؿ الخزينػػػة، والموافقػػػة عمػػػى سػػػقؼ تقػػػـو ىػػػذه المجنػػػة بمراجعػػػة السػػػيولة بشػػػكؿ عػػػاـ فػػػي الشػػػركة، وتقيػػػيـ مق
 القروض/االئتماف، ومراجعة محافظ االئتماف، ومخاطر االئتماف والسيولة، وقبوؿ بحدود الطرؼ المقابؿ.

 لجنة االستشارات االستثمارية .5

وتراقػػب عمميػػة االمتثػػاؿ  ،السػػتثماريةتحػػدد ىػػذه المجنػػة سياسػػات االسػػتثمار، وتوافػػؽ عمػػى مقترحػػات االسػػتثمار وقػػرارات األنشػػطة 
وتركػػز عمػػى القضػػايا ذات الصػػمة  ،االسػػتثماريةات المنتجػػلمسياسػػات االسػػتثمارية وضػػوابطيا، كمػػا تراجػػع أنشػػطة األعمػػاؿ وأداء 

 بأنشطة األعماؿ، وتراجع مخاطر السوؽ وتشرؼ عمييا، باإلضافة لمخاطر السيولة واألصوؿ، ومخاطر النماذج المالية.

داو  لجنة الحوكمة .3  لتزاـ رة المخاطر واال ا 

والمػوارد البشػرية، والمخػاطر  الرقابية والقانونيػة، مخػاطر، وتراجع المخاطر والقانونية الرقابيةلممتطمبات  االلتزاـترصد ىذه المجنة 
وتسػػوية  التشػػغيمية والقانونيػػة، واألنظمػػة، وتوصػػي بػػإجراءات لتحسػػيف أنظمػػة الرقابػػة الداخميػػة، ومراجعػػة تقػػارير التػػدقيؽ الػػداخمي،

 استمرارية العمؿ. ومراجعة خطةوالمتطمبات القانونية  بااللتزاـالقضايا المتعمقة 

 لجنة إدارة الميزانية .4

 يقع عمى عاتؽ ىذه المجنة مسؤولية المساعدة في تحضير الميزانية واإلشراؼ عمييا.

 لجنة تصنيؼ القروض .5

 المركزي فيما يتعمؽ بتصنيؼ القروض. يناط بيذه المجنة اإلشراؼ عمى عممية االلتزاـ بموائح البنؾ

 المجنة العقارية .6

تضع ىذه المجنة الضوابط لفريؽ العقار لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، كما تشرؼ عمى أنشطتو العقارية التي تتضمف 
في قطاع العقار. ويناط بالمجنة مسؤولية مراجعة  والتخطيط االستراتيجيواالستثمارات المباشرة  ،العقاريةوالمشاريع الصناديؽ، 

المقترحات االستثمارية، والموافقة عمى توزيع األصوؿ التكتيكي، وتقـو مقاـ لجنة الموافقات عمى القرارات المتعمقة بالكيانات التي 
  بخصوص االستثمارات العقارية. المركزيديرىا 
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 إدارة الشركة

. ينتخػػب كػػؿ عضػػو مػػف أعضػػاء المجمػػس مػػف قبػػؿ المسػػاىميف فػػي اجتمػػاع الجمعيػػة بػػيفأعضػػاء منتخ سػػبعةيتكػػوف المجمػػس مػػف 
ويجب أف يجتمع مجمس اإلدارة ست مرات عمى االقؿ في السػنة وعمػى االقػؿ مػرة كػؿ  سنوات قابمة لمتجديد ثالث ولفترةالعمومية 

 وقواعد الحوكمة. ربع سنة وذلؾ وفقا لمتطمبات قانوف الشركات
األىػػػداؼ وضػػػع واالشػػػراؼ عمػػػى ومراقبػػػة تنفيػػػذ  ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾالجيػػػة المصػػػدرةة المسػػػؤولية الشػػػاممة عػػػف يتحمػػػؿ مجمػػػس اإلدار 

وينتخػػب الحوكمػػة باإلضػػافة إلػػى مسػػؤولية اإلشػػراؼ عمػػى اإلدارة التنفيذيػػة.  وقواعػػد، واسػػتراتيجية المخػػاطر، لمشػػركةاالسػػتراتيجية 
والتأكػد مػف تحقيػؽ االىػداؼ طويمػة االجػؿ لممسػاىميف فػي  المصػدرةالجيػة المساىميف مجمس اإلدارة بغرض اإلشػراؼ عمػى إدارة 

 .الجية المصدرة
بتعيػيف رئػيس تنفيػذي لمقيػاـ بميػاـ اإلدارة، ويحػدد المجمػس اختصاصػاتو وصػالحياتو وال يجػوز  الجيػة المصػدرةيقػـو مجمػس إدارة 

 الجمع بيف منصبي رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
 

 :االكتتاببتاريخ نشرة  لمشركةفيما يمي أسماء أعضاء مجمس اإلدارة 
 نسبة المساىمة  عدد االسيـ الممموكة  االسـ 
 %0.023 112,901 لغانـا يوسؼ ضرار

 %0.028 132,825 الصباح صباح الشيخ حمود
 %0.102 490,253 الجالؿ زعبد العزيفيصؿ 
 %0.028 132,825 الشايع ؼعبد المطيأيمف 

 %0.022 106,260 فيد يعقوب الجوعاف
 %0.022 105,000 فوزي ابراىيـ المكيمي

 %0.022 105,000 الغناـ محمد عادؿ
 

 ضرار يوسؼ الغانـ 
 رئيس مجمس االدارة

 
  :1982تاريخ التعييف 
 دراسات عميا في المممكة المتحدة ىالت العممية:ؤ الم 

 مناصب حالية
  الشرؽ االوسط وشماؿ أفريقيا  فيالتدقيؽ واالستشارات المالية مع العمميات  فيأسس عدد مف الشركات المتخصصة

  Price Waterhouse Internationalومنيا شركة مشتركة مع 
  شركة الغانـ الدولية ذ.ـ.ـ. –رئيس مؤسس 
  اتحاد المقاوليف )كويت( ذ.ـ.ـ. شركة-شريؾ ومدير 
  ليندالخميج العربى وا –مجموعة جاشنماؿ  –شريؾ ومدير 
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  االردف –شركة العرب لمتأميف عمى الحياة والحوادث ش.ـ.ـ.  –رئيس مجمس االدارة 
  لبناف –شركة برقاف لمتأميف  –رئيس مجمس االدارة 
 الواليات المتحدة –شركة جمؼ باسيفيؾ القابضة  –مجمس االدارة  رئيس 
  مصر- المجموعة المتحدة لالستثمار والتنمية )يونيفيست( –عضو مجمس االدارة 

 
 مناصب سابقة

  الغانـ وشركاه وعبد اهللمجموعة يوسؼ ابراىيـ الغانـ  –رئيس 
  مصر   -شركة روتوباؾ / بورتا  –رئيس مجمس االدارة 
  رئيس مجمس االدارة– “ EEMC “  -  الفمبيف –مانيال 
  رئيس مجمس االدارة– Korea Kuwait Banking Corporation  -  كوريا الجنوبية  –سيئوؿ 
  مصر –شركة الشرؽ االوسط لمسجاد  –نائب رئيس مجمس االدارة 
 سويسرا –شركة ىيالرب  –االدارة  مجمس عضو 
  شركة  –االدارة عضو مجمسFehr & Cie S.A. – سويسرا 
  االمارات العربية المتحدة  – دبي -شركة شعاع كابيتاؿ –عضو مجمس االدارة 
  الكويت-ستقمةالمالمجموعة البترولية  –عضو مجمس االدارة  

 
 اخرى مناصب
  غرفة تجارة وصناعة الكويت / رئيس لجنة االستثمار والماؿ –عضو مجمس ادارة 
  سابقا( الكويت-االستثمارية اتحاد الشركات  –الرئيس المؤسس( 
  المممكة المتحدة/ الكويت-البريطانيةالكويتية  جمعية الصداقة –عضو مجمس إدارة 
  عضوية ىيئات رسمية واخرى غير حكومية داخؿ وخارج دولة الكويت.  فيالسيد / الغانـ يشغؿ مناصب عدة 
 

 الشيخ حمود صباح  الصباح
 نائب رئيس مجمس االدارة

 
 2002: تاريخ التعييف 
 جامعيمؤىؿ : المؤىالت العممية 

 مناصب حالية  
  شماؿ الخميج التجارية )ىيونداى(.  شركة-رئيس مجمس االدارة والعضو المنتدب 

 
 مناصب سابقة 

  والقرينيشركة نقميات الجزيرة   -الرئيس . 
  واالستثمار. لاجارةشركة المسار  –نائب رئيس مجمس االدارة 
  البحريف. –بنؾ البحريف والشرؽ االوسط  –عضو مجمس ادارة 
  بمس.شركة اتصاالت  –رئيس مجمس االدارة 
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  شركة االتصاالت المتنقمة  –نائب رئيس مجمس االدارةMTC   . 
  دار الوطف لمصحافة والطباعة والنشر. –رئيس مجمس االدارة والعضو المنتدب 
  بنؾ برقاف.  –عضو مجمس ادارة 

 
 الجالؿ زعبد العزيفيصؿ 

 االدارة.عضو مجمس 
 

 1981: تاريخ التعييف. 
 جامعة االسكندرية –ليسانس آداب : المؤىالت العممية 

 
 مناصب سابقة 

  السيارات.الشركة الوطنية لتجارة وصناعة  –رئيس مجمس االدارة 
  الشركة الوطنية لمدواجف. –عضو مجمس ادارة 
  اتحاد مالؾ العقار  –عضو مجمس ادارة 
 .رئيس مجمس ادارة الشركة االىمية لموساطة المالية 

 
 أيمف عبدالمطيؼ الشايع

 عضو مجمس االدارة 
 

 2004: تاريخ التعييف 
 جامعة الكويت. –بكالوريوس ىندسة ميكانيكية : المؤىالت العممية 

 
 مناصب حالية  

  الشايعمجموعة شركات  –عضو مجمس ادارة. 
  شركات الشايع. مجموعة- التجارىالرئيس التنفيذى لمقسـ 
  لمتأميف.االىمية  الشركة-نائب رئيس مجمس االدارة 
  المبانى.شركة  –عضو مجمس ادارة 

 
 مناصب سابقة 

  شركة عمار لمتمويؿ واالجارة. –رئيس مجمس االدارة 
  لمتأميف.الشركة االىمية  –عضو مجمس ادارة 
  الشايع.مجموعة شركات  –متدرب ضابط احتياط  
  مجموعة شركات الشايع. –مدير القسـ الكيربائى 
  الشايع.مجموعة شركات  –نائب مدير قسـ المعدات 
  مجموعة شركات الشايع. –متدرب ادارى 
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 فيد يعقوب الجوعاف
 عضو مجمس االدارة 

 
 2004: تاريخ التعييف  
 اقتصاد/مساند بكالوريوس ادارة أعماؿ: المؤىالت العممية Eastern Washington University – -أمريكا 

 
 مناصب حالية

  المجموعة الكويتية لممشاريع. –مدير عاـ 
  الجوعاف لمتجارة العامة والمقاوالت.شركة  –نائب المدير العاـ 
  لممشاريع الصناعية. الكوتشركة  –رئيس مجمس االدارة 
  لجنة الصناعة والعمؿ. الكويت، ورئيسغرفة تجارة وصناعة  –عضو مجمس ادارة 
  شركة شعاع كابيتاؿ االمارات –عضو مجمس ادارة 
  شركة الدرة لمخدمات البترولية. –نائب رئيس مجمس االدارة 
 .عضو مجمس امناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر لمتدريب 
  البترولية.الشركة الوطنية لمخدمات  –عضو مجمس ادارة 

 
 مناصب سابقة 

  الشركة الكويتية لتجميع وتقطيع المعادف. –رئيس مجمس االدارة والعضو المنتدب 
  شركة صناعات التبريد. –عضو مجمس ادارة 
  عماف. سمطنة –شركة الباطنة القابضة  –عضو مجمس ادارة 
  شركة مينا العقارية. –عضو مجمس ادارة 

 
 ابراىيـ المكيمى فوزي

 عضو مجمس االدارة
 

 2008ف: تاريخ التعيي 
 : العممية المؤىالت

  جامعة الكويت  –بكالوريوس محاسبة 
  الواليات المتحدة – جامعة ميامى –ماجستير فى المحاسبة المحترفة 
  الواليات المتحدة –شيادة الزمالة فى المحاسبة 

 
 حاليةمناصب 
 المتحدة الواليات-أوريجيف والية-االمريكييفمجمع المحاسبيف  –ارة عضو مجمس اد 
  المتحدة المممكة-لندف-الماليةكويتية العالمية لمخدمات الشركة ال –عضو مجمس ادارة 
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 مناصب سابقة
  بمدية الكويت  –محاسب 
  البنؾ االىمى الكويتى –محمؿ حسابات 
  شركة البتروؿ الوطنية. –مشرؼ الحسابات المجمعة 
 شركة البتروؿ العالمية مدير المالية في عدة مكاتب تابعة لQ8   
  شركة خطوط االنابيب النفطية )تايمند( –عضو مجمس ادارة 
  شركة  –نائب رئيس مجمس االدارةSEGIT  اقات االئتمافلبط . 

 
 عادؿ محمد الغناـ 
 عضو مجمس االدارة

 
 2011: تاريخ التعييف 
 الواليات المتحدة االمريكية –ادارة أعماؿ : المؤىالت العممية 

 المناصب الحالية
  شركة مجموعة كابيكو القابضة –عضو مجمس ادارة 
  الشركة االىمية لمتأميف   –عضو مجمس ادارة 

 
 المناصب السابقة

  شركة مجموعة كابيكو القابضة –رئيس مجمس االدارة 
  الشركة السودانية الكويتية القابضة. –عضو مجمس ادارة 
  لاطاراتشركة مركز الغناـ  – تنفيذيمدير 
  لاطاراتشركة مركز الغناـ  –مدير عاـ 

 مجمس اإلدارة  مكافأة أعضاء

 2016 2015 لؼ دينار كويتي أ

 80.5 __ )*(أعضاء مجمس اإلدارة  مكافأة

بعد أف أقرت مف قبؿ المساىميف خالؿ  2016نات المالية الفصمية في افي البي 2015)*( تـ قيد مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة لسنة 
 .2016مايو  9الجمعية العمومية في 
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  مجمس اإلدارة تأكيد البيانات المالية مف قبؿ 

فقػد تػـ الموافقػة عمييػا مػف قبػؿ اجتماعػات الجمعيػة    2012و 2013و 2014و 2015لألعػواـ بالنسبة لمبيانات المالية المدققة 
وقػد تػـ عمػى التػوالي.  2013مػارس  19و 2014أبريػؿ  17و 2015مػارس  29، و2016مايو  9العمومية العادية لمشركة في 

وتعديالتػو الالحقػة وقػد وافػؽ مجمػس  1/2016وفقػًا لقػانوف الشػركات رقػـ  لمشػركةماليػة بتقػديـ النتػائج ال الشػركةإلزاـ مجمػس إدارة 
 اإلدارة عمى االضطالع بتمؾ المسئولية.

 
 األطراؼ ذات الصمةو  المصدرة الجيةوصؼ لمعقود المبرمة بيف إدارة 

والشػركات التػي وأعضاء الجياز اإلداري دارة اإلأعضاء مجمس الشركات الزميمة والمالؾ الرئيسييف، و األطراؼ ذات الصمة  تضـ
فيمػػػا يمػػػي بنػػػود المتعمقػػػة بيػػػذا االمػػر  المصػػػدرة جيػػةالوالتػػػي تمػػػت الموافقػػػة عمييػػا بنػػػاء عمػػػى سياسػػػات  . ليػػا فييػػػا ممكيػػػة رئيسػػية

  ، وكانت االرصدة في تاريخ البيانات المالية كما يمي:المصدرة جيةالالمعامالت المعتمدة مف قبؿ إدارة 
 

 دينار كويتي ألؼ
31 

ديسػػػػػػػػػػمبر 
5115 

31 
ديسػػػػػػػػػػمبر 

5114 
  

يونيػػػو  31
5116 

يونيػػػػػػػػػػػو  31
5115 

      في بياف الربح أو الخسارة المجمع: المتضمنةالمعامالت 

 1 2   61 3 إيرادات فوائد
 20434 20181   5,693 5,468 أتعاب إدارة وعموالت 

      مكافأة موظفي اإلدارة العميا الرئيسيف: 
 505 482  822 973 رواتب ومنافع قصيرة االجؿ 

 109 54  189 156 منافع نياية الخدمة 
 - -  81 - مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة 

           في بياف المركز المالي المجمع: المتضمنةاألرصدة 
 47 87   56 94 قروض لمعمالء 
 540 578   471 631 ذمـ مدينة وأخرى

 10140 10308   1,169 1,207 ومطموبات أخرىذمـ دائنة 

 طريقيا أي عضو مجمس إدارة عمى ربح شخصي  حصؿ عفو  الجية المصدرةمع  مبرمة عقود

الجيػػة ولكػػف ال يوجػػد اي عقػػود مبرمػػة بػػيف  فػػي السػػياؽ العػػادي لألعمػػاؿ. الشػػركةعمػػالء  إف أعضػػاء مجمػػس اإلدارة وذوييػػـ ىػػـ
 وأعضاء مجمس اإلدارة قد تحقؽ ربحًا شخصيًا ألي مف أعضاء مجمس اإلدارة. المصدرة
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 *اإلدارة التنفيذية

 الوظيفة   االسـ
عدد سنوات 

 الخبرة لدى المركز
عدد سنوات الخبرة 

 اإلجمالية

 31 13 الرئيس التنفيذي مناؼ عبدالعزيز الياجري 

 29 19 رئيس العمميات   خميؿ حسفعمي 

 40 32 االدارة المالية – المالي المدير   خالد احمد شودري

 22  14 الشرؽ االوسط وشماؿ افريقيا  أسيـ إدارة–نائب الرئيس التنفيذي اماني ابراىيـ العماني

 بساـ ناصر العثماف
 وشػػػػػماؿ األوسػػػػػط شػػػػػرؽلمالعقػػػػػار  إدارة –نائػػػػػب الػػػػػرئيس التنفيػػػػػذي 

 أفريقيا
12 25 

  26 19 إدارة شؤوف الشركات والصناديؽ االستثمارية –نائب أوؿ لمرئيس  عماد عبدالسالـميا 

 14  14 المعمومات والعمميات نظـ إدارة–نائب أوؿ لمرئيس  حسيف عمي زيف الديف

 13 13   الخاصةإدارة الخدمات المصرفية  –الرئيس  نائب عبدالمطيؼ وليد النصؼ

 أرقاـ سنوات الخبرة ألقرب سنة تدوير تـ - 2016 يونيو 30 في كما*

 
 مناؼ عبدالعزيز الياجري

 التنفيذيالرئيس 
كمدير عاـ.  ولقد شغؿ السيد الياجري منصب نائب  2004عاـ  في" المركزالى شركة " الياجري عبدالعزيز انضـ السيد مناؼ

مثؿ مجمس االدارة  العربية، حيثلمتنمية االقتصادية  الكويتيالصندوؽ  فيادارة االستثمارات  فيالرئيس لمدة عشرة سنوات 
 فيلمصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية  فنيالكويت والمحافؿ الدولية. كما عمؿ كمستشار  في االستشاريوالمجمس 

 اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الجنوبية والشرؽ االوسط.  فيمجاؿ أنشطة تمويؿ المشاريع 
 يادة البكالوريوس في اليندسة المدنية مف جامعة الكويت.حاصؿ عمى ش 
 .حاصؿ عمى شيادة الماجستير في اليندسة المدنية مف جامعة الكويت 
  االمريكية(المتحدة  جيرسي، الوالياتحاصؿ عمى شيادة المدير المالي المعتمد مف معيد المحاسب اإلداري )نيو 

(CFM) . 
 عمى حسف خميؿ
 رئيس العمميات

حيث شغؿ عدة مناصب  ،1989عاـ  في" )الواليات المتحدة االمريكية(  المركزخميؿ الى " مجموعة  حسف السيد عمىانضـ 
"المركز" كنائب لمرئيس.  كما يشغؿ حاليا  الكويتي الماليوانضـ الى المركز  1997في  الكويت فيانتقؿ لمعمؿ  ىناؾ، ثـعميا 

 منصب رئيس شركة جالؼ باسيفيؾ امريكا. 
 ادارة أعماؿ مف جامعة انسياد )فرنسا( ماجستير عمىؿ حاص 
  (.ـ )الواليات المتحدة االمريكيةإحاصؿ عمى شيادة الماجستير في اليندسة مف جامعة تكساس اية أند 
  ـ )الواليات المتحدة االمريكية(.إية أند إحاصؿ عمى شيادة البكالوريوس في اليندسة الصناعية مف جامعة تكساس 

 يشودر خالد أحمد 
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 اإلدارة المالية – المالي المدير
المالية. وقبؿ  إدارة الشئوفوىو يرأس حاليا  محاسبكوتـ تعيينو  1984عاـ  في" المركزشودرى الى " خالد أحمد انضـ السيد
الكويت  فيومدير تدقيؽ الحسابات وعدة مناصب عميا  رئيسي" تولى السيد شودرى مناصب عدة كمحاسب لممركزانضمامو "
مجاؿ المحاسبة والمالية والتدقيؽ والضرائب لممؤسسات الحكومية  فيسنة خبرة  40 أكثر مف ويمتمؾ السيد شودرى وبنغالدش.

 والخاصة والبنوؾ وشركات االستثمار وشركات التأميف. 
 حاصؿ عمى شيادة ماجستير ادارة أعماؿ مف جامعة واشنطف الدولية. 
  المالية  لادارةحاصؿ عمى شيادة محاسب ادارى معتمد مف االكاديمية االمريكية(CMA). 
 ( حاصؿ عمى شيادة مدير المشاريع المعتمدة، جمعية محاسبيف المشاريع، المممكة المتحدةCPM) 
  بنجالديش.شيتاغونغ التجارة، جامعةماجستير في ، 
 الديشجمعية المحاسبيف المعتمديف، بنج -محاسب المعتمد (CA). 
 ( حاصؿ عمى شيادة مف جمعية االدارة التجاريةFICM) 
  المشاريع المعتمديف في المممكة المتحدة محاسبيحاصؿ عمى شيادة مدير الشراء المعتمد مف اتحاد(FCPA) . 
 حاصؿ عمى شيادة مف اتحاد المحاسبيف التنفيذييف المعتمديف مف المممكة المتحدة (FCCEA)  . 

 
 العمانيابراىيـ  أماني

 .إدارة أسيـ الشرؽ االوسط وشماؿ افريقيا–نائب الرئيس التنفيذي 
المحمية  االستثماراتادارة  في رئيسالنائب كمساعد  2002في عاـ  "المركزالى " ابراىيـ العماني أمانيانضمت السيدة 
مديرة لعدة صناديؽ ىي االوسط وشماؿ أفريقيا و سيـ الشرؽ أدارة إفي  نائب الرئيس التنفيذي حاليا منصب والخميجية، وتشغؿ

 . العربي" مثؿ صندوؽ ممتاز، وصندوؽ ميداؼ وصندوؽ فرصة والصندوؽ المركز" فياستثمارية 
تداوؿ العممة االجنبية  فيقسـ الخزينة  فيلمدة سبعة سنوات مع بنؾ الكويت والشرؽ االوسط  "، عممتلممركزوقبؿ انضماميا "

 النقد.  وأدوات
 مة عمى شيادة بكالوريوس في المحاسبة وتدقيؽ الحسابات مف جامعة الكويت. حاص 
 )حاصمة عمى زمالة اى سى اى مف اتحاد االسواؽ المالية )باريس (ACI fellowship) . 

 
 بساـ ناصر العثماف

  إدارة العقار لمشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا –نائب الرئيس التنفيذي 
منطقة  فيمجاؿ تطوير العقارات واالستثمارات وادارة المشاريع  فيالعثماف بأربعة وعشريف عاـ خبرة  ناصر بساـ يتمتع السيد

ادارة عقارات الشرؽ  بتوجيو لمرئيس، قاـكنائب أوؿ  2005عاـ  في" لممركز" انضماموالشرؽ االوسط وشماؿ أفريقيا.  ومنذ 
مف الصناديؽ والمحافظ االستثمارية تشمؿ االستثمارات المدرة لمدخؿ وادارة مجموعة متنوعة  إطالؽاالوسط وشماؿ افريقيا نحو 

السيد العثماف عدة  "، تولىلممركز" انضمامووالتطوير الشامؿ لممشاريع السكنية والعقارات التجارية.  وقبؿ  األراضي فيوالتداوؿ 
 لبناف ومصر.  فيعف تقييـ المشاريع وتنفيذىا مسؤوال  العربية، وكافلمتنمية االقتصادية  الكويتيالصندوؽ  فيمناصب تنفيذية 

 بيروت. فيادارة االعماؿ مف الجامعة االمريكية  فيحاصؿ عمى شيادة الماجستير 
 اليندسة الكيربائية مف جامعة نورث كارولينا اى اف تى الحكومية. فيحاصؿ عمى شيادة بكالوريوس 
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  ميا عبدالسالـ عماد
 الشركات والصناديؽ االستثماريةادارة شؤوف  –نائب أوؿ لمرئيس 
بنؾ  في، عممت لمدة سبعة سنوات بالمركزالتحاقيا  ، وقبؿ1997اـ ع في" لممركز" عمادعبد السالـ ميا  انضمت السيدة /
 قسـ االئتماف.  فيبيروت  –البحر المتوسط 

  بيروت(.حاصمة عمى شيادة البكالوريوس في ادارة االعماؿ مف الجامعة المبنانية االمريكية( 
 

 حسيف عمى زيف الديف
 نظـ المعمومات والعمميات إدارة–نائب أوؿ لمرئيس 
مجاؿ الخدمات المالية والتمويمية والمشتقات والعمميات وادارة  فيعاما  13زيف الديف بخبرة تفوؽ  عمي يتمتع السيد حسيف
 في ماليكمحمؿ  2002 أكتوبر في" المركزحسيف الى "وانضـ السيد  الى ىيكمة البرمجيات وادارة المشاريع. المخاطر، باإلضافة

عدة مشاريع شممت تقييمات الشركة ودراسات الجدوى وابحاث االسيـ واالكتتابات وغيرىا.  فيقسـ تمويؿ الشركات، حيث عمؿ 
أوؿ  و، وىالماليانشاء صندوؽ فرصة  في" لممساىمة المركز" فيالسيد حسيف الى قسـ المشتقات  ، انتقؿ2004عاـ  فيو 

قسـ نظـ المعمومات  فيتـ تعييف السيد حسيف نائب أوؿ لمرئيس  2013عاـ  فيالكويت والخميج.  و  فيصندوؽ لممشتقات 
 والعمميات 

 عماؿ مف الجامعة االمريكية في بيروت.األادارة  ماجستير حاصؿ عمى شيادة 
 .حاصؿ عمى بكالوريوس في الرياضيات مف جامعة بيروت العربية 
 شيادة المحمؿ المالي المعتمد مف معيد المحمؿ المالي المعتمد في الواليات المتحدة االمريكية ىحاصؿ عم (CFA)  . 

 
 عبدالمطيؼ وليد النصؼ 

 الخاصة المصرفيةالخدمات  إدارة–نائب الرئيس 
فػػي مجػػاؿ إدارة  سػػنة  12، وتمتػػد خبرتػػو إلػػى أكثػػر مػػف 2004" فػػي العػػاـ المركػػزالنصػػؼ إلػػى " وليػػد انضػػـ السػػيد عبػػدالمطيؼ 

األصوؿ، والخدمات المالية والتمويمية. وشغؿ النصؼ عدة مناصب في إدارة تمويؿ الشركات، والعقار في منطقة الشرؽ األوسػط 
 وشماؿ أفريقيا، والعقار الدولي.

   .حاصل على شهادة البكالوريوس في التمويل من جامعة دينفر في الواليات المتحدة األمريكية 
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 لمشركةالتنظيمي الييكؿ 
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 ىيكؿ رأس الماؿ واالقتراض

 المتوقػع المبػدئي واالقتراض الماؿ رأس وىيكؿ 2016 يونيو 30 في كما لمشركة واالقتراض الماؿ رأس ىيكؿ التالي الجدوؿ يبيف
 :السندات إصدار بعد
 

 كىَرٍ دَُار أنف
 2016يىٔيى  30وّا في 

 )غير ِذلك(

 2016يىٔيى  30وّا في 

 بعذ اإلصذار )غير ِذلك(

 اٌّطٍىباث

 5,982 5,982 أخري  ىتاخهويطريى دائُح   

 ألخم لروع
7,834 7,834 

 47,000 22,000 *يظذرج ضُذاخ

 60,816 35,816 اٌّطٍىباث ِجّىع

 حمىق اٌٍّىيت

 48,080 48,080 رأش انًال  

 7,902 7,902 عالوج إطذار أضهى

 14,847 14,847 لاَىٍَ ازرُاطٍ

 13,202 13,202 ازرُاطٍ اخرُارٌ

 5,394 5,394 تُىد أخري نسمىق انًهكُح

 760 760 أرتاذ يسرفع تها

 17,785 17,785 زظض غُر يطُطرج

 107,970 107,970 حمىق اٌٍّىيت  ِجّىع

 168,786 143,786 وحمىق اٌٍّىيت اٌّطٍىباث ِجّىع

 
، وعنػد تسػديدىا سػينخفض بنػد 2016ديسػمبر  19مميػوف دينػار كػويتي بتػاريخ  22حاليًا والتي تبمغ قيمتيا األسمية تستحؽ السندات القائمة * 

 بالقيمة االسمية ليا. 2016ديسمبر  31السندات القائمة في القوائـ المالية الخاصة بالسنة المنتيية في 

 تأكيد رأس الماؿ المدفوع

دينػار كػويتي مػوزع عمػى   4800800175 وقػد بمػغ  مػدفوع بالكامػؿ الشػركة رأس مػاؿ 2016يونيو 30بأنو كما في  الشركةؤكد ت
 فمس كويتي.  100سيـ قيمة السيـ  48008010747
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 توزيع االرباح مف قبؿ الشركة

 :2011 عاـ منذ بالشركة الخاصة االرباح توزيع التالي الجدوؿ يوضح
 

 2015 2014 2013 2012 2011  االرتاذ ذىزَع

   انًىافمح ذارَخ
 2016ياَى  9 2015يارش  29 2014اترَم  17 2013يارش  19

 انُمذٌ انرىزَع

 (نهطهى فهص)
 فهص 5 فهص 6 فهص 10 فهص 6 -

 دَُااار) انُمااذٌ انرىزَااع إخًااانٍ

 ( كىَرٍ
- 2,884,810 4,808,017 2,884,810 2,404,009 

 
عػػف السػػنة الماليػػة  عػػدـ توزيػػع أيػػة أربػػاح 2012مػػارس  29المسػػاىميف فػػي اجتمػػاع الجمعيػػة العموميػػة والمنعقػػد بتػػاريخ قػػرر * 

 .2011ديسمبر  31المنتيية في 
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 معمومات مالية مختارة

التػي والفتػرات  بالسػنواتمػع القػوائـ الماليػة الخاصػة  أتقػر  أف ويجػب لمشػركة، تـ استخالص المعمومات التاليػة مػف البيانػات الماليػة
 :المرفقة بالقوائـ المالية تضمنتيا وااليضاحات المكممة

  المجمع المركز الماليبياف 
دَطًثر 31كًا فٍ    َىَُى 30 فٍ كًا  

 كىَرٍ دَُار يهُىٌ

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 
2015 2016 

 اٌّىجىداث
        

 7.98 7.85 3.83 4.54 3.75 انثُىنَمذ وأرطذج نذي 

 

9.26 9.55 

 7.32 0.08 3.52 1.38 19.11 ودائع ألخم

 

0.73 5.04 

اضرثًاراخ تانمًُح انعادنح يٍ خالل 

 انرتر أو انخطارج 
41.86 38.23 42.95 38.20 41.10 

 
44.78 39.66 

 5.08 5.77 3.52 4.44 3.36 أخري يىخىداخوريى يذَُح 
 

5.32 5.05 

 0.44 3.80 8.25 7.88 11.88 نهعًالءلروع 

 

0.62 0.43 

 - - 0.03 0.04 0.88 ذًىَم لظُر األخم

 

- - 

 53.79 61.84 58.86 55.77 52.65 اضرثًاراخ يرازح نهثُع

 

59.91 49.29 

اضرثًار فٍ شركح زيُهح ويشروع 

 يشررن
- - 2.18 2.99 3.09 

 
3.04 2.87 

 29.17 24.20 13.51 20.12 7.54 عماراخ اضرثًارَح

 

27.17 31.51 

 0.29 0.33 0.40 0.45 0.39 يًرهكاخ ويعذاخ

 

0.34 0.38 

 148.25 145.04 137.04 132.86 141.42 ِجّىع اٌّىجىداث 

 
151.17 143.79 

 اٌٍّىيت وحمىقاٌّطٍىباث 

  اٌّطٍىباث        

 6.36 8.43 5.86 5.49 3.98 أخري  ويطهىتاخريى دائُح         
 

6.17 5.98 

 7.69 4.66 - 3.48 - لروع تُكُح 

 

9.25 7.83 

 22.00 22.00 22.00 22.00 49.90 ضُذاخ

 

22.00 22.00 

 36.05 35.09 27.86 30.97 53.87 اٌّطٍىباث إجّاٌي 

 
37.42 35.82 

 حمىق اٌٍّىيت

 53.13 53.13 53.13 53.13 53.13 رأش انًال        

 

53.13 48.08 

 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 عالوج إطذار 

 

7.90 7.90 

 14.85 14.54 14.11 13.45 13.01 ازرُاطٍ لاَىٍَ

 

14.54 14.85 

 14.79 14.49 14.06 13.39 12.95 ازرُاطٍ اخرُارٌ

 

14.49 13.20 

 (16.34) (16.34) (16.34) (16.34) (16.34) أضهى خسَُح

 

(16.34) - 

 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 ازرُاطٍ أضهى خسَُح

 

7.97 - 

 7.73 9.70 8.32 5.24 3.52 تُىد أخري نسمىق انًهكُح

 

10.06 5.39 

 4.13 5.60 7.10 5.12 2.03 أرتاذ يسرفع تها

 

5.47 0.76 

حمىق اٌٍّىيت اٌعائذة ٌّاٌىي اٌشروت 

 األَ
84.17 89.85 96.25 97.00 94.16 

 
97.23 90.19 

 18.04 12.95 12.93 12.03 3.38 زظض غُر يطُطرج

 

16.52 17.79 

 112.20 109.95 109.18 101.89 87.55 إجّاٌي حمىق اٌٍّىيت

 

113.75 107.97 

 148.25 145.04 137.04 132.86 141.42 وحمىق اٌٍّىيت اٌّطٍىباثإجّاٌي 

 

151.17 143.79 
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 بياف األرباح أو الخسائر المجمع 
دَطًثر 13 فٍ انًُرهُح نهطُح   

 أشهر هطرحن

 َىَُى 13 فٍ انًُرهُح

 2015 2014 2013 2012 2011 يهُىٌ دَُار كىَرٍ 
 

 5102 5102 

 اإليـراداث

 0.77 0.97 1.28 1.52 1.27 إَراداخ فىائذ        
 

0.44 0.35 

 1.15 0.73 0.55 0.85 0.19 إَراداخ ذىزَعاخ
 

0.49 0.60 

 7.36 7.58 6.44 6.48 8.19 أذعاب إدارج وعًىالخ 
 

3.40 3.82 

انرتر يٍ اضرثًاراخ تانمًُح انعادنح ( / انخطارج)

 يٍ خالل انرتر أو انخطارج
(5.58) 1.93 4.31 0.25 (5.21) 

 
0.64 (1.74) 

 4.22 2.24 1.67 2.78 3.56 اضررداد اضرثًاراخ يرازح نهثُع/ انرتر يٍ تُع 
 

2.85 1.16 

 0.07 (0.00) 0.09 - - زظح فٍ َرائح شركح زيُهح ويشروع يشررن
 

0.05 (0.17) 

 1.85 1.95 1.40 - - رتر يٍ تُع عماراخ اضرثًارَح
 

0.48 0.49 

 0.17 0.55 0.21 0.18 - طافٍ إَراداخ إَدار
 

0.09 0.07 

 0.88 0.44 0.02 (0.09) (0.31) رتر يٍ طرف عًالخ أخُثُح)خطارج(/ 
 

0.61 0.15 

 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 إَراداخ أخري

 

0.00 0.02 

 - - - - (0.02) ذظفُح شركاخ ذاتعحخطارج يٍ 

 

- - 

 

7.30 13.64 15.98 14.70 11.26 

 

9.03 4.73 

 اٌّصاريف واألعباء األخري

 (7.45) (7.51) (6.74) (6.66) (5.21) يظارَف عًىيُح وإدارَح        
 

(3.76) (3.49) 

 (0.29) (0.37) (0.21) (1.02) (1.27) اَخفاع فٍ لًُح اضرثًاراخ يرازح نهثُع 
 

(0.04) (0.05) 

 (0.35) (0.10) (0.07) (0.00) (0.26) ذسًُم يخظظاخ
 

(0.20) 0.00 

 (0.31) (0.33) - - 0.14 يظارَف أخري
 

(0.23) (0.04) 

 (1.15) (1.10) (1.06) (1.62) (0.94) ذكانُف انرًىَم
 

(0.61) (0.62) 

 

(7.53) (9.30) (8.08) (9.40) (9.54) 

 

(4.84) (4.20) 

اٌربح لبً حصت ِؤسست اٌىىيج ( / اٌخسارة)

وضريبت دعُ اٌعّاٌت اٌىطٕيت  ٌٍخمذَ اٌعٍّي

 واٌزواة وِىافأة أعضاء ِجٍس اإلدارة

(0.23) 4.33 7.90 5.30 1.72 
 

4.19 0.54 

 يخظض زظح يؤضطح انكىَد نهرمذو انعهًٍ
- (0.04) (0.06) (0.04) (0.03) 

 
(0.04) (0.01) 

 (0.09) (0.12) (0.17) (0.11) - انعًانح انىطُُحيخظض ضرَثح دعى 
 

(0.10) (0.02) 

 (0.04) (0.05) (0.07) (0.05) - يخظض يطاهًح انسكاج
 

(0.04) (0.01) 

 - (0.08) (0.14) (0.09) - يخظض يكافأج أعضاء يدهص اإلدارج 
 

- - 

 1.57 5.02 7.46 4.04 (0.23) ربح اٌسٕت (/ خسارة)

 

4.01 0.50 

 :إنًانعائذ 
 2.88 4.02 6.23 4.07 (0.36) يانكٍ انشركح األو        

 

3.74 0.81 

 (1.31) 1.00 1.23 (0.02) 0.13 زظض غُر يطُطرج

 

0.27 (0.31) 

 1.57 5.02 7.46 4.04 (0.23) ربح اٌسٕت (/ خسارة)

 
4.01 0.50 
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 بياف الربح والخسارة والدخؿ الشامؿ األخر المجمع

    

دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح هطُحن     

طرح أشهر هن

 13انًُرهُح فٍ 

 َىَُى

 يهُىٌ دَُار كىَرٍ

 
2011 2012 2013 2014 2015  2015 2016 

 ربح اٌسٕت)خسارة(/ 
(0.23) 4.04 7.46 5.02 1.57  4.01 0.50 

 اٌذخً اٌشاًِ االخر: 
     

 
  

انثُىد انرٍ ضُرى إعادج ذظُُفها الزماً فٍ تُاٌ 

      انخطارج انًدًع:انرتر أو 
 

  

      اسخثّاراث ِخاحت ٌٍبيع:
 

  

طافٍ انرغُر فٍ انمًُح انعادنح انُاذح خالل 

 انفررج
(1.78) 3.37 4.56 2.96 1.46  2.58 (1.02) 

انًسىل إنً تُاٌ انرتر أو انخطارج انًدًع 

 َرُدح انثُع
(3.56) (2.78) (1.67) (2.24) (4.22)  (2.85) (1.16) 

إنً تُاٌ انرتر أو انخطارج انًدًع يٍ  انًسىل

 االَخفاع فٍ انمًُح
1.27 1.02 0.21 0.37 0.29  0.04 0.05 

 ححىطاث اٌخذفك إٌمذي:

     

 

خالل  حانُاذدانعادنح فٍ انمًُح  طافٍ انرغُر  

 انطُح
0.31 0.24 - - -  - - 

      أخري:
 

  

فروق ذسىَم َاذدح يٍ ذرخًح انعًهُاخ 

 األخُثُح
(0.03) 0.09 0.03 0.51 0.36  0.61 (0.23) 

انذخم  /األخري( زظح فٍ )انخطارج انشايهح 

انشايم اِخر يٍ يشروع يشررن وشركح 

 زيُهح 

- - 0.00 0.00 (0.00)  (0.01) (0.00) 

اٌذخً  /األخري( إجّاٌي )اٌخسارة اٌشاٍِت 

 اٌشاًِ اآلخر ٌٍسٕت 
(3.79) 1.95 3.12 1.61 (2.11)  0.37 (2.36) 

إجّاٌي )اٌخسارة اٌشاٍِت( / اٌذخً اٌشاًِ 

 (1.86) 4.38  (0.54) 6.62 10.58 5.99 (4.02) ٌٍسٕت

إخًانٍ )انخطارج انشايهح( / انذخم انشايم 

 انعائذ إنً:

     

 

  

 يانكٍ انشركح األو
(4.15) 5.86 9.31 5.41 0.90  4.09 (1.52) 

 (0.34) 0.29  (1.44) 1.22 1.27 0.13 0.13 زظض غُر يطُطرج

إجّاٌي )اٌخسارة اٌشاٍِت( / اٌذخً اٌشاًِ 

 ٌٍسٕت
(4.02) 5.99 10.58 6.62 (0.54)  4.38 (1.86) 
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 المجمعبياف التدفقات النقدية 

 

دَطًثر 31طُح انًانُح انًُرهُح فٍ هن  

طرح أشهر انًُرهُح هن   

َىَُى 13 فٍ  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 يهُىٌ دَُار كىَرٍ 

انًطرخذو فٍ( )/ طافٍ انُمذ انُاذح يٍ 

 األَشطح انرشغُهُح
8.98 13.35 0.25 10.29 (5.45) 

 
(4.83) (0.20) 

انُاذح يٍ  / فٍ()انًطرخذو  طافٍ انُمذ

 /األَشطح االضرثًارَح
(5.35) 1.07 8.94 (8.00) 5.36 

 
(0.99) 0.91 

انًطرخذو فٍ( ) /طافٍ انُمذ انُاذح يٍ 

 األَشطح انرًىَهُح
13.33 (32.10) (4.31) (2.24) 7.81 

 
6.68 (2.73) 

 (2.02) 0.86  7.72 0.05 4.88 (17.68) 16.96 في إٌمذ وإٌمذ اٌّعادي )إٌمص( /اٌزيادة

 (0.06) 0.61  (0.37) 0.51 0.03 0.09 (0.03) ذعذَالخ عًهح أخُثُح

 15.20 7.85  7.85 7.29 2.38 19.97 1.92 انطُح تذاَحانُمذ وانُمذ انًعادل فٍ 

 13.12 9.31  15.20 7.85 7.29 2.38 18.85 في ٔهايت اٌسٕت اٌّعاديإٌمذ وإٌمذ 
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 *سب مختارةن

دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح طُحهن    

طرح أشهر انًُرهُح فٍ هن

 َىَُى 13

 
 2011  2012  2013  2014 2015  2015 2016 

 )%( اٌربحيت ٔسب
        

 1.1 3.6 5.5 2.9 0.2- 1 االطىل يرىضظ عهً انعائذ

 

2.7 0.3 

 زمىق يرىضظ عهً انعائذ

 1.4 4.6 7.1 4.3 0.3- 2 انًهكُح

 

3.6 0.5 

 25.5 43.5 56.1 43.7 9.7 3 انرشغُهٍ انرتر طافٍ َطثح

 

53.1 24.4 

 13.9 34.1 46.7 29.6 3.2- 4 انرتر طافٍ َطثح

 

44.4 10.5 

 )%( اٌّاٌيت اٌرافعت ٔسب

/ االخم لظُر انذٍَ َطثح        

 97.5 9.4 0.0 13.7 55.9 5 انذٍَ إخًانٍ

 

27.2  96.7 

/ االخم طىَم انذٍَ َطثح 

 2.5 90.6 100.0 86.3 44.1 6 انذٍَ إخًانٍ

 

72.8 3.3 

 26.5 24.3 20.2 25.0 57.0  7 انًهكُح زمىق/ انذٍَ َطثح 

 

27.5 27.6 

 19.3 17.1 16.6 20.6 52.7 8 انًهكُح زمىق/ انذٍَ طافٍ 

 

19.3 18.8 

 إخًانٍ/ انًطهىتاخ إخًانٍ

 32.1 31.9 25.5 30.4 61.5 9 انًهكُح زمىق

 

32.9 33.2 

 (ِىرر) اٌخغطيت ِضاعف

 انفىائذ لثم انرشغُهٍ انرتر        

 2.5 5.8 8.5 3.7 0.8 10 انرًىَم ذكهفح/ وانضرائة

 

7.9 1.9 

 انفىائذ لثم انرشغُهٍ انرتر 

 واالهالن وانضرائة

 2.7 6.1 8.8 3.8 0.9 11 انرًىَم ذكهفح/ واالضرهالن

 

8.1 2.0 

 )%( اٌسيىٌت ٔسب

 44.7 78.7  46.1 87.8 173.5 78.3 76.1 12 انُمذ َطثح        

 36.5 24.7  42.2 21.6 26.2 16.9 42.4 13 انطرَعح انطُىنح َطثح 

 177.1 465.8  184.9 603.7 1412.6 737.1 266.7 14  انًرذاونح َطثح االطىل 

 
 عمػى ءبنػا المتداولػة غيػر والمطموبػات المتداولػة والمطموبػات المتداولػة غيػر والموجودات المتداولة الموجودات إلى المالية البيانات تصنيؼ * تـ

   مشركةل المدققة المالية البيانات في السيولة مخاطر بإدارة الخاص االيضاح
 .الفترةتـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة صافي الربح عمى متوسط االصوؿ في أوؿ وأخر  .1
 .تـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة صافي الربح عمى متوسط حقوؽ الممكية في أوؿ وأخر الفترة .2
 دعػـ وضػريبة مؤسسػة الكويػت لمتقػدـ العممػي حصػةو التمويػؿ مصػاريؼ  )الخسػارة( / الػربح قبػؿ) تـ حساب النسبة مف خػالؿ قسػمة الػربح التشػغيمي .3

 عمى إجمالي اإليرادات. اإلدارة( مجمس أعضاء ومكافأة والزكاة الوطنية العمالة
 تـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة صافي الربح عمى إجمالي اإليرادات. .4
  .تـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة الديف قصير االجؿ إلى إجمالي الديف .5
 .الديف إجمالي إلىتـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة الديف طويؿ االجؿ  .6
  .تـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة إجمالي الديف إلى حقوؽ الممكية .7
  .تـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة صافي الديف )إجمالي الديف ناقص النقد والنقد المعادؿ( إلى حقوؽ الممكية .8
 .االلتزامات إلى إجمالي حقوؽ الممكية تـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة إجمالي .9

حصة مؤسسة الكويت لمتقػدـ و  مصاريؼ التمويؿ )الخسارة( / الربح قبؿ) تـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة الربح التشغيمي قبؿ الفوائد والضرائب .10
 .إلى تكمفة التمويؿ (اإلدارة مجمس أعضاء ومكافأة والزكاة الوطنية العمالة دعـ وضريبة العممي
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التمويػػػؿ  مصػػػاريؼقبػػػؿ )الخسػػػارة( / الػػػربح ) حسػػػاب النسػػػبة مػػػف خػػػالؿ قسػػػمة الػػػربح التشػػػغيمي قبػػػؿ الفوائػػػد والضػػػرائب واالىػػػالؾ واالسػػػتيالؾتػػػـ  .11
تكمفػػة  اإلدارة( إلػػى مجمػػس أعضػػاء ومكافػػأة والزكػػاة الوطنيػػة العمالػػة دعػػـ وضػػريبة حصػػة مؤسسػػة الكويػػت لمتقػػدـ العممػػيو والضػػرائب واالىػػالؾ 

 .التمويؿ
  .حساب النسبة مف خالؿ قسمة النقد وارصدة البنوؾ والودائع ألجؿ إلى المطموبات المتداولةتـ  .12
  .المطموبات إجمالي إلى شير خالؿ تستحؽ التي النقدية الموجوداتتـ حساب النسبة بناء عمى تعميمات البنؾ المركزي وذلؾ مف خالؿ قسمة   .13
 .المتداولة إلى المطموبات المتداولةتـ حساب النسبة مف خالؿ قسمة الموجودات  .14
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 المراجعة المالية

تـ  ".معمومات مالية مختارة"بند و  البيانات المالية لمشركة مع المعمومات المتضمنة في التالية توالتحميال النصوصقرأ تيجب أف 
ديسػػمبر  31و 2011ديسػػمبر  31 الخاصػػة بالشػػركة لمسػػنوات المنتييػػة فػػي المدققػػة إعػػداد المراجعػػة الماليػػة وفقػػا لمقػػوائـ الماليػػة

باإلضػػافة إلػػى البيانػػات الماليػػة المراجعػػة لمسػػتة أشػػير  2015ديسػػمبر 31و  2014ديسػػمبر  31و 2013 ديسػػمبر 31و 2012
 .  2016يونيو  30و 2015يونيو  30المنتيية في كؿ مف 

 لمشػركةوالمراجعػة  ىذا الجزء تـ إعػدادىا بنػاء عمػى البيانػات الماليػة المدققػة فيالموضحة النصوص والتحميالت ونتائج العمميات 
( المعتمدة في دولة الكويت لمؤسسات الخدمات الماليػة والتػي IFRS) المعايير الدولية لمتقارير الماليةبناء عمى ىا إعداد والتي تـ

( والمػػوائح التنفيذيػػة المتعمقػػػة. 2016لسػػنة  1وفقػػا لقػػانوف الشػػػركات الكػػويتي )القػػانوف رقػػـ  تخضػػع لرقابػػة بنػػؾ الكويػػت المركػػزي
 (.IFRS) المعايير الدولية لمتقارير الماليةوتتطمب كافة الموائح تنفيذ كافة تعميمات 

لمعديػػد مػػف العوامػػؿ  تضػػمنيا ىػذا الجػػزء نتيجػػةيمػف الممكػػف أف تختمػػؼ النتػػائج الخاصػػة بالشػػركة بشػكؿ كبيػػر عػػف التوقعػػات التػػي 
 تـ ذكرىا أدناه أو في أماكف أخرى ضمف نشرة االكتتاب وبشكؿ خاص ضمف بند " عوامؿ المخاطر".يوالتي 

 نتائج العمميات 

 اتعاب إدارة وعموالت 

 
دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح  

 انًُرهُح أشهر طرحهن 

 َىَُى 30 فٍ 

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

 3,817 3,395  7,359 7,580 6,438 6,482 8,189 أذعاب إدارج وعًىالخ 

 
تحقؽ الشركة إيرادات أتعػاب إدارة وعمػوالت مػف كػؿ اإليػرادات الناتجػة عػف إدارة المجموعػة لمحػافظ وصػناديؽ ووصػاية، وغيرىػا 

  .مف األنشطة االئتمانية وأعماؿ الوصاية
مميػوف دينػار كػويتي مقارنػة بػػ  7.359بقيمػة  2015ديسػمبر  31إدارة وعموالت لمسػنة الماليػة المنتييػة فػي  حققت الشركة أتعاب

   .2014ديسمبر  31مميوف دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في  7.580
بػ ، مقارنة 2016 يونيو 30المنتيية في  لمستة أشيرمميوف دينار كويتي  3.817 إلىإيرادات أتعاب إدارة وعموالت  فيما ارتفعت

 .2015يونيو  30لمستة أشير المنتيية في مميوف دينار  3.395

 إيرادات توزيعات

 دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح 

 انًُرهُح أشهر طرحهن  

 َىَُى 30فٍ  

 2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف
  

2015 2016 

 600 486   1,149 726 545 846 187 إَراداخ ذىزَعاخ
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مقارنػػة بػػػ  2015ديسػػمبر  31مميػػوف دينػػار كػػويتي لمسػػنة الماليػػة المنتييػػة فػػي  1.149 بقيمػػة توزيعػػات إيػػراداتحققػػت الشػػركة 
 .2014ديسمبر  31مميوف دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في  0.726

مميػوف  0.486، مقارنػة بػإيرادات 2016يونيػو  30المنتييػة فػي لمسػتة شػيورمميػوف دينػار  0.600إيػرادات توزيعػات  فيما بمغػت 
 .2015 يونيو 30لمستة شيور المنتيية في دينار كويتي 

 إيرادات فوائد

 
 دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح

 انًُرهُح أشهر نهطرح 

 َىَُى 30 فٍ 

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

 346 438  774 972 1,277 1,517 1,271 فىائذإَراداخ 

 
واالسػتثمارات تتضمف إيرادات الفوائد، الفوائد المحققة مف الودائع ألجؿ واالستثمارات بالقيمػة العادلػة مػف خػالؿ الػربح أو الخسػارة 

 أدوات الديف.و لمبيع والقروض الممنوحة لمعمالء  المتاحة
مميػوف  0.972مميػوف دينػار كػويتي مقارنػة بػػ  0.774 إلى 2015ديسمبر  31فوائد لمسنة المالية المنتيية في  إيرادات انخفضت

 .2014ديسمبر  31دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في 
مميػوف  0.438 بػػ، مقارنػة 2016 يونيػو 30لمشػيور السػتة المنتييػة فػي مميوف دينار  0.346 إلى الفوائدإيرادات كما انخفضت  

 .2015 يونيو 30لمشيور الستة المنتيية في دينار كويتي 

 االستثمارات بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح أو الخسارة )الخسارة( مف الربحو

( التغيػػػر فػػػي القيمػػػة العادلػػػة 1مػػػف االسػػػتثمارات بالقيمػػػة العادلػػػة مػػػف خػػػالؿ الػػػربح أو الخسػػػارة، /)الخسػػػارة(  بنػػػد الػػػربح ضػػػمفيت
بيع استثمارات بالقيمة العادلة مػف خػالؿ الػربح  مف/)الخسارة(  ( الربح2و بالقيمة العادلة مف خالؿ الربح أو الخسارةستثمارات لال

 أو الخسارة.
مميػوف دينػار كػويتي لمسػنة  5.211 حققت الشركة خسائر مف االستثمارات بالقيمة العادلة مف خالؿ الػربح أو الخسػارة بقيمػةولقد 

قيمػػػة ب، مقارنػػػة بأربػػػاح مػػػف االسػػػتثمارات بالقيمػػػة العادلػػػة مػػػف خػػػالؿ الػػػربح أو الخسػػػارة 2015ديسػػػمبر  31منتييػػػة فػػػي الماليػػػة ال
 .  2014ديسمبر  31دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في  مميوف 0.246

لمسػتة شػيور دينػار  مميػوف 1.742 بقيمػةحققت الشركة خسائر مف االستثمارات بالقيمة العادلة مػف خػالؿ الػربح أو الخسػارة فيما 
مميػػوف دينػػار  0.635مػف االسػػتثمارات بالقيمػة العادلػػة مػػف خػالؿ الػػربح أو الخسػارة  ، مقارنػػة بػػربح2016 يونيػو 30المنتييػة فػػي 

 .2015يونيو  30في لمستة شيور المنتيية كويتي 

 الربح مف بيعو استرداد استثمارات متاحة لمبيع

بيعيػا اسػتجابة إلحتياجػات ويػتـ  مبيع بشكؿ رئيسي لغرض االحتفاظ بيا لفترة زمنية غير محػددة،لمتاحة ال االستثماراتتـ إقتناء يي
 السيولة أو التغيرات في معدالت الفائدة، أو اسعار صرؼ العمالت أو أسعار االسيـ.
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 2015ديسػػمبر  31تييػػة فػػي لمسػػنة الماليػػة المنوذلػػؾ مميػػوف دينػػار كػػويتي  4.215ربح مػػف بيػػع اسػػتثمارات متاحػػة لمبيػػع الػػ بمػػغ
 .2014ديسمبر  31مميوف دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في  2.243مقارنة بػ 
 مقارنػة، 2016 يونيػو 30المنتييػة فػي شػيور  لمسػتةمميػوف دينػار كػويتي  1.159ربح مف بيع اسػتثمارات متاحػة لمبيػع ال فيما بمغ
 .2015يونيو  30المنتيية في مميوف دينار خالؿ الشيور الستة  2.848 مف بيع استثمارات متاحة لمبيع بقيمة بأرباح

 ربح مف بيع عقارات استثمارية

 .العقارات االستثماريةيمثؿ الربح مف بيع عقارات استثمارية االرباح المحققة مف أنشطة بيع 
مميػوف دينػار كػويتي  1.850بقيمػة  2015ديسػمبر  31حققت الشركة ربح مف بيع عقارات اسػتثمارية لمسػنة الماليػة المنتييػة فػي 

 .2014ديسمبر  31مميوف دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في  1.945مقارنة بػ 
، مقارنػػة 2016 يونيػػو 30نتييػػة فػػي مالالسػػتة لمشػػيور مميػػوف دينػػار  0.489 إلػػىمػػف بيػػع عقػػارات اسػػتثمارية  فيمػػا ارتفعػػت اربػػاح

 .2015 يونيو 30نتيية في مالالستة لمشيور مميوف دينار كويتي  0.478 بقيمة أرباحب

 حصة في نتائج شركة زميمة ومشروع مشترؾ

مميػوف  0.066 تػوقيممػا  2015ديسػمبر  31لمسػنة الماليػة المنتييػة فػي في نتائج شػركة زميمػة ومشػروع مشػترؾ الشركة ربح  بمغ
 31ميوف دينػار كػويتي لمسػنة الماليػة المنتييػة فػي م 0.003بػ  بخسارة في نتائج شركة زميمة ومشروع مشترؾ دينار كويتي مقارنة

 .2014ديسمبر 
 30نتييػة فػي مالالسػتة لمشيور مميوف دينار  0.170بقيمة في حيف حققت الشركة خسارة في نتائج شركة زميمة ومشروع مشترؾ 

مميػػوف دينػػار كػػويتي  0.052بقيمػػة  مشػػترؾ ومشػػروع زميمػػة شػػركةمػػع ربػػح فػػي حصػػة الشػػركة فػػي نتػػائج ، مقارنػػة 2016 يونيػػو
 .2015يونيو  30في نتيية مالالستة لمشيور 

 إيرادات أخرى 

دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح   
 انًُرهُح أشهر طرحهن 

 َىَُى 30 فٍ 

 2016 2015    2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف

 167 547 209 178 - طافٍ اَراداخ اَداراخ
 

 
85 65 

يٍ طرف عًالخ )خطارج(  /رتر 

 اخُثُح
(308) (94) 21 435 876 

 

 
605 154 

 12 8 22 2 1 اَراداخ أخري
 

 3 15 

 - - - - (17) خطارج يٍ ذظفُح شركاخ ذاتعح
 

 - - 

 234 693    1,055 990 252 86 (324) إجّاٌي اإليراداث األخري

 
 تابعػة شػركات تصػفية مػف خسػارةمػف صػرؼ عمػالت أجنبيػة و  )خسػارة( /تضمنت اإليرادات االخرى صػافي إيػرادات إيجػار وربػح

يرادات أخرى.  وا 
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يرادات بػإمميوف دينار كػويتي مقارنػة  1.055لتصؿ إلى  2015ديسمبر  31لمسنة المالية المنتيية في اإليرادات األخرى  ارتفعت
   .2014 ديسمبر 31مميوف دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في  0.990أخرى بقيمة 

بػإيرادات ، مقارنػة 2016يونيػو  30 لمسػتة شػيور المنتييػة فػيمميػوف دينػار  0.234بقيمػة  إيرادات أخػرىحققت الشركة في حيف 
 .2015يونيو  30 يلمستة شيور المنتيية فمميوف دينار كويتي  0.693 أخرى بقيمة

دارية  مصروفات عمومية وا 

 

دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح  
 انًُرهُح أشهر طرحهن

 َىَُى 30 فٍ

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف 

 4,591 4,528 4,275 3,792 3,245 ذكانُف يىظفٍُ
 2,396 2,098 

 87 115  204 243 304 221 128 اضرهالن

 1,306 1,250  2,651 2,736 2,164 2,643 1,839 يظروفاخ أخري

إجّاااااااٌي ِصااااااروفاث عّىِياااااات 

 وإداريت 
5,212 6,656 6,743 7,507 7,446 

 
3,761 3,491 

 
 .ستيالؾ ومصروفات أخرىمصاريؼ االتتضمف المصروفات العمومية واإلدارية تكاليؼ الموظفيف و 

ديسػمبر  31مميػوف دينػار لمسػنة الماليػة المنتييػة فػي  7.446العمومية واإلداريػة التػي تحممتيػا الشػركة إلػى  لمصاريؼانخفضت ا
 .  2014ديسمبر  31مميوف دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في  7.507مقارنة بمصاريؼ عمومية بقيمة  2015

مقارنػة  2016يونيػو  30نار كويتي لمستة شيور المنتيية في مميوف دي 3.491كما انخفضت المصاريؼ العمومية واإلدارية إلى 
 .2015يونيو  30مميوف دينار لمستة شيور المنتيية في  3.761بػمصاريؼ عمومية بقيمة 

 مصروفات أخرى 

 تتضمف المصروفات االخرى كال مف اليبوط في قيمة استثمارات متاحة لمبيع وتحميؿ مخصصات ومصاريؼ أخرى.
مميػوف  0.797فيما بمغػت  2015ديسمبر  31 مميوف دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في 0.946االخرى بمغت المصروفات 

 .2014ديسمبر  31دينار كويتي لمسنة المنتيية في 
بػػػ  مقارنػػة 2016يونيػػو  30مميػػوف دينػػار كػػويتي لمسػػتة شػػيور المنتييػػة فػػي  0.085ولقػػد انخفضػػت المصػػروفات األخػػرى إلػػى 

 .2015 يونيو 30المنتيية في شيور  مميوف دينار كويتي لمستة 0.468

 التمويؿ تكاليؼ

دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح   
 انًُرهُح أشهر طرحهن

 َىَُى فٍ

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 أنف دَُار كىَرٍ 

  1,150  1,096  1,058  1,621  936 ذكانُف انرًىَم
 

606  619  

 
 تتضمف تكاليؼ التمويؿ مصاريؼ الفائدة التي تتحمميا الشركة عف القروض والتسييالت والسندات القائمة.
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مميػوف  1.096مقارنػة بػػ  2015ديسػمبر  31لسنة المالية المنتيية في خالؿ امميوف دينار كويتي  1.150تكاليؼ التمويؿ  بمغت
 .2014ديسمبر  31دينار كويتي لمسنة المالية المنتيية في 

 تكاليؼ تمويػؿ بقيمػػةبػػ مقارنػة 2016 يونيػو 30المنتييػة فػػي  شػيور سػتةلم دينػار مميػػوف 0.619 التمويػؿ تكػاليؼفػي حػيف بمغػت 
 .2015يونيو  30المنتيية في  شيور ستةلم كويتي دينار مميوف 0.606

 الربحو )الخسارة( صافي

 

 دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح
 انًُرهُح أشهر طرحهن

 َىَُى 30 فٍ

  
 2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

 
2015 2016 

 498  4,010   1,565  5,017  7,460  4,043 (230) ربح اٌسٕت  /)خسارة(صافي 

  
، مقارنػػة 2015ديسػػمبر  31لسػػنة الماليػػة المنتييػػة فػػي اخػػالؿ مميػػوف دينػػار كػػويتي  1.565 إلػػى الشػػركة انخفػػض صػػافي أربػػاح

 مميوف دينار كويتي. 5.017 والتي بمغت 2014ديسمبر  31لمسنة المالية المنتيية في صافي األرباح المحققة بػ
بصػػافي األربػػاح  مقارنػػة ،2016يونيػػو  30المنتييػػة فػػي  شػػيور سػػتةلم دينػػار مميػػوف 0.498ربػػاح إلػػى األصػػافي  كمػػا أنخفػػض 
 .كويتي دينار مميوف 4.010والتي بمغت  2015يونيو  30محققة لمستة شيور المنتيية في ال

 الخاصة بمالكي الشركة االـ ربحية السيـ
 2015ديسػمبر  31المالية المنتييػة فػي  فمس لمسيـ لمسنة 6 الخاصة بمالكي الشركة االـ بمغت ربحية السيـ االساسية والمخففة

 .2014ديسمبر  31لمسنة المالية المنتيية في  فمس لمسيـ 8 بػ مقارنة
يونيػو  30المنتييػة فػي  فمس لمسيـ لمسػتة شػيور 2 الخاصة بمالكي الشركة االـ في حيف بمغت ربحية السيـ االساسية والمخففة 

 .2015يونيو  30شيور المنتيية في لمستة فمس  8 بػ مقارنة 2016
 قائمة التدفقات النقدية 

 دَطًثر 31 فٍ انًُرهُح انًانُح نهطُح 
 انًُرهُح أشهر طرحهن 

 َىَُى 30 فٍ

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف

/ طاااافٍ انُماااذ انُااااذح ياااٍ

 فاااٍ( األَشاااطحانًطااارخذو )

 انرشغُهُح

8,983 13,351 250 10,290 (5,448) 
 

(4,833) (201) 

انًطاااارخذو )انُمااااذ طااااافٍ 

يااٍ األَشااطح  / انُاااذحفااٍ( 

 االضرثًارَح

(5,351) 1,074 8,937 (8,002) 5,357 
 

(990) 910 

طاااافٍ انُماااذ انُااااذح ياااٍ / 

)انًطااارخذو فاااٍ( األَشاااطح 

 انرًىَهُح

13,328 (32,101) (4,309) (2,240) 7,813 
 

6,678 (2,733) 

فاااااي  / )اٌااااإمص(اٌزياااااادة

 إٌمذ وإٌمذ اٌّعادي
16,960 (17,676) 4,878 48 7,722 

 
855 (2,024) 

 (61) 606  (369) 514 28 91 (30) ذعذَالخ عًهح أخُثُح

انُماااذ وانُماااذ انًعاااادل فاااٍ 

 انطُح تذاَح
1,924 19,965 2,380 7,286 7,848 

 
7,848 15,201 

فاااي  وإٌماااذ اٌّعااااديإٌماااذ 

 ٔهايت اٌسٕت
18,854 2,380 7,286 7,848 15,201 

 
9,309 13,116 
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  األنشطة التشغيمية المستخدـ في()/ صافي النقد الناتج مف
ديسػػمبر  31لسػػنة الماليػػة المنتييػػة فػػي مميػػوف دينػػار كػػويتي خػػالؿ ا 5.448بمػػغ صػػافي النقػػد المسػػتخدـ فػػي االنشػػطة التشػػغيمية 

مميػوف دينػار كػويتي خػالؿ السػنة الماليػة المنتييػة  10.290مقارنة بتدفقات نقدية ناتجة مػف أنشػطة تشػغيمية والتػي بمغػت  2015
 .  2014ديسمبر  31في 

يونيػػو  30 فػػيمميػػوف دينػػار كػػويتي خػػالؿ الشػػيور السػػتة المنتييػػة  0.201وبمػػغ صػػافي النقػػد المسػػتخدـ فػػي االنشػػطة التشػػغيمية 
 4.833والػذي بمػغ  2015يونيػو  30الشػيور السػتة المنتييػة فػي  تشػغيمية خػالؿأنشػطة فػي نقد مسػتخدـ مقارنة بصافي  2016

 مميوف دينار كويتي. 
  مف األنشطة االستثمارية / الناتجالمستخدـ في( )النقد صافي 

 31الماليػػػة المنتييػػػة فػػػي لسػػنة مميػػػوف دينػػار كػػػويتي خػػػالؿ ا 5.357نػػاتج مػػػف االنشػػػطة االسػػتثمارية لمشػػػركة البمػػغ صػػػافي النقػػػد 
 والػذي بمػغ 2014ديسمبر  31السنة المالية المنتيية في  الؿمقارنة بصافي نقد مستخدـ في أنشطة استثمارية خ 2015ديسمبر 
 مميوف دينار كويتي  8.002

 2016يونيػو  30 يفػمميوف دينار كويتي خالؿ الشيور السػتة المنتييػة  0.910بمغ صافي النقد الناتج مف االنشطة االستثمارية 
مميػوف  0.990والػذي بمػغ  2015يونيػو  30مقارنة بصافي نقد مستخدـ في أنشطة اسػتثمارية خػالؿ الشػيور السػتة المنتييػة فػي 

 دينار كويتي 

 صافي النقد الناتج مف / )المستخدـ في( األنشطة التمويمية

 2015ديسػمبر  31اليػة المنتييػة فػي لسػنة الميتي خػالؿ امميػوف دينػار كػو  7.813بمغ صافي النقد الناتج مف االنشطة التمويميػة 
 31مميػوف دينػار كػويتي خػالؿ السػنة الماليػة المنتييػة فػي  2.240 بمػغمقارنة بصافي نقد مسػتخدـ فػي األنشػطة التمويميػة والػذي 

 .2014ديسمبر 
 2016يونيػو  30 فيمميوف دينار كويتي خالؿ الشيور الستة المنتيية  2.733بمغ صافي النقد المستخدـ في االنشطة التمويمية 
 .2015يونيو  30مميوف دينار كويتي خالؿ الشيور الستة المنتيية في  6.678مقارنة صافي نقد ناتج مف أنشطة تمويمية بػمغ 
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 موجودات الشركة

 النقد والنقد المعادؿ
 َىَُى 30 فٍ كًا  دَطًثر 31كًا فٍ  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف

 9,552 9,255  7,977 7,848 3,833 4,544 3,750 َمذ وأرطذج نذي انثُىن

 5,036 730  7,321 75 3,517 1,377 19,107 ودائع ألخم

 14,588 9,985  15,298 7,923 7,350 5,921 22,857 اٌّعادي وإٌمذ إٌمذ إجّاٌي

 
 يتضمف بند النقد والنقد المعادؿ النقد وأرصدة لدى البنوؾ والودائع الجؿ

 دينػػار مميػػوف 7.923 بػػػ مقارنػػة 2015 ديسػػمبر 31 فػػي كمػػا كػػويتي دينػػار مميػػوف 15.298 النقػػد والنقػػد المعػػادؿ إلػػى ارتفػػع بنػػد
 .2014 ديسمبر 31 في كما كويتي

 دينػار مميػوف 9.985 بػػ مقارنػة 2016 يونيػو 30 فػيكمػا  كػويتي دينػار مميػوف 14.588إلػى  النقػد والنقػد المعػادؿ بنػد كما ارتفع
 .2015يونيو  30كما في  كويتي

 
 
 

 َىَُى 30 فٍ كًا   دَطًثر 31 كًا فٍ 

 ديٕار وىيخي  أٌف

 2011 2012 2013 2014 2015 

  

2015 2016 

َمذ وأرطذج نذي 

 انثُىن
3,750 4,544 3,833 7,848 7,977 

  
9,255 9,552 

 5,036 730   7,321 75 3,517 1,377 19,107 ودائع ألخم

اضرثًاراخ تانمًُح 

انعادنح يٍ خالل 

 انرتر أو انخطارج

41,863 38,233 42,949 38,195 41,100 

  

44,783 39,664 

ريى يذَُح ويىخىداخ 

 أخري
3,362 4,442 3,517 5,767 5,084 

  
5,320 5,049 

 434 620   436 3,798 8,248 7,879 11,884 لروع نهعًالء

 - -   - - 28 42 878 ذًىَم لظُر األخم

اضرثًاراخ يرازح 

 نهثُع
52,645 55,771 58,856 61,835 53,788 

  
59,914 49,292 

اضرثًار فٍ شركح 

زيُهح ويشروع 

 يشررن

- - 2,177 2,993 3,090 

  

3,035 2,866 

 31,513 27,172   29,167 24,201 13,507 20,117 7,538 عماراخ اضرثًارَح

 380 343   288 326 403 451 394 يًرهكاخ ويعذاخ

 143,786 151,172   148,251 145,038 137,035 132,856 141,421 إجّاٌي اٌّىجىداث
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 الربح أو الخسارة خالؿ مف العادلة بالقيمة استثمارات
 َىَُى 30 فٍ كًا  دَطًثر 31كًا فٍ  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف

 يراخـرج:

     

 

 - 585  - 812 - 232 770 أوراق يانُح يسهُح يطعرج  

أوراق يانُح أخُثُح 

 15,138 12,497 14,065 10,271 642 يطعرج

 

20,792 12,448 

 
1,412 10,503 14,065 13,309 15,138  21,377 12,448 

يظُفح عُذ انرسمك 

 انًثذئٍ:

     

 

 - -  - - - - 650 أوراق يانُح يسهُح يطعرج  

 23,579 21,117  24,406 21,305 23,357 22,584 28,078 طُادَك يسهُح يذارج

أوراق يانُح أخُثُح 

 131 2,106 1,792 1,427 1,821 يطعرج

 

846 2,370 

 - -  - - - - 3,534 طُادَك أخُثُح يذارج

 1,267 1,443  1,425 1,475 3,735 3,719 6,368 أوراق يانُح تعائذ ثاتد

 
40,451 27,730 28,884 24,886 25,962  23,406 27,216 

إجّاااااااااااٌي اسااااااااااخثّاراث 

باٌميّاات اٌعادٌاات ِاآ خاا ي 

 اٌربح أو اٌخسارة

41,863 38,233 42,949 38,195 41,100 
 

44,783 39,664 

 
 ديسػػػمبر 31 فػػػي كمػػػا كػػػويتي دينػػػار مميػػػوف 41.100إلػػػى  الخسػػػارة أو الػػػربح خػػػالؿ مػػػف العادلػػػة بالقيمػػػة االسػػػتثمارات بنػػػد ارتفػػػع
 .2014 ديسمبر 31 في كما كويتي دينار مميوف 38.195 بػ مقارنة ،2015

 يونيػو 30 فػي كمػا كػويتي دينػار مميػوف 39.664 إلػى الخسػارة أو الػربح خػالؿ مػف العادلػة بالقيمػة االستثمارات بند فيما انخفض
 .2015يونيو  30كما في  كويتي دينار مميوف 44.783 بػ مقارنة ،2016

 ذمـ مدينة وموجودات أخرى
دَطًثر 31كًا فٍ    َىَُى 30 فٍ كًا  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

ريى يذَُح وأطىل 

 أخري
3,362 4,442 3,517 5,767 5,084 

 
5,320 5,049 

 
 دينػػار مميػػوف 5.767 بػػػ مقارنػػة 2015 ديسػػمبر 31 فػػي كمػػا كػػويتي دينػػار مميػػوف 5.084ذمػػـ مدينػػة وموجػػودات أخػػرى  بنػػد بمػػغ

 .2014 ديسمبر 31 في كويتي
 دينػار مميػوف 3205. بػػ مقارنػة 2016 يونيػو 30 فػيكمػا  كػويتي دينػار مميػوف 5.049ذمـ مدينة وموجودات أخرى  بند بمغكما 

 .2015يونيو  30كما في  كويتي
 معمالءلقروض 

دَطًثر 31كًا فٍ   َىَُى 30 فٍ كًا    

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011  كىَرٍ دَُار أنف

 434 620  436 3,798 8,248 7,879 11,884 لروع نهعًالء
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 كػويتي دينػار مميػوف 3.798 بػػ مقارنػة 2015 ديسػمبر 31 فػي كما كويتي دينار مميوف 0.436انخفض بند قروض لعمالء إلى 

 .2014 ديسمبر 31 في
 دينػػار مميػػوف 0.620 بػػػ مقارنػػة 2016 يونيػػو 30 فػػيكمػػا  كػػويتي دينػػار مميػػوف 0.434كػػذلؾ انخفػػض بنػػد قػػروض لعمػػالء إلػػى 

 .2015يونيو  30كما في  كويتي

 االستثمارات متاحة لمبيع 
 َىَُى 30 فٍ كًا  دَطًثر 31كًا فٍ  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف

 4,715 7,789  6,870 11,989 13,816 12,149 12,359 أوراق يانُح يطعرج

أوراق يانُاااااااااح غُااااااااار 

 807 817 832 809 184 يطعرج

 

780 797 

 24,516 31,027  26,239 26,826 20,826 17,967 13,420 طُادَك ُيذارج

يطااااهًاخ فاااٍ زماااىق 

 13,662 14,565 15,858 17,197 21,902 انًهكُح

 

15,310 13,051 

 6,213 5,008  6,210 7,638 7,524 7,649 4,780 أدواخ دٍَ

اسااااااخثّاراث إجّاااااااٌي 

 53,788 61,835 58,856 55,771 52,645 ِخاحت ٌٍبيع
 

59,914 49,292 

 
االسػػتثمارات المتاحػػة لمبيػػع بشػػكؿ رئيسػػي لغػػرض االحتفػػاظ بيػػا لفتػػرة زمنيػػة غيػػر محػػددة، والتػػي قػػد يػػتـ بيعيػػا إسػػتجابة  يػػتـ إقتنػػاء

 صرؼ العمالت أو أسعار االسيـ. أو أسعارالحتياجات السيولة أو التغيرات في معدالت الفائدة، 
مميػوف  61.835مقارنػة بػػ  2015ديسػمبر  31مػا فػي مميػوف دينػار كػويتي ك 53.788انخفضت االستثمارات المتاحة لمبيػع إلػى 

 .2014ديسمبر  31دينار كويتي كما في 
مميػوف  59.914مقارنػة بػػ  2016يونيو  30مميوف دينار كويتي كما في  49.292كما انخفضت االستثمارات المتاحة لمبيع إلى 

 .2015يونيو  30دينار كويتي كما في 
 

 مشترؾاستثمار في شركة زميمة ومشروع 

دَطًثر 31كًا فٍ    
 

 َىَُى 30 فٍ كًا

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

اضرثًار فٍ شركح 

زيُهح ويشروع 

 يشررن

- - 2,177 2,993 3,090 

 

3,035 2,866 

 
 2.993 بػػػ مقارنػػة 2015 ديسػػمبر 31 فػي كمػػا كػػويتي دينػار مميػػوف 3.090اسػػتثمار فػي شػػركة زميمػػة ومشػروع مشػػترؾ  بنػػد بمػغ

 .2014 ديسمبر 31 في كويتي دينار مميوف
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 2016 يونيػػو 30 فػػيكمػػا  كػػويتي دينػػار مميػػوف 2.866فػػي حػػيف أنخفػػض بنػػد اسػػتثمار فػػي شػػركة زميمػػة ومشػػروع مشػػترؾ إلػػى 
 .2015يونيو  30كما في  كويتي دينار مميوف 3.035 بػ مقارنة

 عقارات استثمارية

دَطًثر 31كًا فٍ    
 

 َىَُى 30فٍ كًا 

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 أنف دَُار كىَرٍ 

 31,513 27,172 29,167 24,201 13,507 20,117 7,538 عماراخ اضرثًارَح

 
 دينػار مميػوف 24.201 بػػ مقارنػة 2015 ديسػمبر 31 فػي كمػا كػويتي دينػار مميػوف 29.167 العقارات االستثمارية إلى ندارتفع ب
 .2014 ديسمبر 31 في كويتي

 دينػار مميػوف 27.172 بػ مقارنة 2016 يونيو 30 في كما كويتي دينار مميوف 31.513 كما أرتفع بند العقارات االستثمارية إلى
 .2015يونيو  30كما في  كويتي

 
 ممتمكات ومعدات

 َىَُى 30 فٍ كًا  دَطًثر 31كًا فٍ  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

 380 343  288 326 403 451 394 يًرهكاخ ويعذاخ

 
 فػػي كػويتي دينػػار مميػوف 0.326 بػػػ مقارنػة 2015 ديسػػمبر 31 فػي كمػػا كػويتي دينػػار مميػوف 0.288بنػػد ممتمكػات ومعػػدات  بمػغ
 .2014 ديسمبر 31

 كػويتي دينػار مميػوف 0.343 بػػ مقارنػة 2016 يونيو 30 فيكما  كويتي دينار مميوف 0.380بند ممتمكات ومعدات  في حيف بمغ
 .2015يونيو  30كما في 

 الشركة مطموبات

 َىَُى 30 فٍ كًا  دَطًثر 31كًا فٍ  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف

رياااااااااااااااى دائُاااااااااااااااح 

 6,363 8,428 5,856 58486 3,976 ويطهىتاخ أخري 

 

6,169 5,982 

 7,834 9,253  7,685 4,663 - 38484 - تُكُح لروع

 22,000 22,000  22,000 22,000 22,000 22,000 49,896 انطُذاخ

 35,816 37,422  36,048 35,091 27,856 30,970 53,872 إجّاٌي اٌّطٍىباث 
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 خرىاأل مطموباتالو  دائنة ذمـال

 َىَُى 30 فٍ كًا  دَطًثر 31كًا فٍ  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

ريى دائُح ويطهىتاخ 

 أخري
3,976 58486 5,856 8,428 6,363 

 
6,169 5,982 

 
خرى مصاريؼ مستحقة ومكافأة نياية الخدمة الخاصة بالموظفيف وتوزيعػات دائنػة باإلضػافة الذمـ الدائنة والمطموبات األتتضمف 

 إلى مخصصات أخرى.
 8.428 بػػػ مقارنػػة 2015 ديسػػمبر 31 فػػي كمػػا كػػويتي دينػػار مميػػوف 6.363إلػػى انخفػػض بنػػد الػػذمـ الدائنػػة ومطموبػػات أخػػرى 

 .2014 ديسمبر 31 في كما كويتي دينار مميوف
 6.169 بػػػ مقارنػػة 2016 يونيػػو 30 فػػي كمػػا كػػويتي دينػػار مميػػوف 5.982 إلػػى أخػػرى ومطموبػػات الدائنػػة الػػذمـ كمػػا انخفػػض بنػػد

 .2015يونيو  30كما في  كويتي دينار مميوف

 القروض البنكية 
دَطًثر 31كًا فٍ    َىَُى 30 فٍ كًا  

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 دَُار كىَرٍ  أنف

 7,834 9,253  7,685 4,663   -           38484   -           لروع تُكُح 

 
 غير مضمونة. قروض و  في االساس، تسييالت البنكية تتضمف القروض
 31مميػوف دينػار كػويتي كمػا فػي  4.663مقارنة بػػ  2015ديسمبر  31مميوف دينار كويتي في  7.685البنكية بمغ بند القروض 

 بػػػػ مقارنػػة 2016 يونيػػو 30 فػػػي كمػػا كػػويتي دينػػار مميػػػوف 7.834القػػروض البنكيػػة إلػػى  . فػػي حػػيف انخفضػػػت2014ديسػػمبر 
 .2015يونيو  30كما في  كويتي دينار مميوف 9.253

  السندات المصدرة

دَطًثر 31كًا فٍ    

 

 َىَُى 30 فٍ كًا

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف 

 22,000 22,000  22,000 22,000 22,000 22,000 498896 ضُذاخ

 
مصػدرة  2016يونيػو  30مميوف دينار كما في  00022.يمثؿ بند السندات المصدرة سندات غير مضمونة بقيمة إسمية إجمالية 

 . تـ إصدار السندات عمى شريحتيف: 2016ديسمبر  19مف قبؿ الشركة وتستحؽ في  2011ديسمبر  19بتاريخ 
  12.2 تستحؽ السداد عمى أساس نصؼ سنوي.5مميوف دينار كويتي بمعدؿ فائدة ثابت % 
 9.8  فػػوؽ معػػدؿ الخصػػـ المعمػػف مػػف قبػػؿ بنػػؾ الكويػػت المركػػزي 2.5مميػػوف دينػػار كػػويتي بمعػػدؿ فائػػدة متغيػػر بمػػغ %

 وتستحؽ السداد عمى اساس نصؼ سنوي.
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 حقوؽ الممكية 

 
مميػػوف دينػػار  5.05بمبمػػغ عمػػى تخفػػيض رأس المػػاؿ  2016مػػايو  9عاديػػة لممسػػاىميف فػػي ال* وافقػػت الجمعيػػة العموميػػة غيػػر 

 فمس لمسيـ الواحد. 100سيـ بقيمة اسمية تبمغ  5004980253كويتي عف طريؽ الغاء أسيـ الخزينة البالغة 

 الطارئة المطموبات وااللتزامات

 دَطًثر 31كًا فٍ  
 

 َىَُى 30كًا فٍ 

 2016 2015  2015 2014 2013 2012 2011 أنف دَُار كىَرٍ

 4,080 4,456  4,166 4,390 4,698 5,660 6,832 اضرثًاراخانرساياخ نشراء 

 822 822  825 157 - - - خطاتاخ ضًاٌ

 2,793 -  - - - - - ضًاٌ شركح

اٌّطٍىباث واالٌخزاِاث 

 4,991 4,547 4,698 5,660 6,832 اٌطارئت
 

5,278 7,695 

 
 الو  ،ةمؤكد غيرأحداث مستقبمية  نتائج عمى اعتمادا ،تحدث التي مف المحتمؿ أف المطموبات ىي الطارئة وااللتزاماتالمطموبات 

 .المالي المركز قائمة في المحتممة المطموبات تسجيؿ يتـ
 دينػػار مميػػوف 4.547 بػػػ مقارنػػة 2015 ديسػػمبر 31فػػيكمػػا  كػػويتي دينػػار مميػػوف 4.991وااللتزامػػات الطارئػػة المطموبػػات ت بمغػػ

 .2014 ديسمبر 31 فيكما  كويتي
 مميػوف 5.278 بػػ مقارنػة 2016 يونيػو 30 فػيكمػا  كويتي دينار مميوف 7.695 وااللتزامات الطارئة إلىالمطموبات  كما ارتفعت

 .2015يونيو  30كما في  كويتي دينار
 
 

 َىَُى 30كًا فٍ   دَطًثر 31كًا فٍ  

  

 2015 2014 2013 2012 2011 كىَرٍ دَُار أنف

 

2015 2016 

 53,130 53,130 53,130 53,130 53,130 رأش انًال*

 

53,130 48,080 

 7,902 7,902  7,902 7,902 7,902 7,902 7,902 إطذار أضهى عالوج

 14,847 14,544  14,847 14,544 14,114 13,446 13,005 ازرُاطٍ لاَىٍَ

 13,202 14,490  14,793 14,490 14,060 13,392 12,951 ازرُاطٍ اخرُارٌ

 - (16,342)  (16,342) (16,342) (16,342) (16,342) (16,342) أضهى خسَُح*

 - 7,973  7,973 7,973 7,973 7,973 7,973 ازرُاطٍ أضهى خسَُح*

 5,394 10,060  7,725 9,703 8,316 5,235 3,522 تُىد أخري نسمىق انًهكُح

 760 5,474  4,132 5,601 7,095 5,116 2,031 أرتاذ يسرفع تها

حمىق اٌٍّىيت اٌعائذة 

 اٌشروت األَ ٌّاٌىي
84,172 89,852 96,248 97,001 94,160 

 
97,231 90,185 

 17,785 16,519  18,043 12,946 12,931 12,034 3,377 زظض غُر يطُطرج

 107,970 113,750  112,203 109,947 109,179 101,886 87,549 إجّاٌي حمىق اٌٍّىيت



76 
 

 الشركة قبؿ مفالسابقة  المالية وراؽاأل  إصدارات

 يوضح الجدوؿ التالي إصدارات الشركة السابقة مف السندات: 

 نوع االصدار 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 االصدار 
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 
 االصدار 

عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االصدار 

 التوزيعات  حجـ االصدار 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 

 التوزيعات 
نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 التوزيعات 

 سنوات  5 سندات 
يوليػػػػػػػػو  05

2007 
دوالر 

 أمريكي 
مميػػػػػػػػػػوف  100

 دوالر امريكي 
ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 سنوية 
توزيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 متغيرة 
3M Libor 
+ 1.10% 

 سنوات  5 سندات 
19 

ديسػػػػػػػػػػػػػػػػمبر 
2011 

 دينار كويتي 
مميػػػػػػوف  12.2

 دينار كويتي 
نصػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 سنوية 
توزيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ثابتة 
5% 

 سنوات  5 سندات 
19 

ديسػػػػػػػػػػػػػػػػمبر 
2011 

 دينار كويتي 
مميػػػػػػػػػػػػػوف  9.8

 دينار كويتي 
نصػػػػػػػػػػػػػػؼ 

 سنوية 
توزيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 متغيرة 

سػػعر خصػػـ 
البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ 
المركػػػػػػػػػػػػػػػػػزي 
 الكػػػػػػػػويتي  

2.5% 
 

 :2006أسيـ المنحة المصدرة مف قبؿ الشركة منذ عاـ يوضح الجدوؿ التالي 
 

 السنة 
تػػػػػػػاريخ الموافقػػػػػػػة عمػػػػػػػى أسػػػػػػػيـ 

 المنحة 
 أسػػػػػػػػػػػيـ المنحػػػػػػػػػػػةعػػػػػػػػػػػدد 

 المصدرة 
 إجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار 

 )دينار كويتي(

 دينار كويتي  6,600,000 66,000,000 2008مارس  31 2008

 دينار كويتي  2,530,000 25,300,000 2011مارس  17 2011
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 القضايا المؤثرة

كانػػت ىػػذه اإلجػػراءات  )سػػواءأو إجػػراءات تقاضػػي أو تحكػػيـ  أو إجػػراءات إداريػػة طرفػػا فػػي أي إجػػراءات حكوميػػة تليسػػ الشػػركة
عمى معرفة بيا( والتي قد يكوف ليا أو كاف ليا فػي الماضػي القريػب تبعػات مػؤثرة عمػى المركػز المػالي  الشركةمعمقة أو محتممة و 

 .وأرباحيا لمشركة
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 المخاطرعوامؿ 

عمػػى إمكانيػػة سػػدادىا اللتزاماتيػػا بموجػػب السػػندات. وكافػػة ىػػذه  تػػؤثرتػػرى الجيػػة المصػػدرة أف العوامػػؿ الػػواردة فػػي ىػػذه النشػػرة قػػد 
العوامؿ افتراضات قػد تحػدث أو ال تحػدث وال تسػتطيع الجيػة المصػدرة حاليػاً تقيػيـ مػدى إمكانيػة تحقػؽ أي مػف ىػذه العوامػؿ مػف 

أساسػػية فػػي عمميػػة تقيػػيـ مخػػاطر السػػوؽ المتصػػمة  نيػػابأ المصػػدرةالجيػػة  تػػرىنيػػة أدنػػاه ىػػي تمػػؾ التػػي إف العوامػػؿ المب عدمػػو.
 بالسندات. 

 
الجيػة المصػدرة  فتمكػ ال التػي قػدو أدناه تمثؿ المخاطر الرئيسية لالستثمار فػي السػندات  المبينةبأف العوامؿ  ترى الجية المصدرة

الجيػة  وعمػى الػرغـ أف .أخػرى مبػالغ أخػرى ذات صػمة بالسػندات، حسػب الحػاؿ ألسػبابمف سداد الفائػدة، القيمػة االسػمية أو أي 
أف العوامؿ المبينة أدناه تمثؿ المخاطر الرئيسية التي تالـز االستثمار فػي السػندات، إال أف تمػؾ المخػاطر ال تعتبػر  ترى المصدرة

تعتبرىػػا  اعتبػػارات أخػػرىمصػػدرة فػػي الوقػػت الحػػالي، أو ثمػػة اعتبػػارات أخػػرى بعػػض منيػػا قػػد ال يكػػوف معروفػػاً لمجيػػة ال شػػاممة، إذ
غيػر جوىريػة، ربمػا تػؤثر عمػى أي اسػتثمار فػي السػندات.  يتعػيف عمػى المسػتثمريف المحتممػيف  الحػاليالجية المصدرة في الوقت 

سػػتثمار فػػي أي مػػف دراسػػة عوامػػؿ المخػػاطر المبينػػة أدنػػاه باإلضػػافة إلػػى كافػػة المعمومػػات األخػػرى الػػواردة فػػي ىػػذه النشػػرة قبػػؿ اال
 السندات. 

 

 المصدرة عمى الوفاء بالتزاماتيا بموجب السندات جيةالعوامؿ التي قد تؤثر عمى قدرة ال

 المخاطر الجيوسياسية واالقتصادية

وبالتالي، فإف عمميات   في الكويت باإلضافة إلى دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا. تتركز عمميات الجية المصدرة
كما أف  معرضة لممخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتمؾ الدوؿ والتي قد تؤثر عمى أداء الجية المصدرة. المصدرةالجية 

عرضة بشكؿ خاص لمتغيرات السمبية التي تطرأ عمى الظروؼ االقتصادية وظروؼ السوؽ في  الجية المصدرة
الطمب عمى الخدمات التي تقدميا الجية  الكويت ومنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا نظرًا لتأثيرىا السيء عمى

وأداؤىا المالي  وباإلضافة إلى ذلؾ، يجب أف يالحظ المستثمروف أف نشاط الجية المصدرة وشركاتيا التابعة. المصدرة
يمكف أف يتأثرا بالتطورات السياسية واالقتصادية وما يتعمؽ بيا وذلؾ داخؿ وخارج الدوؿ التي تعمؿ بيا الجية 

 وذلؾ نظرًا لتداخؿ العالقات بيف األسواؽ المالية العالمية. المصدرة

وتعتمد اقتصادات الدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي عمى عوائد صادرات النفط، وبالتالي فإنيا 
 معرضة لتقمب أسعار النفط.

ة مثؿ دولة الكويت تخضع لمخاطر كما يجب أف يكوف المستثمروف عمى دراية بأف االستثمارات في األسواؽ الناشئ
كبيرة مقارنة باالستثمارات في األسواؽ األكثر تقدما، بما في ذلؾ في بعض حاالت المخاطر القانونية واالقتصادية 

وعالوة عمى ذلؾ، وعمى الرغـ مف أف الظروؼ االقتصادية مختمفة في كؿ دولة، فإف ردود أفعاؿ  والسياسية المؤثرة.



79 
 

 في دوؿ أخرى، ومنيا دولة الكويت. جية المصدرةلمات في دولة ما قد تؤثر عمى األوراؽ المالية المستثمريف لمتطور 
وبناًء عمى ذلؾ، فإف األسعار السوقية لمسندات قد تخضع لتقمبات مؤثرة قد ال تكوف مرتبطة بالضرورة باألداء المالي 

لمخاطر التي ينطوي عمييا االستثمار في ويجب أف يبذؿ المستثمروف عناية خاصة في تقييـ ا جية المصدرة.لم
  السندات، كما يجب أف يقرروا ألنفسيـ ما إذا كاف استثمارىـ مناسبًا وذلؾ في ضوء تمؾ المخاطر.

 
وفي ضوء األحداث الجيوسياسية التي شيدىا الشرؽ األوسط مؤخرًا، واألعماؿ اإلرىابية المستمرة في بعض تمؾ 

إف اإلرىاب   معرضة لميجمات اإلرىابية وأعماؿ التخريب والتيديدات المماثمة. رةالدوؿ، تظؿ عمميات الجية المصد
يخمؽ جوًا مف الشؾ ويضعؼ الثقة ويزيد عوامؿ المخاطر التي تؤدي إلى انخفاض معدالت االستثمار والنمو 

 االقتصادي.
 

خضع الجية المصدرة إلى خطر عدـ توفر السيولة بشكؿ دائـ أو قد تتوفر السيولة مقابؿ تكمفة مؤثرة سمبا عمى ت
 أعمالو أو نتائج عممياتو   

 بما في ذلؾ التزامات التمويؿ عند استحقاقيا. امف الوفاء بالتزاماتي المصدرة جيةالخطر السيولة ىو خطر عدـ تمكف 
طر بسبب عدد مف العوامؿ المحددة عمى المؤسسات وتشمؿ االفراط باالعتماد عمى مصدر ويمكف أف يزداد ىذا الخ

والتغيرات في  (Overnight funding اليومي المدى قصير التمويؿ المثاؿ سبيؿ عمى ذلؾ في بما)لمتمويؿ معيف 
االنخفاض  تسبب. وقد التصنيفات االئتمانية أو الظواىر عمى نطاؽ السوؽ مثؿ فوضى السوؽ والكوارث الرئيسية

االئتماف  تراجعمر الذي أدى إلى األ ،وتباطؤ النموالعامة الموزانات في عجز  حدوثالشديد في إيرادات النفط في 
 السيولة في أسواؽ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي. انكماش و 

رة الجية المصدرة عمى إعادة عالوة عمى ذلؾ فإف عدـ االستقرار أو التقمب في أسواؽ الماؿ واالئتماف قد يقيد مف قد
 جيةالتكمفة ىذا التمويؿ. وسوؼ يعتمد حصوؿ  يزيد مفتمويؿ المطموبات المستحقة بواسطة تمويؿ طويؿ المدى أو 

 اً حتاج إليو عمى عوامؿ مختمفة تشمؿ أوضاع السوؽ وتوفر االئتماف عمومتعمى أي تمويؿ إضافي قد  المصدرة
والوضع المالي لممصدر والتصنيفات االئتمانية واالىمية  المالية تحديداً  وعمى المقترضيف في صناعة الخدمات

 االئتمانية.

 الكويت دولة تعرض الجية المصدرة إلى منافسة شديدة فيتتنافسي و  االستثماريالقطاع 

دارة األصوؿ تتسـ بالمنافسة، كما أنيا تجذب منافسيف جدد في الوقت الراىف  في كافة إف صناعة الخدمات المالية وا 
عمى قدرتيا  خطط لمعمؿ فييا. وسوؼ تعتمد تنافسية الجية المصدرةتأو  األسواؽ التي تعمؿ فييا الجية المصدرة

عمى مواءمة أنشطتيا وأعماليا مع االتجاىات اليامة في السوؽ والصناعة، باإلضافة إلى قدرتيا المستمرة عمى جذب 
 .عمالء جدد
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وشماؿ أفريقيا عمى تحرير اقتصاداتيا والبدء في إصالحات اقتصادية. كما أف وتعمؿ حكومات منطقة الشرؽ األوسط 
منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا آخذة في الظيور كفرصة استثمارية، األمر الذي يجذب الشركات غير الوطنية. 

 .الجية المصدرةويمكف أف يكوف لزيادة المنافسة تأثير سمبي عمى ربحية 

تغير في الموائح أو تفسيرىا أو تنفيذ مطالباتيا أو أي إخفاؽ مف ي أو إلى لوائح شاممة  الجية المصدرةخضع ت
 المصدرة جيةالفي االلتزاـ بيذه الموائح قد يكوف لو تأثير سمبي عمى  المصدرة جيةالجانب 

 ستثماريةالشركات االماف أو إلى عدد مف الضوابط التنظيمية المصممة لمحفاظ عمى سالمة  المصدرة جيةالخضع ت
خرى وتقييد تعرضيا إلى المخاطر. وتشمؿ ىذه الضوابط غراض األوضماف التزاماتيا باألغراض االقتصادية واأل

 .بورصة الكويتو  ووزارة التجارة والصناعة والقوانيف والتعميمات الصادرة عف بنؾ الكويت المركزي وىيئة أسواؽ الماؿ

مف  اً أيضوقد تزيد  اعمى القياـ بأجزاء معينة مف أعمالي امف قدرتي المصدرة جيةالخضع إلييا توقد تقيد الموائح التي 
سموب زيادة الموائح أو التغييرات عمى القوانيف والموائح المعموؿ بيا واألف إفلمقياـ باألعماؿ. عالوة عمى ذلؾ،  اتكمفتي

وقد يكوف لو  المصدرة جيةالالذي يتـ تفسيرىا وتطبيقيا بو في دولة الكويت قد يفرض تكاليؼ إضافية كبيرة عمى 
. باإلضافة لذلؾ فإف عدـ اوأفاقي االمالي ونتائج عممياتي اووضعي المصدرة جيةالتأثير مادي سمبي عمى أعماؿ 

 إلى التزامات وغرامات شديدة محتممة. ايا قد يعرضيبأي لوائح معموؿ ب المصدرة جيةالااللتزاـ مف جانب 

بالحفاظ عمى أو الحصوؿ  المصدرة جيةالقـو تىناؾ ضرورة ألف  ،المصدرة جيةالعماؿ أولكي يتـ تنفيذ وتوسيع 
دارية وضريبية أو ىيئات ودوائر حكومية  عمى ترخيص وتصاريح وموافقات مختمفة مف جيات رقابية وقانونية وا 

الغالب ومعقدة وغير قابمة  طويمة فيإجراءات الحصوؿ عمى ىذه التصاريح والتراخيص والموافقات أخرى. وتكوف 
مف الحفاظ عمى أو الحصوؿ عمى التراخيص والتصاريح  المصدرة جيةاللمتوقع ومكمفة. وفي حالة عدـ تمكف 

 االستراتيجية يمكف أف تقؿ. اعمى تحقيؽ أىدافي اوالموافقات المطموبة، فإف قدرتي

مكافحة غسؿ االمواؿ  بقوانيف ولوائحو "أعرؼ عميمؾ"  متطمباتبأيضا بااللتزاـ  ةمطالب المصدرة جيةالكما أف 
ومكافحة تمويؿ االرىاب المعموؿ بيا في دولة الكويت وتشمؿ تمؾ المطالبات القوانيف المرتبطة بدوؿ تخضع إلى 

ماكف أو تحدة ولوائح مشابية صادرة عف االتحاد األوربي جنبية التابع لمواليات المصوؿ األعقوبات مكتب مراقبة األ
يمكف أف تتعرض  المصدرة جيةالسمعة ف إف، خرىماكف األاأل، وقوانيف مكافحة الفساد المعموؿ بيا  في بعض خرىأ

 اووضعي اإلى ضرر مادي وقد يخضع إلى مخالفات أو عقوبات مالية أخرى، مع أثار سمبية الحقو عمى أعمالي
 .اوأفاقي االمالي ونتائج عممياتي

 بشكؿ سمبي بمخاطر السوؽ اونتائج عممياتي المصدرة جيةيمكف أف يتأثر الوضع المالي لم

بشكؿ سمبي بسبب مخاطر السوؽ التي تقع خارج  اونتائج عممياتي المصدرة جيةمليتأثر الوضع المالي ف أيمكف 
 المصدرة جيةالحتفظ تصرؼ العمالت. و سعار أو الفائدة سعار أوتشمؿ بدوف حصر التقمب في  انطاؽ سيطرتي
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يعتمد عمى سيـ األالمتاحة لمبيع. باإلضافة إلى أف الربح المحقؽ مف عمميات سيـ األالمالية مف وراؽ األبمحفظة مف 
مالية الوراؽ األمف عمميات  المصدرة جيةالباإلضافة لذلؾ فإف دخؿ  المصدرة، جيةالالعديد مف العوامؿ خارج سيطرة 

في السوؽ ومستويات معدالت الفائدة جمالي اإلنشاط التداوؿ  مثؿ اسيطرتييعتمد عمى عوامؿ عدة خارج نطاؽ 
 العاـ لمسوؽ. داء األوالتقمبات في اسعار صرؼ العمالت والتذبذب في 

مف أي أثار سمبية إلعادة تقييـ العمالت  امكف مف حماية نفسيتتسوؼ  المصدرة جيةالوبالتالي ليس ىناؾ ضماف أف 
 اأو التقمب المستقبمي في سعر الفائدة أو أسعار صرؼ العمالت الذي يمكف أف يكوف لو تأثير مادي عمى أعمالي

 .اوأفاقي االمالي ونتائج أعمالي اووضعي

إلى عدد مف المخاطر التشغيمية. وبوجو خاص، أي مشكمة في نظـ تكنولوجيا المعمومات  المصدرة جيةالتعرض ت
 .اوسمعتي اقد يكوف ليا تأثير جوىري سمبي عمى أعمالي الجية المصدرةلدى 

يمكف أف تنتج المخاطر التشغيمية والخسائر بسبب االحتياؿ واالخطاء مف جانب الموظفيف واالخفاؽ في توثيؽ 
كؿ صحيح أو الحصوؿ عمى تفويض داخمي صحيح واإلخفاؽ في االلتزاـ بالمتطمبات التنظيمية ولوائح المعامالت بش

القياـ بالعمؿ أو العطؿ في االنظمة والمعدات )وتشمؿ بوجو خاص أعطاؿ تكنولوجيا المعمومات( والكوارث الطبيعة 
 ت(. لقد قامالمصدرة جيةلمورديف التابعيف لمأو تعطؿ النظـ الخارجية )عمى سبيؿ المثاؿ لدى االطراؼ المقابمة أو ا

بتنفيذ استراتيجيات ضوابط المخاطر وتخفيض الخسائر كما يتـ تكريس موارد كبيرة لتطوير اإلجراءات  المصدرة جيةال
. ويمكف المصدرة جيةالواجو تالفعالة وتدريب الموظفيف ولكف يستحيؿ التخمص بالكامؿ مف كؿ خطر تشغيمي محتمؿ 

 اووضعي ااف تؤدي إلى تأثير سمبي عمى أعمالي المصدرة جيةالببسبب إخفاؽ نظاـ الضوابط الداخمية لمخسائر 
 .   اباإلضافة إلى التأثير السمبي عمى سمعتي االمالي ونتائج عممياتي

عدد مف المعامالت بشكؿ صحيح وفي الوقت  لتنفيذ الدييعمى أنظمة تكنولوجيا المعمومات  المصدرة جيةالعتمد تو 
التشغيمية. ويعتبر التشغيؿ السميـ لنظاـ المراقبة المالية  اوبياناتي المصدرة جيةالالمحدد وحفظ وتنفيذ جميع أعماؿ 

دارة المخاطر وتحميؿ وتقارير االئتماف والمحاسبة وخدمة العمالء ونظـ التكنولوجيا االخرى لدى   المصدرة جيةالوا 
وقدرتيا عمى  المصدرة جيةالومراكز معالجة البيانات الرئيسية أمر حاسـ ألعماؿ  الؾ شبكات االتصاؿ بيف فروعيوكذ

ماديا في حالة العطؿ الجزئي أو الكامؿ في اي مف نظـ  المصدرة جيةالالتنافس بفاعمية. وسوؼ تتأثر أنشطة أعماؿ 
كف أف تنتج ىذه االعطاؿ بسبب عوامؿ مختمفة، يقع العديد تكنولوجية المعمومات أو شبكات االتصاؿ المذكورة. ويم

طويمة ، بما ذلؾ الكوارث الطبيعية واالنقطاع الكيربائي لفترات المصدرة جيةالمنيا بالكامؿ أو جزئيًا خارج سيطرة 
مومات الكمبيوتر والتدخؿ الضار مف جانب الغير. ويعتمد أيضا التنفيذ الصحيح لوظائؼ تكنولوجية المع وفيروسات

عمى البيانات الصحيحة والموثوؽ فييا والمدخالت االخرى في النظاـ التي تخضع إلى أخطاء  المصدرة جيةلبا
إلى مطالبات  ايمكف أف يعرضي المصدرة جيةالبشرية. وأي عطؿ أو تأخير في تسجيؿ أو معالجة بيانات معامالت 

بتنفيذ واختبار خطط وعمميات استمرارية العمؿ  مصدرةال جيةال تبسبب الخسائر وغرامات وعقوبات رقابية. وقد قام
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وكذلؾ إجراءات استئناؼ االعماؿ بعد الكوارث، ولكف ال يوجد ضماف اف تدابير الحماية ىذه سوؼ تكوف فعالة 
 .المصدرة جيةالبالكامؿ واف أي عطؿ قد يكوف لو تأثير مادي سمبي عمى أعماؿ وسمعة 

جراءات إدارة مخاطر   المصدرة جيةالفعالة في كافة الظروؼ وقد تترؾ  غير المصدرة جيةالقد تكوف سياسات وا 
 معرض لمخاطر غير محددة وغير متوقعة 

جراءات  إلدارة المخاطر والضوابط الداخمية سوؼ تعمؿ بشكؿ كافي  المصدرة جيةالليس ىناؾ ضماف اف سياسات وا 
مف مخاطر االئتماف والسيولة والسوؽ والمخاطر التشغيمية والمخاطر  المصدرة جيةلاعمى التحكـ في أو حماية 

 جيةملاالخرى. عالوة عمى ذلؾ، قد ال يتـ تحديد بعض المخاطر بشكؿ صحيح بواسطة نظـ إدارة المخاطر 
كما  -التي  إلدارة المخاطر عمى استخداـ بيانات السوؽ التاريخية المصدرة جيةال. وتستند بعض وسائؿ المصدرة

قد ال تتنبأ بشكؿ صحيح دائما بالتعرض المستقبمي لممخاطر  -اثبتت الحاالت الناتجة عف االزمة المالية العالمية 
والذي قد يكوف أعمى بكثير عف ما تشير إليو التدابير السابقة. باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف تكوف بعض المخاطر 

 ريبية لدى المصدر خالؼ ذلؾ.أعمى مف تمؾ التي تبينيا البيانات التج

 اوعمالئي المصدرة جيةالعمؿ فييا توتعتمد وسائؿ أدارة المخاطر االخرى عمى تقييـ لممعمومات بشأف السوؽ التي 
االطالع عمييا بخالؼ ذلؾ. وقد ال تكوف ىذه المعمومات  اواالمور االخرى المتاحة عامة أو المعمومات التي يمكف لي

أو  المصدرة جيةالدارة إصحيحة وكاممة وحديثة أو تـ تقييميا بشكؿ صحيح في كافة االحواؿ. واي خمؿ جوىري في 
 سياسات أو إجراءات المراقبة الداخمية االخرى قد يعرضيا إلى مخاطر كبيرة تتعمؽ باالئتماف والسيولة والسوؽ أو

 . اوأفاقي االمالي ونتائج أعمالي اووضعي االمخاطر التشغيمية، والذي تنتج عنو تأثير مادي سمبي عمى أعمالي

 فعالة بكافة الظروؼ المصدرة جيةالبقد ال تكوف نظـ االمتثاؿ الداخمية 

بنظـ االمتثاؿ  المصدرة جيةالعمى االمتثاؿ بكافة الموائح المعموؿ بيا عمى احتفاظ  المصدرة جيةالتعتمد قدرة 
عمى جذب واالحتفاظ بالموظفيف المؤىميف  اوالمراجعة والتقارير واإلجراءات التي يقـو بيا لاللتزاـ بيذه الموائح وقدرتي

خضع إلى اشراؼ السمطات الرقابية. بما في ت المصدرة جيةالإلدارة ومراقبة ىذه النظـ واإلجراءات. وبالرغـ مف اف 
المنتظمة، ويقـو بأداء عمميات مراجعة داخمية منتظمة ويستخدـ مؤسسة تدقيؽ حسابات خارجية ذلؾ أعماؿ الفحص 

تأكد مف ىذه االنظمة تال يمكف أف المصدرة  جيةاللمراقبة ومراجعة واختبار نظـ المراقبة الداخمية بو، كما أف 
مف بعض الموظفيف أو االحتياؿ واالجراءات وفاعميتيا الكاممة في كافة الظروؼ وبشكؿ خاص السموؾ المتعمد 

. في حالة عدـ االلتزاـ الفعمي أو المزعـو ألي مف الموائح المعموؿ بيا ويمكف أف المصدرة جيةالالمرتكب ضد 
إلى التحقيقات واإلجراءات القضائية واإلدارية التي قد ينتج عنيا غرامات كبيرة أو دعاوي  المصدرة جيةالخضع ت

 المصدرة جيةالف أف ينتج عف أي مف ىذه العوامؿ تأثير مادي سمبي عمى أعماؿ مدنية بسبب االضرار. ويمك
 .اوأفاقي االمالي ونتائج عممياتي اووضعي
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مف توظيؼ واالحتفاظ بالموظفيف المؤىميف والمتمرسيف مما قد ينتج عنو تأثير سمبي  المصدرة جيةالتمكف تقد ال 
 اعمى تنفيذ استراتيجيتي اوقدرتي اعمى أعمالي

 اعمى الحفاظ عمى مستويات العمؿ الحالية والنمو المستديـ جزئيًا عمى قدرتي اوقدرتي المصدرة جيةاليعتمد نجاح 
دارييف مؤىميف ومتمرسيف. ويعتبر سوؽ التوظيؼ في الشرؽ االوسط تنافسي  عمى توظيؼ واالحتفاظ بموظفيف وا 

 .اموظفيف واالحتفاظ بيـ إلدارة أعماليتحديات في توظيؼ ال المصدرة جيةالواجو تبشكؿ حاد ويمكف أف 

العميا وكذلؾ التعاوف بينيـ في مجاؿ خبراتيـ  اعمى جيود وميارات وسمعة وخبرة إدارتي المصدرة جيةالعتمد تو 
مف تنفيذ المصدرة  جيةال ومعموماتيـ المتعددة. ويمكف أف يؤدي خسارة كبار الموظفيف إلى تأخير أو منع

ضد الخسائر التي قد يتـ التعرض ليا في حالة خسارة أي  اغير مؤمف عميي المصدرة جيةلا. كما أف ااستراتيجياتي
 المصدرة جيةالالرئيسيف. ويمكف أف ينتج عف أي مف ىذه العوامؿ تأثير مادي سمبي عمى أعماؿ  افرد مف موظفيي

 .اوافاقي االمالي ونتائج عممياتي اووضعي

 احاسمة في الكيفية التي تقـو بيا باإلبالغ عف وضعيالمصدرة  جيةالتعتبر السياسات والوسائؿ المحاسبية لدى 
 المالي ونتائج االعماؿ وتتطمب مف اإلدارة إجراء تقييمات بشأف أمور غير مؤكدة 

بتسجيؿ واالبالغ عف المصدرة  جيةال قـو بياتتعتبر السياسات والوسائؿ المحاسبية جوىرية بشأف الكيفية التي 
ويتعيف عمى اإلدارة الحكـ في اختيار وتطبيؽ العديد مف ىذه السياسات المحاسبية  ائج أعماليالمالي ونتا اوضعي
 متـز بالمعايير الدولية لممحاسبة المالية.تبحيث 

 جيةالوقد قامت اإلدارة بتحديد أىـ السياسات المحاسبية التي تبنتيا في االيضاحات الخاصة بالبيانات المالية 
بعض االصوؿ وااللتزامات و  المقررةااليرادات  باعتبارىا أمور ىامة لما تطمبو مف تقدير اإلدارة لقيمة المصدرة

. (2015الخاصة بعاـ  السنوية المدققة بالبيانات المالية 2.22راجع االيضاح رقـ ) الطارئةوالتعيدات وااللتزامات 
تدىور في االصوؿ وتصنيؼ االصوؿ المالية وتحديد وتشمؿ ىذه االحكاـ والتقديرات عمى سبيؿ المثاؿ متي يحدث 
  مخصصات خسائر االئتماف والقيـ العادلة لألصوؿ والمطموبات.

ويمكف أف تؤثر مجموعة متنوعة مف العوامؿ عمى القيمة النيائية التي يتـ الحصوؿ عمييا إما عند تحقيؽ اإليرادات 
جراءات  المصدرة جيةال تبات. وقد وضعأو تحمؿ المصروفات واسترداد االصوؿ أو تخفيض المطمو  سياسات وا 

المراقبة يقصد بيا ضماف التحكـ الجيد في التقديرات واالحكاـ المحاسبية اليامة لديو وتطبيقيا بشكؿ متسؽ. باإلضافة 
لذلؾ، تضمف السياسات واإلجراءات الرقابية عممية تغيير السياسات المحاسبية بأسموب مناسب. ومع ذلؾ، ونظرا لعدـ 

أنيا لف  ضماف المصدرة جيةالبشأف ىذه المواضيع، ال يمكف  المصدرة جيةالتقديرات اليقيف الذي يحيط بأحكاـ و 
 تكوف مطالبة بإجراء تغييرات في التقديرات المحاسبية أو إعادة صياغتيا قبؿ فترة البيانات المالية المستقبمية.  
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كما في  في المائة مف االسيـ 55.58يمتمكوف حصة السيطرة بنسبة  المصدرة جيةالفي  أربعة مساىميفأكبر 
)الرجاء مراجعة جدوؿ  وقد تتعارض مصالحيـ في بعض االحياف مع مصالح حممة السندات. 5116أكتوبر  13

 كبار المساىميف الوارد في ىذه النشرة(

منع بعض االجراءات أو القرارات المقترحة في  يمكفونتيحة ليذا، وبالتعاوف معا أو مع بعض المساىميف االخريف 
اجتماعات الجمعية العمومية العادية السنوية أو االجتماعات غير العادية لمساىميف الشركة. وبالطبع، فعمى 

في بعض االحياف مع مقرضي  المصدرة جيةالالمستثمريف مالحظة انو قد تتعارض مصالح كبار المساىميف في 
 يـ حممة السندات( وفي ىذه االحياف قد يتضرر حممة السندات.)مف ضمن المصدرة جيةال

 الجية المصدرةعمؿ فييا تالمخاطر ذات الصمة بالمنطقة التي 
 الناشئة يتضمف بوجو عاـ نسبة مخاطر مرتفعةاألسواؽ النامية و االستثمار في اوراؽ مالية في 

اف ىػذه االسػواؽ تخضػع إلػى مخػاطر أكبػر  العمػـ- الكويػتمثؿ  –الناشئة و  األسواؽ الناميةيجب عمى المستثمريف في 
مػػػف االسػػػواؽ االكثػػػر تطػػػورا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مسػػػتوى أعمػػػى لمتقمػػػب ومحدوديػػػة السػػػيولة والتغييػػػرات فػػػي البيئػػػة السياسػػػية 

-الناشػئةو  األسػواؽ الناميػةف اسػواؽ االوراؽ الماليػة المعرضػة لخطػر أواالقتصادية. باإلضافة لذلؾ ليس ىناؾ ضماف 
 تتأثر سمبا باألحداث في مكاف أخر وخاصة في االسواؽ الناشئة. لف-السندات ؿمث
 

وتشمؿ المخاطر المحددة في دولة الكويت ومنطقة الشرؽ االوسط وشماؿ افريقيا التي يمكف اف ينتج عنيا تأثير مادي 
 ما يمي بدوف حصر: االمالي وافاقي اووضعي المصدرة جيةالسمبي عمى أعماؿ 

  ار السياسي واالقتصادي واالجتماعيعدـ االستقر 
 أعماؿ خارجية تتعمؽ بالحرب والنزاعات المدنية أو العداءات أو النزاعات االخرى 
 االضطراب أو العنؼ المحمي 
 زيادة التضخـ وتكمفة المعيشة 
 الػػنظـ الضػػريبية والقػػوانيف الضػػريبية المتغيػػرة بمػػا فػػي ذلػػؾ فػػرض الضػػرائب فػػي االمػػاكف الخاليػػة مػػف الضػػرائب 

 وزيادة الضرائب في االماكف منخفضة الضريبة
  التدخالت الحكومية وسياسة الحماية الحكومية 
 التغييرات السمبية المحتممة في القوانيف والممارسات الرقابية وتشمؿ اليياكؿ القانونية والقوانيف الضريبية 
 دارة العمميات  الصعوبات في توظيؼ الموظفيف وا 
  الفكرية والتعاقدية اتنفيذ حقوؽ ممكيتي المصدرة جيةالأف تجعؿ مف الصعب عمى النظـ القانونية التي يمكف 
 القيود عمى حؽ تحويؿ أو إخراج العممة أو تصدير االصوؿ 
  خطر أكبر لمحسابات غير قابمة لمتحصيؿ وخطوات تحصيؿ أطوؿ 
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 تذبذب سعر الصرؼ 
  الصعوبات الموجستية وصعوبات االتصاؿ 

المحتمميف ممارسة العناية الخاصة لتقييـ المخاطر المعنية ويجب عمػييـ تحديػد مػا إذا كػاف  لذا ينبغي عمى المستثمريف
الناشػئة مناسػب و  األسػواؽ الناميػةوعمومػا، فػإف االسػتثمار فػي  االستثمار فػي السػندات مالئػـ فػي ضػوء تمػؾ المخػاطر.

 .أكثر لممستثمريف المتطوريف الذيف يتفيموف بالكامؿ أىمية المخاطر المعنية
 
 في منطقة تخضع لمخاوؼ أمنية وسياسية مستمرة الكويتقع ت

تشػػيد عػػددا مػػف الػػدوؿ الواقعػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ أفريقيػػا فػػي الوقػػت الحػػالي أو شػػيدت فػػي السػػنوات 
األخيػػرة حالػػة مػػف عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي واالجتمػػاعي واالضػػطرابات الداخميػػة والعنػػؼ والصػػراعات المسػػمحة. عمػػى 

ومصػػر والصػػراعات المسػػمحة فػػي ليبيػػا وسػػوريا واالحتجاجػػات  فػػي تػػونسيؿ المثػػاؿ، حػػدثت تغيػػرات سياسػػية كبيػػرة سػػب
واألنشطة المرتبطة بيا فػي عػدد مػف الػدوؿ األخػرى فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط وشػماؿ أفريقيػا. وقػد تسػبب وضػع عػدـ 

نػو تػػأثير سػػمبي عمػى عػػدـ اسػػتقرار أسػػعار االسػتقرار إلػػى اضػػطراب كبيػر فػػي اقتصػػادات البمػداف المتضػػررة وتمخػػض ع
النفط والغاز. وقد يكوف ليذه التطػورات األخيػرة والجاريػة سػويا مػع األعمػاؿ اإلرىابيػة وأعمػاؿ القرصػنة البحريػة وغيرىػا 
مف أشكاؿ عدـ االسػتقرار فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط، والتػي قػد تقحػـ دولػة الكويػت أو ال تقحميػا بشػكؿ مباشػر، تػأثيرا 

عمى اقتصاد دولة الكويت وقدرتو عمػى المشػاركة فػي التجػارة الدوليػة، والػذي بػدوره يمكػف أف يكػوف لػو أثػر سػمبي سمبيا 
 ا.المالي ونتائج ومستقبؿ عممياتي اووضعي المصدرة جيةالعمى نشاط 

 
ذلػؾ بيئػة تستمر االنظمة القانونية في دولة الكويت ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي االخرى فػي التطػور وينشػا عػف 

 غير مستقرة لالستثمار واالعماؿ التجارية
تمر دولة الكويت والعديػد مػف بمػداف مجمػس التعػاوف الخميجػي بمراحػؿ مختمفػة مػف تطػوير مؤسسػاتيا القانونيػة والرقابيػة 

مية قػػػد ال يػػػتـ تطبيػػػؽ تػػػدابير الحمايػػػة االجرائيػػػة وكػػػذلؾ المػػػوائح الرسػػػ لػػػذلؾ،التػػػي تميػػػز الػػػدوؿ االكثػػػر تطػػػورا. ونتيجػػػة 
والقوانيف بشكؿ متسؽ، وفي بعض االحياف قد ال يكػوف مػف الممكػف الحصػوؿ عمػى التػدابير القانونيػة التػي يػتـ توفيرىػا 
بموجػػػب القػػػػوانيف والمػػػػوائح ذات الصػػػمة فػػػػي الوقػػػػت المطمػػػػوب. وبمػػػا أف البيئػػػػة القانونيػػػػة تظػػػؿ خاضػػػػعة الػػػػى التطػػػػوير 

مجمس التعاوف الخميجي الغمػوض مػف حيػث أمػاف اسػتثماراتيـ.  المستمر، قد يواجو المستثمريف في دولة الكويت ودوؿ
كما أف أية تغييرات غير متوقعة في االنظمػة القانونيػة فػي دولػة الكويػت ومجمػس التعػاوف الخميجػي قػد يكػوف ليػا تػأثير 

سػتقبؿ، أو قػد تقػـو بيػا فػي الم المصػدرة جيػةالبيػا  تمادي سمبي عمى حقوؽ حممة السندات أو االسػتثمارات التػي قامػ
 .اوافاقي االقانوني ونتائج أعمالي اووضعي المصدرة جيةالوبالتالي قد يكوف لذلؾ تأثير سمبي مادي عمى أعماؿ 
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 االنظمة القانونية والرقابية 

قػد تػؤدي الػنظـ القانونيػة والرقابيػة إلػى خمػؽ بيئػة غيػػر مالئمػة بالنسػبة ألنشػطة االسػتثمار واألعمػاؿ فػي منطقػة الشػػرؽ 
ماؿ افريقيػػا التػػي ىػػي فػػي طػػور تطػػوير أجيزتيػػا الحكوميػػة وكػػذلؾ الػػنظـ القانونيػػة والرقابيػػة، إال أنيػػا ليسػػت االوسػػط وشػػ

بنفس الوضع الذي تتمتع بو المؤسسات الحكومية في غرب أوروبا والواليات المتحدة األمريكيػة. وقػد وضػعت الكويػت، 
اءات لتعزيػػز المزيػػد مػػف الكفػػاءة والفاعميػػة ضػػمف باإلضػػافة إلػػى دوؿ أخػػرى فػػي منطقػػة مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي، إجػػر 

نظميػا القانونيػػة والرقابيػػة. ومػػف بػػيف تمػػؾ اإلجػػراءات، قيػػاـ دولػػة الكويػػت ودوؿ ضػػمف مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي بتحمػػؿ 
د سػنت االلتزامات الناشئة عف االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة )الجات( )وفقًا لما حددتو منظمة التجػارة العالميػة( وقػ

قػد تشػيد  دولػة الكويػتدولة الكويت بالفعؿ تشػريعًا لمػد نطػاؽ الممكيػة األجنبيػة، عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر. إال أف 
تغيػػرات فػػي اقتصػػادىا وسياسػػات حكومتيػػا )بمػػا فػػي ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر السياسػػات المتعمقػػة باسػػتمرار 

ولػة الكويػت الناشػئة تجػاه االتفاقيػة العامػة لمتعريفػات والتجػارة/ منظمػة تمديد حقوؽ الممكيػة األجنبيػة بموجػب التزامػات د
 .المصدرة جيةالالتجارة العالمية( عمى نحو قد يؤثر عمى أعماؿ 

 
 الكويتيقانوف ال في اإلفالس

 
تتسػاوى كافػة المطالبػات أو الحقػوؽ التػي يطالػب بيػا حػاممي السػندات أو مػف ينػوب عػنيـ فػي المرتبػة ودوف أي تمييػػز 

فػػإف أحكػػاـ اإلفػػالس فػػي  المصػػدرة،مػػع االلتزامػػات األخػػرى الغيػػر مضػػمونة لمجيػػة المصػػدرة. وفػػي حالػػة إفػػالس الجيػػة 
بشػػأف إنشػػاء ىيئػػة أسػػواؽ المػػاؿ وتنظػػيـ نشػػاط  2010لسػػنة  7قػػانوف التجػػارة الكػػويتي وأحكػػاـ التنفيػػذ فػػي القػػانوف رقػػـ 

األوراؽ المالية والئحتو التنفيذية وتعديالتيما قد يؤثرا تأثيرًا سمبيًا عمػى قػدرة الجيػة المصػدرة عمػى األداء وفقػًا لمسػندات، 
السػندات أو مػف وبالتالي قدرة الجية المصدرة عمى سداد الدفعات لحاممي السندات. وتصنؼ أي مطالبات مػف حػاممي 

ينوب عنيـ وفقًا لمسندات بدرجة ثانوية لممطالبات ذات األولوية وعمى درجة واحدة مع جميع التزامػات الجيػة المصػدرة 
 مف الجية االخرى مف االلتزامات الثانوية.

 القوة القاىرة
بالعمميػػػات الحاليػػػة والمخططػػػة. المصػػػدرة بالتزاماتيػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ جيػػػة قػػػد تحػػػدث تغيػػػرات غيػػػر متوقعػػػة تعيػػػؽ وفػػػاء ال

وتتضػػمف حػػاالت القػػوة القػػاىرة عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر وقػػوع الحػػوادث أو انػػدالع الحػػروب أو الثػػورات أو أعمػػاؿ 
 الشغب أو العصياف المدني أو أحداث القضاء والقدر أو وقوع الكوارث الطبيعية واإلضرابات أو النزاعات العمالية.

المصػدرة منػذ جيػة لملقػد ظػؿ األداء المػالي  ار األداء المالي لمشركة المصدرة في المسػتقبؿ.وليس ىناؾ ضماف الستمر 
التأسػيس يمقػػى الػػدعـ مػػف الظػػروؼ االقتصػادية القويػػة فػػي الكويػػت ومنطقػػة دوؿ مجمػس التعػػاوف الخميجػػي وذلػػؾ خػػالؿ 
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 يمكػػف أف يكػػوف ىنػػاؾ ضػػماف تمػػؾ الفتػػرة عمػػى خمفيػػة اسػػتقرار سياسػػي نسػػبي وارتفػػاع مسػػتمر فػػي أسػػعار الػػنفط.  وال
جيػة وتسػتثمر فييػا العمػؿ تالمصػدرة فػي المسػتقبؿ، أو أف نمػو واسػتقرار األسػواؽ التػي جيػة لمباستمرارية األداء المالي 

المصدرة سوؼ يسػتمر. ونظػرًا لمعالقػات المتداخمػة بػيف األسػواؽ الماليػة العالميػة، وجػب عمػى المسػتثمريف مالحظػة أف 
وأداؤىا المالي يمكف أف يتأثراف تأثرًا سمبيًا بالتطورات السياسػية واالقتصػادية والتطػورات األخػرى  نشاط الشركة المصدرة

وفػػي حالػػة عػػدـ  ذات الصػػمة وذلػػؾ داخػػؿ وخػػارج منطقػػة دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ومنطقػػة دوؿ الشػػرؽ األوسػػط.
تمر، يمكػف لمعمػالء الحػالييف أف يقػرروا مف تقػديـ عوائػد اسػتثمارية مرضػية أو مناسػبة بشػكؿ مسػالمصدرة جية التمكف 

 تخفيض أو تصفية استثماراتيـ.
 

وعند شراء منتجات اسػتثمارية أو اختيػار مػدير أصػوؿ، فػإف العمػالء ينظػروف إلػى تػاريخ أداء المنػتج أو المػدير، وذلػؾ 
اسػتثمارية مرضػية مػف تقػديـ عوائػد المصػدرة جيػة الضمف عوامؿ أخرى يأخذونيا في االعتبار.  وفي حالة عدـ تمكف 

أو مناسػبة بشػػكؿ مسػػتمر، يمكػػف لمعمػػالء الحػػالييف أف يقػػرروا تخفػيض أو تصػػفية اسػػتثماراتيـ. كمػػا قػػد يػػؤثر طػػوؿ فتػػرة 
عمى المحافظة عمى قاعدة العمالء الحالية وجذب عمالء جدد؛ األمػر الػذي المصدرة جية الانخفاض األداء عمى قدرة 

معرضػة لخطػػر سػػوء اإلدارة أو المصػػدرة جيػة الوتعتبػػر  بيػػع منتجػػات جديػدة. عمػىالمصػػدرة جيػة القػد يػػؤثر عمػى قػػدرة 
 الغش أو االحتياؿ أو اإلخفاؽ.

 
فػػي تطػػوير نظميػػا وذلػػؾ اسػػتجابًة لمنمػػو المتوقػػع وزيػػادة الدقػػة والتخصػػص فػػي إدارة اصػػوليا المصػػدرة جيػػة الوتسػػتمر 

أنيػا تممػؾ الضػوابط الماليػة واإلداريػة المالئمػة، إال أف أي سػوء المصػدرة جية الواالستثمارات المختمفة. وفي حيف ترى 
أو الدعاية السمبية الناشئة عف  المصدرة،جية ملإدارة أو غش أو احتياؿ أو إخفاؽ في النيوض بالمسؤوليات التشغيمية 

عمػػى المصػػدرة ة جيػػالتمػػؾ األعمػػاؿ، أو توجيػػو اتيػػاـ مػػف أي طػػرؼ آخػػر ليػػا، يمكػػف أف يػػؤثر تػػأثيرًا سػػمبيًا عمػػى قػػدرة 
 المحافظة عمى الدخؿ مف المحفظة االئتمانية واالستثمارات المختمفة أو زيادتو.

 
 العوامؿ األساسية المؤثرة في تقدير المخاطر المالزمة لالستثمار في السندات

 مالءمة االستثمار
وعمػى  ظروفػو الخاصػة.يتعيف عمى كؿ مستثمر محتمؿ في السندات أف يحدد مالءمة ذلؾ االستثمار وذلؾ فػي ضػوء 

  وجو الخصوص، يتعيف عمى كؿ مستثمر محتمؿ القياـ بما يمي:
  أف يكػػوف لديػػو معرفػػة وخبػػرة كافيػػة لمقيػػاـ بتقيػػيـ جػػدوى السػػندات ومميػػزات ومخػػاطر االسػػتثمار فػػي

 السندات، والمعمومات الواردة في ىذه النشرة.
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 يكػػوف عمػػى درايػػة بيػػا وذلػػؾ لتقيػػيـ أي  أف يػػتمكف مػػف الوصػػوؿ إلػػى األدوات التحميميػػة المناسػػبة وأف
استثمار في السندات في سياؽ وضعو المالي الخػاص، وكػذلؾ تقيػيـ تػأثير السػندات عمػى محفظتػو 

 االستثمارية بصفة عامة.
  أف يكوف لديو الموارد المالية والسيولة الكافية لتحمؿ كافة مخاطر االستثمار فػي السػندات، بمػا فػي

فييػػا عممػػة سػػداد المبػػالغ االسػػمية ومبػػالغ الفائػػدة عػػف عممػػة المسػػتثمر ذلػػؾ الحػػاالت التػػي تختمػػؼ 
 المحتمؿ.

  أف يكوف لديو فيـ تاـ بشروط السندات، وأف يكوف عمػى درايػة بسػير األعمػاؿ فػي أيػة أسػواؽ ماليػة
 ذات صمة.

  امؿ أف يكوف قادرًا )سواء بمفرده أو بمساعدة مستشار مالي( عمى تقييـ السيناريوىات المحتممة لمعو
االقتصادية وغير ذلؾ مف العوامؿ التي يمكف أف تؤثر عمى استثماره وقدرتػو عمػى تحمػؿ المخػاطر 

 المحتممة.
 

 احتمالية عدـ وجود سوؽ ثانوي لمسندات
اف السػندات ىػػي اوراؽ ماليػة جديػػدة وقػػد ال يػتـ توزيعيػػا وتػػداوليا عمػى نطػػاؽ واسػػع، ولػيس ليػػا سػػوؽ تػداوؿ محػػدد فػػي 

ذا تػـ تػداوؿ السػندات بعػد إصػدارىا األولػي، فإنيػا قػد تتػػداوؿ الوقػت الحػالي.  لػذلؾ لػيس ىنالػؾ مػف سػوؽ تػداوؿ ليػػا. وا 
بسعر يقؿ عف سعر الطرح األولي، ويعتمد ذلؾ عمى أسعار الفائدة السػائدة وسػوؽ األوراؽ الماليػة المشػابية والظػروؼ 

 .المصدرةجية االقتصادية العامة والوضع المالي لم
 

ضمف في حالة وجود مثؿ تمؾ تال  المصدرةجية الد أنو سيكوف ىناؾ سوؽ تداوؿ ثانوي محدد، كما أف مف غير المؤك
السوؽ أنيا ستوفر السيولة لحاممي السندات أو أنيا ستبقي قائمة طواؿ مدة السػندات. إف القيمػة السػوقية لمسػندات ىػي 

دات في السوؽ الثػانوي، وفػي حػاؿ عػدـ وجػود مثػؿ عرضة لمتعديؿ، وبالتالي قد ال يتمكف حاممو السندات مف بيع السن
خػذ األتمؾ السوؽ، بسيولة وبأسعار تحقؽ ليـ عائػدًا مقارنػة مػع القيمػة االسػمية لمسػندات. لػذلؾ فأنػو عمػى المسػتثمريف 

فػػػي االعتبػػػار إمكانيػػػة االحتفػػػاظ بالسػػػندات وعػػػدـ إمكانيػػػة التصػػػرؼ بيػػػا لحػػػيف اسػػػتردادىا أو لحػػػيف سػػػداد كامػػػؿ قيمػػػة 
الػػذيف يسػػتطيعوف تحمػػؿ المخػػاطر المرتبطػػة بػػنقص السػػيولة فػػي  لممسػػتثمريفإال اف شػػراء السػػندات ال يصػػمح  ت.السػػندا

 .باالستثمار في السندات وغيرىا المرتبطة والمخاطر الماليةالسندات 
)والتػػي باإلضػافة إلػػى ذلػػؾ، يجػب عمػػى حػػاممي السػندات التأكػػد مػػف الظػروؼ العامػػة ألسػػواؽ االئتمػاف العػػالمي السػػائدة 

وقد يػؤدي ىػذا  تستمر حتى تاريخ ىذه النشرة( والتي ال تتمتع حاليا بسيولة كافية بالنسبة لألوراؽ المالية مثؿ السندات.
النقص في السيولة إلى تكبد المستثمريف خسائر في إعادة البيع في السوؽ الثانوي حتى إذا لـ يكف ىناؾ أي تعديالت 
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أف يتنبأ بما إذا كانت ىذه الظروؼ سوؼ تتغيػر ومػا إذا  المصدرةجية لمال يمكف و  .المصدرةجية السمبية عمى أصوؿ 
كاف السوؽ سوؼ يصبح أكثر سيولة بالنسبة لمسندات واألدوات المشابية لمسندات في ذلؾ الوقت في حالة حدوث أي 

 تغير.
 

 االسترداد قبؿ االستحقاؽ
احتجػاز أو خصػـ لغػرض ي أزيادة المبالغ واجبة السداد عف السندات بسػبب )أ( المصدرة جية ال في حالة توجب عمى

أو بسبب أي ضرائب أو رسـو حالية أو مستقبمية، أو تقييمات أو رسػـو حكوميػة مػف أي نػوع يػتـ فرضػيا أو تحصػيميا 
أو أي مؤسسػػة  أو احتجازىػػا أو تقػػديرىا مػػف قبػػؿ دولػػة الكويػػت أو نيابػػة عنيػػا، أو مػػف قبػػؿ أي جيػػة سياسػػية تابعػػة ليػػا

سػداد أيػة مبػالغ أو  السػندات مػؿاسػترداد كا أو )ب( توجػب عمييػا ممثمة عنيا أو أي جية لدييا صالحية لفرض ضػرائب،
بسػبب فػرض متطمبػات رقابيػة أو اتخاذ إجراءات وتدابير غير متوقعة بموجػب شػروط وأحكػاـ السػندات السػارية حينيػا إضافية، 
  ي حاالت محدودة وفقا لمشروط المحددة في ىذه النشرة استرداد جميع السندات.ف المصدرةجية لمفانو يجوز  ممزمة،
بالسػػداد بموجػػب السػػندات عػػف طريػػؽ اإليػػداع لػػدى الشػػركة الكويتيػػة لممقاصػػة  االتزاماتيػػ المصػػدرةجيػػة الؤدي تػػوسػػوؼ 

ويجػػب أف يعتمػػد حامػػؿ أي حصػػة انتفػػاع فػػي السػػندات  ش.ـ.ؾ.ـ. وذلػػؾ لتوزيػػع الػػدفعات عمػػى أصػػحاب الحسػػابات.
جيػػة التحمػػؿ توال  الشػػاممة عمػػى إجػػراءات الشػػركة الكويتيػػة لممقاصػػة ش.ـ.ؾ.ـ. السػػتالـ الػػدفعات بموجػػب السػػندات.

أي مسؤولية أو التزاـ تجاه السجالت المتعمقة بحصص االنتفاع فػي السػندات الشػاممة أو الػدفعات التػي تسػدد  المصدرة
بشػكؿ مباشػر وفػردي فػي حالػة حػدوث تعثػر فػي السػداد،  المصػدرةجيػة الوال يحؽ لحاممي السندات مقاضاة   يا.وفقًا ل

 ولكف تكوف المقاضاة في شكؿ جماعي مف خالؿ ىيئة حاممي السندات.
 

 التصنيفات االئتمانية قد ال تعكس كافة المخاطر
. اي مع نظرة مسػتقبمية ليمتدنيؼ كابيتاؿ أنتمجنس مف قبؿ وكالة التص)_(  كما في BBBتـ تصنيؼ السندات بدرجة 

تصنيؼ ائتماني قد ال يعكس االثار المحتممة مف المخاطر المرتبطة بالسوؽ والعوامػؿ االخػرى التػي قػد تػؤثر فػي قيمػة 
يػتـ تخفيضػو أو سػحبو  السندات. كمػا ال يوجػد ضػماف أف يسػتمر التصػنيؼ االئتمػاني لفتػرة معينػة مػف الوقػت أو أف ال

مف قبؿ المؤسسػة المصػدرة تحػت أي ظػروؼ تبػرر ذلػؾ االجػراء. وال يعتبػر تصػنيؼ الورقػة الماليػة توصػية بشػرائيا أو 
بيعيػػػا أو االحتفػػػاظ بيػػػا، كمػػػا أنػػػو قػػػد يخضػػػع التقيػػػيـ لمتعميػػػؽ أو التخفػػػيض أو السػػػحب فػػػي أي وقػػػت مػػػف قبػػػؿ وكالػػػة 

ف الممكػف أف يكػوف ألي تغيػر سػمبي فػي أي تصػنيؼ ائتمػاني مطبػؽ تػأثير ومػ التصنيؼ االئتمػاني المانحػة لمتصػنيؼ.
 .سمبي عمى السعر السوقي لمسندات

 
 



90 
 

 التعديالت والتنازالت
تتضمف شروط وأحكاـ السندات وقوانيف دولػة الكويػت أحكامػًا خاصػة بالػدعوة لعقػد اجتماعػات لحػاممي السػندات لمنظػر 

وتسػمح ىػذه األحكػاـ لألغمبيػة المحػددة مػف حػاممي السػندات بػإلزاـ  اـ.فػي األمػور التػي تػؤثر عمػى مصػالحيـ بشػكؿ عػ
كافة حاممي السػندات، بمػا فػييـ حػاممي السػندات الػذيف لػـ يحضػروا أو يصػوتوا فػي االجتمػاع المعنػي ومػالؾ السػندات 

  الذيف صوتوا باالعتراض عمى أغمبية حاممي السندات.
 

  المرتبة نفسمف عدـ وجود موانع إلصدار أوراؽ مالية 
التزامات إضافية أو إصدار أوراؽ مالية أخػرى أو إصػدار كفػاالت  المصدرةجية الال يوجد أي موانع تحوؿ دوف اتخاذ 

السندات. إال أف إصدار أو أخذ مثؿ ىػذه االلتزامػات قػد يػؤثر عمػى قيمػة  مثؿأو ترتيبات أخرى يكوف ليا نفس المرتبة 
. وعميو فإنو في مثؿ ىذه الحاالت، قد ال المصدرةجية الت في حالة تصفية المبمغ الذي قد يحصؿ عميو حاممو السندا

االخرى  االلتزاماتي المصدرةجية الالسندات وذلؾ بعد سداد  ميتتوفر المبالغ الكافية لسداد المبالغ المتوجبة لصالح حام
 إلى الدائنيف االخريف.   

 
 مخاطر فرض ضرائب عمى دفعات السندات 

 ) الضػػرائب( 7الشػػرط رقػػـ والمتعمقػػة بالسػػندات قػػد تخضػػع لمضػػرائب. إف  المصػػدرةجيػػة السػػددىا ت إف الػػدفعات التػػي
فػي ظػروؼ محػددة ونتيجػة ألي  إضػافياً  سػدد مبمغػاً تأف  المصػدرةجيػة الفػرض عمػى تالمنصوص عميو في ىػذه النشػرة 

استقطاع أو حجز أو خصـ لغرض أو بسبب أي ضرائب أو رسػـو حاليػة أو مسػتقبمية، أو رسػـو حكوميػة مػف أي نػوع 
كػػاف يػػتـ فرضػػيا أو تحصػػيميا أو احتجازىػػا أو اعتمادىػػا مػػف قبػػؿ دولػػة الكويػػت أو نيابػػة عنيػػا،  أو مػػف قبػػؿ أي جيػػة 

أو أي جية لدييا صالحية لفرض ضػرائب عمػى الػدفعات الناتجػة عػف السػندات،  سياسية تابعة ليا أو أي مؤسسة فييا
وبحيث أف المبالغ الصافية التي يتسمميا حامؿ السندات بعد إجػراء االسػتقطاع أو الخصػـ أو الحجػز المػذكوريف أعػاله 

طاع أو الخصػػـ أو لػػؾ االسػػتقتعػػادؿ المبمػػغ االسػػمي والتوزيعػػات التػػي كػػاف مػػف المفتػػرض الحصػػوؿ عمييػػا لػػوال وجػػود ذ
 باسترداد كافة ) وليس جزء فقط مف السندات(. المصدرةجية لمإف حدوث ىذه الحاالت قد يسمح  الحجز.

 
إف تطبيؽ أحكاـ قانوف ضريبة الدخؿ غير مؤكدة، ومف الممكف فرض ضريبة الدخؿ عمى حاممي السندات مف غير 

 مواطني دوؿ مجمس التعاوف الخميجي
ال يمكػػف الجػػـز بإمكانيػػة تطبيػػؽ قػػانوف ضػػريبة الػػدخؿ الكػػويتي مػػف عدمػػو عمػػى حػػاممي السػػندات الػػذيف ىػػـ مػػف غيػػر 
مواطني دوؿ مجمس التعػاوف الخميجػي ) كمػا ىػي معرفػة فػي القسػـ المنصػوص عميػو فػي نشػرة االكتتػاب ىػذه بشػأف )" 

اممي السػػندات الػػذيف ىػػـ مػػف غيػػر مػػواطني الضػػرائب"((. إال أف ىنػػاؾ احتمػػاؿ لفػػرض ضػػريبة الػػدخؿ مسػػتقبال عمػػى حػػ
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"إدارة دوؿ مجمػػس التعػػػاوف الخميجػػػي وذلػػؾ فػػػي حػػػاؿ قػػػررت إدارة ضػػريبة الػػػدخؿ فػػػي وزارة الماليػػة فػػػي دولػػػة الكويػػػت )
( و/أو المحػػاكـ الكويتيػػة أف العوائػػد الناتجػػة عػػف السػػندات تمثػػؿ عمميػػة " إقػػراض لألمػػواؿ فػػي دولػػة الكويػػت" الضػػريبة"
رسة لنشاط تجػاري فػي دولػة الكويػت لغػرض تطبيػؽ قػانوف ضػريبة الػدخؿ فػي دولػة الكويػت(، حتػى تشكؿ مما )وبحيث

 في حاؿ عدـ وجود أي محؿ إقامة لحامؿ السندات في دولة الكويت أو في حاؿ تـ تأسيسو خارج دولة الكويت.
 

طبيقيػا لممتطمبػات المشػار لـ يصدر حتى تاريخ ىذه النشرة عف إدارة الضريبة أي تصريح رسػمي حػوؿ تفسػيرىا و/أو ت
إلييا في الفقرة السابقة أعاله فػي إطػار عمميػة مشػابية لعمميػة إصػدار السػندات. كمػا أنػو لػـ تعػرض عمػى المحػاكـ فػي 

يكػػوف ليػػا قػػرار الفصػػؿ فػػي ىػػذه المسػػألة( أيػػة قضػػية تتعمػػؽ بتطبيػػؽ ضػػريبة الػػدخؿ عمػػى النحػػو  )والتػػيدولػػة الكويػػت 
وبػػالرغـ مػػف عػػدـ وجػػود أي سػػوابؽ لفػػرض إدارة الضػػريبة لضػػريبة الػػدخؿ عمػػى البنػػوؾ  عميػػو،المشػػار إليػػو أعػػاله. بنػػاء 

المقرضػػة مػػف غيػػر دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي فػػي الحػػاالت المشػػار إلييػػا أعػػاله، فأنػػو يسػػتحيؿ التأكيػػد بشػػكؿ جػػاـز 
ىػػي معرفػػة فػػي القسػػـ  )كمػػاكيػػؼ سػػيكوف موقػػؼ إدارة الضػػريبة و/أو المحػػاكـ الكويتيػػة لجيػػة تطبيػػؽ قػػوانيف الضػػرائب 

(( مػف الناحيػة العمميػة. كمػا أف موقػؼ جيػة تطبيػؽ القػوانيف "الضرائب"المنصوص عميو في نشرة االكتتاب ىذه بشػأف )
 الضريبية في دولة الكويت لـ يكف موحدا بشكؿ عاـ.

 
غيػػر مػػواطني دوؿ  فػػي حالػػة قػػررت إدارة الضػػريبة أو المحػػاكـ الكويتيػػة أف العوائػػد التػػي تسػػدد إلػػى حامػػؿ السػػندات مػػف

مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي والمعمقػػة بالسػػندات الممموكػػة منػػو تمثػػؿ عمميػػة إقػػراض داخػػؿ دولػػة الكويػػت ) وتشػػكؿ بالتػػالي 
ممارسػػة لنشػػاط تجػػاري فػػي دولػػة الكويػػت لغػػرض تطبيػػؽ ضػػريبة الػػدخؿ وفقػػا لمقػػانوف الكػػويتي(، فػػإف الشػػركة المػػذكورة 

%( عمػػى الػػػربح الصػػافي واحتماليػػا عمػػػى االربػػاح الرأسػػػمالية 15اقػػع تصػػبح خاضػػعة لمضػػػرائب فػػي دولػػة الكويػػػت ) بو 
العائدة لمشركة المذكورة، وكػذلؾ وجػوب التصػريح وتقػديـ الطمبػات المناسػبة فػي ىػذا الخصػوص ) بمػا فػي ذلػؾ وجػوب 

ا يعػادؿ سػتقطع مػتأف  المصدرةجية التقديـ االقرار الضريبي في دولة الكويت(. باإلضافة إلى ذلؾ، فإنو يتوجب عمى 
إلػػى حػػاممي السػػندات فػػي حػػاالت محػػددة، بانتظػػار قيػػاـ حػػاممي  المصػػدرةجيػػة ال% مػػف أي مبػػالغ تسػػدد مباشػػرة مػػف 5

بزيػادة قيمػة ىػذه المبػالغ المسػتقطعة إلػػى  ةممزمػ المصػدرةجيػة الالسػندات المعنػيف بتسػوية وضػعيـ الضػريبي، عممػا أف 
 )الضرائب( المنصوص عميو في ىذه النشرة. 7ألحكاـ الشرط  المبالغ النيائية المسددة إلى حاممي السندات وفقا

 
ضػػمف بػػأف تال  المصػػدرةجيػػة الفػػي حػػيف أف تطبيػػؽ أحكػػاـ قػػانوف الضػػرائب الكػػويتي مػػف عدمػػو ىػػو غيػػر مؤكػػد، فػػإف 

حػػاممي السػػندات الػػذيف ىػػـ مػػف غيػػر مػػواطني دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي لػػف يخضػػعوا لقػػانوف ضػػريبة الػػدخؿ فػػي 
الحػػاالت المػػذكورة أعػػاله. وعميػػو، فإنػػو يتوجػػب عمػػى المسػػتثمريف المحتممػػيف الرجػػوع إلػػى مستشػػارييـ الضػػريبيف لموقػػوؼ 
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تيػػػة والبمػػػداف االخػػػرى ذات الصػػػمة فيمػػػا يتعمػػػؽ بشػػػراء وتممػػػؾ عمػػػى النتػػػائج المترتبػػػة عػػػف تطبيػػػؽ قػػػوانيف الضػػػرائب الكوي
 التداوؿ في السندات واستالـ دفعات الفائدة والمبالغ االسمية بموجب السندات 

 2010لسػنة  7النافػذ حػديثًا الػذي عػدؿ القػانوف رقػـ  2015لسنة  22وبالرغـ مما ذكر أعاله، فإف أحكاـ القانوف رقـ 
اؿ وتنظػيـ نشػاط األوراؽ الماليػة )"تعػديالت ىيئػة أسػواؽ المػاؿ"( نػص عمػى "إعفػاء عوائػد بشأف إنشػاء ىيئػة أسػواؽ المػ

األوراؽ الماليػة والسػػندات وصػػكوؾ التمويػػؿ وكافػػة األوراؽ الماليػػة األخػػرى المماثمػػة، أيػػًا كانػػت الجيػػة المصػػدرة ليػػا مػػف 
الضػػريبية"(. بػػالرغـ مػػف عػػدـ تػػوافر أي ىيئػػة أسػػواؽ المػػاؿ( )"اإلعفػػاءات  مػػف تعػػديالتمكػػرر  150الضػػرائب" )المػػادة 

 تجربة حديثة لتطبيؽ اإلعفاءات الضريبية، مف الواضح مف أنيا تؤسس إلعفاء حاممي السندات مف الضريبة.
 

 ىذا الخصوص في- (الضرائب( بشأفيرجى مراجعة المنصوص عميو في نشرة االكتتاب ىذه 
 

 يمكف تطبيؽ ضريبة الدخؿ عمى الشركات في الكويت
، وافؽ مجمػس 2016مارس  14حاليًا إلى ضريبة أرباح الشركات داخؿ الكويت. ولكف في  المصدرةجية الخضع تال 

% عمػػى صػػافي أربػػاح الشػػركات الكويتيػػة 10الػػوزراء الكػػويتي عمػػى خطػػة لتطبيػػؽ ضػػريبة دخػػؿ عمػػى الشػػركات بنسػػبة 
فػػي السػػنوات القادمػػة. لػػـ يػػتـ  لمصػػدرةاجيػػة ال"( التػػي يمكػػف تطبيقيػػا عمػػى ضػػريبة الػػدخؿ المقترحػػة عمػػى الشػػركات)"

إصدار قانوف ضريبة الدخؿ المقترحة عمى الشركات حتى تاريخ ىذه النشرة حيث يصدر القانوف عادًة مف خالؿ إقراره 
أمير البالد ونشره في الجريدة الرسػمية. وبالتػالي، فػي الوقػت الحػالي، إف تطبيػؽ  وتوقيعو مففي مجمس األمة الكويتي 

الدخؿ المقترحة عمى الشركات بموجب قانوف بشكميا المقترح مف مجمس الػوزراء أو اعتمادىػا حتػى لػيس  قانوف ضريبة
يتعمػػؽ بضػػريبة  فيمػػا)سػػواء  المصػػدرةجيػػة الأكيػػدًا. فػػي حػػاؿ فرضػػت السػػمطات الكويتيػػة أنظمػػة ضػػريبية جديػػدة عمػػى 

ريبية التػي تجعػؿ القيػاـ بأعمػاؿ تجاريػة الشركات أو غيرىا(، أو في حاؿ أدخمت أي تغييػرات أخػرى عمػى القػوانيف الضػ
نتػػائج  وعمػىالمصػدرة لمجيػة فػي الكويػت أقػّؿ جاذبيػة، قػد يكػوف لػذلؾ بالتػالي أثػػر سػمبي جسػيـ عمػى األعمػاؿ التجاريػة 

 العمميات وعمى التدفؽ النقدي والوضع المالي. 
 

 السندات  –تأثير التعديالت عمى القواعد الرقابية 
مػارس فيػو تلمقوانيف والموائح واالجراءات السياسيات اإلدارية في دولة الكويػت وكػؿ دولػة أخػرى  المصدرةجية الخضع ت

، كمػػا قػػد تػػؤثر التغييػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى القواعػػد اإلشػػرافية المصػػدرةجيػػة النشػػاطو. وقػػد تحػػد ىػػذه المػػوائح مػػف أنشػػطة 
أو  االمػػػالي أو نتػػػائج عممياتيػػػ اوضػػػعيأو  المصػػػدرةجيػػػة الوالمػػػوائح، وبصػػػفة خاصػػػة فػػػي دولػػػة الكويػػػت، عمػػػى نشػػػاط 

الموقػؼ بشػكؿ مسػتمر، إال راقػب تو مع الجيات الرقابية عػف كثػب عمؿ ت المصدرةجية ال. وعمى الرغـ مف أف امستقبمي
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يمكف التنبؤ بالتغييرات المستقبمية في الموائح التنظيميػة أو السياسػات الماليػة أو غيرىػا مػف السياسػات والتػي ىػي ال أنو 
 . المصدرةجية السيطرة  خارجة عف

 
 تغير القانوف

تخضع الشروط واألحكاـ الخاصة بيذه السندات لمقانوف الكويتي والممارسة اإلدارية السػارية فػي دولػة الكويػت كمػا فػي 
وال يمكف تقديـ تأكيد بشػأف تػأثير أي تعػديؿ محتمػؿ عمػى القػانوف الكػويتي أو الممارسػة اإلداريػة بعػد  النشرة.تاريخ ىذه 

 ، كما ال يمكف تقديـ تأكيػد بشػأف مػا إذا كػاف مثػؿ ذلػؾ التعػديؿ أو التغييػر قػد يػؤثر بالسػمب عمػى قػدرةتاريخ ىذه النشرة
 عمى سداد الدفعات أو الوفاء بااللتزامات الناشئة بموجب االلتزاـ حسبما يكوف الوضع. المصدرةجية ال

 سباب ضريبيةبأ تتعمؽاسترداد السندات عند حدوث حالة 
اسػػترداد السػػندات فػػي أي وقػػت دوف الحاجػػة لمحصػػوؿ عمػػى موافقػػة حػػاممي السػػندات وذلػػؾ فػػي  المصػػدرةلمجيػػة  فيمكػػ

 المصػػػػدرةجيػػػػة التعنػػػػي أف و  )ب( )االسػػػػترداد ألسػػػػباب تتعمػػػػؽ بالضػػػػريبة( 5الحػػػػاالت المنصػػػػوص عمييػػػػا فػػػػي الشػػػػرط 
بسػداد مبػالغ إضػافية، نتيجػة لوجػوب إجػراء أي اسػتقطاع أو خصػـ أو حجػز فػي الحػاالت  ةصػبح ممزمػتأو س تأصػبح

مف تفادي ذلؾ رغـ اتخاذه لاجػراءات المعقولػة  المصدرةجية التمكف تف (، ودوف أ1)ب( ) 5المشار إلييا في الشرط 
 .االمتاحة لي

 
 الكويتيعدـ وجود سوابؽ تتعمؽ بكيفية تطبيؽ قواعد االفالس في القانوف 

، فإنو سيتـ تطبيؽ األحكاـ المتعمقػة بػاإلفالس فػي القػانوف الكػويتي األمػر الػذي سػيؤثر المصدرةجية الفي حالة إفالس 
بموجػػب السػػندات، عممػػا أف إجػػراءات دعػػاوي اإلفػػالس وصػػدور الحكػػـ  االلتزاماتيػػ المصػػدرةجيػػة العمػػى إمكانيػػة تنفيػػذ 

ىي إجراءات طويمة وقد تستغرؽ سنوات عديدة. وتجدر اإلشارة، إلى أنو ال يوجد سػوابؽ كثيػرة  الجية المصدرةبإفالس 
، وبالتالي فإنو ال يوجد أي الجية المصدرةتساعد في التنبؤ حوؿ كيفية البت في مطالبات حاممي السندات في مواجية 

ت أو أي مبػػالغ اخػػرى فػػي مثػػؿ ىػػذه ضػػمانات لجيػػة حصػػوؿ حػػاممي السػػندات عمػػى كافػػة المبػػالغ الناتجػػة عػػف السػػندا
 الحاالت.
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 الضرائب

وال يفتػرض أف تمثػؿ ىػذه بالسػندات.  فيما يمي نبذة عامة لبعض االعتبارات الضريبية الواجبة التطبيؽ في دولة الكويت والمتعمقػة
أي دولػػة أخػػرى. وعمػػى المكتتبػػيف الكويػػت أو فػػي  دولػػة ت فػػيبالسػػنداالنبػػذة تحمػػيالً كػػامالً لكافػػة االعتبػػارات الضػػريبية المتعمقػػة 

الرجوع إلى مستشارييـ الضريبييف لمتأكد مػف النتػائج المترتبػة عمػى تطبيػؽ قػوانيف الضػرائب السػارية فػي دولػة  لمسنداتالمحتمميف 
ى قػد تنػتج والتصرؼ فييا واستالـ دفعات الفائدة أو المبالغ االسمية و/أو أية مبالغ أخر  السنداتالكويت فيما يتعمؽ بشراء وتممؾ 

، وىػػو يخضػػع بالتػػالي ألي تعػػديؿ قػػد يطػػرأ عمػػى النشػػرةويعتمػػد ىػػذا المػػوجز عمػػى القػػانوف السػػاري فػػي تػػاريخ ىػػذه السػػندات. عػػف 
 القانوف بعد ذلؾ التاريخ.

 
")" 1955لسنة  3إف ىذه النبذة عف الضرائب المطبقة في دولة الكويت تعتمد عمى مرسـو ضريبة الدخؿ رقـ  ( كمػا ىػو المرسـو

("، التعػديؿ) 1955لسػنة  3"تعػديؿ بعػض أحكػاـ مرسػـو ضػريبة الػدخؿ الكػويتي رقػـ  2008لسػنة  2معدؿ بموجب القػانوف رقػـ 
قػػػوانيف ( وغيػػػره مػػػف القػػػرارات والتعػػػاميـ الوزاريػػػة ذات الصػػػمة والصػػػادرة عػػػف وزارة الماليػػػة )"المػػػوائح"والمػػػوائح التنفيذيػػػة لمتعػػػديؿ )"

"( عمػى النحػو إدارة الضػريبةمف قبؿ إدارة الضريبة عمى الدخؿ بػوزارة الماليػة بدولػة الكويػت )" "( كما ىي مفسرة ومطبقةالضرائب
إدارة أي تغييػرات قػد تطػرأ مسػتقباًل عمػى قػوانيف الضػرائب أو عمػى كيفيػة تطبيػؽ إف . النشػرةالساري والمطبؽ كما في تػاريخ ىػذه 

 .والتأثير عميياتعديؿ ىذه النبذة لتمؾ القوانيف بعد التاريخ المذكور، ستؤدي إلى  الضريبة
 

 ضريبة الدخؿ
% فقػػط مػػف بػػيف أمػػور أخػػرى عمػػى صػػافي الػػدخؿ 15، تفػػرض ضػػريبة الػػدخؿ بنسػػبة مقطوعػػة تبمػػغ قػػوانيف الضػػرائبوبموجػػب 

 واألربػػاح الرأسػػمالية التػػي تحققيػػا الشػػركات )والتػػي تفسػػر مػػف قبػػؿ إدارة الضػػرائب عمػػى انيػػا تشػػمؿ أي شػػركات أيػػًا كػػاف شػػكميا(،
بغض النظر عف مكاف تأسيسيا، والتػي تمػارس نشػاطًا تجاريػًا فػي دولػة الكويػت. وبػالرغـ مػف ذلػؾ، فػإف إدارة الضػريبة قػد أعفػت 

 النشرةحتى تاريخو الشركات المؤسسة في دولة الكويت أو أي بمد عضو في مجمس التعاوف الخميجي )والتي يشار إلييا في ىذه 
"( مػف الضػريبة عمػى الػدخؿ وفرضػت الضػرائب عمػى الػدخؿ عمػى الشػركات لتعػاوف الخميجػيالشركات التابعة لدوؿ مجمػس ابػػ "

"الشػػركات مػػف غيػػر مػػواطني دوؿ مجمػػس التعػػاوف  )ويشػػار إلييػػا فػػي ىػػذه النشػػرة بػػػ غيػػر التابعػػة لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي
ولكػنيـ غيػر تػابعيف ليػذه  لتعػاوف الخميجػيالشركات التابعػة لػدوؿ مجمػس ا"(، والتي تشمؿ منعًا لمشؾ، المساىميف فػي الخميجي

مػف الدوؿ والذيف يمارسوف نشاطًا تجاريًا في دولة الكويػت. وعميػو، فػإف التوضػيحات المبينػة فيمػا يمػي تطبػؽ فقػط عمػى الشػركات 
 . مواطني دوؿ مجمس التعاوف الخميجي غير
 

أنو ناتج عف القيػاـ بنشػاط تجػاري داخػؿ دولػة الكويػت،  بموجب الموائح، فإف الدخؿ الناتج عف االقراض داخؿ دولة الكويت يعتبر
النافػذ حػديثًا  2015لسػنة  22ويخضع بالتالي لضريبة الدخؿ في دولة الكويت. وبالرغـ مما ذكر أعػاله، فػإف أحكػاـ القػانوف رقػـ 

تعػػديالت ىيئػػة أسػػواؽ "بشػػأف إنشػػاء ىيئػػة أسػػواؽ المػػاؿ وتنظػػيـ نشػػاط األوراؽ الماليػػة ) 2010لسػػنة  7الػػذي عػػدؿ القػػانوف رقػػـ 
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( نػػص عمػػى "إعفػػاء عوائػػد األوراؽ الماليػػة والسػػندات وصػػكوؾ التمويػػؿ وكافػػة األوراؽ الماليػػة األخػػرى المماثمػػة، أيػػًا كانػػت المػػاؿ"
. بػالرغـ مػف ىيئػة أسػواؽ المػاؿ( )"اإلعفػاءات الضػريبية"( تعػديالتمػف مكػرر  150الجية المصدرة ليػا مػف الضػرائب" )المػادة 

 عدـ توافر أي تجربة حديثة لتطبيؽ اإلعفاءات الضريبية، مف الواضح مف أنيا تؤسس إلعفاء حاممي السندات مف الضريبة. 
 

وبالرغـ مما ذكر أعاله، فإف تطبيؽ نظػاـ الضػرائب السػائد فػي دولػة الكويػت مػا زاؿ مػبيـ، خاصػة فػي ظػؿ غيػاب أي تفسػير أو 
بشػػكؿ عػػاـ لوجيػػة نظػػر  إدارة الضػػريبةأو المحػػاكـ الكويتيػػة، وكػػذلؾ نظػػرًا لعػػدـ اعتمػػاد  الضػػريبة إدارةوجػػود أحكػػاـ صػػادرة عػػف 

موحػػدة فيمػػا يتعمػػؽ بفػػرض الضػػرائب فػػي دولػػة الكويػػت. لػػذلؾ، فإنػػو يتوجػػب عمػػى المسػػتثمريف المحتممػػيف األخػػذ فػػي االعتبػػار أف 
)والتي  غير مواطني دوؿ مجمس التعاوف الخميجيف م لمسنداتىنالؾ احتماؿ بفرض الضرائب مستقباًل عمى أي شخص حامؿ 

( وذلػؾ فػي حػاؿ اعتبػرت ىػذه األخيػرة و/أو المحػاكـ الكويتيػة أف الػدخؿ النػاتج عػف إلدارة الضػريبةتستوجب تقػديـ إقػرار ضػريبي 
رض النظػػاـ يشػػكؿ عمميػػة اقػػراض لألمػػواؿ داخػػؿ دولػػة الكويػػت )وبالتػػالي ممارسػػة لنشػػاط تجػػاري داخػػؿ دولػػة الكويػػت لغػػ السػػندات

مؤسسًا أو متواجدًا داخػؿ دولػة الكويػت )أي لديػو محػؿ إقامػة فػي  السنداتالضريبي المشار إليو أعاله(، حتى ولو لـ يكف حامؿ 
 دولة الكويت(. 

 
 ال تطبؽ ضريبة الدخؿ عمى دخؿ األفراد أو األرباح الرأسمالية الواردة لألفراد.

 
 حجز نسبة مف المبالغ الواجب سدادىا

، فإنو يتوجب عمى أي طرؼ كػويتي )ي شػار إليػو فػي ىػذه الفقػرة بالم سػدد( يقػـو بسػداد أي مبػالغ إلػى طػرؼ آخػر أينمػا لموائحوفقًا 
% مف قيمة أي مبمغ يتـ سداده وذلؾ لحػيف حصػوؿ الطػرؼ 5وجد )ي شار إليو في ىذه الفقرة بالم سدد إليو( أف يستقطع ما يعادؿ 

توافػؽ بموجبيػا لضريبة في وزارة الماليػة تفيػد ببػػراءة ذمتػو مػف أي مسػتحقات ضػريبية عميػو و شيادة صادرة عف إدارة ااآلخر عمى 
عمػػى تحويػػؿ المبمػػغ المسػػتقطع إلػػى الطػػرؼ اآلخػػر. وتقتضػػي اإلشػػارة إلػػى أنػػو ال يتوجػػب عمػػى الطػػرؼ الػػذي يقػػـو بسػػداد المبػػالغ 

حتفػاظ بيػذه المبػالغ وسػدادىا فقػط )أ( إلػى الم سػدد إليػو عنػد تحويؿ المبالغ المستقطعة فورًا إلػى إدارة الضػريبة، بػؿ يجػب عميػو اال
تقػديـ ىػذا األخيػػر شػيادة صػػادرة عػف إدارة الضػػريبة تؤكػد بػػأف الم سػدد إليػػو غيػر خاضػػع لمضػرائب أو ىػػو معفػي منيػػا، أو أنػو لػػـ 

إدارة الضػريبة بنػاء لطمبيػا فػي يحقؽ أية أرباح أو أنو قد قاـ بسداد أو بضماف سداد ضرائب الدخؿ المتوجبة بذمتو، أو )ب( إلى 
 ، فإنو يجب االستقطاع مف المبمغ االسمي والفوائد عمى حد سواء.لموائحوفقًا لمتفسير الحرفي  .الشيادةحاؿ عدـ تقديـ مثؿ ىذه 

 
أنػػو مػػف اسػػتقطاع نسػػبة مػػف الػػدفعات المسػػددة إلػػى المكتتبػػيف، إال  الجيػػة المصػػدرةمػػف أف اإلعفػػاءات الضػػريبية قػػد تعفػػي بػػالرغـ 

كػوف تبسبب الغموض وعدـ توافر اإلرشػادات الكافيػة مػف إدارة الضػريبة بشػأف تطبيػؽ اإلعفػاءات الضػريبية عمػى االسػتقطاع، قػد 
، فإنػػو يجػػب االسػػتقطاع مػػف المبمػػغ االسػػمي لمػػوائحوفقػػًا لمتفسػػير الحرفػػي  ممزمػػًا باالسػػتقطاع فػػي جميػػع األحػػواؿ. الجيػػة المصػػدرة

، السندات% مف أي دفعة تسدد إلى حامؿ 5استقطاع ما يعادؿ  الجية المصدرةوالفوائد عمى حد سواء. لذلؾ، فإنو يتوجب عمى 
 عند تقديمو لمشيادة الصادرة عف إدارة الضريبة. السنداتعمى أف يتـ إعادة المبالغ المستقطعة إلى حامؿ 

 
بإدخػاؿ ىػذه المػادة حيػز التنفيػذ مػا إذا كػاف  2015لسػنة  2028قػرار اإلداري رقػـ مكػرر وال 150كػؿ مػف نػص المػادة ولـ يحػدد 

 ىناؾ مف التزاـ باالستقطاع مف عدمو كما ىو مبيف أعاله.  
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ضػيؼ إلػى أي أف ت لمجيػة المصػدرةاالعتماد عمى أحكاـ شػروط اإلصػدار والتػي يمكػف بموجبيػا  السنداتإال أنو يجوز لحاممي  

 دفعة يتـ سدادىا، مبمغ يعادؿ المبمغ المستقطع.
 

 ضرائب أخرى
دوف اسػتقطاع أو خصػـ أو حجػز لغػرض أو  بالسػنداتباستثناء ما تـ اإلشارة إليو أعاله، فإنو يػتـ سػداد كافػة الػدفعات المتعمقػة  

ـ فرضػػيا أو تحصػػيميا أو احتجازىػػا أو بسػػبب أي ضػػرائب أو رسػػـو حاليػػة أو مسػػتقبمية، أو رسػػـو حكوميػػة مػػف أي نػػوع كانػػت يػػت
سػداد أي رسػـو طػابع مػالي أو رسػـو تسػجيؿ أو  لسػنداتال يسػتحؽ عمػى حػاممي ا اعتمادىا مف قبؿ دولة الكويت أو نيابة عنيا.

 .السنداتما شابو ذلؾ مف رسـو في دولة الكويت فيما يتعمؽ بإصدار أو تحويؿ 
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 العقود الرئيسية 

 اعتمػاد طمػب تقػديـ تػاريخ عمػى السػابقتيف السػنتيف خػالؿ ليالـ تدخؿ الشركة في أي مف العقود الرئيسية خارج النشاط االعتيادي 
 فكريػػة ممكيػػة حقػػوؽ أو اختػػراع بػػراءة حقػػوؽ أي عمػػى أو محػػدديف مػػورديف أو عمػػالء أي عمػػى االعتمػػاد يػػتـ لػػـ كمػػا. النشػػرة ىػػذه

 .المصدر نشاط في رئيسية بأىمية منيا أي ظىتح خاصة عقود أو تراخيص أو أخرى
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 عامةمعمومات 

 ىيئة أسواؽ الماؿ 

بشأف إنشاء ىيئة أسػواؽ  2010لسنة  7إف ىيئة اسواؽ الماؿ بدولة الكويت ىي الجية الرقابية المسئولة، وفقا ألحكاـ قانوف رقـ 
( السػندات فييػا بمػا) الماليػة األوراؽ إصػدار عمميػات تنظػيـعػف  ،وتعديالتيماوالئحتو التنفيذية الماؿ وتنظيـ نشاط األوراؽ المالية 

صدار الكويت، دولة في  .السندات وتسويؽ إلصدار الالزمة والموافقات التراخيص وا 

 تغيير الوضع المالي 

 2015ديسػمبر  31باستثناء ما تـ االفصاح عنو في ىذه النشرة، لـ يحدث أي تغيير سمبي مؤثر في الوضع المالي لمشركة منػذ 
 وىو تاريخ أخر بيانات مالية مدققة. 

 مدققو الحسابات 

كمػػدققي  اءىـ(وشػػركوالعيبػػاف  )القطػػاميعينػػت الشػػركة مكتػػب ديمويػػت وتػػوش )الػػوزاف وشػػركاىـ( باإلضػػافة إلػػى جرانػػت ثػػورنتف 
 حسابات مشتركيف عمى حسابات الشركة.
 31و  2013ديسػػمبر  31و  2012 ديسػػمبر 31و 2011ديسػػمبر  31 المنتييػػة فػػيتػػـ تػػدقيؽ البيانػػات الماليػػة لألعػػواـ الماليػػة 

 جرانػػت-أ 62-تػػرخيص رقػػـ  –( وشػػركاىـ الػػوزاف) وتػػوشبالتعػػاوف فػػي مػػا بػػيف ديمويػػت  2015ديسػػمبر  31و 2014ديسػػمبر 
 .-أ50 رقـ- ترخيص- وشركاىـ(رنتوف )القطامي والعيباف ثو 

 قرار الجمعية العمومية العادية ومجمس اإلدارة بالموافقة عمى اإلصدار 

والئحتػػو بشػػأف إنشػػاء ىيئػة أسػػواؽ المػػاؿ وتنظػيـ نشػػاط األوراؽ الماليػػة  2010لسػنة  7سػيتـ إصػػدار السػػندات بموجػب قػػانوف رقػػـ 
 .2016لسنة  1ف الشركات رقـ وقانو  وتعديالتيماالتنفيذية 

وقػػرار مجمػػس  2016مػػايو  9وقػػد تمػػت الموافقػػة عمػػى إصػػدار السػػندات بموجػػب قػػرار الجمعيػػة العموميػػة لمشػػركة الصػػادر بتػػاريخ 
 .2016مارس  7إدارة الشركة الصادر بتاريخ 

 الموافقات الرسمية 

اعتمػدت . 2016أكتػوبر  27بتػاريخ  الجيػة المصػدرةوافقت ىيئة أسػواؽ المػاؿ فػي دولػة الكويػت عمػى إصػدار السػندات مػف قبػؿ 
 .2016نوفمبر  22مف قبؿ ىيئة أسواؽ الماؿ في دولة الكويت بتاريخ  نشرة اإلكتتاب النسخة النيائية
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 المقاصة 

  التالي:  (ISINمف خالؿ الشركة الكويتية لممقاصة ش.ـ.ؾ.ـ. وذلؾ بموجب الرقـ المسمسؿ العالمي ) مقاصة السنداتتـ قبوؿ 
  :(ISINالسندات ذات الفائدة الثابتة رقـ )

 (: ISINالسندات ذات الفائدة المتغيرة رقـ )

 التصنيؼ 

مػػف قبػػؿ وكالػػة كابيتػػاؿ  BBBبدرجػػة التصػػنيؼ االئتمػػاني لمسػػندات فػػي وفقػا لمػػا ذكػػر فػػي موضػػع أخػػر مػػف ىػػذه النشػػرة، تػػـ تقيػػيـ 
قػػة الماليػػة توصػػية بشػػرائيا أو بيعيػػا أو تممكيػػا، كمػػا أنػػو مػػف الممكػػف . وال يعتبػػر ىػػذا تصػػنيؼ الور إنتيميجػػنس لمتصػػنيؼ االئتمػػاني

 . إعادة النظر في ىذا التقييـ أو تعميقو أو سحبو في أي وقت مف قبؿ مؤسسة التصنيؼ التي أصدرتو

  الشركةالرقابة عمى 

 2016لسػنة  1الكػويتي رقػـ في دولة الكويػت ويعمػؿ وفقػا ألحكػاـ قػانوف الشػركات  1974أغسطس  17تـ تأسيس المصدر في 
 والئحتػو التنفيذيػػة. ويخضػػع المصػػدر لرقابػػة بنػؾ الكويػػت المركػػزي ووزارة التجػػارة والصػػناعة فػي دولػػة الكويػػت وىيئػػة أسػػواؽ المػػاؿ

 .فيما يتعمؽ باألنشطة المتعمقة باألوراؽ المالية وبورصة الكويت
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 ادارتيا  و  الشركةمعمومات عف 

 لممصدر والتشريعات التي أسس ويعمؿ بموجبيا الشكؿ القانوني

كشػػركة مسػػاىمة كويتيػػة مقفمػػة وبموجػػب قػػانوف  1974أغسػػطس  17بتػػاريخ  ش.ـ.ؾ.ع. ت شػػركة المركػػز المػػالي الكػػويتيتأسسػػ
تخضػع  كمػا 21330وتـ تسجيميا لدى وزارة التجػارة والصػناعة تحػت سػجؿ تجػاري لدي دولة الكويت.  15/1960الشركات رقـ 

 .الكويت المركزيبنؾ و  ىيئة اسواؽ الماؿألحكاـ 

 موجز األحكاـ التي ينص عمييا النظاـ األساسي لممصدر:

 أغراض الشركة

انشاء وادارة الصناديؽ االستثمارية،  مباشرة أنشطة االستثمار بما فييا التداوؿ في األوراؽ المالية، ادرة المحافظ االستثمارية،
، ستشارات االستثماريةتقديـ اال االقراض،بأعماؿ الوسيط )غير المسجؿ(،  ـالعقار، القيافيو االستثمار في مختمؼ القطاعات بما 

 عرض أو بيع األوراؽ المالية واعادة تسويقيا.  
 

  .ىار ذك السابؽ أىدافياب المرتبطة ة اوالتكميمي أو مماثمة،ال عماؿاأل ممارسة لمشركة يجوز

 إدارة الشركة

اشخاص تنتخبيـ الجمعية العامة. وتكوف مدة العضوية في المجمس ثالث  سبعةيتولى إدارة الشركة مجمس ادارة مؤلؼ مف 
  سنوات قابمة لمتجديد، 

 
 لمشركة، االستراتيجية األىداؼ تنفيذ عمى والرقابة واإلشراؼ إعداد ذلؾ في بما لمشركة، العامة المسؤولية اإلدارة مجمس يتولى

يقـو و . أيضا التنفيذية اإلدارة عمى اإلشراؼ توفير عف مسؤوؿ ومجمس اإلدارة. الشركات وحوكمة المخاطر، واستراتيجية
 .المصالح طويمة األجؿ لممساىميف قياـ اإلدارة بتقديـ مف والتأكد دارةاإل عمى لاشراؼ االداراة مجمس بانتخاب المساىميف

 
لممجمس ونائب لمرئيس، ويمثؿ رئيس مجمس اإلدارة الشركة في عالقتيا مع  رئيسا-السريباالقتراع  –ينتخب مجمس اإلدارة 

الغير وأماـ القضاء إلى جانب االختصاصات االخرى التي يبينيا عقد الشركة ونظاميا االساسي، ويعتبر توقيعو كتوقيع مجمس 
د بتوصياتو، ويحؿ نائب الرئيس محؿ الرئيس عند غيابو، اإلدارة في عالقة الشركة بالغير، وعميو تنفيذ قرارات المجمس وأف يتقي

 .أو قياـ مانع لديو مف ممارسة اختصاصاتو
 

يجتمع مجمس االدارة ست مرات في السنة الواحدة عمى االقؿ بناء عمى دعوة مف رئيسو، كما ال يكوف االجتماع صحيحا اال إذا 
  .ثة ويجوز االجتماع باستخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثةالحاضريف عف ثال عدد يقؿ أالنصؼ عدد االعضاء عمى  بحضور
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 مجمس اإلدارة بأغمبية أصوات االعضاء وقرارتويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجمس، وتصدر  

جتماعات تساوت االصوات الحاضرة رجح الجانب الذي يكوف الرئيس فيو. وال يجوز الحضور بالوكالة في ا اذفإ، الحاضريف
 مجمس اإلدارة.

 
ويكوف لمشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينو مجمس اإلدارة مف أعضاء مجمس اإلدارة أو مف غيرىـ، يناط بو إدارة الشركة، ويحدد 

 المجمس مخصصاتو وصالحياتو في التوقيع عف الشركة، وال يجوز الجمع بيف منصبي رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

 الجية المصدرةرأس ماؿ 

كػػػػويتي موزعػػػػا عمػػػػى  دينػػػػار 4800800175 المصػػػػرح بػػػػو والمػػػػدفوع الجيػػػػة المصػػػػدرةس مػػػػاؿ أبمػػػػغ ر ، 2016يونيػػػػو  30بتػػػػاريخ 
 . قيمة كؿ سيـ مائة فمسسيـ  48008010747
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 وو ء اإلصذار

 
 
 

  ووويً اٌسذاد ٌىويً اٌّاٌيا
 
 
 
 

 

 اإليذاعووويً اٌّماصت 

 
 
 
 
 

 القانوني المستشار
 
 

 مدققي الحسابات 
 

 مدقؽ الحسابات      المستشار القانوني لمدير اإلصدار    
 

 وشرواءٖ ِيساْ ِىخب
 شارع انشهذاء، ترج انسًراء

 انذور انطاتع عشر

 298طُذوق ترَذ 

 13003انظفاج 

 انكىَد دونح

 وكُم انثُع وانًطرشار انًانٍ 

 اٌخٍيج ش.َ.ن.ع. بٕه
 شارع يثارن انكثُر

 3200طُذوق انثرَذ 

 13032انظفاج  

 انكىَددونح  

 يذَر االطذار ووكُم االكرراب 

 اٌّروز اٌّاٌي اٌىىيخي ش.َ.ن.ع.
 يثًُ انذعُح، يثارن انكثُر، شارع انمثهح

 23444طُذوق ترَذ 

 13095انظفاج 

 ش.َ.ن.ع.بٕه اٌخٍيج  انكىَددونح  

 شارع يثارن انكثُر

 3200طُذوق انثرَذ 

 13032انظفاج  

 انكىَددونح  

 اٌشروت اٌىىيخيت ٌٍّماصت ش.َ.ن.)ِمفٍت(

شارع يثارن انكثُر، يثًُ ضىق انكىَد نألوراق 

 انًانُح، انذور انطادش

 22077طُذوق ترَذ 

 13081 انظفاج

 انكىَد دونح

 انًظذر

 اٌّروز اٌّاٌي اٌىىيخي ش.َ.ن.ع.
 يثًُ انذعُح، يثارن انكثُر، شارع انمثهح

 23444طُذوق ترَذ 

 13095انظفاج 

 انكىَددونح  

 )جرأج ثىرٔخىْ(  اٌمطاِي واٌعيباْ وشرواهُ

 ترج أ -عًارج انطىق انكثُر

 انطاتك انراضع

 2986طُذوق ترَذ 

 13030طفاج 

 انكىَد دونح

AL-HOSSAM LEGAL 

 انًساياجنالضرشاراخ انماَىَُح  )انطرلٍ وشركاِ(

 5819ص. ب  44انطاتك -ترج كُثكى

 ، انكىَد13059انظفاج 

 


