




مالحظات هامة 
شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة ش.م.ك.ع. هــي شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة تأسســت فــي 4 ديســمبر 2000 ومســجلة بالســجل التجــاري 
فــي الكويــت برقــم 82992، ومدرجــة فــي بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ ”بورصــة الكويــت”( منــذ 5 يونيــو 2006، يبلــغ رأس 
مالهــا املصــدر واملدفــوع 13,175,000 دينــار كويتــي )ثالثــة عشــر مليونــاً ومائــة وخمســة وســبعون ألــف دينــار كويتــي( مقســمة علــى 131,750,000 ســهم 
عــادي بقيمــة إســمية 100 فلــس كويتــي للســهم. )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ ”املصــدرة” أو ”الشــركة املصــدرة” أو ”الشــركة” أو ”اخلدمــات اجلويــة” أو 

”يوبــاك”(.

حتتــوي نشــرة االكتتــاب هــذه علــى املعلومــات اخلاصــة باألســهم العاديــة املزمــع إصدارهــا مــن قبــل الشــركة املصــدرة والبالغــة 32,750,000 ســهم مبــا 
يعــادل زيــادة بنســبة 25 % تقريبــاً فــي رأس مــال الشــركة املصــدر واملدفــوع احلالــي، بســعر طــرح 550 فلــس )خمســمائة وخمســون فلــس كويتــي( للســهم 
الواحــد )”ســعر الطــرح”(  شــاماًل 100 فلــس )مائــة فلــس كويتــي( القيمــة اإلســمية مضافــاً إليهــا 450 فلــس )أربعمائــة وخمســون فلــس كويتــي( عــالوة 
إصــدار )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ ”أســهم الطــرح” أو ”األســهم”( وبقيمــة إســمية إجماليــة قدرهــا 3,275,000 د.ك )ثــالث ماليــن ومائتــان وخمســة 
وســبعون ألــف دينــار كويتــي( وبقيمــة إجماليــة بعــد إضافــة عــالوة اإلصــدار قدرهــا 18,012,500 د.ك )ثمانيــة عشــر مليونــاً واثنــا عشــر ألفــاً وخمســمائة 

دينــار كويتــي ال غيــر(. 
يكــون للمســاهمن املســجلن )”املســاهمن املؤهلــن” أو ”املكتتبــن”، حســبما يتطلــب الســياق( املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 
الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك )”وكيــل املقاصــة واإليــداع”( فــي يــوم االســتحقاق احملــدد بتاريــخ  13 ينايــر 2019 )”تاريــخ الســجل” أو ”يــوم 

االســتحقاق”(، حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح بنســبة مــا ميلكــه كل منهــم مــن أســهم )”حــق األولويــة”(. 
يتــم تخصيــص أســهم الطــرح للمســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد مــن أســهم الطــرح بالنســبة والتناســب كل بنســبة حصــة مســاهمته 
فــي رأس مــال الشــركة. ويتــم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد 
إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم. ســيتم تدويــر عــدد األســهم التــي يتــم تخصيصهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ويكــون للشــركة 

املُصــدرة احلــق املطلــق للتصــرف فــي كســور األســهم، إن ُوجــدت، دون إمكانيــة إصــدار كســور األســهم. 
صــدر عــن اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي اجلهــة املُصــدرة بتاريــخ 29 ســبتمبر 2016 قــراراً يحــدد رأس مــال الشــركة املُصــرح مببلــغ 
وقــدره 38,250,000 د.ك وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي تقريــر زيــادة رأس املــال املُصــدر واملدفــوع علــى عــدة دفعــات أو دفعــة واحــدة فــي حــدود رأس 
املــال املصــرح بــه. قــرر مجلــس إدارة الشــركة املُصــدرة مبوجــب اجتماعــه رقــم 06 / 2018 بتاريــخ  12 ســبتمبر 2018 زيــادة رأس املــال املُصــدر واملدفــوع 
للشــركة مــن  13,175,000 د.ك إلــى  16,450,000 د.ك مــن خــالل إصــدار وتخصيــص 32,750,000 ســهماً عاديــاً )”أســهم الطــرح”( بســعر الطــرح. كمــا 
حصلــت الشــركة املصــدرة علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت علــى زيــادة رأس املــال وإصــدار األســهم مبوجــب قــرار هيئــة أســواق املــال 

الصــادر بتاريــخ 19 نوفمبــر 2018 وعلــى هــذه النشــرة بتاريــخ 19 ديســمبر 2018. 
يبــدأ االكتتــاب اعتبــاراً مــن 17 ينايــر 2019 )مشــموالً بفتــرة االكتتــاب( وينتهــي فــي 14 فبرايــر 2019 )مشــموالً بفتــرة االكتتــاب( وذلــك خــالل ســاعات 
العمــل الرســمية احملــددة الســتقبال املكتتبــن مبقــر وكيــل االكتتــاب، مــا لــم يتــم تغطيــة كامــل االكتتــاب قبــل ذلــك التاريــخ حيــث يحــق للشــركة املصــدرة 
عندئــذ وقــف وإغــالق بــاب االكتتــاب قبــل التاريــخ احملــدد لالنتهــاء. وفــي جميــع األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا االكتتــاب يجــوز ملجلــس إدارة الشــركة 
املصــدرة متديــد فتــرة االكتتــاب لفتــرة أو فتــرات أخــرى مماثلــة أو أقــل بحيــث ال تزيــد مــدة االكتتــاب األصليــة ومتديدهــا فــي مجموعهــا عــن ثالثــة 

أشــهر شــريطة احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال. 
ألغــراض هــذه النشــرة، يقصــد مبصطلــح ”يــوم عمــل”، اليــوم الــذي تباشــر فيــه بورصــة الكويــت أعمــال التــداول املعتــادة، وألغــراض عمليــة االكتتــاب 
يجــب أن يكــون أيضــا يــوم تفتــح فيــه البنــوك ملباشــرة أعمالهــا العامــة فــي دولــة الكويــت )باســتثناء أيــام اجلمعــة والســبت( وباســتثناء أيــام العطــالت 

الرســمية.
ال تعتبــر هــذه النشــرة عرضــاً للبيــع أو اســتقطاب ألي عــرض لشــراء أوراق ماليــة فــي أي نظــام قانونــي ال يســمح فيــه بالطــرح أو البيــع. كمــا يجــب أن 

يعتمــد اكتتــاب املســتثمرين فــي أي مــن األوراق املاليــة املشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة علــى أســاس املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة دون غيرهــا.

تنبيه
ننصح بأن تستشير شخصًا ُمرخصًا له طبقًا للقانون ومتخصصًا في تقدمي املشورة حول محتويات هذه النشرة قبل اتخاذ قرار االكتتاب.

مت احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى هــذه النشــرة بتاريــخ 19 ديســمبر 2018 وقــد مت إعــداد هــذه النشــرة وفقــاً ألحــكام القانــون رقــم 
ــال رقــم  ــة أســواق امل ــة الصــادرة مبوجــب قــرار هيئ ــه التنفيذي ــة والئحت ــم نشــاط األوراق املالي ــال وتنظي ــة أســواق امل 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ
)72( لســنة 2015، وتعديالتهمــا. ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة املصــدرة واألشــخاص الــواردة أســماؤهم فــي هــذه النشــرة حتــت عنــوان 
)االشــخاص املســؤولن عــن نشــرة االكتتــاب(، مجتمعــن ومنفرديــن، املســؤولية الكاملــة عــن دقــة وصحــة كافــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فيمــا 
يتعلــق بالشــركة املصــدرة واألســهم، كمــا يؤكــدون علــى أنــه، علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، ليــس هنالــك ثمــة حقائــق أو 

معلومــات أخــرى قــد يؤثــر إغفالهــا علــى دقــة أو صحــة أي بيــان أو إفــادة وردت فــي هــذه النشــرة.
كمــا ويقــر املصــدر ومديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب بتحملهــم املســؤولية فــي حــال عــدم صحــة البيانــات التــي تضمنتهــا نشــرة االكتتــاب وبــأن نشــرة 
االكتتــاب علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، لــم تغفــل اي معلومــات جوهريــة، وقــد مت إعدادهــا وفقــاً للمعلومــات والبيانــات 

التــي تتطابــق مــع الواقــع.
 ويقــر املستشــار القانونــي للجهــة املصــدرة بأنــه متــت مراجعــة نشــرة االكتتــاب واملســتندات ذات الصلــة بهــا والتــي زودتهــم بهــا اجلهــة املصــدرة، وأنــه 
علــى حــد علمهــم وبعــد قيامهــم بكافــة االستفســارات املعقولــة، فــإن نشــرة االكتتــاب تســتوفي املتطلبــات القانونيــة ذات الصلــة وبــأن اجلهــة املصــدرة قــد 

استوفت املوافقات الالزمة التي جتعل التزام اجلهة املصدرة صحيحاً ونافذاً.   
كمــا ال تتحمــل هيئــة أســواق املــال أي مســؤولية تتعلــق مبحتويــات هــذه النشــرة، وال تضمــن دقتهــا أو متامهــا، كمــا تخلــي نفســها بشــكل واضــح وصريــح 
مــن أي مســؤولية أيــاً كان نوعهــا بســبب أي خســارة ميكــن أن تنشــأ أو حتــدث بســبب االعتمــاد علــى أي جــزء مــن هــذه النشــرة ولــن تكــون طرفــاً فــي 

أي دعــوى خاصــة باألضــرار الناشــئة عــن هــذه النشــرة.

حررت هذه النشرة بتاريخ 19 ديسمبر 2018
مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب 

شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع



إقرار باملسؤولية
األشخاص املسؤولون عن نشرة االكتتاب

مت إعداد هذه النشرة من قبل:

العنوان:الصفة:االسم:

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذينادية عبداهلل عقيل

يتحمــل كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة امُلصــدرة الذيــن وردت أســماؤهم فــي هــذه النشــرة مســؤولية املعلومــات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة. وعلــى حــد علــم واعتقــاد أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن بذلــوا العنايــة الواجبــة فــي احلــدود املعقولــة 
ــي هــذه  ــواردة ف ــات ال ــإن املعلوم ــات، ف ــق مــن صحــة املعلوم ــة للتحق ــي للجهال ــي ناف ــل وتفصيل ــوا بإجــراء فحــص كام وقام
النشــرة )أ( هــي كاملــة ودقيقــة وصحيحــة، و)ب( قــد مت اإلفصــاح للمســتثمرين عــن كافــة املعلومــات املتعلقــة بــاألوراق املاليــة 
واملُصــدر مــن أجــل اتخــاذ قــرار بشــأن االكتتــاب فــي االوراق املاليــة مــن عدمــه، وأنــه )ج( قــد مت االمتثــال لكافــة األحــكام 
ذات الصلــة املنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة 
والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب قــرار هيئــة أســواق املــال رقــم )72( لســنة 2015، وتعديالتهمــا ولقانــون الشــركات رقــم 

1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة. 

عن مجلس إدارة الشركة املصدرة: 

االسم:
نادية عبداهلل عقيل

الوظيفة:
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

التوقيع: 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.2



تأكيدات وتنبيهات الشركة املصدرة
تتضمــن نشــرة االكتتــاب هــذه معلومــات تتعلــق بشــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة ش.م.ك.ع. شــركة مســاهمة كويتيــة 
ــق بالشــركة  ــا يتعل ــدات فيم ــات أو تعه ــان أو معلوم ــدمي أي بي ــر بتق ــن الغي ــم تصــرح الشــركة املصــدرة ألي م ــة واألســهم. ل عام
املصــدرة أو باألســهم باســتثناء تلــك التــي وردت فــي هــذه النشــرة أو مــا مت اعتمــاده مــن قبــل الشــركة املصــدرة لهــذا الغــرض. 
ويتعــن عــدم االعتمــاد علــى مثــل تلــك البيانــات أو املعلومــات أو التعهــدات الصــادرة عــن الغيــر واالفتــراض بــأن الشــركة املصــدرة 
أو مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب املبينــة أســماؤهم علــى غــالف هــذه النشــرة قــد أقــروا بتلــك البيانــات واملعلومــات والتعهــدات.

فــي حــن أن الشــركة املصــدرة قــد قامــت بإجــراء كافــة االستفســارات فــي احلــدود املعقولــة فيمــا يتعلــق بدقــة املعلومــات الــواردة 
فــي نشــرة االكتتــاب هــذه كمــا هــي فــي تاريــخ هــذه النشــرة، فــإن بعــض املعلومــات العامــة التــي تضمنتهــا نشــرة االكتتــاب 
أخــذت مــن مصــادر خارجيــة. بالرغــم مــن أنــه ليــس لــدى أي مــن الشــركة املصــدرة أو مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب، وكذلــك 
مستشــاريهم أي ســبب يدفعهــم لالعتقــاد بعــدم دقــة تلــك املعلومــات، إال أنــه لــم يتــم التحقــق مــن تلــك املعلومــات العامــة بشــكل 

مســتقل، وبالتالــي فــإن هــذه النشــرة ال تتضمــن أي تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة تلــك املعلومــات العامــة أو باكتمالهــا.

إن املعلومــات املبينــة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه وكمــا هــي واردة فــي تاريــخ هــذه النشــرة قابلــة للتعديــل. وعلــى وجــه اخلصــوص، 
فــإن الوضــع املالــي الفعلــي للشــركة املصــدرة وكذلــك قيمــة األســهم قــد تتأثــر ســلبياً بفعــل التطــورات املســتقبلية بشــأن عوامــل 
التضخــم أو تكاليــف التمويــل أو الضرائــب أو أيــة عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى أو أيــة عوامــل أخــرى خارجــة عــن إرادة 
ــاب هــذه أو أي تصريــح  ــى أن تســليم نشــرة االكتت الشــركة املصــدرة. ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال تفســير أو االعتمــاد عل
شــفهي أو خطــي أو مطبــوع يتعلــق باألســهم، علــى أنــه وعــد أو تعهــد بتحقيــق أيــة أربــاح أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية. وال يجــوز 
بــأي حــال اعتبــار املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة والتــي تتعلــق بالشــركة املصــدرة أو فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم صحيحــة 
فــي أي وقــت الحــق لتاريــخ هــذه النشــرة. ولــن يكــون مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب ملزمــن مبراجعــة الوضــع املالــي أو شــؤون 
الشــركة املصــدرة أو تقــدمي املشــورة ألي مســتثمر فــي األســهم بشــأن أي معلومــات تصــل إلــى علمهــم بشــأن مــا ذكــر أو بعــدم 

حــدوث تغييــر فــي الوضــع املالــي أو شــؤون أي طــرف ورد اســمه فــي هــذه النشــرة بعــد تاريخهــا.

ال يجــوز اعتبــار أو تفســير نشــرة االكتتــاب املاثلــة علــى أنهــا توصيــة مــن جانــب الشــركة املصــدرة أو مديــر اإلصــدار ووكيــل 
االكتتــاب أو أي مــن مستشــاريهم أو التابعــن لهــم لالكتتــاب فــي األســهم. كمــا إن املعلومــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب ذات 
طبيعــة عامــة، وقــد مت إعدادهــا دون أن يؤخــذ فــي االعتبــار أي أهــداف اســتثمارية أو موقــف مالــي أو احتياجــات اســتثمارية 
معينــة ألي مســتثمر محتمــل. ال يقصــد مــن هــذه النشــرة أو أي معلومــات أخــرى واردة فيهــا فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم أن 
توفــر أساســاً ملنــح تســهيالت ائتمانيــة أو القيــام بــأي عمليــات متويــل أخــرى. يتحمــل كل مــن يتســلم نشــرة االكتتــاب )وقبــل اتخــاذ 
أي قــرار اســتثماري( مســؤولية احلصــول مبعرفتــه علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن شــخص مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة أســواق 
ــق بالشــركة املصــدرة أو األســهم، وكذلــك يتحمــل مســؤولية القيــام بتقييمــه اخلــاص املســتقل للشــركة املصــدرة  املــال فيمــا يتعل
واألســهم وللمعلومــات واالفتراضــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه واالســتعانة بتلــك االستشــارة والتحليــل والتوقعــات عندمــا 
يرتئــي ضــرورة لذلــك التخــاذ أي قــرار اســتثماري. وال يجــوز للمســتثمرين احملتملــن تفســير محتويــات هــذه النشــرة علــى أنهــا 
متثــل استشــارة ضريبيــة أو اســتثمارية أو قانونيــة. وقبــل االكتتــاب فــي أيــة أســهم، يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل الرجــوع 
إلــى مستشــار اســتثمار ُمرخــص لــه مــن هيئــة أســواق املــال طلبــاً ملشــورته، باإلضافــة إلــى مستشــاريه القانونيــن والضريبيــن 
ومستشــاري األعمــال لتحديــد مالئمــة وتبعــات االســتثمار فــي األســهم بالنســبة لذلــك املســتثمر والتوصــل إلــى تقييــم مســتقل 
لذلــك االســتثمار. ويتمثــل الغــرض الوحيــد مــن هــذه النشــرة بتقــدمي معلومــات أساســية عــن الشــركة املصــدرة ملســاعدة كل مــن 

توجــه إليهــم هــذه النشــرة فــي إجــراء تقييــم مســتقل لألســهم.

ــة عــن  ــل أو نياب ــق بإصــدار األســهم عرضــاً أو دعــوة مــن قب ال تشــكل هــذه النشــرة أو أي معلومــات أخــرى مقدمــة فيمــا يتعل
الشــركة املصــدرة أو مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب ألي شــخص لالكتتــاب فــي األســهم. إن توزيــع هــذه النشــرة وعــرض أو 
االكتتــاب فــي األســهم محظــور فــي بعــض األنظمــة القانونيــة خــارج دولــة الكويــت. ويتعــن علــى األشــخاص الذيــن تصــل إليهــم 
هــذه النشــرة التعــرف علــى تلــك القيــود ومراعاتهــا وذلــك تلبيــة لشــروط االكتتــاب الــواردة بهــذه النشــرة مــن قبــل الشــركة املصــدرة 

ومديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب.

3 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



قــد ال تكــون األســهم اســتثماراً مالئمــاً جلميــع املســاهمن واملســتثمرين. لــذا يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل فــي األســهم أن 
يحــدد مالئمــة ذلــك االســتثمار، وذلــك فــي ضــوء ظروفــه اخلاصــة. وعلــى وجــه اخلصــوص، يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل 

القيــام مبــا يلــي: 

أن يكــون لديــه معرفــة وخبــرة كافيــة للقيــام بتقييــم ُمجــدي لأســهم ومخاطــر االســتثمار فــي األســهم، واملعلومــات الــواردة . 1
فــي هــذه النشــرة.

أن يتمكــن مــن الوصــول إلــى األدوات التحليليــة املناســبة وأن يكــون علــى درايــة بهــا، وذلــك لتقييــم أي اســتثمار فــي األســهم . 2
فــي ســياق وضعــه املالــي اخلــاص، وكذلــك تقييــم تأثيــر األســهم علــى محفظتــه االســتثمارية بصفــة عامــة.

أن يكون لديه املوارد املالية والسيولة الكافية لتحمل كافة مخاطر االستثمار في األسهم.. 3
أن يكون لديه فهم تام بشروط األسهم، وأن يكون على دراية بسير األعمال في األسواق املالية ذات صلة.. 4
أن يكــون قــادراً )ســواء مبفــرده أو مبســاعدة مستشــار اســتثمار( علــى تقييــم الســيناريوهات احملتملــة للعوامــل االقتصاديــة . 5

وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي ميكــن أن تؤثــر علــى اســتثماره وقدرتــه علــى حتمــل املخاطــر احملتملــة.

ال يقصــد وال يفســر بــأي محتــوى مــن محتويــات هــذه النشــرة أو أي معلومــة مت اإلبــالغ بهــا مــن قبــل الشــركة املصــدرة علــى أنــه 
مشــورة بشــأن شــراء أو االكتتــاب فــي األســهم )أو معــدل ربحيتهــا(. وإذا كان لديــك أي شــك حــول محتويــات هــذه النشــرة، ينبغــي 
عليــك استشــارة مستشــار اســتثمار مرخــص لــه. ويجــب التذكــر بــأن قيمــة األســهم قــد تنخفــض أو ترتفــع علــى حــد ســواء. لــم 
يتــم تخويــل أي شــخص إلعطــاء أي معلومــات أو تقــدمي أي تعهــدات فيمــا يتعلــق بطــرح األســهم غيــر األشــخاص املذكوريــن فــي 
هــذه النشــرة، وفــي حالــة تقــدمي تلــك املعلومــات أو التعهــدات، فإنــه يجــب عــدم االعتمــاد عليهــا واعتبارهــا علــى أنهــا معتمــدة 
مــن قبــل مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب أو الشــركة املصــدرة. وال يجــوز أن يــؤدي أي توزيــع لهــذه النشــرة أو طــرح لأســهم أو 
أي عمليــة بيــع أو تقــدمي لأســهم تتــم مبوجبهــا بــأي حــال مــن األحــوال إلــى تكويــن انطبــاع ضمنــي بأنــه لــم يحــدث هنــاك أي 

تغيــر، أو أي حــدث يحتمــل بشــكل معقــول أن يتضمــن أي تغيــر فــي أوضــاع الشــركة املصــدرة، منــذ تاريــخ هــذه النشــرة.

قــد مت مراجعــة املعلومــات املاليــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مــن قبــل مدقــق حســابات الشــركة املصــدرة ومت 
اعتمادهــا مــن قبــل اجلمعيــة العامــة ملســاهمي الشــركة املصــدرة كمــا مت فحــص املعلومــات املاليــة للفتــرة املرحليــة املنتهيــة فــي 
30 ســبتمبر 2018 وفقــاً ملــا تطلبــه اللوائــح واجبــة التطبيــق. وبخــالف ذلــك، فــإن املعلومــات املاليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة 

أليــة فتــرة تنتهــي بعــد تاريــخ 30 ســبتمبر 2018 لــم تخضــع للمراجعــة أو التدقيــق.

لقــد مت تعديــل وتدويــر بعــض األرقــام والنســب املئويــة املشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة. وعليــه فــإن األرقــام املدرجــة فــي نفــس 
الفئــة فــي اجلــداول املذكــورة فــي النشــرة قــد تتغيــر بشــكل طفيــف بــن جــدول وآخــر، كمــا أن مجمــوع األرقــام املذكــورة فــي 
بعــض اجلــداول ال متثــل املجمــوع احلســابي الفعلــي لأرقــام الــواردة فــي ذلــك اجلــدول. جميــع اإلشــارات إلــى »دينــار كويتــي« 

فــي نشــرة االكتتــاب هــذه تعنــي الدينــار الكويتــي، العملــة الرســمية لدولــة الكويــت.

إن بعــض البيانــات التــي وردت فــي نشــرة االكتتــاب هــذه قــد تشــير إلــى نظــرة مســتقبلية تطلعيــه. وتتضمــن البيانــات املســتقبلية 
بيانــات تتعلــق بخطــط الشــركة املصــدرة وأهدافهــا وأغراضهــا واســتراتيجياتها وعملياتهــا املســتقبلية وأداؤهــا املســتقبلي، وكذلــك 
االفتراضــات التــي تنطــوي عليهــا تلــك البيانــات املســتقبلية. بصفــة عامــة، تشــير الكلمــات التاليــة فــي هــذه النشــرة: "يتوقــع" 
و"يقــدر" و"يــرى" و"ينــوي" و"يخطــط" و"يعتقــد" و"يهــدف« و"يســعى" و"قــد" و"ســوف" و"يجــب" وكذلــك أيــة تعابيــر مشــابهة، إلــى 
البيانــات املســتقبلية. وقــد بنــت الشــركة املصــدرة هــذه البيانــات املســتقبلية علــى الرؤيــة احلاليــة إلدارتهــا فيمــا يتعلــق باألحــداث 
املســتقبلية واألداء املالــي املســتقبلي. وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة املصــدرة تــرى أن التوقعــات والتقديــرات والتنبــؤات التــي 
تعكســها البيانــات املســتقبلية للشــركة املصــدرة، تعتبــر معقولــة كمــا هــي فــي تاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه، إال أنــه فــي حــال حتقــق 
ــة التوقعــات املشــار إليهــا، مبــا فــي ذلــك تلــك املخاطــر وحــاالت ثبــوت عــدم  واحــد أو أكثــر مــن املخاطــر أو ثبــوت عــدم جدي
جديــة التوقعــات الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه، أو فــي حالــة ثبــوت عــدم اكتمــال أو صحــة أي مــن االفتراضــات األساســية 
للشــركة املصــدرة، فــإن النتائــج الفعليــة لعمليــات الشــركة املصــدرة قــد تختلــف عمــا هــو متوقــع أو مقــدر أو متنبــأ بــه. إن دالالت 
تلــك البيانــات املســتقبلية تنحصــر بتاريــخ نشــرة االكتتــاب هــذه. مــع عــدم اإلخــالل بأيــة متطلبــات أو شــروط منصــوص عليهــا 
ــد  ــزام أو تعه ــح إزاء أي الت ــي مســؤوليتها بشــكل صري ــإن الشــركة املصــدرة تخل ــق، ف ــة التطبي ــح واجب ــن واللوائ مبوجــب القوان
بتوزيــع أي حتديثــات أو مراجعــة ألي مــن البيانــات املســتقبلية الــواردة فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بعــد تاريــخ هــذه النشــرة ليعكــس 
ــات، أو أي تغيــر فــي األحــداث أو الظــروف أو األوضــاع التــي بنيــت عليهــا تلــك  أي تغيــر فــي التوقعــات اخلاصــة بتلــك البيان

البيانــات املســتقبلية املتوقعــة.
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موجز أحكام اإلصدار الرئيسية
يجــب قــراءة املوجــز التالــي كمقدمــة للمعلومــات التفصيليــة اإلضافيــة التــي تظهــر فــي أي جــزء آخــر فــي هــذه النشــرة والتــي 
يخضــع لهــا هــذا املوجــز. ال يشــتمل هــذا املوجــز علــى جميــع املعلومــات التــي يتعــن علــى املســاهمن واملســتثمرين احملتملــن 
دراســتها قبــل اتخــاذ قــرار االكتتــاب فــي األســهم حيــث ال ميثــل معلومــات مكتملــة. وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن يســتند أي قــرار 

ألي مكتتــب محتمــل فــي األســهم علــى دراســة هــذه النشــرة بالكامــل وليــس جــزء فقــط منهــا.

ــا فــي  ــة له ــي املبين ــد فــي هــذا املوجــز، املعان ــى وجــه التحدي ــر املعرفــة - عل ــز - وغي ــة بخــط ممي حتمــل املصطلحــات املكتوب
"أحــكام وشــروط وتعليمــات االكتتــاب والبيانــات املتعلقــة بإصــدار األســهم".

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.الشركة املصدرة

مطار الكويت الدولي، مواقف السيارات - امليزانن. عنوان الشركة املصدرة
صندوق بريد 27068، الصفاة 13131، الكويت.

4 ديسمبر 2000تاريخ التأسيس

5 يونيو 2006تاريخ اإلدراج في بورصة الكويت 

38,250,000 د.ك. )ثمانية وثالثون مليوناً ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي(.رأس املال املصرح به 

زيــادة  قبــل  واملدفــوع  املصــدر  املــال  رأس 
املــال رأس 

13,175,000 د.ك. )ثالثــة عشــر مليونــاً ومائــة وخمســة وســبعون ألــف دينــار كويتــي( 
مدفوعــة بالكامــل.

زيــادة  بعــد  واملدفــوع  املصــدر  املــال  رأس 
املــال رأس 

16,450,000 د.ك. )ستة عشر مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف دينار كويتي(.

ال يوجد.املساهمات العينية

حــق  أصحــاب  املؤهلــون  املســاهمون 
األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح

املساهمن املسجلن في 13 يناير 2019 ويجوز لكل مساهم مؤهل االكتتاب. 

13 يناير 2019.تاريخ االستحقاق أو تاريخ السجل

يفتــح بــاب االكتتــاب اعتبــاراً مــن 17 ينايــر 2019 )مشــموالً بفتــرة االكتتــاب( وينتهــي فترة االكتتاب
بفتــرة االكتتــاب( وذلــك خــالل ســاعات العمــل  فــي 14 فبرايــر 2019 )مشــموالً 
الرســمية احملــددة الســتقبال املكتتبــن مبقــر وكيــل االكتتــاب، مــا لــم يتــم تغطيــة 
كامــل االكتتــاب قبــل ذلــك التاريــخ حيــث يحــق للشــركة املصــدرة وقــف وإغــالق بــاب 
االكتتــاب قبــل التاريــخ احملــدد لالنتهــاء. وفــي جميــع األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا 
االكتتــاب يجــوز ملجلــس إدارة الشــركة املصــدرة متديــد فتــرة االكتتــاب لفتــرة أو 
فتــرات أخــرى مماثلــة أو أقــل بحيــث ال تزيــد مــدة االكتتــاب األصليــة ومتديدهــا فــي 

مجموعهــا عــن ثالثــة أشــهر شــريطة احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال.

550 فلــس )خمســمائة وخمســون فلــس كويتــي( للســهم الواحــد شــاماًل 100 فلــس سعر الطرح
)مائــة فلــس كويتــي( القيمــة اإلســمية مضافــاً إليهــا 450 فلــس )أربعمائــة وخمســون 

فلــس كويتــي( عــالوة إصــدار. 

100 فلس كويتي )مائة فلس كويتي( للسهم الواحد.القيمة اإلسمية للسهم 

450 فلس كويتي )أربعمائة وخمسون فلس كويتي( للسهم الواحد.عالوة اإلصدار للسهم

32,750,000 )اثنان وثالثون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف( سهم عادي.عدد ونوع األسهم املطروحة
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يتــم تخصيــص أســهم الطــرح للمســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد االكتتاب في فائض أسهم الطرح
ــال  ــي رأس م مــن أســهم الطــرح بالنســبة والتناســب كل بنســبة حصــة مســاهمته ف
الشــركة. وفــي حالــة عــدم قيــام املســاهم باالكتتــاب يعتبــر ذلــك تنــازالً منــه عــن حقــه 
ــن  ــح املســاهمن املؤهل ــال لصال ــادة رأس امل ــي أســهم زي ــاب ف ــة باالكتت ــي األولوي ف
الذيــن يرغبــون باالكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم يفــوق النســبة املخصصــة لــكل 
منهــم، وألصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة 
أن يتنازلــوا عــن هــذا احلــق خــالل مــدة االكتتــاب للمســاهمن بالشــركة أو غيرهــم، 
مبقابــل أو بغيــر مقابــل، ويكــون التنــازل فــي كل أو بعــض أســهم الزيــادة التــي يحــق 

لــكل منهــم االكتتــاب بهــا.
وفــي حالــة عــدم االكتتــاب الكامــل فــي أســهم الطــرح، يتــم تخصيــص أســهم الطــرح 
ــوا  ــن تقدم ــن الذي ــى املســاهمن املؤهل ــا، إن ُوجــدت، إل ــب فيه ــر املكتت ــة غي املتبقي
لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم. ســيتم 
تدويــر عــدد األســهم التــي يتــم تخصيصهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ويكــون للشــركة 
املُصــدرة احلــق املطلــق للتصــرف فــي كســور األســهم، إن ُوجــدت، دون إمكانيــة 

إصــدار كســور األســهم. 
ويكــون ســعر الطــرح فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة )“أســهم الطــرح اإلضافيــة“( 550 

فلــس )خمســمائة وخمســون فلــس كويتــي( عــن كل ســهم طــرح إضافــي. 

سهم )1( واحد.احلد األدنى لالكتتاب

كافــة تداول أسهم الطرح واســتكمال  لأســهم  النهائــي  والتخصيــص  االكتتــاب  فتــرة  انتهــاء  بعــد 
ــت  ــداول أســهم الطــرح فــي بورصــة الكوي ــة الالزمــة، ســيتم ت اإلجــراءات التنظيمي
دون قيــد ولتكــون فــي ذات املرتبــة التــي تتمتــع بهــا جميــع أســهم الشــركة املُصــدرة، 

ودون متييــز فيمــا بينهــم.

يتــم تخصيــص أســهم الطــرح بــن املســاهمن املؤهلــن الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب تخصيص أسهم الطرح
بعــدد مــن أســهم الطــرح بالنســبة والتناســب كل بنســبة حصــة مســاهمته فــي األســهم 
ــس إدارة الشــركة بتخصيــص  ــوم مجل ــخ االســتحقاق. وســوف يق املصــدرة فــي تاري
فائــض األســهم املكتتــب بهــا، فيمــا يجــاوز حــق األولويــة والتــي قــد تنتــج عــن عــدم 
قيــام بعــض املســاهمن مبمارســة حــق األولويــة، للمســاهمن املؤهلــن الذيــن يرغبون 

باالكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم يفــوق النســبة املخصصــة لــكل منهــم .

ســيتم ســداد قيمــة االكتتــاب مــن قبــل املكتتبــن خــالل مــدة االكتتــاب وقبــل تاريــخ رد مبالغ االكتتاب الفائضة
قفــل بــاب االكتتــاب كحــد أقصــى وإن وجــد أي فائــض فــي املبالــغ التــي ســيقوم 
املكتتبــن بتحويلهــا إلــى حســاب االكتتــاب فســيتم رد تلــك املبالــغ خــالل مــدة ال تزيــد 

عــن )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تخصيــص األســهم وبــدون أي فوائــد.

قيمــة إســمية إجماليــة قدرهــا 3,275,000 د.ك )ثــالث ماليــن ومائتــان وخمســة قيمة اإلصدار
وســبعون ألــف دينــار كويتــي( وبقيمــة إجماليــة بعــد إضافــة عــالوة اإلصــدار قدرهــا 
18,012,500 د.ك )ثمانيــة عشــر مليونــاً واثنــا عشــر ألفــاً وخمســمائة دينــار كويتــي 

ال غيــر(.

ســوف تســتخدم عوائــد اإلصــدار فــي اســتمرارية  تطويــر أعمــال الشــركة املصــدرة غرض واستخدام عوائد إصدار األسهم
وتســهيل متويــل العمليــات املســتقبلية للشــركة واالســتثمار فــي مشــروعات جديــدة 
الســيما مشــروع رمي مــول فــي أبوظبــي، وتعزيــز متطلبــات رأس املــال التشــغيلي مــا 
يســمح بتيســير النمــو والتوســع املتوقعــن. باإلضافــة إلــى تغطيــة مصاريــف اإلصــدار 

وبعــض املصاريــف التــي يتحملهــا علــى زيــادة رأس املــال.
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ــى األســهم حيــث تتحمــل الشــركة املصــدرة كافــة رسوم االكتتاب ــاب عل ــم فــرض رســوم اكتت ــن يت ل
ــف اإلصــدار. تكالي

مــن املتوقــع أن تبلــغ التكاليــف اإلجماليــة لإلصــدار مبــا تشــمله مــن أتعــاب كل مــن تكاليف اإلصدار
مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب واملستشــار القانونــي للجهــة املصــدرة وتكاليــف 
التســويق وطباعــة نشــرة اإلصــدار وغيــر ذلــك مــن التكاليــف واملصروفــات املتعلقــة 

ــي(. ــار كويت ــغ 50,000 د.ك. )خمســون ألــف دين باإلصــدار بحــد أقصــى مبل

موجز البيانات املالية السنوية
كما في 31 ديسمبر 2015

موجز البيانات املالية السنوية 
كما في 31 ديسمبر 2016

موجز البيانات املالية السنوية
كما في 31 ديسمبر 2017

موجز البيانات املالية املرحلية
كما في 30 سبتمبر 2017

موجز البيانات املالية املرحلية
كما في 30 سبتمبر 2018

إصدارات األوراق املالية السابقة 

تاريخ التأشير السنةنوع اإلصدار
بالسجل التجاري

عدد األسهم 
املصدرة )سهم(

إجمالي القيمة 
اإلسمية لإلصدار 

)دينار كويتي(

القيمة اإلجمالية لإلصدار
شاماًل القيمة اإلسمية وعالوة 

اإلصدار )دينار كويتي(
410,000,0001,000,0001,000,000 ديسـمـبـــر 20002000رأس املال عند التأسيس

1015,000,0001,500,0001,500,000 فبـرايــــر 20022002زيادة نقدية

715,000,0001,500,0001,500,000 يـــولــيـــــــو 20032003زيادة نقدية

1235,000,0003,500,00014,000,000 سبتمبـــر 20052005زيادة نقدية

147,500,000750,000750,000 أبـــريـــــل 20072007أسهم منحة

3017,500,0001,750,0001,750,000 مـــــايــــــو 20172017أسهم منحة 

1331,750,0003,175,00020,002,500 مـــــايــــــو 20182018زيادة نقدية

الـــمـــــوجـــــــــــودات: 40.119 مليون دينار كويتي
رأس املــال املدفــوع: 8.250 مليــون دينــار كويتــي
حقـــوق املساهمـــن: 30.325 مليون دينار كويتي
املـــــــــطـــلـــــوبــــــات: 9.794 مليــون دينــار كويتــي

الـــمـــــوجـــــــــــودات: 43.450 مليون دينار كويتي
رأس املــال املدفــوع: 8.250 مليــون دينــار كويتــي
حقـــوق املساهمـــن: 31.991 مليون دينار كويتي
املـــــــــطـــلـــــوبــــــات: 11.459 مليون دينار كويتي

الـــمـــــوجــــــــــودات:  53.158 مليون دينار كويتي
رأس املـال املدفــوع: 10.000 مليون دينار كويتي
حقـــوق املساهمـــن: 40.965 مليون دينار كويتي
املـــــــــطـــلـــــوبــــــات: 12.193 مليون دينار كويتي

الـــمـــــوجـــــــــــودات: 51.549 مليون دينار كويتي
رأس املـال املدفــوع: 10.000 مليون دينار كويتي
حقـــوق املساهمـــن: 38.880 مليون دينار كويتي
املـــــــــطـــلـــــوبــــــات: 12.669 مليون دينار كويتي

الـــمـــــوجـــــــــــودات: 69.513 مليون دينار كويتي
رأس املـال املدفــوع: 13.175 مليون دينار كويتي
حقـــوق املساهمـــن: 52.297 مليون دينار كويتي
املـــــــــطـــلـــــوبــــــات: 17.215 مليــون دينار كويتي
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تاريــخ قــرار اجلمعيــة العموميــة غير العادية باملوافقة 
علــى زيــادة رأس املــال املصــرح به 

29 سبتمبر 2016

شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع.مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب
ــد 23444،  ــدوق بري ــة، صن ــر، القبل ــارك الكبي ــج، شــارع مب ــة الدعي بناي

الصفــاة 13095، الكويــت.

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك )مقفلة( وكالة املقاصة 
الكويت ص.ب. 22077، الصفاة 13081، الكويت.

مكتب ميسان وشركاءه للمحاماة واالستشارات القانونية. املستشار القانوني 
ص.ب: 298، الصفاة 13003، الكويت 

قوانن دولة الكويت.القانون الواجب التطبيق 

محاكم دولة الكويت. االختصاص القضائي

أي يــوم تباشــر فيــه بورصــة الكويــت أعمــال التــداول املعتــادة، وألغراض يوم العمل 
عمليــة االكتتــاب يجــب أن يكــون أيضــا اليــوم الــذي تفتــح فيــه البنــوك 
ملباشــرة أعمالهــا العامــة فــي دولــة الكويــت )باســتثناء أيــام اجلمعــة 

والســبت( وباســتثناء أيــام العطــالت الرســمية.

طارق ابراهيم املوسى       رئيس مجلس اإلدارةأعضاء مجلس إدارة الشركة املصدرة 
نادية عبداهلل عقيل         نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

زهير عبد احملسن الزامل  عضو مجلس اإلدارة 
ماجد عيسى العجيل       عضو مجلس اإلدارة 
حسن بسام احلوري         عضو مجلس اإلدارة
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البيانات املتعلقة بأسهم الطرح
أسهم الطرح

ســتقوم الشــركة املصــدرة بطــرح عــدد 32,750,000 ســهماً عاديــاً ومتثــل زيــادة بنســبة 25 % تقريبــاً مــن رأس املــال املصــدر 
واملدفــوع احلالــي للشــركة املصــدرة البالــغ 13,175,000 د.ك )ثالثــة عشــر مليونــاً ومائــة وخمســة وســبعون ألــف دينــار كويتــي(.

سعر الطرح للسهم الواحد وقيمة اإلصدار

حــدد ســعر الطــرح عنــد 550 فلــس )خمســمائة وخمســون فلــس كويتــي( للســهم الواحــد شــاماًل 100 فلــس )مائــة فلــس كويتــي( 
القيمــة اإلســمية مضافــاً إليهــا 450 فلــس )أربعمائــة وخمســون فلــس كويتــي( عــالوة إصــدار. وتبلــغ القيمــة اإلســمية اإلجماليــة 
ألســهم الطــرح مبلــغ 3,275,000 د.ك )ثــالث ماليــن ومائتــان وخمســة وســبعون ألــف دينــار كويتــي( وبقيمــة إجماليــة بعــد إضافــة 

عــالوة اإلصــدار قدرهــا 18,012,500 د.ك )ثمانيــة عشــر مليونــاً واثنــا عشــر ألفــاً وخمســمائة دينــار كويتــي ال غيــر(.

كيفية حساب عالوة اإلصدار 

مت حتديــد عــالوة اإلصــدار بنــاء علــى دراســة ســعر ســهم الشــركة باإلضافــة إلــى حتليــل التوزيعــات النقديــة خــالل الســنوات 
املاضيــة حيــث مت: 

اعتمــاد اخــر ســعر ســوقي لســهم الشــركة كمــا فــي 16 أغســطس 2018 والــذي بلــغ 640 )ســتمائة وأربعــون( فلــس كويتــي 	 
)"أخــر ســعر ســوقي"(.

حســاب املتوســط احلســابي للســعر الســوقي لســهم الشــركة خالل اخر تســعن يوم تداول للســهم ســابق ألخر ســعر ســوقي 	 
والــذي بلــغ 652 )ســتمائة واثنــان وخمســون( فلــس كويتــي. 

مراجعة القوائم املالية والتوزيعات النقدية للشركة.	 

وفــي ضــوء مــا ســبق، قــرر مجلــس إدارة الشــركة بــأن يكــون ســعر االكتتــاب عنــد 550 )خمســمائة وخمســون( فلــس كويتــي للســهم 
الواحــد، أي مــا يعــادل نســبة خصــم قدرهــا 14 % عــن اخــر ســعر ســوقي  ونســبة خصــم قدرهــا 16 % عــن املتوســط احلســابي 
للســعر الســوقي لســهم الشــركة خــالل اخــر 90 يــوم تــداول ســابق ألخــر ســعر ســوقي، وذلــك بغــرض تعزيــز مشــاركة مســاهمي 

الشــركة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة. 

القيمة العادلة للسهم 

مت تقييــم ســهم شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة ش.م.ك.ع. لغــرض زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة 25 % تقريبــا مــن 
خــالل إصــدار أســهم عاديــة تطــرح لالكتتــاب العــام وفقــاً ألحــكام القانــون رقــم )7( لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا. 
حيــث قامــت شــركة بــي دي او لالستشــارات االقتصاديــة واإلداريــة )BDO( - مقيــم األصــول املعتمــد - بتقييــم ســهم الشــركة 
تقييمــاً عــادالً مســتقاًل كمــا فــي اخــر بيانــات ماليــة، وُقــدم تقريــر التقييــم املشــار اليــه إلــى هيئــة أســواق املــال ضمــن طلــب زيــادة 

رأس املــال املقــدم مــن قبــل الشــركة.

وحســب التقريــر، بلغــت القيمــة العادلــة لســهم شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة 646 فلــس كويتــي حيــث مت اســتخدم 
ثالثــة أســاليب لتحديــد القيمــة العادلــة للســهم، وهــي أســاليب تقييــم مقبولــة وواردة فــي املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة وهــي: 

1 ..)Market Multiples( طريقة مضاعفات السوق
2 ..)Adjusted Net Asset Value( طريقة صافي قيمة األصول املعدلة
3 ..)Discounted Cash Flow( طريقة خصم التدفقات النقدية

حق األولوية في االكتتاب في األسهم/ املساهم املؤهل

وافقــت الشــركة املصــدرة واجلهــات الرقابيــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة املصــدرة احلالــي املصــدر واملدفــوع مــن 13,175,000 
د.ك )ثالثــة عشــر مليونــاً ومائــة وخمســة وســبعون ألــف دينــار كويتــي( ليصبــح 16,450,000 د.ك )ســتة عشــر مليونــاً وأربعمائــة 
وخمســون ألــف دينــار كويتــي( أي بزيــادة قدرهــا 3,275,000 د.ك )ثــالث ماليــن ومائتــان وخمســة وســبعون ألــف دينــار كويتــي(، 
موزعــة علــى 32,750,000 ســهم عــادي، بقيمــة 550 فلــس )خمســمائة وخمســون فلــس كويتــي( للســهم الواحــد )ميثــل القيمــة 
اإلســمية لــكل ســهم مبقــدار مائــة فلــس مضافــاً إليهــا عــالوة إصــدار قدرهــا أربعمائــة وخمســون فلــس(، تدفــع نقــداً وعلــى دفعــة 
واحــدة، وتخصــص للمســاهمن املقيديــن فــي ســجالت الشــركة فــي تاريــخ االســتحقاق/تاريخ الســجل بالنســبة والتناســب كل 
بنســبة حصــة مســاهمته فــي رأس مــال الشــركة، وذلــك خــالل فتــرة االكتتــاب الــواردة فــي هــذه النشــرة وطبقــاً للقوانــن ذات 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.10



الصلــة، وفــي حالــة عــدم قيــام املســاهم باالكتتــاب يعتبــر ذلــك تنــازالً منــه عــن حقــه فــي األولويــة باالكتتــاب فــي أســهم زيــادة 
رأس املــال لصالــح مســاهمن مؤهلــن آخريــن، وقــد قامــت اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للشــركة مبوجــب قراراهــا الصــادر 
ــك املســتثمرين  ــن وكذل ــى حــق املســاهمن احلالي ــخ 29 ســبتمبر 2016 بتفويــض مجلــس إدارة الشــركة فــي املوافقــة عل بتاري
اجلــدد فــي االكتتــاب فــي فائــض األســهم التــي لــم يقــم املســاهمن أصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فيهــا، وفــي التصــرف 
فــي كســور األســهم )إن وجــدت( علــى الوجــه الــذي يــراه مالئمــا طبقــاً ألحــكام القانــون. وألصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب 
فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة أن يتنازلــوا عــن هــذا احلــق خــالل مــدة االكتتــاب للمســاهمن بالشــركة أو غيرهــم، مبقابــل 

أو بغيــر مقابــل، ويكــون التنــازل فــي كل أو بعــض أســهم الزيــادة التــي يحــق لــكل منهــم االكتتــاب بهــا.

قابلية حتويل أسهم الطرح

ال يجوز حتويل أسهم الطرح إلى نوع آخر من األوراق املالية.

تداول أسهم الطرح

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب والتخصيــص النهائــي لأســهم واســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة، ســيتم تــداول أســهم الطــرح 
فــي بورصــة الكويــت دون قيــد ولتكــون فــي ذات املرتبــة التــي تتمتــع بهــا جميــع أســهم الشــركة املُصــدرة، ودون متييــز فيمــا بينهــم.

احلقوق املتصلة بأسهم الطرح

أســهم رأس مــال الشــركة املُصــدرة مــن فئــة واحــدة. ولــكل ســهم صــوت واحــد، ولــكل مســاهم احلــق فــي احلضــور والتصويــت 
فــي اجلمعيــة العامــة. ال يتمتــع أي مــن املســاهمن بحقــوق امتيــاز فــي التصويــت. عنــد إصــدار أســهم الطــرح يحــق للمســاهم 
صاحــب ســهم الطــرح اســتالم نصيبــه مــن توزيعــات األربــاح متــى مت اإلعــالن عنهــا مــن الشــركة املُصــدرة. ويحــق للمســاهمن 
احلصــول علــى نصيــب مــن عوائــد تصفيــة أصــول الشــركة املُصــدرة عنــد التصفيــة وذلــك بعــد ســداد مديونياتهــا. فــي حــال لــم 
يتــم اســتكمال زيــادة رأس املــال بالكامــل خــالل فتــرة االكتتــاب، يجــوز ملجلــس إدارة الشــركة أن يقــرر متديــد فتــرة االكتتــاب. 
وفــي حــال عــدم اســتنفاذ كامــل أســهم الطــرح فــي نهايــة فتــرة االكتتــاب اجلديــدة، يجــوز ملجلــس إدارة الشــركة املُصــدرة إمــا 
)1( التراجــع عــن الطــرح أو )2( إعــالن االكتفــاء مبقــدار الطــرح املكتتــب فيــه عنــد نهايــة فتــرة االكتتــاب. وال يجــوز للمكتتبــن 

الرجــوع عــن أســهم الطــرح املكتتــب بهــا إال وفقــاً للقانــون.

معدل ربحية السهم على املدى القصير

يتوقــع أن تبلــغ ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم 78.59 فلــس كويتــي للســهم الواحــد للســنة 
املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018. )مت تقديــر هــذا البنــد مــن خــالل قســمة ربــح الســنة املتوقــع اخلــاص مبســاهمي الشــركة 

األم علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة 	 باســتثناء أســهم اخلزينــة(.

نتائج عدم اكتتاب املساهمن املؤهلن 

ــى  ــاب فيهــا ال ــي يحــق لهــم االكتت ــاب فــي أســهم الطــرح الت ســوف ينتــج عــن عــدم قيــام مســاهمي الشــركة املصــدرة باالكتت
انخفــاض النســبة املئويــة حلصــة مســاهمتهم فــي أســهم الشــركة املصــدرة. 

خيارات املساهمن املؤهلن بالنسبة ألسهم الطرح

يكون للمساهمن املؤهلن اللجوء إلى اخليارات التالية بالنسبة ألسهم الطرح:

ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً	 
ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح واالكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية	 
التنــازل عــن حقهــم فــي أولويــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح )و فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح اإلضافيــة حســب األحــوال(	 

أو فــي جــزء منهــا وفــق اآلليــة املعتمــدة لذلــك خــالل فتــرة الطــرح وتتــم أي مــن تلــك التنــازالت وفقــاً للقواعــد ذات الصلــة 
واملطبقــة مــن قبــل البورصــة، أو

اإلمتناع عن اللجوء إلى أي من اخليارات السابقه سواء عن طريق بيع أو ممارسة حق أولوية االكتتاب في أسهم الطرح.	 

احلد األقصى للملكية

احلــد األقصــى للملكيــة فــي الشــركة املُصــدرة محــدد وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة املصــدرة، حيــث يجــوز متلــك أي نســبة 
مــن أســهم الشــركة املصــدرة فــي أي وقــت وذلــك وفقــاً للقانــون والقــرارات الوزاريــة ولوائــح هيئــة أســواق املــال التــي تصــدر مــن 

وقــت إلــى أخــر.

11 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



أحكام وشروط وتعليمات االكتتاب
اتفاقية االكتتاب

اتفــق مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب مــع الشــركة املصــدرة مبوجــب اتفاقيــة االكتتــاب، وشــرط اســتيفاء بعــض الشــروط ذات 
الصلــة، ببــذل العنايــة الالزمــة مــن أجــل العــرض علــى املكتتبــن لالكتتــاب فــي األســهم بســعر اإلصــدار مــع عــالوة اإلصــدار. 
مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب غيــر ملتــزم باالكتتــاب بــأي مــن األســهم التــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل املســاهمن 

واملســتثمرين احملتملــن.

فترة االكتتاب

يفتــح بــاب االكتتــاب اعتبــاراً مــن 17 ينايــر 2019 )مشــموالً بفتــرة االكتتــاب( وينتهــي فــي 14 فبرايــر 2019 )مشــموالً بفتــرة 
االكتتــاب( وذلــك خــالل ســاعات العمــل الرســمية احملــددة الســتقبال املكتتبــن مبقــر وكيــل االكتتــاب، مــا لــم يتــم تغطيــة كامــل 
االكتتــاب قبــل ذلــك التاريــخ حيــث يحــق للشــركة املصــدرة وقــف وإغــالق بــاب االكتتــاب قبــل التاريــخ احملــدد لالنتهــاء. وفــي 
جميــع األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا االكتتــاب يجــوز ملجلــس إدارة الشــركة املصــدرة متديــد فتــرة االكتتــاب لفتــرة أو فتــرات 
أخــرى مماثلــة أو أقــل بحيــث ال تزيــد مــدة االكتتــاب األصليــة ومتديدهــا فــي مجموعهــا عــن ثالثــة أشــهر شــريطة احلصــول 

علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال.

عدم تغطية االكتتاب

فــي جميــع األحــوال التــي ال يســتنفذ فيهــا االكتتــاب جميــع األســهم املطروحــة خــالل مــدة االكتتــاب األصليــة، يجــوز ملجلــس إدارة 
الشــركة املصــدرة فتــح بــاب االكتتــاب ملــدة أخــرى بحيــث ال تتجــاوز مــدة االكتتــاب األصليــة ومتديدهــا عــن ثالثــة أشــهر شــريطة 
احلصــول علــى موافقــة هيئــة أســواق املــال علــى أي متديــد ملــدة االكتتــاب، فــإذا لــم يســتنفد االكتتــاب كل األســهم خــالل فتــرة 
االكتتــاب االصليــة والتمديــدات الالحقــة، يجــب علــى الشــركة املصــدرة إمــا الرجــوع عــن زيــادة رأس املــال أو االكتفــاء بالقــدر 
الــذي مت االكتتــاب فيــه، وتخفيــض رأس املــال فــي احلالتــن، ويتــم القيــد والتأشــير فــي الســجل بالتخفيــض بنــاءاً علــى قــرار 

الشــركة. 

املكتتبون

حــق األولويــة فــي الطــرح متــاح ألصحــاب األســهم املُصــدرة احلاليــة املقيــدة أســماؤهم فــي ســجل مســاهمي الشــركة فــي تاريــخ 
االســتحقاق/ تاريــخ الســجل. وســيتم تخصيــص أســهم الطــرح املتبقيــة غيــر املكتتــب فيهــا، إن ُوجــدت، إلــى املســاهمن املؤهلــن 
الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد إضافــي مــن أســهم الطــرح يفــوق العــدد املخصــص لهــم وذلــك علــى أســاس نســبة عــدد األســهم 
اإلضافيــة املتبقيــة إلــى عــدد األســهم اإلضافيــة التــي طلــب املســاهمون املؤهلــون االكتتــاب فيهــا وبالتناســب فيمــا بينهــم. ويكــون 

قــرار التخصيــص نهائيــاً ودون أي مســؤولية علــى الشــركة املُصــدرة أو وكيــل االكتتــاب.

طلبات االكتتاب

حتــرر طلبــات االكتتــاب علــى منــوذج الطلــب املعــد لذلــك، واملتوفــر لــدى مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب، ويجــب اســتيفاء بياناتــه 
ــة وبخــط مقــروء وتوقيعــه مــن مقدمــه مــع تعزيــزه باملســتندات املطلوبــة، وتقــدم طلبــات اكتتــاب األفــراد وتســدد قيمتهــا  كامل
ــاب، ويراعــى إحضــار أصــل البطاقــة املدنيــة )ســارية املفعــول( وصــورة عنهــا، وتوقــع طلبــات االكتتــاب مــن  خــالل مــدة االكتت
اجلهــات االعتباريــة مــن املخــول بتمثيلهــا مــع إرفــاق مــا يــدل علــى صفــة املخــول بتمثيــل الشــخص االعتبــاري مقرونــاً بصــورة 
مســتخرج مــن الســجل التجــاري والرخصــة التجاريــة والنظــام األساســي )والتــي يجــب أن تكــون جميعهــا نافــذة وســارية املفعــول(. 
ــاب  ــى االكتت ــب عل ــن، ويترت ــاً للمكتتب ــه ملزم ــا في ــاب وكافــة أحكامــه وشــروطه والتعهــدات املنصــوص عليه ــب االكتت يكــون طل
قبــول شــروط اإلصــدار وكذلــك كافــة أحــكام نشــرة االكتتــاب املاثلــة. وتكــون كافــة األحــكام والشــروط ومنــاذج طلبــات االكتتــاب 
واالتفاقــات الناشــئة عنهــا خاضعــة لقوانــن دولــة الكويــت ويجــب تفســيرها وتطبيقهــا بالتوافــق مــع أحــكام قوانــن دولــة الكويــت. 
علــى املكتتبــن قــراءة تعليمــات االكتتــاب بعنايــة قبــل تســليم منــوذج طلــب االكتتــاب. وســوف يعتبــر توقيــع منــوذج طلــب االكتتــاب 

مبثابــة عقــد ملــزم وموافقــة علــى كافــة أحــكام االكتتــاب.

املستندات املطلوبة عند تقدمي طلب االكتتاب

يتــم تقــدمي طلــب االكتتــاب مرفقــاً بإثبــات ســداد مبالــغ االكتتــاب وملحــق برقــم IBAN  اخلــاص باملكتتــب باإلضافــة إلــى الوثائــق 
التاليــة، وذلــك حســب احلالــة. وســيقوم املوظــف املســئول مبطابقــة الصــورة مــع األصــل وإعــادة األصــل إلــى املكتتبــن. 
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املكتتبون من األشخاص الطبيعينأ. 

أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب.	 
أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبن من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي.	 
أصل وصورة من الوكالة القانونية اخلاصة باالكتتاب في األسهم )للمكتتبن بالوكالة(.	 
أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر/ لأيتام(.	 
أصل وصورة من شهادة حصر الوراثة بالنسبة للورثة.	 
فــي حــال عــدم حضــور املكتتــب شــخصياً، أصــل التفويــض الصــادر مــن املكتتــب للشــخص املفــوض بالتعامــل اإلداري 	 

بشأن طلب االكتتاب )على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك املكتتب(.

املكتتبون من األشخاص االعتبارينب. 

أصل وصورة من السجل التجاري.	 
أصل وصورة من شهادة املفوضن بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب احلال.	 
أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع.	 
أصــل وصــورة اعتمــاد التوقيــع للمفــوض بالتوقيــع صــادرة مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة أو مصدقــة مــن غرفــة التجــارة 	 

والصناعة في الكويت. 
فــي حــال عــدم حضــور املفــوض بالتوقيــع شــخصياً، أصــل التفويــض الصــادر مــن املفــوض بالتوقيــع للشــخص املفــوض 	 

بالتعامل اإلداري بشأن طلب االكتتاب.

املكتتبون من غير الكويتين

يجــب علــى املكتتبــن مــن غيــر الكويتيــن )ســواء أشــخاص طبيعيــن أو أشــخاص إعتباريــة 	 حســبما يكــون احلــال( أن يقدمــوا 
املســتندات املماثلــة للمســتندات املذكــورة أعــاله تكــون صــادرة عــن اجلهــات املماثلــة فــي دولهــم وذلــك فــي حالــة عــدم حيازتهــم 

ملســتندات صــادرة لهــم فــي دولــة الكويــت فــي هــذا الشــأن.

سداد قيمة االكتتاب

تســدد قيمــة االكتتــاب بشــيك مصرفــي أو بحوالــة مصرفيــة علــى النحــو املبــن بطلــب االكتتــاب، ولــن يقبــل الســداد النقــدي. 
ــاب  ــل ب ــخ قف ــل تاري ــاب وقب ــدة االكتت ــاب خــالل م ــل االكتت ــدى وكي ــاب ل ــة بحســاب االكتت ــاب كامل ــة االكتت ويجــب اســتالم قيم

ــاب كحــد اقصــى. االكتت

شروط وضوابط االكتتاب

طلبــات االكتتــاب نهائيــة، وال يجــوز الرجــوع فيهــا ألي ســبب ولــو قبــل تاريــخ غلــق بــاب االكتتــاب، كمــا ال يجــوز للمكتتــب إضافــة 
ــاب بأســماء  ــاب الصــوري أو االكتت ــاً، ويُحظــر االكتت ــاب جدي ــاب، ويجــب أن يكــون االكتت ــب االكتت ــى طل ــود إل أي شــروط أو قي
وهميــة أو بغيــر ذلــك مــن الطــرق، ويجــب تقــدمي الطلبــات وفقــاً ملــا ورد بنشــرة االكتتــاب قبــل املوعــد احملــدد لغلــق بــاب االكتتــاب. 
ويحــق لوكيــل االكتتــاب اســتبعاد الطلبــات املكــررة، والطلبــات غيــر املســتوفاة للبيانــات املطلوبــة أو املخالفــة للقانــون، مــا لــم يتــم 
تصحيحهــا. وفــي حــال تقــدمي طلــب االكتتــاب ممــن ينــوب قانونــاً عــن املكتتــب طبقــاً للقوانــن الســارية والنظــم والقواعــد ذات 
العالقــة، تخصــص األســهم باســم املكتتــب الــوارد اســمه بطلــب االكتتــاب. ويحتفــظ وكيــل االكتتــاب 	 دون الرجــوع للمكتتــب 	 
باحلــق فــي رفــض أي طلــب اكتتــاب إذا تبــن مخالفتــه لشــروط وأحــكام نشــرة االكتتــاب أو إذا لــم يســتوف كافــة بياناتــه أو إذا 
لــم يقتــرن باملســتندات املبينــة فــي نشــرة االكتتــاب أو باملســتندات األخــرى التــي قــد يطلبهــا وكيــل االكتتــاب.  كمــا يقــر املكتتــب 
بأنــه اطلــع علــى هــذه النشــرة وعلــى كافــة محتوياتهــا ودرســها بعنايــة وفهــم مضمونهــا وأنــه وافــق علــى النظــام األساســي وعقــد 
تأســيس الشــركة امُلصــدرة وعلــى كافــة الشــروط وأحــكام االكتتــاب الــواردة فــي هــذه النشــرة وعلــى حــق الشــركة امُلصــدرة ووكيــل 
ــاب فــي أي مــن احلــاالت احملــددة فــي هــذه النشــرة كمــا والقبــول بأســهم الطــرح  املقاصــة واإليــداع فــي رفــض أي طلــب اكتت
املخصصــة لــه )بعــدد األســهم التــي طلبهــا كحــد أقصــى( ويقــر بقبولــه بكافــة شــروط وتعليمــات االكتتــاب الــواردة فــي طلــب 
االكتتــاب وفــي هــذه النشــرة. وفــي حــال املكتتــب مــن األشــخاص االعتباريــة 	 يقــر وعلــى مســئوليته التامــة 	 بأنــه قــد مت اســتيفاء 
ــون  ــات الالزمــة مبوجــب عقــد تأسيســه ونظامــه األساســي أو مبوجــب القان ــع املوافق ــى جمي ــة االجــراءات واحلصــول عل كاف
لتمكينــه مــن تقــدمي طلــب االكتتــاب وتنفيــذ التزاماتــه املقــررة فــي نشــرة االكتتــاب أو التنــازل عــن حــق األولويــة فــي االكتتــاب 

ومبــا فــي ذلــك موافقــة مجلــس اإلدارة واجلمعيــة العامــة 	 بحســب األحــوال 	 بالنســبة للشــركات املســاهمة.
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الرسوم والعموالت البنكية

يتحمل املكتتب الرسوم والعموالت البنكية املتعلقة بطريقة سداد قيمة االكتتاب في األسهم املكتتب فيها.

تخصيص األسهم

يتــم تخصيــص األســهم علــى املكتتبــن خــالل مــدة أقصاهــا )5( خمســة أيــام عمــل بعــد التاريــخ احملــدد لغلــق بــاب االكتتــاب. 
ــن بنســبة  ــل املســاهمن املؤهل ــا مــن قب ــب فيه ــص كامــل األســهم املكتت ــس إدارة الشــركة املصــدرة بتخصي ــوم مجل وســوف يق
ــا يجــاوز  ــه كل منهــم مــن أســهم. وســوف يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بتخصيــص فائــض األســهم املكتتــب بهــا، فيم ــا ميلك م
حــق األولويــة والتــي قــد تنتــج عــن عــدم قيــام بعــض املســاهمن مبمارســة حــق األولويــة، للمســاهمن املؤهلــن الذيــن يرغبــون 

باالكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم يفــوق النســبة املخصصــة لــكل منهــم 

رد فائض مبالغ االكتتاب

ســيتم ســداد قيمــة االكتتــاب قبــل قفــل بــاب االكتتــاب كحــد اقصــى، وفــي حالــة وجــود فائــض فــي املبالــغ التــي قــام املكتتبــن 
بتحويلهــا إلــى حســاب االكتتــاب عــن األســهم التــي مت تخصيصهــا لهــم )وذلــك فــي حالــة عــدم قبــول طلباتهــم جزئيــاً أو كليــاً(، 
فســيتم رد تلــك املبالــغ بــدون أي فوائــد فــي التاريــخ احملــدد مــن الشــركة املصــدرة وخــالل مــدة ال تزيــد عــن خمســة أيــام عمــل 

مــن تاريــخ تخصيــص األســهم.

االلتزام بالقوانن

يلتــزم مديــر اإلصــدار ووكيــل االكتتــاب والشــركة املصــدرة بكافــة القوانــن واللوائــح واجبــة التطبيــق علــى أســهم زيــادة رأس مــال 
الشــركة املصــدرة والتــي تكــون ســارية فــي الــدول التــي يرغبــون بتســويق أو طــرح أو االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال الشــركة 
ــى كافــة  ــاب باحلصــول عل ــر اإلصــدار ووكيــل االكتت ــزم الشــركة املصــدرة وكذلــك مدي ــاب فيهــا، كمــا تلت ــع نشــرة االكتت أو توزي
املوافقــات و/أو االعتمــادات و/أو التراخيــص واجبــة التطبيــق والتــي تشــترطها تلــك الــدول بغــرض القيــام بــأي مــن األنشــطة 

ســالفة البيــان مبوجــب القوانــن واللوائــح الســارية فــي كل دولــة أجنبيــة ذات صلــة.
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الغرض من اإلصدار واستخدامات حصيلة اإلصدار
يبلــغ إجمالــي قيمــة زيــادة رأس املــال 18,012,500 دينــار كويتــي )ثمانيــة عشــر مليونــاً واثنــا عشــر الفــاً وخمســمائة دينــار كويتــي 
ال غيــر( مقســمة علــى زيــادة إســمية فــي رأس مــال الشــركة بقيمــة 3,275,000 دينــار كويتــي )ثــالث ماليــن ومائتــان وخمســة 
ــاً  ــة عشــر مليون ــي )أربع ــار كويت ــغ عــالوة اإلصــدار 14,737,500 دين ــي مبل ــغ إجمال ــي حــن يبل ــي( ف ــار كويت ــف دين وســبعون ال
وســبعمائة وســبعة وثالثــون الفــاً وخمســمائة دينــار كويتــي( وســيتم اســتخدام عوائــد زيــادة رأس املــال فــي اســتمرارية تطويــر 
أعمــال الشــركة املصــدرة وتســهيل متويــل العمليــات املســتقبلية للشــركة واالســتثمار فــي مشــروعات جديــدة الســيما مشــروع رمي 
مــول فــي أبوظبــي، وتعزيــز متطلبــات رأس املــال التشــغيلي مــا يســمح بتيســير النمــو والتوســع املتوقعــن. باإلضافــة إلــى تغطيــة 
مصاريــف اإلصــدار وبعــض املصاريــف التــي يتحملهــا علــى زيــادة رأس املــال. وســتتحمل الشــركة ســداد كافــة املصاريــف املتعلقــة 

باالكتتــاب. 
ويوضح البيان التالي تفاصيل عوائد زيادة رأس املال واالستخدامات التقديرية لها:

املبلغ )بالدينار الكويتي(قيمة الزيادة في رأس املال
القيمة اإلسمية لزيادة رأس املال( 1

القيمة اإلجمالية لعالوة اإلصدار ( 2
 3,275,000

14,737,500

18,012,500اإلجمالي

املبلغ )بالدينار الكويتي(االستخدامات التقديرية لعوائد الزيادة في رأس املال
أنشطة الشركة العامة( 1

مصاريف اإلصدار والطرح )بحد أقصى(( 2
17,962,500

50,000

18,012,500اإلجمالي
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وصف أعمال الشركة
التأسيس 

ــة ش.م.ك.ع. )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "الشــركة" أو "الشــركة املصــدرة"  تأسســت شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلوي
أو "يوبــاك"( كشــركة مســاهمة كويتيــة بتاريــخ 4 ديســمبر 2000 حتــت الســجل التجــاري رقــم 82992، وتخضــع ألحــكام قانــون 
ــة  ــح وزارة التجــارة والصناعــة بدول ــة ولوائ ــت، وتخضــع ألنظم ــة الكوي ــة بدول ــه التنفيذي ــم 1 لســنة 2016 والئحت الشــركات رق
الكويــت، كمــا تخضــع لرقابــة هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت طبقــاً ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة 
أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة املعدلــة الصــادرة مبوجــب قــرار هيئــة أســواق املــال رقــم )72( 

وتعديالتهمــا.   ،2015 لســنة 

املقر الرئيسي

مطار الكويت الدولي، مواقف السيارات 	 امليزانن - صندوق بريد 27068، الصفاة 13131، الكويت.

 أغراض الشركة وفقا للنظام األساسي 

إن األغراض الرئيسية للشركة هي: 

تقدمي اخلدمات األرضية للطائرات.. 1
عقد اتفاقيات اخلدمات األرضية.. 2
خدمة تنظيف الطائرات.. 3
خدمة تأجير الطائرات.. 4
خدمات السياحة والسفر والشحن )نقل العفش والبضائع(.. 5
اتفاقية اخلدمات األرضية للسفر والشحن.. 6
خدمة متوين الطائرات.. 7
تزويد الطائرات باملاء )مع مراعاة شروط اإلدارة العامة للطيران املدني لكافة البنود املذكورة سابقاً(.. 8
إدارة املشاريع.. 9

اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها فــي محافــظ ماليــة تــدار مــن قبــل شــركات . 10
متخصصــة وتخويــل مجلــس اإلدارة القيــام بذلــك.

إدارة وتطوير األراضي والعقارات.. 11
استشارات عقارية.. 12
جتارة عامة ملواد ومعدات البناء والعقارات.. 13
إيجار واستئجار األراضي والعقارات.. 14
متلك العقارات واملنقوالت ملصلحة الشركة.. 15
املســاهمة املباشــرة لوضــع البنيــة األساســية للمناطــق واملشــاريع العقاريــة والســكنية والتجاريــة والصناعيــة مبوجــب نظــام . 16

.)BOT( البنــاء والتشــغيل والتحويــل
17 ..)BOT( إدارة املرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل
إدارة أمالك الغير وتقدمي الدراسات.. 18
القيام بأعمال الصيانة املتعلقة باملباني.. 19
إيجار مساحات إعالنية.. 20

ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد 
تعاونهــا علــى حتقيــق أغراضهــا فــي الكويــت أو فــي اخلــارج ولهــا أن تنشــئ أو تشــارك أو تشــتري مثــل هــذه الهيئــات أو تلحقهــا 
بهــا. ويكــون للشــركة مباشــرة تلــك األعمــال فــي دولــة الكويــت وفــي اخلــارج بصفــة أصليــة أو بالوكالــة ويجــوز للشــركة أن متــارس 

أعمــاالً مشــابهة أو الزمــة أو مرتبطــة بأغراضهــا املذكــورة.
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اإلدراج

مت إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت )سابقا سوق الكويت لأوراق املالية( بتاريخ 05 يونيو 2006.

رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع 

بلــغ رأس املــال املصــرح 38,250,000 دينــار كويتــي مقســماً علــى 382,500,000 ســهماً بقيمــة إســمية 100 فلــس كويتــي للســهم 	 
الواحــد كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018.

كمــا بلــغ رأس املــال املصــدر واملدفــوع 13,175,000 دينــار كويتــي مقســماً علــى 131,750,000 ســهماً بقيمــة إســمية 100 	 
فلــس كويتــي للســهم الواحــد كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018.

امللكية 

يوضح اجلدول التالي كبار املساهمن الذين ميلكون 5 % أو أكثر من أسهم الشركة املصدرة كما في 30 سبتمبر 2018:

نسبة املساهمة )%(إجمالي عدد األسهم اململوكة )سهم(اسم املساهم
39.914 %52,586,916شركة بي دبليو سي خلدمات الطيران

25.300 %33,333,333بنك اخلليج 	 عمالء 3003

25.300 %33,333,333شركة بيان لالستثمار - عمالء 2

الشركات التابعة 

فيما يلي الشركات التابعة للشركة كما في 30 سبتمبر 2018:

نسبة املساهمة النشاط األساسيبلد التأسيساسم الشركة
66.57 %إدارة وخدماتالكويت شركة رويال أفيشن كويت ش.م.ك.م )مباشر وغير مباشر(

96.00 %عقارات وتطوير عقاريالكويتشركة يوباك املتحدة العقارية ش.م.ك.م.

100.00 %عقارات وتطوير عقاريالكويتشركة األرفاج العقارية ش.م.ك.م. )مباشر وغير مباشر(

وضع املجموعة 

كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 يوجــد طــرف واحــد ميلــك حصــة الســيطرة علــى الشــركة بصــورة غيــر مباشــرة )شــركة أجيليتــي 
للمخــازن العموميــة( كمــا أن هــذا الطــرف يســتثمر فــي العديــد مــن الشــركات األخــرى ولكــن هــذه الشــركات ليــس لهــا عالقــة 

مباشــرة بالشــركة.

العوامل االستثنائية ذات األثر اجلوهري على أنشطة الشركة

ال يوجــد حاليــا عوامــل اســتثنائية ذات أثــر جوهــري علــى نشــاط الشــركة. وملزيــد مــن التفاصيــل ميكــن االطــالع علــى بنــد عوامــل 
املخاطر.  

املسئولية االجتماعية 

تتخــذ يوبــاك مســؤوليتها نحــو املجتمــع بصــورة جديــة ولهــذا الســبب يعــد برنامــج املســؤولية االجتماعيــة جــزء هــام مـــن التــزام 
الشــركة للعمــل بنزاهـــة واســتدامة. وتســتمر يوبــاك فــي تطويــر برنامجهــا للمســؤولية االجتماعيــة فـــي إطــار اهتمامهــا بالبيئــة 

والبرامــج التعليميــة ودعــم املبــادرات اخليريــة احملليــة والدوليــة. 

فيما يلي حملة عن بعض مبادرات الشركة في إطار املسؤولية االجتماعية:

”Go- Green“ برنامج

تتبنــى يوبــاك سياســة احملافظــة علــى البيئــة وذلــك مــن خــالل تطبيــق برنامــج “Go- Green” حيــث قامــت يوبــاك بتجديــد 
مكاتبهــا بأثــاث صديــق للبيئــة وكذلــك تفعيــل مبــادرة إعــادة تدويــر األوراق والبالســتيك واملعــادن حيــث يتــم جمــع وتدويــر 
هــذه املــواد أســـبوعياً. كمــا حتــرص يوبــاك علــى مواصلــة املشــاركة فــي العديــد مــن املبــادرات البيئيــة مثــل أنشــطة يــوم االرض 

ــة البيئــة. والبرامــج الداخليــة املوجهــة نحــو نظافـ
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جمع التبرعات لالجئن السورين

أكملــت يوبــاك مبــادرة جلمــــع التبرعــــات لالجئــن الســــورين، بالتعــــاون مــــع شــــركة أجيليتــــي وذلــك لدعــم املفوضيــة الســامية 
لــأمم  املتحــدة لشــؤون الالجئــن. تذهــب عائــدات هــذا املشــروع إلــى برنامــج التحويــل النقــدي ومنــه إلــى الالجئــن الســورين 
الذيــن يعيشــون فــي األردن، حيــث قامــت الشــركتان بالتبــرع بنفــس قيمــة املبالــغ التــي قــام املوظفــون بالتبــرع بهــا لصالــح 

ــة. املفوضي

برنامج إجناز

قامــت يوبــاك بدعــم برنامــج تدريبــي عــن ريــادة األعمــال بالتعــاون مــع مؤسســة إجنــاز حيــث شــارك موظفــو يوبــاك فــي تطويــر 
املــواد التدريبيــة وإعــداد جتــارب عــن حــاالت جتاريــة لعرضهــا علــى الطــالب املشــاركن بالبرنامــج التدريبــي. 

حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي

نظمــت يوبــاك حملــة للتبــرع بالــدم ضمــن حملــة "الــدم حيــاة" بالتعــاون مــع بنــك الــدم املركــزي فــي مجمــع ديســكفري الــذي تقــوم 
الشــركة بإدارته.

التبرع ملستشفى البنك الوطني الكويتي

قامــت يوبــاك بالتبــرع الــى مستشــفى البنــك الوطنــي ألمــراض الــدم واألورام مبالبــس طبيــة مت تصنيعهــا خصيصــاً لهــم وكذلــك 
عبــوات تعقيــم اليديــن صديقــة لأطفــال.

دعم حملة "أعطوهم فرصة" جلمعية الهالل االحمر الكويتي

دعمــاً للمجتمــع احمللــي وغيرهــم ممــن هــم فــي احتيــاج، قامــت يوبــاك باملشــاركة فــي حملــة "أعطوهــم فرصــة" التابعــة جلمعيــة 
ــات  ــة املتطلب ــى دعــم األســر احملتاجــة فــي الكويــت مــن خــالل جمــع األمــوال لتغطي ــي تهــدف إل ــي والت الهــالل االحمــر الكويت

التعليميــة األساســية ألطفالهــم.

شاحنة إلفطار الصائم في مجمع ديسكفري

نظمــت يوبــاك بالتعــاون مــع أجيليتــي وعــدد مــن شــركاتها برنامجــاً إلفطــار الصائــم مــن خــالل تخصيــص شــاحنة لنقــل املــواد 
الغذائيــة وتقــدمي وجبــات اإلفطــار املجانيــة فــي مجمــع ديســكفري خــالل شــهر رمضــان.  
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نبذة عن أعمال الشركة واستراتيجيتها
نبذة عن الشركة

شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة ش.م.ك.ع. )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "الشــركة" أو "الشــركة املصــدرة" أو "يوبــاك"( 
هــي شــركة مســاهمة كويتيــة عامــة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت، تعمــل فــي مجــال اخلدمــات املتكاملــة للعقــارات املطــورة 
باإلضافــة إلــى إدارة املرافــق فــي دولــة الكويــت منــذ عــام 2000. كمــا تعمــل الشــركة مــع العديــد مــن األطــراف التجاريــة علــى 
تطويــر مجموعــة مــن املشــاريع العقاريــة مــن خــالل الشــراكة والتعــاون الوثيــق مــع مطــوري األراضــي واملســتثمرين والكيانــات 

احلكوميــة وأصحــاب املشــاريع التجاريــة. باإلضافــة إلــى إدارة عــدد مــن املجمعــات التجاريــة.

اخلدمات التي تقدمها الشركة

تقدم الشركة العديد من اخلدمات اخلاصة بإدارة املشاريع، وفيما يلي بيان باخلدمات التي تقدمها الشركة:

إدارة العقارات واملرافق

الشركة متخصصة في إدارة العقارات واملرافق وتتضمن اخلدمات التي تقدمها الشركة:

o إدارة وتشغيل املجمعات التجارية
o .إدارة وتشغيل مواقف السيارات
o .إدارة العقود االستثمارية واخلدمات املساندة
o .خدمات األمن والتنظيف
o .اخلدمات التقنية مبناطق وزن األمتعة وتسجيل الركاب
o .خدمات الهندسة واحلراسة
o  ــة، فضــاًل عــن ــزة الســير املتحرك ــواء وأعمــال الســباكة واجه ــات اله ــة مكيف ــا صيان ــدات مبــا فيه ــة املرافــق واملع صيان

األنظمة الكهربائية والضغط املنخفض.
o .صيانة البنية التحتية للمرافق واالتصاالت
o .صيانة املسطحات اخلضراء للعقارات املدارة

إدارة املشاريع

تقــدم إدارة املشــاريع مجموعــة متخصصــة ومتكاملــة مــن اخلدمــات اخلاصــة بــإدارة املشــاريع التجاريــة التــي تناســب احتياجــات 
العمــالء، وتشــمل:

اخلدمات االستشارية وإدارة املشاريع	 

o .خدمات متكاملة لتخطيط املشاريع واجلدولة وأعمال الصيانة املتكاملة
o .إدارة املقاولن واملوردين املتعددين
o .اخلدمات االستشارية للمشاريع

التنمية العقارية	 

o .تطوير املواقع
o .تصميم وتخطيط املساحات

19 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



الشركات التابعة 

ــر  ــي تعمــل فــي إدارة وتشــغيل مشــاريع الشــركة األم وتطوي ــة والت ــالث شــركات تابع ــك الشــركة حصــص الســيطرة فــي ث متتل
ــك الشــركات كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018:  ــان بأســماء تل ــي بي ــارات، وفيمــا يل العق

حصة الشركةتاريخ السجل التجاريالنشاط األساسيالتأسيساسم الشركة

66.57 % يوليو 2000إدارة وخدماتالكويت شركة رويال افيشن كويت ش.م.ك.م. “مباشر وغير مباشر”

96.00 %أبريل 2018عقارات وتطوير عقاريالكويتشركة يوباك املتحدة العقارية ش.م.ك.م.

100.00 %أبريل 2014عقارات وتطوير عقاريالكويتشركة األرفاج العقارية ش.م.ك.م. “مباشر وغير مباشر”

شركة رويال افيشن كويت ش.م.ك. )مقفلة(. 1

تقــوم شــركة رويــال افيشــن كويــت ش.م.ك.م. )"رويــال افيشــن"( بــإدارة وتشــغيل مرافــق مطــار الشــيخ ســعد العبــداهلل وذلــك 
علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع، حيــث تشــرف علــى إدارة املطــار واملــدرج اخلــاص واملواقــف املخصصــة ألحــدى وثالثــون 
طائــرة ومناطــق تخزيــن الطائــرات اخلاصــة والتشــارتر )Charter( والتجاريــة. كمــا تديــر شــركة رويــال افيشــن املبنــى الرئيســي 

للمطــار ومكاتــب ومتاجــر البيــع واملطاعــم، باإلضافــة إلــى إدارة مواقــف الســيارات املجــاور. 

فيما يلي بيان مبساهمي شركة رويال أفيشن كويت ش.م.ك.م. كما في 30 سبتمبر 2018:

نسبة امللكية %اسم الشركة

66.57 %شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

30.12 %شركة تطوير اإلنشائية

2.39 %شركة أوراق الدولية للتجارة العامة واملقاوالت

0.92 %شركة املشروعات العاملية االستشارية

شركة يوباك املتحدة العقارية ش.م.ك.)مقفلة(. 2

تأسســت شــركة يوبــاك املتحــدة العقاريــة ش.م.ك.م. )"يوبــاك العقاريــة"( بتاريــخ 21 فبرايــر 2018 بــرأس مــال مدفــوع 3,250,000 
دينــار كويتــي لتكــون إحــدى األذرع العقاريــة للشــركة فــي الســوق احمللــي واالقليمــي حيــث تبلــغ نســبة ملكيتهــا 96 % مــن رأس 

املــال املدفــوع للشــركة. 

فيما يلي بيان مبساهمي شركة يوباك املتحدة العقارية ش.م.ك.م. كما في 30 سبتمبر 2018:

نسبة امللكية %اسم الشركة

96 %شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

1 %شركة بي دبليو سي خلدمات الطيران 

1 %شركة السكراب العقارية 

1 %شركة الدوحة العاملية العقارية 

1 %شركة اكسبشن العاملية العقارية 

شركة األرفاج العقارية ش.م.ك. )مقفلة(. 3

ــارات واالراضــي وتطويرهــا داخــل  ــع وشــراء العق ــك وبي ــام بتمل ــاج"( بغــرض القي ــاج ش.م.ك.م. )"األرف تأسســت شــركة األرف
الكويــت وخارجهــا وكذلــك إدارة امــالك الغيــر فــي الكويــت وفــي اخلــارج. األرفــاج هــي الشــركة املســاهمة فــي تطويــر مجمــع 
رمي التجــاري »رمي مــول« فــي أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتتملــك يوبــاك نســبة 100 % مــن رأســمالها )بصــورة 

مباشــرة وغيــر مباشــرة( كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018. 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.20



املشاريع القائمة 

تديــر يوبــاك ثالثــة مشــاريع بنظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT( والتــي تتضمــن فــي مجملهــا قرابــة 330 متجــر لبيــع 
التجزئــة ومواقــف ســيارات ألكثــر مــن 2,500 ســيارة ومكاتــب تســجيل حلوالــي 20 شــركة طيــران.

وفيما يلي نبذه لهذه املشاريع: 

مجمع التسوق ومواقف السيارات في مطار الكويت الدولي. 1

تديــر شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة )"يوبــاك"( قرابــة 10,000 متــر مربــع مــن املســاحة التجاريــة فــي مجمــع التســوق 
مبطــار الكويــت الدولــي الــذي يوفــر للمســافرين والعامــة اخلدمــات املتنوعــة، متضمنــاً املطاعــم واملقاهــي ومحــالت الوجبــات 
الســريعة واملتاجــر التــي تعمــل يوميــاً علــى مــدار الســاعة، إضافــة إلــى مراكــز تأجيــر الســيارات ومجموعــة متنوعــة مــن الســلع 
الكماليــة وااللكترونيــات ولــوازم الســفر، تعمــل الشــركة علــى مــدار الســاعة لتأمــن خدمــات صيانــة وإدارة املرافــق املتكاملــة فــي 
هــذه الوجهــة الدوليــة. وتقــوم الشــركة بــاإلدارة التقنيــة ملنطقتــي وزن األمتعــة وتســجيل الــركاب والتــي تضــم قرابــة 70 كاونتــر 
باإلضافــة إلــى مكاتــب للخطــوط اجلويــة احملليــة والدوليــة. كمــا تشــرف يوبــاك علــى مواقــف الســيارات متعــددة الطوابــق التــي 
ــة. ونشــير  ــة للفتــرات الطويل تخــدم قرابــة الـــ 1,500 مركبــة فــي مواقــف الفتــرات القصيــرة و700 مركبــة فــي مواقــف منفصل
الــى ان الشــركة "يوبــاك" هــي مــن تقــوم بــإدارة مجمــع التســوق بالكامــل مــن خــالل القيــام بــإدارة عقــود املســتثمرين والتســويق 
ــة بعــض األجهــزة اخلاصــة بأنظمــة املطــارات واملســطحات اخلضــراء  ــي وملحقاتهــا وصيان ــة للمبان ــة املتكامل وأعمــال الصيان

ومواقــف الســيارات وخدمــات األمــن واحلراســة.

ــاء والتشــغيل ونقــل امللكيــة )BOT( بالتعاقــد مــع اإلدارة العامــة  ويعــد هــذا املشــروع أحــد مشــاريع الشــركة القائمــة بنظــام البن
للطيــران املدنــي ملــدة ممتــدة الــى 24 عامــاً، حيــث مت البــدء بتطويــر مجمــع التســوق ومواقــف الســيارات بعــام 1999 لينتهــي العقــد 

بنهايــة مدتــه فــي 2023. 

مجمع ديسكفري التجاري. 2

مجمــع ديســكفري التجــاري "ديســكفري ســنتر" هــو مجمــع ترفيهــي عائلــي يقــع فــي وســط مدينــة الكويــت حيــث مت بنــاؤه علــى 
مســاحة  أقــل مــن 10,000 متــر مربــع، ويقــدم املجمــع مجموعــة مــن األنشــطة التعليميــة والثقافيــة والترفيهيــة والرياضية لأســرة 
بأكملهــا ويتضمــن ديســكفري مجموعــة مــن املتاجــر واملطاعــم والعديــد مــن األنشــطة الترفيهيــة ملختلــف األعمــار، باإلضافــة 
الــى مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة الثقافيــة والتعليميــة والترفيهيــة لأطفــال. ويضــم املجمــع مركــزا للحاســب اآللــي وصالــة 
رياضــة وجهــاز محــاكاة الطيــران ومركــز لتنميــة الهوايــات ودروس الطهــي ومســرح لأطفــال. وتوفــر هــذه املجموعــة الواســعة 
مــن األنشــطة احلديثــة لأطفــال فــرص غيــر محــدودة لتطويــر مهاراتهــم اإلبداعيــة واالجتماعيــة وتشــكل وجهــة مثاليــة للرحــالت 
املدرســية واملعــارض الفنيــة واالحتفــاالت بأعيــاد امليــالد واملخيمــات الصيفيــة ونزهــات األســرة. ونشــير الــى ان الشــركة »يوبــاك« 
هــي مــن تقــوم بــإدارة مجمــع ديســكفري التجــاري والقيــام بــإدارة عقــود املســتثمرين والتســويق وأعمــال الصيانــة املتكاملــة واألمــن 

واحلراســة واملســطحات اخلضــراء ومواقــف الســيارات املخصصــة خلدمــة روادي املجمــع. 

ويعــد هــذا املشــروع أحــد مشــاريع الشــركة القائمــة بنظــام البنــاء والتشــغيل ونقــل امللكيــة )BOT( بالتعاقــد مــع اجلهــات احلكوميــة 
املختصــة ملــدة 10 ســنوات، حيــث مت ابــرام عقــود تطويــر مجمــع ديســكفري بتاريــخ 2003/12/9. لكنــه مت التأخيــر فــي إنشــاء 
وإجنــاز املشــروع عــن املواعيــد التعاقديــة ألســباب ترجــع إلــى شــركة املشــروعات الســياحية.  ولقــد تســبب هــذا التأخيــر فــي 
قيــام دعــاوي قضائيــة بــن شــركة املشــروعات الســياحية ويوبــاك فــي 2014، وكان أخــر حكــم صــادر مــن محكمــة التمييــز قــد أقــر 
بوقــف تنفيــذ احلكــم الســابق الــذي قضــى بإخــالء املشــروع مــن قبــل يوبــاك. وعليــه مــا زالــت يوبــاك مســتمرة فــي إدارة وتشــغيل 

املشــروع. )وملزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء مراجعــة جــزء القضايــا املؤثــرة صفحــة 59 مــن هــذه النشــرة(.

مبنى مطار الشيخ سعد. 3

تقــوم شــركة "رويــال أفيشــن" التابعــة ليوبــاك بــإدارة مرافــق مبنــى مطــار الشــيخ ســعد والــذي تبلــغ مســاحته 2,060 متــراً 
مربعــاً، وهــو حاليــا مخصــص لرحــالت شــركة فــالي دبــي كمــا يلبــي احتياجــات رجــال األعمــال مــن كافــة أنحــاء العالــم والذيــن 

ــل.  ــرات اخلاصــة للتنق يســتخدمون الطائ

يتضمــن مطــار الشــيخ ســعد مــدرج خــاص ومواقــف الســتيعاب 31 طائــرة ومناطــق تخزيــن الطائــرات خلدمــة كاًل مــن الطائــرات 
ــراد  ــركاب وأف ــة وصــاالت خاصــة بال ــى تقني ــز بأعل ــال مجه ــز أعم ــا يضــم مرك ــة، كم اخلاصــة والتشــارتر )Charter( والتجاري
ــة  ــإدارة مواقــف الســيارات املجــاور ومركــز مراقب ــال افيشــن ب الطاقــم اجلــوي ومكاتــب ومتاجــر ومطاعــم. إضافــة، تقــوم روي
األمتعــة وعمليــات األمــن والهجــرة والتخليــص اجلمركــي. وجتــدر اإلشــارة الــى ان شــركة رويــال افيشــن هــي مــن تقــوم بــإدارة 
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مرافــق مطــار الشــيخ ســعد مــن خــالل القيــام بــإدارة عقــود املســتثمرين والتســويق وأعمــال الصيانــة املتكاملــة للمبانــي وملحقاتهــا 
ومواقــف الســيارات وخدمــات األمــن واحلراســة.

ــى مشــروع تشــغيل واســتثمار مطــار الشــيخ ســعد  ــي عل ــران املدن ــال افيشــن مــع اإلدارة العامــة للطي وقــد تعاقــدت شــركة روي
ملــدة عشــرين ســنة وهــذه املــدة مقســمة إلــى جزئــن، عشــرة ســنوات أولــى تنتهــي فــي ســنة 2014 والعشــرة الثانيــة جتــدد كل 
ســنتن وتنتهــي فــي ســنة 2024. وقــد أرســلت اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي بتاريــخ 2017/4/12 كتابــاً تطلــب فيــه إنهــاء العقــد 
فــي 2018/6/27. واعترضــت الشــركة علــى هــذا الكتــاب مبوجــب كتابهــا املــؤرخ 2017/4/19 حيــث تــرى أن طلــب اإلدارة العامــة 
للطيــران املدنــي مخالــف لشــروط العقــد والقانــون، وقــد أجابــت اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي بكتابهــا املــؤرخ فــي 2018/04/11 
أكــدت مبوجبــه علــى جتديــد مــدة العقــد وفقــاً لشــروط االتفاقيــة التعاقديــة، وذلــك ملــدة ســنتن اعتبــاراً مــن 2018/06/28 الــى 

2020/06/27. وتتوقــع الشــركة اســتمرار املشــروع حتــى ســنة 2024 اســتناداً إلــى رأي مستشــارها القانونــي.

املشروعات اجلاري تطويرها 

مركز رمي التجاري »رمي مول« )أبو ظبي - اإلمارات العربية املتحدة(. 1

نبذه عن املشروع

يقــع رمي مــول )»املشــروع«( فــي جنمــة أبــو ظبــي بجزيــرة الــرمي حيــث يتمتــع املشــروع مبوقــع اســتراتيجي عنــد مدخــل جزيــرة 
الــرمي مباشــرة ومبســافة 5 دقائــق مــن منطقــة األعمــال املركزيــة بأبــو ظبــي. بالقــرب مــن أكثــر املناطــق املكتظــة بالســكان فــي 
املدينــة، يتمركــز رمي مــول خلدمــة غالبيــة ســكان أبــو ظبــي مــن خــالل تقــدمي مجموعــة العالمــات التجاريــة األكثــر شــعبية معــززًة 

مبجموعــة مختــارة مــن العالمــات التجاريــة املتميــزة. 

عالمــة متفــردة فــي قلــب إمــارة أبــو ظبــي، رمي مــول ســيوفر جتربــة اليــوم الكامــل “Complete day out” اذ يعــد محطــة واحــدة 
ووجهــة عائليــة للتبضــع وتنــاول الوجبــات والترفيــه، وهــو منــوذج مثبــت فــي العديــد مــن املــدن والبلــدان األخــرى. ليعــد رمي مــول 

عالمــة تضــاف الــى أفضــل وجهــات التســوق املتفــردة فــي املنطقــة.

جــاري تطويــر املشــروع البالــغ تكلفتــه 1.2 مليــار دوالر أمريكــي مــن قبــل شــركة الفروانيــة للتطويــر العقــاري - وهــى شــراكة بــن 
كل مــن شــركة أجيليتــي للمخــازن العموميــة )أجيليتــي( وشــركتها التابعــة، شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة )يوبــاك( 
والشــركة الوطنيــة العقاريــة )وطنيــة(. وتوفــر هــذه الشــراكة أســاس مالــي متــن للمشــروع وخبــرة عميقــة فــي إدارة األصــول 

وتطويــر العقــارات التجاريــة، فضــاًل عــن ســجٍل حافــٍل بالنجاحــات فــي تشــغيل مراكــز التســوق الرائــدة.

عروض ومزايا مركز رمي مول

املوقع االستراتيجي وسهولة الوصول.	 
توفر املساحات املناسبة.	 
جودة التسوق والطعام وخيارات الترفيه.	 
تلبية املتطلبات احلالية واملستقبلية للسوق.	 
عروض ترفيهية ضخمة ومتفردة.	 

مت بنــاء املشــروع علــى مســاحة 120,360 متــر مربــع، إذ يضــم مســاحات تأجيريــه بإجمالــي 186,000 متــر مربــع )مــا يعــادل 2.9 مليــون 
قــدم مربــع( تتألــف مــن مناطــق البيــع بالتجزئــة ومناطــق الترفيــه وتنــاول األطعمــة وأماكــن عامــة جميعهــا حتــت ســقف رمي مــول 
املُصمــم علــى مســتويان ونصــف )عــدد 2.5 طوابــق( تشــتمل علــى قرابــة 420 وحــدة جتاريــة “Retail Units” للعالمــات التجاريــة 
احملليــة والعامليــة، متضمنــة 100 وحــدة لبيــع األطعمــة واملشــروبات، إضافــًة الــى  مجموعــة مــن املراكــز الترفيهيــة والتعليميــة 
العائليــة، وكذلــك ســوق متكامــل "Hypermarket" ومجمعــات جتاريــة كبــرى ذات األقســام املتعــددة “Department Stores” وصالتــي 
ــي  ــارك أبوظب ــج ســنو ب ــة ثل ــل حديق ــة املشــوقة مث ــارات الترفيهي ــام “Food Court” ودور ســينما “Cinemas” وغيرهــا مــن خي طع
ــف ســيارة  ــن 6,800 موق ــر م ــول باســتخدام أكث ــم. ســيتمتع روادي رمي م ــل ماجــد الفطي ــن قب ــدة م “Snow Park Abu Dhabi” املُع
جميعهــا خلدمــة هــؤالء الــرواد. عــالوًة علــى ســهولة الوصــول عبــر شــبكة طــرق مخصصــة ومواقــف ســيارات عديــدة، ســتجعل 
ــر مــن 200,000  ــرمي أكث ــرة ال ــأن تضــم جزي ــه مــن املتوقــع ب ــر مالئمــة فــي العاصمــة. كمــا أن ــة التســوق فــي رمي مــول األكث جترب
ســاكن عنــد االنتهــاء مــن أعمــال التطويــر. ليصبــح رمي مــول وجهــة مميــزة وفريــدة تضــاف الــى مجموعــة وجهــات التســوق والترفيــه 

العائليــة  فــي أبــو ظبــي.
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سوق أبو ظبي

مــع واحــدة مــن بــن أعلــى دخــول الفــرد فــي العالــم، يتوقــع بــأن ينمــو اقتصــاد أبــو ظبــي ومبيعــات التجزئــة بهــا علــى املــدى 
القصيــر واملــدى الطويــل، إذ تنتــج ابــو ظبــي أكثــر مــن 85 % مــن نفــط دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إضافــًة الــى اســتراتيجية 
تنويــع اقتصــادي هادفــة مــن شــأنها مواصلــة دفــع عجلــة النمــو الســكاني وتعزيــز معــدالت الدخــل، ممــا يــؤدي إلــى مســتويات 

متزايــدة فــي اإلنفــاق االســتهالكي.

تواصــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة احتفاظهــا ببيئــة اقتصاديــة ســليمة تعمــل علــى حتقيــق النمــو حيــث تشــهد شــغفاً 
متزايــداً ملراكــز التســوق باجنــذاب املتســوقون نحــو متعــة الترفيــه والتبضــع وتنــاول األطعمــة واملشــروبات حتــت ســقٍف واحــد، 
عــالوًة علــى منــاخ االســتثمار - علــى نحــو متزايــد- يالئــم الزائريــن مــن خــارج البــالد وخاصــًة املقيمــن، لذلــك فــإن وجهــات 
احليــاة العصريــة مثــل رمي مــول تعــد عامــاًل جوهريــاً لتوفيــر عوائــد متزايــدة لالقتصــاد. وحيــث يقــع رمي مــول فــي واحــدة مــن 
أكثــر املــدن حيويــًة ومنــواً فــي منطقــة الشــرق االوســط - أبوظبــي - فإنــه ســيجلب خيــارات متفــردة مــن التســوق والترفيــه وتنــاول 

األطعمــة والتســلية.

مطور املشروع والشركاء

املطور الرئيسي

املطــور الرئيســي للمشــروع هــو رمي للتطويــر”Reem Developers”، واحــد مــن ثالثــة مطوريــن رئيســين فــي جزيــرة الــرمي الكائــن 
بهــا املشــروع، وتعــد رمي للتطويــر ضمــن نخبــة مصممــي املناطــق االســتثمارية. 

حملة عامة عن الشركة وشركاء التحالف

شــركة الفروانيــة للتطويــر العقــاري ذ.م.م )"الفروانيــة"( هــي شــركة تأسســت لتطويــر رمي مــول، ومملوكــة بشــكل مشــترك مــن 
خــالل شــراكة كل مــن شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة ش.م.ك.ع )"يوبــاك"( وشــركة أجيليتــي للمخــازن العموميــة 
ش.م.ك.ع )"أجيليتــي"( والشــركة الوطنيــة العقاريــة ش.م.ك.ع )"وطنيــة"( وجميــع الشــركاء املشــار إليهــم شــركات مدرجــة فــي 

بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة.

هيكل ملكية الشركة

�ركة تابعة لوطنية�ركة تابعة ليوباك�ركة تابعة ألجيليتي

�ركة الفروانية للتطوير العقاري

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع )"يوباك"( 

تأسســت فــي عــام 2000، ومدرجــة فــي بورصــة الكويــت لــأوراق املاليــة ومقرهــا فــي الكويــت، يوبــاك هــي شــركة رائــدة فــي 
.)BOT( ــل ــاء والتشــغيل والتحوي ــود البن ــة ومتخصصــة فــي عق ــارات التجاري ــق والعق مجــال إدارة املراف

الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع )“وطنية”( 

ــة فــي  ــة، وتشــارك الوطني ــت لــأوراق املالي ــة مدرجــة فــي بورصــة الكوي تأسســت الشــركة فــي عــام 1973 وهــي شــركة عقاري
اقتنــاء وتطويــر وبيــع وإدارة العقــارات واألصــول. كمــا تتمتــع الوطنيــة بحضــور قــوي بأعمالهــا القائمــة فــي 7 بلــدان فــي منطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

23 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع )“أجيليتي”(

ــة  ــة. وهــي شــركة مســاهمة عام ــات اللوجســتية املتكامل ــي اخلدم ــم ف ــي العال ــدة ف ــن الشــركات الرائ ــي هــي واحــدة م أجيليت
ــك  ــرادات ســنوي، كمــا متتل ــارات دوالر أمريكــي متوســط إي ــة، وحتقــق نحــو 5 ملي مدرجــة فــي بورصــة الكويــت لــأوراق املالي

ــم. ــة حــول العال ــب فــي 100 دول ــر مــن 22,000 موظــف فــي 500 مكت ــوادر بشــرية بأكث ك

إن األعمــال التجاريــة األساســية ألجيليتــي هــي اخلدمــات اللوجســتية العامليــة املتكاملــة والتــي توفــر حلــول سلســلة التوريــد لتلبيــة 
احتياجــات العمــالء التقليديــة واملعقــدة وذلــك مــن خــالل تقــدمي خدمــات النقــل اجلــوي والبحــري والبــري والتخزيــن والتوزيــع 

واخلدمــات اللوجســتية املتخصصــة للمشــاريع واملعــارض واألحــداث واملــواد الكيميائيــة.

كمــا تديــر مجموعــة أجيليتــي للبنيــة التحتيــة العقــارات الصناعيــة وتقــدم اخلدمــات اللوجســتية، مبــا فــي ذلــك حتســن اجلمــارك 
احلكوميــة اإللكترونيــة واالستشــارات وإدارة النفايــات وإعــادة التدويــر وخدمــات الطيــران واملناولــة األرضيــة، وتقــدمي الدعــم 

للحكومــات ووزارات الدفــاع، وإعــادة هيكلــة البنيــة التحتيــة النائيــة ومشــروعات دعــم احليــاة.

املستشارين الرئيسين في املشروع

متتلــك الشــركة فريقــاً موهوبــاً لتنفيــذ مشــروع بهــذا احلجــم مــع استشــارين عامليــن يتمتعــون بخبــرة واســعة فــي مجــال البيــع 
بالتجزئــة وخبــرات الســوق احمللــي.:  

التصميــم املعمــاري: كاليســون ”Callison-RTKL” - وهــي وكالــة عامليــة للعمــارة والتخطيــط والتصميــم، متتلــك خبــرات 	 
واســعة علــى املســتوى العاملــي واحمللــي فــي تصميــم مراكــز التســوق.

مهنــدس التخطيــط املعمــاري: ديــوان للتخطيــط والهندســة املعماريــة “Dewan Architect & Engineers” - وهــو واحــد 	 
مــن مكاتــب التخطيــط والهندســة املعماريــة الرائــدة علــى الصعيــد احمللــي واإلقليمــي.

ــرات واســعة 	  ــع بخب ــدة لالستشــارات واإلنشــاءات، كمــا تتمت ــة رائ مديــر املشــروع: مــاس “Mace” - وهــي شــركة عاملي
ــي.  ــي واحملل ــد الدول ــى الصعي ــة عل مبجــال مشــاريع املراكــز التجاري

استشــاريون التكلفــة: فيثفــول وجولــد “Faithful + Gould” - وهــي وحــدة متكاملــة إلدارة املشــاريع واالستشــارات، كمــا 	 
انهــا جــزء مــن أتكينــز “Atkins” لتصميــم والهندســة واستشــارات إدارة املشــاريع.

مستشــاري التجزئــة: إم ســكوير ملراكــز التســوق “mSquared” - وهــي شــركة خدمــات التجزئــة التــي تقــدم خدمــات 	 
تطويــر التجزئــة الشــاملة والتأجيــر وإدارة األصــول لــكاًل مــن املشــاريع القائمــة واملشــاريع اجلديــدة. وقــد أبرم مؤسســي 
الشــركة "الشــركاء" اتفاقيــات مــع العديــد مــن كبــار شــركات البيــع بالتجزئــة علــى املســتوى االقليمــي ومنهــم العديــد مــن 

العالمــات التجاريــة املتواجــدة فــي مــول اإلمــارات، دبــي مــول، بحريــن ســيتي ســنتر ومرديــف ســيتي ســنتر. 
أبحــاث الســوق: جــي أر ام ســي للخدمــات االستشــارية “GRMC” 	 وهــي وكالــة استشــارية فــي قطــاع األســواق الناشــئة 	 

ــي تواجــه  ــا املعقــدة الت ــق للقضاي ــق الفهــم الواضــح واملنطــق العمي ــل بهــدف حتقي واحملــدودة وتقــوم بالبحــث والتحلي
الشــركات واحلكومــات.

حتديثات املشروع الرئيسية:

اإلنشاءات

بــدأت األعمــال اإلنشــائية الرئيســية للمشــروع بنهايــة عــام 2017 وتســير األعمــال اإلنشــائية باملشــروع بسالســة ويســر. وفــي 
ينايــر 2018 قامــت الشــركة بتعيــن شــركة إتينيــرا غنتــوت “Itinera - Ghantoot JV” مقــاول رئيســي للمشــروع رســمياً، وهــو 
مشــروع مشــترك بــن إتينيــرا "Itinera" واحــدة مــن أكبــر شــركات البنــاء فــي إيطاليــا، وغنتــوت "Ghantoot" واحــدة مــن شــركات 

البنــاء الرائــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وذات اخلبــرة العريضــة فــي ســوق أبوظبــي واإلمــارات بشــكٍل عــام.

مت االنتهــاء مــن أعمــال األساســات للمشــروع فــي مطلــع عــام 2018 بوضــع مــا يزيــد عــن 200,000 متــر مكعــب أساســات 
خرســانية، إضافــًة الــى بنــاء بعــض أقســام الهيــكل الرئيســي للمشــروع للوصــول الــى الطابــق العلــوي بنهايــة عــام 2018. تعمــل 
ــى  ــر القائمــة عل ــى اســتمرارية أعمــال التطوي ــراج فــي موقــع املشــروع بشــكٍل منتظــم للمســاعدة فــي احلفــاظ عل 16 رافعــة أب

ذلــك النحــو، إضافــًة الــى ذلــك يضــم املشــروع قرابــة 4,800 شــخص مــن العمــال واملوظفــن فــي أرض املشــروع. ويقــدر البرنامــج 
اإلنشــائي للمشــروع 36 شــهراً يُســتهدف بــأن يكتمــل بنهايــة عــام 2020.

 عالوًة على ذلك، قد مت اكتمال كافة التصميمات واحلصول على كافة املوافقات الالزمة حتى تاريخه.
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التأجير

جــاري العمــل علــى تأجيــر املســاحات وفــق برنامــج التأجيــر الشــامل محــرزاً تقــدم حســب اجلــدول الزمنــي املعــد لذلــك. مــن 
املؤكــد بــأن تتســم مجموعــة املســتأجرين فــي املشــروع بتــوازن مســتدام بــن العالمــات التجاريــة احملليــة واإلقليميــة والعامليــة. 
ســيتم الترحيــب بالــزوار لتجربــة تبضــع ذات مــذاق عاملــي مــن خــالل أســماء وعالمــات جتاريــة رنانــة، تشــمل فيرجــن ميغاســتور 
"Virgin Megastore"، هــوم ســنتر "Home Centre"، ســنتربوينت "Centrepoint"، أديــداس "Adidas"، إياتالــي "Eataly"، بــول 
"Paul" باإلضافــة إلــى العديــد مــن األســماء احملليــة واإلقليميــة األخــرى. ومــن األمــور اجلوهريــة فــي هــذا النجــاح اتفاقيــات 
 "Majid Al Futtaim" الشــراكة مــع باقــة مــن املجموعــات املتميــزة فــي قطاعــي التجزئــة والضيافــة، مبــا فــي ذلــك ماجــد الفطيــم
ومجموعــة الندمــارك "Landmark Group" ومجموعــة أزاديــا "Azadea Group" ودبــي القابضــة "Dubai Holding" وكارفــور 

."Carrefour"

قــد أصبــح عــرض رمي مــول الترفيهــي الشــامل ممكنــاً مــن خــالل توقيــع شــراكات اســتثنائية. فــي عــام 2017 أعلــن رمي مــول عــن 
شــراكته مــع ماجــد الفطيــم للعــروض الترفيهيــة، وباألحــرى حديقــة ثلــج ســنو بــارك أبوظبــي “Snow Park Abu Dhabi” املُنتظــرة 
بشــغف والتــي تُعــد أول متنــزه ثلجــي داخلــي مســتقل فــي املنطقــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، سيســتضيف رمي مــول ســينمات بتقنيــة 
فــي أو اكــس "VOX Cinemas" احلائــزة علــى جوائــز تصاميــم اجليــل املقبــل مبــا فــي ذلــك شاشــات ماكــس ضخمــة التصميــم  
"MAX Screens" ومســرح الطعــام الفاخــر مــن رودس، وفــي أو أكــس األطفــال "VOX Kids" املخصصــة لصغــار الســن، وكذلــك 

كوكــب اخليــال "Magic Planet" أكثــر وســائل الترفيــه العائليــة تشــويقاً باملنطقــة.

نبذة عن متويل املشروع

تقــدر التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع 1.2 مليــار دوالر أمريكــي. يتــم متويــل مبلــغ 457 مليــون دوالر أمريكــي باســتخدام تســهيالت 
ائتمانيــة، كمــا ســيتم متويــل مبلــغ 757 مليــون دوالر أمريكــي مــن مشــاركات املســاهمن املختلفــة والتــي بالفعــل قــد مت متويــل 

جــزءاً منهــا.

ارتفعــت التزامــات يوبــاك فــي املشــروع - املُفصــح عنهــا ســابًقا بقيمــة 225 مليــون دوالر أمريكــي - اعتبــاراً مــن فبرايــر 2018 
وقــد تصــل التزامــات يوبــاك فــي املشــروع نحــو 428 مليــون دوالر أمريكــي وفًقــا للتفصيــل التالــي:

االستثمار في رأس املال مببلغ 21 مليون دوالر أمريكي، ما يعادل 10 % تقريباً في رأس مال املشروع.	 

ارتفــع إجمالــي الديــن فــي املشــروع مــن 204 مليــون دوالر أمريكــي وقــد يصــل الــى 407 مليــون دوالر أمريكــي فــي إطــار ســند 	 
قــرض قابــل للتحويــل، وستســتوفى هــذه االلتزامــات عــن طريــق االســتثمارات النقديــة املختلفــة فــي املشــروع مبــا فــي ذلــك 
النقــد النــاجت مــن العمليــات التشــغيلية القائمــة، والتمويــل املصرفــي ومــن خــالل وســائل متويــل أخــرى ستشــمل واحــدة أو 

أكثر من زيادة رأس املال. 

كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 قامــت يوبــاك بتمويــل مبلــغ 127 مليــون دوالر أمريكــي تقريبــاً فــي املشــروع، مشــتماًل علــى 4 ماليــن 
دوالر أمريكــي كحقــوق ملكيــة )اســتثمار فــي رأس املــال( ومبلــغ 123 مليــون دوالر أمريكــي ديــن فــي املشــروع )قابــل للتحويــل(.

ســيتم اســتخدام اســتثمار يوبــاك لدعــم املصروفــات املتعلقــة باملشــروع وتكاليــف اإلنشــاء. فــي الوقــت احلالــي تبلــغ حصــة يوبــاك 
فــي رأس مــال املشــروع 2.1 % والتــي ينبغــي بــأن ترتفــع تدريجيــاً إلــى نحــو 10 % عنــد إمتــام التزاماتهــا فــي رأس مــال املشــروع.

25 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



تاريخ انتهاء املشروع التقديري

برنامــج أعمــال اإلنشــاء والتطويــر املقــدر للمشــروع هــو 36 شــهر )يشــمل فتــرة اإلنشــاء وفتــرة مــا قبــل االفتتــاح(، قــد بــدأت أثنــاء 
الربــع الرابــع مــن عــام 2017، ليكــون موعــد االفتتــاح املتوقــع للمشــروع خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2020. 

من املتوقع أن يتم تنفيذ برنامج البناء وفقاً للجدول الزمني التالي:

نسبة اجناز األعمال باملشروع التاريخ )باألشهر من تاريخ االلتزام(
% 7 6

% 15 12

% 27 18

% 45 24

% 65 30

% 100 36

متطلبات التدفق النقدي لكل مرحلة

ســيتم اســتخدام املتطلبــات النقديــة لســداد التكاليــف اإلنشــائية واملصروفــات ذات الصلــة باملشــروع، والتــي هــي ضمــن التزامــات 
يوبــاك االســتثمارية فــي املشــروع. كمــا ســيتم اســتخدام مبالــغ التمويــل بشــكل متناســب لتغطيــة جــزًء مــن التكاليــف اإلنشــائية 

للمشــروع وفــق اجلــدول الزمنــي لإلنشــاء علــى مــدار مــدة املشــروع.

افتراضات املشروع

95 %95 %95 %93 %90 %نسبة اإلشغال املتوقعة

اإليرادات املتوقعة
السنة اخلامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى)مليون دوالر أمريكي(

125136146151158اإليرادات

مشروع تشغيل وإدارة وتطوير مواقف السيارات مببنى الركاب رقم 4 في مطار الكويت الدولي: . 2

أبرمــت يوبــاك بتاريــخ 25 نوفمبــر 2018 عقــد امتيــاز مدتــه خمــس ســنوات بقيمــة إجماليــة 5.352 مليــون دينــار كويتــي مــن أجــل 
تشــغيل وإدارة وتطويــر مواقــف الســيارات مببنــى الــركاب رقــم 4 فــي مطــار الكويــت الدولــي )"املشــروع"(، وقــد مت توقيــع العقــود 
مباشــرًة مــع مؤسســة مطــار انشــيون الدولــي )انشــيون(، املُشــغل الكــوري ملبنــى الــركاب رقــم 4 مبوجــب اتفاقيــة التشــغيل واإلدارة 

املبرمــة مباشــرًة بــن انشــيون واإلدارة العامــة للطيــران املدنــي. 

مبوجــب الشــروط التعاقديــة، ســتقوم يوبــاك بــإدارة مواقــف ســيارات مبنــى الــركاب رقــم 4 واملرافــق التابعــة لــه. كمــا ســتقوم 
يوبــاك بالعمــل علــى تركيــب نظــام مواقــف ســيارات متكامــل يعتمــد علــى أحــدث التقنيــات إلدارة مواقــف الســيارات متضمنــاً 

مزايــا رئيســية كخاصيــة التعــرف علــى لوحــات املركبــات ومحطــات الدفــع املســبق اآللــي.

عــالوًة علــى إدارة وتشــغيل مواقــف الســيارات، ســتقوم يوبــاك أيضــاً بتوفيــر اخلدمــات املســاندة مثــل أعمــال الصيانــة واألمــن 
وحتصيــل إيــرادات املشــروع وغيرهــا مــن اخلدمــات ذات الصلــة واملنوطــة بــإدارة وتشــغيل املشــروع. إن إجمالــي عــدد مواقــف 
ــر إضافــًة  ــى 1,800 موقــف مخصــص خلدمــات املــدى القصي ــل، مشــتماًل عل الســيارات فــي هــذا املشــروع 2,457 موقــف مظل

الــى 657 موقــف مخصــص خلدمــات املــدى الطويــل.

ــل  ــا فــي أغســطس 2018 وتعم ــدأت عملياته ــي ب ــة الت ــة الكويتي ــى املخصــص للخطــوط اجلوي ــم 4 املبن ــركاب رق ــى ال ــد مبن يع
ــة  ــل اخلطــوط اجلوي ــركاب رقــم 4. متث ــى ال ــركاب الرئيســي رقــم 1 الــى مبن ــى ال ــى نقــل جميــع رحالتهــا مــن مبن ــاً عل تدريجي
الكويتيــة 30 % تقريبــاً مــن إجمالــي حركــة الــركاب فــي دولــة الكويــت، وتعــد الناقــل اجلــوي الرابــط للعديــد مــن الوجهــات 
اإلقليميــة والدوليــة كــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي وشــبه القــارة الهنديــة وآســيا وأوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. 
ومــن املتوقــع أن يســاهم نقــل رحــالت اخلطــوط اجلويــة الكويتيــة الــى مبنــى الــركاب رقــم 4 فــي تســهيل حركــة املــرور وتقليــل 

ــركاب الرئيســي رقــم 1.   ــى ال االزدحــام فــي مبن

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.26



إدارة املخاطر
تتــم إدارة املخاطــر املتأصلــة فــي أنشــطة الشــركة وشــركاتها التابعــة بطريقــة منظمــة ومنهجيــة مــن خــالل تطبيــق سياســة إلدارة 
املخاطــر. يقــوم مجلــس إدارة الشــركة باإلشــراف علــى أنشــطة إدارة املخاطــر وذلــك بدعــم مــن جلنــة إدارة املخاطــر والتدقيــق 
التابعــة ملجلــس اإلدارة. تقــوم إدارة املخاطــر واملراجعــة الداخليــة للشــركة مبســاعدة اإلدارة التنفيذيــة فــي التحكــم فــي املخاطــر 

اإلجماليــة للشــركة وإدارتهــا بفعاليــة.

تتضمــن إدارة املخاطــر دراســة وحتليــل جميــع أنــواع املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا املجموعــة مــن أجــل قيــاس املخاطــر احملتملة. 
باإلضافــة إلــى تطويــر خطــة لتخفيــض آثــار هــذه املخاطــر ملســاعدة املجموعــة علــى حتقيــق أهدافهــا ومواصلة أعمالهــا بنجاح.

تعــد إدارة املخاطــر مــن األنشــطة املســتمرة، والتــي يقــوم بهــا كل مــن مجلــس اإلدارة وجلنــة املخاطــر والتدقيــق واإلدارة التنفيذيــة 
واملوظفــن. وتعتمــد املنهجيــة املتبعــة فــي إدارة املخاطــر علــى وضــع مجموعــة مــن اخلطــوات تتضمــن حتديــد وحتليــل وتقييــم 
واالســتجابة إلــى ومتابعــة مصــادر اخلطــر واألحــداث التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى الشــركة املصــدرة األمــر الــذي يحقــق 

بنجــاح أهــداف الشــركة ويجنبهــا أي أحــداث غيــر متوقعــة. وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم النقــاط املتعلقــة بــإدارة املخاطــر: 

 	 )ERM( وضع ونشر رؤية املؤسسة إلدارة املخاطر املؤسسية
o  العمــل مــع اجلهــات املفوضــة مــن اإلدارة العليــا لتعريــف املخاطــر ولتحديــد الــدور املناســب إلدارة املخاطــر داخــل

املؤسســة.
o .مساعدة اإلدارة العليا في التعريف بالدور اخلاص بإدارة املخاطر املؤسسية
 	.)ERM( حتديد وتنفيذ األسس اخلاصة بإدارة املخاطر املؤسسية
o .مساعدة اإلدارة العليا في دمج إدارة املخاطر مع عملية اإلدارة االستراتيجية للشركة
o .تطوير وتوصيل سياسات وحدود إدارة املخاطر على النحو الذي وافقت عليه جلنة إدارة املخاطر والتدقيق
o  .التأكــد مــن حتديــد الثغــرات واملخاطــر والتداخــالت التــي قــد تتطلــب حلــول لضمــان التعامــل مــع املخاطــر ذات األولويــة

باإلضافــة إلــى مراقبــة اإلجــراءات التــي مت التخطيــط لهــا لســد هــذه الثغــرات وتوضيــح التداخــالت، والتنســيق مــع 
جلنــة إدارة املخاطــر والتدقيــق )BRAC( حســب مــا تقتضيــه الظــروف.

o :العمل مع املدراء التنفيذين لتأسيس بيئة رقابية مسئولة عن
مراقبة املخاطر في املؤسسة.. 1
االشراف على سياسات إدارة املخاطر وحدودها وتنفيذها.. 2
ترسيخ وسائل االنضباط لسد الثغرات في إمكانات إدارة املخاطر. . 3
التأكد من أن األمور املرتبطة بإدارة املخاطر املؤسسية يتم إدارتها بفعالية.. 4

o .مساعدة جلنة إدارة املخاطر والتدقيق في مراقبة املخاطر احلرجة املتعلقة باملؤسسة
وضع أسس الستخدام أدوات وتقنيات إدارة املخاطر املؤسسية )ERM( املناسبة.	 
o  وضــع أطــر حتــدد املخاطــر املشــتركة، التــي مــن شــأنها تســهيل جمــع البيانــات وحتليلهــا وتبــادل البيانــات املرتبطــة بــإدارة

املخاطــر وإدارة املعلومات.
o  التحقــق مــن صحــة أســاليب قيــاس املخاطــر للتأكــد مــن ســالمة البيانــات التــي مت وضعهــا أو صحــة التقاريــر الصــادرة

مــن إدارة املخاطــر.
o .تبادل أفضل املمارسات املتعلقة بإدارة املخاطر عبر الشركة
تقييــم املخاطــر علــى مســتوى املؤسســة ورصــد القــدرات املؤسســية فــي إدارة املخاطــر ذات األولويــة فــي كافــة قطاعــات 	 

الشــركة.
ــى مســتوى كافــة 	  ــي للمخاطــر عل ــى تقييــم كل تطبيــق عمليــات تقييــم املخاطــر فــي كافــة قطاعــات املؤسســة للحصــول عل

قطاعــات الشــركة.
عمــل تقييمــات دوريــة علــى مســتوى الشــركة ككل لسياســات إدارة املخاطــر وطــرق إعــداد التقاريــر ونظــم حتديــد الثغــرات 	 

الكبيــرة فــي قــدرات الشــركة علــى إدارة املخاطــر احلرجــة.
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العمــل مــع األقســام الرئيســية واالقســام املســاندة بصــورة مســتمرة إلنشــاء وصيانــة وحتســن قــدرات إدارة املخاطــر علــى 	 
نطــاق الشــركة.

التشــاور مــع ومســاعدة مديــري اإلدارات الرئيســية كلمــا تطلــب األمــر خــالل تقييمهــم للمخاطــر وصياغــة اإلجــراءات 	 
ــع املخاطــر. ــل م ــة للتعام املطلوب

إعطاء تدريبات ودورات تعليمية متعلقة بإدارة املخاطر من وقت آلخر.	 
تعزيز الوعي باملخاطر في جميع أقسام وإدارات الشركة.	 
احلفــاظ علــى ســجل إلدارة املخاطــر ألقســام الشــركة املختلفــة والتأكــد مــن أنــه مت حتديــد املخاطــر وتصنيــف املخاطــر علــى 	 

حســب االقســام املســئولة عــن التعامــل معها.
عمل مراجعات دورية ألنشطة مراقبة املخاطر وتقدمي مقترحات لتحسن نظام إدارة املخاطر وتدفق املعلومات.	 

 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.28



قواعد احلوكمة 
ــع  ــة ش.م.ك.ع. م ــات اجلوي ــل شــركة املشــاريع املتحــدة للخدم ــة مــن قب ــة الشــركات املتبع ــق القواعــد األساســية حلوكم تتواف
متطلبــات الكتــاب اخلامــس عشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة املعدلــة للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 )"الالئحــة التنفيذيــة"(، وفيمــا 

يلــي ملخــص لتلــك القواعــد: 

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة

يتألــف مجلــس إدارة شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة ش.م.ك.ع. مــن خمســة أعضــاء بالتناســب مــع حجــم وطبيعــة 
نشــاط الشــركة، جميعهــم يتمتــع بالتنــوع فــي اخلبــرات العلميــة واملهنيــة واملهــارات املتخصصــة وكذلــك مبعرفــة القوانــن 
واألنظمــة ذات العالقــة وحقــوق وواجبــات مجلــس اإلدارة. ويتــم انتخابهــم وفــق أحــكام عقــد التأســيس والنظــام األساســي 
للشــركة، ويتــم تشــكيل أعضــاء اللجــان املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة علــى ضــوء مؤهالتهــم العلميــة وخبراتهــم املهنيــة بالتوافــق 

مــع املهــام واملســئوليات املنوطــة بهــم.

ــون الشــركات  ــس إدارة الشــركة مبــا يتفــق مــع قان ــة اجتماعــات مجل ينظــم عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة عملي
ــث  ــس اإلدارة بتحدي ــوم أمــن ســر مجل ــس اإلدارة فــي ســجل خــاص ويق ــم تســجيل اجتماعــات مجل ــة. ويت والالئحــة التنفيذي
الســجل وتبويــب وحفــظ محاضــر االجتماعــات فــور االنعقــاد، وتعــد ضمــن مهامــه ومســئولياته املعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام واملسئوليات

اعتمــدت الشــركة مجموعــة مـــن اللوائــح والسياســات الداخليــة بالتوافــق مـــع الكتــاب اخلامـــس عشـــر )حوكمــة الشــركات( مـــن 
ــام ومســؤوليات  ــل مه ــاق عمــل معتمــد يحــدد بالتفصي ــون رقــم 7 لســنة 2010، تتضمــن سياســة وميث ــة للقان الالئحــة التنفيذي
وواجبــات وكافــة األمــور املتعلقــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وتقــوم بتحديــد الســلطات والصالحيــات التــي يتــم 
ــي إطــار وثيقــة رســمية حتــدد تفاصيــل تلــك الســلطات والصالحيــات  ــن مجلـــس اإلدارة إلــى اإلدارة التنفيذيــة فـ تفويضهــا مـ

ومدتهــا وفيمــا يلــي بعــض املهــام واملســؤوليات املشــار إليهــا علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر:

مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة:

اعتماد األهداف االستراتيجية واخلطط والسياسات الهامة للشركة.	 
إقرار امليزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية والسنوية.	 
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، ومتلك األصول والتصرف بها.	 
متابعة أداء الشركة من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة الدورية ومتابعة نتائج اللجان املنبثقة عنه.	 
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.	 
التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن احترام األنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها.	 
ضمــان دقــة وســالمة البيانــات واملعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمــل اإلفصــاح والشــفافية 	 

املعمــول بهــا.
إرســاء قنــوات اتصــال فعالــة تتيــح ملســاهمي الشــركة االطــالع بشــكل مســتمر ودوري علــى التقاريــر املاليــة للشــركة 	 

الدوريــة. واإلفصاحــات 
وضع نظام حوكمة خاص بالشركة واالشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند احلاجة.	 
متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية.	 
تشــكيل جلــان منبثقــة عــن املجلــس وفــق ميثــاق يوضــح مســئوليات اللجنــة وصالحيتهــا ومدتهــا وكيفيــة رقابــة مجلــس اإلدارة 	 

. عليها
التأكـــد مـــن أن السياســـات واللوائـــح املعتمـــدة للشـــركة تتســـم بالشـفافية والوضـوح مبـــا يتيـح عمليـة اتخـاذ القـرار وحتقيـق 	 

مبـــادئ احلوكمـــة الرشـــيدة، والفصـــل فـــي الســـلطات والصالحيـــات بيـن كل مـن مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة.
الرقابة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من اتباع السياسات واللوائح املعتمدة.	 
وضع كافة السياسات واللوائح لتنظيم العمليات واملمارسات بكافة أنواعها.	 
التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية املعمول بها في الشركة والشركات التابعة لها.	 
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مهام ومسئوليات رئيس مجلس اإلدارة:

التأكد من قيام مجلس اإلدارة مبناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب.	 
تشجيع جميع أعضاء مجلس اإلدارة على املشاركة بشكل كلي وفعال.	 
متثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه النظام األساسي للشركة.	 
ضمان التواصل الفعلي مع املساهمن وايصال آراءهم الى املجلس.	 
تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بن كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 
خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر.	 

مهام ومسئوليات اإلدارة التنفيذية:

تنفيذ االستراتيجية واخلطة السنوية املعتمدة للشركة.	 
العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح واألنظمة الداخلية للشركة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.	 
اعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشأن التقدم احملرز في نشاط الشركة.	 
وضع نظام محاسبي متكامل وإعداد القوائم املالية وفقاً ملعايير احملاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة.	 
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضاًل عن إدارة موارد الشركة بالشكل األمثل.	 
املشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.	 
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها.	 

جلان مجلس اإلدارة

مت تشــكيل جلــان منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة تعمــل علــى متكــن مجلــس اإلدارة مــن تأديــة مهامــه بشــكل فعــال مــن خــالل تقاريــر 
وتوصيــات تلــك اللجــان كاًل فــي ضــوء املهــام واملســئوليات املنوطــة بــه.

جلنة إدارة املخاطر والتدقيقأ. 

أعضاء جلنة إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي

تصنيف العضو مبجلس اإلدارة صفة العضو باللجنة االسم 
عضو غير تنفيذيرئيس جلنة إدارة املخاطر والتدقيقحسن بسام احلوري
عضو غير تنفيذيعضو جلنة إدارة املخاطر والتدقيقماجد عيسى العجيل

عضو مستقل عضو جلنة إدارة املخاطر والتدقيقزهير عبد احملسن الزامل

مهام ومسؤوليات جلنة إدارة املخاطر والتدقيق على سبيل املثال:

مراجعـــة البيانات املالية الدورية قبل عرضها علـــى مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشـــأنها ملجلس اإلدارة، وذلـــك 	 
بهـــدف ضمان عدالة وشـــفافية التقارير املالية. 

رفــع التوصيــة ملجلــس اإلدارة بشــأن تعيــن وإعــادة تعيــن مراقبــي احلســابات اخلارجيــن أو تغييرهــم وحتديــد أتعابهــم، 	 
والتأكــد مــن اســتقالليتهم.

متابعـــة أعمـــال مراقبـــي احلسابات اخلارجييـــن، والتأكد مـــن عـــدم قيامهـــم بتقديـــم خدمـــات إلـــى الشـــركة عـدا اخلدمـات 	 
التـــي تقتضيهـــا مهنـة التدقيـق.

دراسة مالحظات مراقبي احلسابات اخلارجين على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما مت في شأنها.	 
دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة.	 
تقييــم مــدى كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة املطبقــة داخــل الشــركة وإعــداد تقريــر يتضمــن رأي وتوصيــات اللجنــة فــي هــذا 	 

الشأن.
االشــراف الفنـــي علـــى إدارة التدقيـــق الداخلـــي فـــي الشـــركة مـــن أجـــل التحقـــق مـــن مـــدى فعاليتهـــا فـــي تنفيـــذ األعمال 	 

واملهمـــات احملـــددة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة.
التوصية بتعين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.	 
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مراجعة وإقرار خطط التدقيق املقترحة من املدقق الداخلي، وإبداء املالحظات عليها.	 
مراجعــة نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي، والتأكــد مــن أنــه قــد مت اتخــاذ االجــراءات التصحيحيــة الالزمة بشــأن املالحظات 	 

الــواردة فــي تلــك التقارير.
مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتأكد من أنه قد مت اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 
التأكد من التزام الشركة بالقوانن والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.	 
إعـــداد ومراجعـــة اســـتراتيجيات وسياســات إدارة املخاطـــر قبـــل اعتمادهــا مـــن مجلــس اإلدارة، والتأكــد مــن تنفيــذ هــذه 	 

ــركة. ــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشـ ــا تتناســب مـ االســتراتيجيات والسياســات، وأنهـ
ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.	 
 تقييــم نظــم وآليــات حتديــد وقيــاس ومتابعــة أنــواع املخاطــر املختلفــة التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة، وذلــك لتحديــد أوجــه 	 

القصــور بهــا. 
 مســـاعدة مجلـــس اإلدارة علـــى حتديـــد وتقييـــم مســـتوى املخاطـــر املقبـــول فـــي الشـــركة، والتأكـد مـن عـــدم جتـاوز الشـركة 	 

لهـــذا املســـتوى مـــن املخاطـــر بعـــد اعتمـاده مـن قبـــل مجلـس اإلدارة
 التأكد من استقاللية موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر. 	 
 التأكـــد مـــن أن موظفـــي إدارة املخاطـــر لديهـــم الفهـــم الكامـــل للمخاطـــر احمليطـــة بالشـــركة، والعمـــل علـــى زيـــادة وعـــي 	 

العامليـــن بثقافـــة إدارة املخاطـــر وإدراكهـــم لهـــا.
 إعــداد التقاريــر الدوريــة حــول طبيعــة املخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة، وتقــدمي هــذه التقاريــر إلــى مجلــس إدارة 	 

الشــركة.

جلنة الترشيحات واملكافآتب. 

أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت

تصنيف العضو مبجلس اإلدارة صفة العضو باللجنة االسم 
عضو مستقل رئيس جلنة الترشيحات واملكافاَتزهير عبد احملسن الزامل

عضو غير تنفيذيعضو جلنة الترشيحات واملكافاَتطارق إبراهيم املوسى
عضو تنفيذيعضو جلنة الترشيحات واملكافاَتنادية عبد اهلل عقيل

مهام جلنة الترشيحات واملكافآت:

رفـــع التوصيــة بشـــأن قبـــول الترشــيح وإعـــادة الترشــيح ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، مــع املراجعــة الســنوية 	 
لالحتياجــات املطلوبــة مـــن املهــارات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة.

وضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 
وضع توصيف وظيفي لأعضاء التنفيذين واألعضاء غير التنفيذين واألعضاء املستقلن.	 
التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل. 	 
إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

حصول أعضاء مجلس اإلدارة على املعلومات والبيانات

حتــرص الشــركة علــى تقــدمي واتاحــة كافــة املعلومــات والبيانــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة، لــذا اعتمــد مجلــس ادارة الشــركة مهــام 
ومســؤوليات أمــن ســر املجلــس والتــي تتضمــن توفيــر وتدفــق املعلومــات والبيانــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل دقيــق وفــي 
الوقــت املناســب. وكذلــك توافــر كافــة الوثائــق والتقاريــر ذات الصلــة بــأي أمــور يتــم إدراجهــا بجــدول األعمــال ويقــوم أمــن الســر 

بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بتلــك التقاريــر والوثائــق قبــل االجتماعــات بفتــرة كافيــة للدراســة واالطــالع .

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ــذي  ــة وال ــاق عمــل اللجن ــس اإلدارة باعتمــاد ميث ــام مجل ــة الترشــيحات واملكافــآت، قي ــام جلن ــره فــي مه ــا قــد مت ذك يضــاف مل
ــة. ــاب اخلامــس عشــر مــن الالئحــة التنفيذي ــه بالكت ــة مبــا يتفــق مــع املنصــوص علي ــام ومســئوليات اللجن يتضمــن مه
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ــد  ــة الشــركات، فق ــدة وقواعــد حوكم ــه املمارســات الرائ ــا نصــت علي ــاً مل ــر الشــفافية وفق ــى معايي ــاً مــن الشــركة بأعل والتزام
التزمــت الشــركة بإعــداد تقريــر مفصــل عــن كافــة املكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

ويشــمل نظــام املكافــآت اخلــاص بــاإلدارة التنفيذيــة املكونــات الرئيســية التاليــة: املكافــآت الثابتــة التي تكون مرتبطة باملســئوليات 
املســندة واملكافــآت املتغيــرة وهــي املكافــآت املمنوحــة بنــاء علــى األداء وحتقيــق أهــداف محــددة. وتقــوم اإلدارة املعنيــة وجلنــة 

املكافــآت مبراجعــة هــذه املكافــآت بشــكل ســنوي.

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير املالية

تقـــوم اإلدارة التنفيذيـــة بتقــدمي تعهــدات كتابيــة ملجلــس إدارة الشــركة بســالمة ونزاهــة البيانــات املاليــة وأنهــا تســتعرض كافــة 
اجلوانــب املاليــة للشــركة، ويتــم إعدادهــا وفــق معاييــر احملاســبة الدوليــة املعتمــدة. كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة  بــدوره بالتعهــد 
ملســـاهمي الشــــركة بســالمة ونزاهــة البيانــات املاليــة والتقاريــر ذات الصلــة بنشـــاط الشــركة، وذلـــك مـــن خــالل التقرير الســنوي 
املقـــدم للمســـاهمن بنهايـــة الســـنة املاليـــة. وتعـــد البيانات املالية والتقارير الصادرة عـــن الشـــركة املشـــار إليها سلفاً علـــى النحو 

التالــي:

البيانات املالية السنوية	 
البيانات املالية املرحلية 	 
مناذج اإلفصاح عن أرباح الشركة السنوية واملرحلية 	 
التقارير السنوية	 

 القاعدة اخلامسة: وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

تعــد إدارة املخاطــر أحــد االهتمامــات الرئيســية ملجلــس إدارة الشــركة. ويعتبــر التطويــر املســتمر والتطبيق الفعــال إلدارة املخاطر 
مــن أهــم األهــداف للوصــول الــى اســتقرار واســتمرارية النشــاط، فضــاًل عــن ان حتديــد املخاطــر ضمــن مســتويات مناســبة هــو 
أمــر بالــغ األهميــة ملواصلــة الشــركة جناحهــا. لذلــك فقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة تعيــن وحــدة مســتقلة إلدارة املخاطــر، إذ تقــوم 
هــذه الوحــدة برفــع تقاريرهــا الــى جلنــة املخاطــر وبدورهــا تقــوم جلنــة املخاطــر بدراســة هــذه التقاريــر ورفعهــا مــع توصيــات 

اللجنــة الــى مجلــس اإلدارة كــي يكــون علــى درايــة كاملــة باملخاطــر الرئيســية التــي قــد تواجــه الشــركة.

يضــاف ملــا قــد مت ذكــره بصــدد جلنــة إدارة املخاطــر قيــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد ميثــاق عمــل اللجنــة والــذي يتضمــن مهــام 
ومســئوليات اللجنــة مبــا يتفــق مــع املنصــوص عليــه بالكتــاب اخلامــس عشــر مــن الالئحــة التنفيذيــة حوكمــة الشــركات.

إن مجلــس اإلدارة مســئول كليــاً عــن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بالشــركة، لذلــك فقــد مت وضــع سياســات داخليــة وآليــات 
ولوائــح معمــول بهــا لضمــان الرقابــة الداخليــة بالشــركة، كمــا تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بالعمــل علــى مراجعــة ورصــد تطبيــق 
تلــك السياســات واللوائــح وإعــداد التقاريــر الالزمــة فــي هــذا الشــأن يتــم رفعهــا للجنــة التدقيــق الداخلــي بالشــركة، وبدورهــا 
تقــوم جلنــة التدقيــق الداخلــي بدراســة هــذه التقاريــر ورفعهــا ملجلــس اإلدارة، واجلديــر بالذكــر توافــر أنظمــة ضبــط ورقابــة 
داخليــة تغطــي كافــة األنشــطة بالشــركة وتعــزز ســالمة ودقــة وكفــاءة عملياتهــا، كمــا مت مراعــاة مبــادئ الضبــط الداخلــي لعمليــة 

الرقابــة املزدوجــة بالهيــكل التنظيمــي للشــركة. 

هــذا وقــد مت تعيــن مكتــب تدقيــق مســتقل معتمــد "ديلويــت وتــوش" للقيــام بتقييــم ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة وإعــداد 
تقريــر فــي هــذا الشــأن "تقريــر الرقابــة الداخليــة" ليتــم موافــاة الهيئــة بــه ســنوياً. كمــا ســتقوم الشــركة بتعيــن مكتــب تدقيــق 
آخــر مبراجعــة وتقييــم أداء إدارة التدقيــق الداخلــي بالشــركة كل ثــالث ســنوات عمــاًل باملــادة )6-9( بالكتــاب اخلامــس عشــر مــن 

الالئحــة التنفيذيــة حوكمــة الشــركات.

ــق  ــام التدقي ــد أســندت مه ــل ومســتقل، فق ــي بالشــركة بشــكل متكام ــق الداخل ــال التدقي ــق أعم ــى تطبي وحرصــت الشــركة عل
الداخلــي للشــركة األم بعــد موافقــة هيئــة أســواق املــال بتاريــخ 22 يونيــو 2016، حيــث أن الشــركة األم لديهــا إدارة تدقيــق 
داخلــي متكاملــة ومســتقلة تقــوم باملراجعــة والتدقيــق علــى كافــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وفــق معاييــر وخطــط تدقيــق متكاملــة 
ومعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، كمــا تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بإعــداد التقاريــر فــي هــذا الشــأن ويتــم تقدميهــا للجنــة التدقيــق 
ــع  ــس اإلدارة م ــى مجل ــا ال ــر لرفعه ــك التقاري ــل تل ــي بدراســة وحتلي ــق الداخل ــة التدقي ــوم جلن ــا تق ــي بالشــركة وبدوره الداخل

التوصيــات الالزمــة فــي هــذا الشــأن.
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القاعدة السادسة: تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية

عملــت الشــركة علــى وضــع ميثــاق عمــل معتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة يشــتمل علــى معاييــر ومحــددات للســلوك املهنــي والقيــم 
ــن واألطــراف األخــرى أصحــاب املصلحــة. ويعــزز  ــق بالعمــالء واملوردي ــا فيمــا يتعل ــة ســواء داخــل الشــركة او خارجه األخالقي
ميثــاق العمــل كافــة القيــم لــدى افــراد الشــركة جميعــاً متمثــاًل فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع موظفــي 
ــى وضــع وســمعة  ــة وغيرهــا حفاظــاً عل ــزام باملعاييــر واألنظمــة املوضوعــة فــي املمارســات التجاري ــى االلت الشــركة. مؤكــداً عل
الشــركة داخــل قطــاع األعمــال او بشــكل عــام، وحيــث يعــد فريــق العمــل أهــم أصــول الشــركة، فيتــم التأكــد باإلحاطــة مبضمــون 
ميثــاق العمــل مــن خــالل الــدورات التوعويــة ملوظفــي الشــركة. وقــد اشــتمل ميثــاق العمــل علــى بعــض اجلوانــب األخــرى مثــل 
العالقــة مــع الشــركاء ونزاهــة البيانــات املاليــة وأمــن املعلومــات وكيفيــة اإلبــالغ عــن أيــة ممارســات غيــر أخالقيــة حــال حدوثهــا، 

كمــا ينبغــي علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واملوظفــن االلتــزام بهــذا امليثــاق فــي كافــة مهــام عملهــم.

ــق اإلجــراءات املناســبة الكتشــاف  ــى ضمــان تطبي ــح تهــدف إل ــس إدارة الشــركة سياســة خاصــة بتعــارض املصال واعتمــد مجل
حــاالت تعــارض املصالــح اجلوهريــة والتعامــل معهــا بشــكل فعــال، والتأكــد بــأن مجلــس اإلدارة يقــوم بالتعامــل مــع حــاالت تعــارض 
املصالــح القائمــة واحملتملــة بشــكل ســليم وأن كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا مبــا يحقــق مصالــح الشــركة. وتعــد هــذه السياســة 
مبثابــة جــزء ال يتجــزأ مــن التــزام الشــركة الكامــل بالنزاهــة والعدالــة فــي التعامــل مــع أصحــاب املصالــح، كمــا تبــرز السياســة 
مفهــوم تعــارض املصالــح وأســس التعامــل وكيفيــة إدارة حــاالت تعــارض املصالــح مــن خــالل أمثلــة موضوعــة، واألطــراف التــي 
قــد تتعــارض مصاحلهــا مــع الشــركة ودور كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والتدقيــق الداخلــي فيمــا يخــص تعــارض 

املصالــح، وكذلــك اســتعرضت السياســة إجــراءات التعامــل مــع حــاالت تعــارض املصالــح وآليــة اإلفصــاح.

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت املناسب

اإلفصاح الدقيق يعـــد ركيـــزة أساســـية ملتابعـــة أنشـــطة الشـــركة وتقييـــم أدائهـــا علـــى مختلـــف األصعدة للمســـاهمن احلالييـــن 
واملســـتثمرين املرتقبيـــن واجلمهـــور، لذلـــك حرصـــت الشـــركة علـــى وضـــع سياســـة تتضمـــن القواعـــد واإلجراءات املطبقـة وآليـة 
اإلفصاح املتبعـــة إلمتام عمليـــة اإلفصاح بشـــكل دقيـــق وفـــي الوقـــت احملـــدد لهـــا مبـــا يتفـــق مـــع األحكام والقواعـــد املنصـــوص 

عليهـــا بالكتـــاب العاشـــر - اإلفصــاح والشـــفافية - مـــن الالئحــة التنفيذيــــة للقانــــون رقــــم 7 لســــنة 2010 وتعديالتهمــا. 

وضعــت الشــركة ســجاًل خاصــا بإفصاحــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وهــو متــاح لالطــالع عليــه مــن قبــل كافــة 
مســاهمي الشــركة دون أي رســوم او مقابــل، كمــا تقــوم الشــركة بتحديــث بيانــات الســجل بشــكل مســتمر مبــا يعكــس حقيقــة 

اوضــاع األطــراف ذات العالقــة.

وأنشــأت الشــركة وحــدة تنظــم شــئون املســتثمرين وهــي املســئولة عــن إتاحــة وتوفيــر البيانــات واملعلومــات والتقاريــر الالزمــة 
للمســتثمرين احملتملــن، وتتمتــع هــذه الوحــدة باالســتقاللية املناســبة مبــا يتيــح لهــا توفيــر البيانــات واملعلومــات والتقاريــر بشــكل 

دقيــق وفــي الوقــت املناســب، وذلــك مــن خــالل وســائل اإلفصــاح املتعــارف عليهــا ومنهــا املوقــع اإللكترونــي للشــركة.

وعملــت الشــركة علــى تطويــر تكنولوجيــا املعلومــات اخلــاص بهــا واالعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي عمليــة اإلفصــاح والتواصــل 
مــع املســاهمن واملســتثمرين وأصحــاب املصالــح، وذلــك مــن خــالل إنشــاء قســم خــاص علــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة "عالقــات 
املســتثمرين" يعــرض كافــة املعلومــات والبيانــات التــي تســاعد املســاهمن واملســتثمرين احلاليــن واحملتملــن علــى ممارســة 

حقوقهــم وتقييــم أداء الشــركة.

القاعدة الثامنة: احترام حقوق املساهمن

يتضمــن النظــام األساســي للشــركة واللوائــح والسياســات الداخليــة لإلجــراءات والضوابــط الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع 
املســاهمن حلقوقهــم مبــا يحقــق العدالــة واملســاواة، ومبــا ال يتعــارض مــع القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا والقــرارات والتعليمــات 
الصــادرة فــي هــذا الشــأن. كمــا يراعــى كافــة احلقــوق العامــة للمســاهمن كاًل علــى حــد ســواء دون متييــز ومبــا ال يضــر مبصالــح 

الشــركة أو يتعــارض مــع القانــون والالئحــة التنفيذيــة ومــا يصــدر عنهــا مــن تعليمــات وضوابــط رقابيــة منظمــة.

وملراعــاة الدقــة واملتابعــة املســتمرة للبيانــات اخلاصــة باملســاهمن، قامــت الشــركة بإنشــاء ســجل خــاص "ســجل املســاهمن" 
يحفــظ لــدى وكالــة املقاصــة "الشــركة الكويتيــة للمقاصــة" مقيــد بــه أســماء املســاهمن وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم ويتــم 
التأشــير فــي ســجل املســاهمن بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات املســجلة بــه، ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة 
املقاصــة تزويــده بالبيانــات اخلاصــة بــه، وكمــا يتــم التعامــل مــع البيانــات الــواردة فــي ســجل املســاهمن بأقصــى درجــات احلمايــة 

والســرية وفقــاً للقوانــن املعمــول بهــا.

33 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



يعــد مشــاركة املســاهمن فــي اجتماعــات اجلمعيــة العامــة للشــركة والتصويــت علــى قراراتهــا حقــاً اصيــاًل لكافــة املســاهمن، 
لذلــك حتــرص الشــركة دومــا علــى تشــجيع املســاهمن للمشــاركة والتصويــت باجتماعــات اجلمعيــة العامــة للشــركة مــن خــالل 
توجيــه الدعــوة الــى كافــة املســاهمن حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العامــة متضمنــاً جــدول األعمــال وموعــد ومــكان انعقــاد 
االجتمــاع، وإتاحــة املعلومــات والبيانــات املرتبطــة ببنــود جــدول األعمــال، وكذلــك املشــاركة الفعالــة ومناقشــة املوضوعــات 
ــون الشــركات. ــة لقان ــي حتددهــا الالئحــة التنفيذي ــة الشــروط والتعليمــات الت ــى جــدول األعمــال، ومبراعــاة كاف املدرجــة عل

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب املصالح

عملــت الشــركة بوضــع سياســة بشــأن أصحــاب املصالــح، تشــتمل علــى القواعــد واإلجــراءات التــي تكفــل احلمايــة واالعتــراف 
بحقــوق أصحــاب املصالــح مبراعــاة ملــا هــو مســتقر عليــه فــي القوانــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن والتعليمــات والضوابــط 

ــة املنظمــة. الرقابي

كمــا تعمــل الشــركة علــى تشــجيع أصحــاب املصالــح للمشــاركة فــي متابعــة أنشــطة الشــركة املختلفــة مــن خــالل إمكانيــة 
احلصــول علــى املعلومــات والبيانــات ذات الصلــة بأنشــطتهم، وتســهيل قيامهــم بإبــالغ مجلــس إدارة الشــركة بطــرق أمنــة عــن أيــة 

ممارســات غيــر ســليمة يتعرضــون لهــا مــن قبــل الشــركة إن وجــدت.

القاعدة العاشرة: تعزيز وحتسن األداء

يعــد التدريــب والتأهيــل املســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن األركان األساســية لقواعــد احلوكمــة الرشــيدة، 
حيــث يســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز أداء الشــركة، لذلــك قامــت الشــركة بوضــع آليــات ونظــم تتيــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة احلصــول علــى برامــج ودورات تدريبيــة ومؤمتــرات ذات صلــة بعمــل الشــركة تثقــل خبراتهــم ومهاراتهــم 

اإلداريــة والتنظيميــة.

عملــت الشــركة علــى وضــع نظــم وآليــات لتقييــم أداء مجلــس إدارة الشــركة ككل، وأداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
واللجــان املنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة، وذلــك بشــكل دوري مــن خــالل مجموعــة مؤشــرات ترتبــط مبــدى حتقيــق األهــداف 
ــوة واألوجــه الواجــب  ــى نقــاط الق ــة للوقــوف عل ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي االســتراتيجية للشــركة وتعكــس أداء كال مــن مجل

تطويرهــا مبــا ينعكــس علــى االحتياجــات التدريبيــة لأعــوام املقبلــة.

يعمــل مجلــس اإلدارة بشــكل مســتمر علــى خلــق القيــم املؤسســية )Value Creation( لــدى العاملــن بالشــركة مــن خــالل اإلجــراءات 
واآلليــات التــي تعمــل علــى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية وحتســن معــدالت األداء. كمــا تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تكنولوجية 
حديثــة تعمــل علــى تقييــم أداء العاملــن وفقــاً لنظــام اإلدارة باألهــداف )Management by Objectives( والتــي يتــم اعتمادهــا فــي 
بدايــة العــام لــكل موظــف مــن موظفــي الشــركة ويســتمر متابعــه إجنــاز تلــك األهــداف ومــدى حتقيقهــا علــى مــدار العــام. كمــا 
تؤمــن الشــركة بأهميــة تشــجيع املوظفــن علــى الســلوك اإليجابــي وتقديــر املجهــودات االســتثنائية للموظفــن املتميزيــن، كمــا 
تنتهــج الشــركة نظــم التقاريــر املتكاملــة بجميــع اإلدارات وتعمــل علــى تطويرهــا بشــكل مســتمر لتســاعد كل مــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي اتخــاذ القــرارات بشــكل منهجــي دقيــق.

القاعدة احلادية عشر: التركيز على أهمية املسئولية االجتماعية

ــق  ــاً واملســاهمة فــي حتقي ــزام بشــكل مســتمر بالتصــرف أخالقي ــدى الشــركة فــي االلت ــة ل ــل مفهــوم املســئولية االجتماعي يتمث
التنميــة املســتدامة للمجتمــع بوجــه عــام وللعاملــن بالشــركة بوجــه خــاص لذلــك وضعــت الشــركة سياســة داخليــة تهــدف 
الــى حتقيــق التــوازن بــن أهــداف الشــركة وأهــداف املجتمــع، كمــا تعكــس تلــك السياســة الهــدف بتطويــر الظــروف املعيشــية 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.

لــدى الشــركة برامــج وآليــات تبــرز جهــود الشــركة املبذولــة فــي مجــال العمــل االجتماعــي، منهــا اإلفصــاح عــن أهــداف املســئولية 
االجتماعيــة للعاملــن بالشــركة وخطــط عمــل املســئولية االجتماعيــة التــي تقدمهــا الشــركة مــن خــالل املوقــع اإللكترونــي 
والتقاريــر الدوريــة ذات الصلــة. وذلــك باإلضافــة الــى برامــج توعويــة للعاملــن بأهــداف املســئولية االجتماعيــة التــي تقــوم بهــا 

الشــركة وتســليط الضــوء علــى القضايــا التــي تســاهم الشــركة بتطويرهــا اجتماعيــاً. 

وحتــرص يوبــاك علــى دعــم جهــود املســئولية االجتماعيــة مبــا يتماشــى مــع التوجــه االســتراتيجي للشــركة واحتياجــات املجتمــع. 
وفــي هــذا الســياق فــإن الشــركة ملتزمــة بتبنــي املبــادرات املناســبة واملالئمــة، ســواء كانــت لدعــم البيئــة، الفعاليــات اخليريــة، أو 

املجتمــع احمللــي، وذلــك مــن أجــل ضمــان حتقيــق أفضــل منفعــة لــكل مــن يوبــاك واملجتمــع علــى حــد ســواء. 
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إدارة الشركة
مجلس اإلدارة 

يتولــى إدارة شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة أشــخاص تنتخبهــم اجلمعيــة العامــة 
بالتصويــت الســري. تكــون العضويــة فــي مجلــس اإلدارة ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد. وملجلــس اإلدارة أوســع الســلطات 
إلدارة الشــركة والقيــام بجميــع األعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــاً ألغراضهــا، وال يحــد مــن هــذه الســلطة إال مــا نــص 

عليــه القانــون أو النظــام األساســي أو قــرارات اجلمعيــة العامــة. 

يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الواحــدة، بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه ويجتمــع أيضــاً بنــاء علــى 
طلــب كتابــي مــن عضويــن علــى األقــل وال يكــون اجتمــاع مجلــس اإلدارة صحيحــاً إال إذا حضــره نصــف عــدد األعضــاء علــى 
أال يقــل عــدد احلاضريــن عــن ثالثــة أعضــاء. ويجــوز االجتمــاع باســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة. ويجــوز اتخــاذ قــرارات 
بالتمريــر مبوافقــة جميــع أعضــاء املجلــس. فيمــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، ونســبة املســاهمة وعــدد األســهم 

اململوكــة فــي رأس مــال الشــركة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018:

نسبة املساهمة عدد األسهم اململوكة املنصباالسم
0.069 %90,909رئيس مجلس اإلدارةطارق ابراهيم املوسى

0.069 %90,909نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذينادية عبد اهلل عقيل

0.069 %90,909عضو مجلس اإلدارةحسن بسام احلوري

0.074 %96,969عضو مجلس اإلدارةزهير عبد احملسن الزامل

0.101 %133,333عضو مجلس اإلدارةماجد عيسى العجيل

وفيما يلي نبذة موجزة عن السيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة:

طارق ابراهيم املوسى 
رئيس مجلس اإلدارة

)BNRC( عضو جلنة املكافآت والترشيحات
تاريخ االنتخاب: أبريل 2018

يشــغل الســيد طــارق املوســى منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة. كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
م أحــدث احللــول العمليــة  التنفيــذي لشــركة املعــادن والصناعــات التحويليــة )MRC(. وهــي شــركة تختــص بــإدارة النفايــات، وتَُقــدِّ
واألكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة للتحكــم فــي التعقيــدات التــي قــد تواجــه صناعــة إدارة النفايــات املســؤولة، كمــا شــغل املوســى 

قبيــل ذلــك عــدد مــن املناصــب التنفيذيــة داخــل شــركة أجيليتــي، وعمــل أخيــراً مديــراً تنفيذيــاً للبرامــج االســتراتيجية.

الســيد طــارق املوســى حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلعــالم وِعلــم االجتمــاع مــن جامعــة إيفانســفيل، بواليــة إنديانــا 
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.

نادية عبداهلل عقيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

)BNRC( عضو تنفيذي في جلنة املكافآت والترشيحات
تاريخ االنتخاب: أبريل 2018

تشــغل الســيدة ناديــة عقيــل منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للشــركة، هــي مســؤولة عــن إدارة عمليــات 
الشــركة فــي دولــة الكويــت. وقــد انضمــت الســيدة ناديــة عقيــل إلــى يوبــاك فــي عــام 2012 بعــد أن تقلــدت عــدة مناصــب هامــة 
فــي فريــق االســتثمار والتطويــر املؤسســي بشــركة أجيليتــي. كمــا تشــغل الســيدة ناديــة عقيــل أيضــاً منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة لشــركة رويــال أفيشــن التابعــة لشــركة يوبــاك. وقــد قامــت عقيــل عبــر دورهــا القيــادي بإحيــاء البنيــة الداخليــة للشــركة 
وعملياتهــا، فيمــا تقــوم حاليــاً بقيــادة مبــادرات تطويــر األعمــال واإلشــراف علــى اخلدمــات املشــتركة مثــل التمويــل والتشــغيل 

والتســويق وغيرهــا.

الســيدة ناديــة عقيــل حاصلــة علــى درجــة املاجســتير فــي الشــؤون الدوليــة والعامــة بتخصــص املــال واألعمــال مــن جامعــة 
كولومبيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، ونالــت شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة جــورج تــاون فــي واشــنطن العاصمــة. ناديــة هــي 

أيضــا عضــو فــي منظمــة الرؤســاء الشــباب )YPO( فــرع الكويــت.
35 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



حسن بسام احلوري
عضو غير تنفيذي

)BRAC(  رئيس جلنة املخاطر والتدقيق
تاريخ االنتخاب: أبريل 2018

يشــغل حســن احلــوري حاليــاً منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة لــكل مــن الشــركة الوطنيــة العقاريــة، وشــركة رويــال افيشــن كويــت 
)"الشــركة التابعــة ليوبــاك"( التــي تقــدم اخلدمــات الرئيســية املســاندة لعمليــات الطيــران العامــة. كمــا يشــغل احلــوري منصــب 
الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة ناشــيونال خلدمــات الطيــران )"نــاس"( وهــي مــزود رائــد خلدمــات املطــارات واخلدمــات اجلويــة فــي 
الشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة وأفريقيــا. إضافــة الــى ذلــك يشــغل حســن احلــوري منصــب مديــر فــي منظمــة الرؤســاء 
الشــباب ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وعضــو مجلــس إدارة نــادي خريجــي وارتــون فــي الشــرق األوســط، وقــد مت 
تكــرمي احلــوري مــن قبــل املنتــدى االقتصــادي العاملــي فــي دافــوس كقائــد عاملــي شــاب إلســهاماته فــي مجــال الطيــران وخدمــات 

املطــارات عــام 2014.

ــة  ــون إلدارة األعمــال التابعــة جلامع ــة وارت ــى درجــة املاجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كلي الســيد حســن احلــوري حاصــل عل
ــروت. ــة فــي بي ــة األمريكي ــوس مــن اجلامع ــى شــهادة البكالوري بنســلفانيا، كمــا حــاز عل

زهير عبد احملسن الزامل
عضو مستقل 

)BNRC(  رئيس جلنة الترشيحات واملكافاَت
)BRAC(  عضو في جلنة املخاطر والتدقيق

تاريخ االنتخاب: أبريل 2018
شــغل الســيد زهيــر الزامــل منصــب عضــو مجلــس إدارة يوبــاك منــذ عــام 2008 والعديــد مــن املناصــب الهامــة فــي اإلدارة العامــة 
للطيــران املدنــي )DGCA( علــى مــدار 30 عامــاً، ومؤخــراً نائبــاً للمديــر العــام إلدارة الطيــران املدنــي لشــؤون املطــار. كمــا عمــل 

مستشــاراً لشــركة ناشــيونال خلدمــات الطيــران )نــاس( منــذ عــام 2009 وحتــى عــام 2015.

ــرا  ــي ســانتا بارب ــا ف ــة كاليفورني ــة مــن جامع ــي الهندســة الكهربائي ــوس ف ــى درجــة البكالوري ــر الزامــل حاصــل عل الســيد زهي
)UCSB( بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ماجد عيسى العجيل
عضو غير تنفيذي 

)BRAC( عضو في جلنة املخاطر والتدقيق
تاريخ االنتخاب: أبريل 2018

يشــغل الســيد ماجــد العجيــل منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك برقــان منــذ عــام 2010. وأيضــاً منصــب رئيــس مجلــس إدارة 
احتــاد مصــارف الكويــت. وقــد شــغل العجيــل قبيــل عــام 2012 منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة يوبــاك ورئيســها 

التنفيــذي. 

السيد ماجد العجيل حاصل على درجتي البكالوريوس واملاجستير من اجلامعة الكاثوليكية األمريكية.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
عام 2018 ** )دينار كويتي (عام 2017 * )دينار كويتي(البيان

25,00025,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ــة فــي 31 ديســمبر  ــة املنتهي ــس اإلدارة عــن الســنة املالي ــى صــرف مكافــأة أعضــاء مجل ــس اإلدارة باملوافقــة عل * أوصــى مجل
2017 بقيمــة 25,000 د.ك )خمســة وعشــرون ألــف دينــار كويتــي ال غيــر( وذلــك فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 22 فبرايــر 
ــل  ــخ 24 أبري ــة للشــركة املنعقــدة بتاري ــة العادي ــة العمومي ــة فــي اجتمــاع اجلمعي ــى هــذه التوصي 2018. وقــد متــت املوافقــة عل

2018، وال يوجــد أي مزايــا عينيــة أخــرى مت تقدميهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة.

** مــن املتوقــع أن يتــم تقديــر املكافــأة اخلاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 بقيمــة 
25,000 د.ك )خمســة وعشــرون ألــف دينــار كويتــي ال غيــر(. وقــد يطــرأ تغييــر لهــذه القيمــة فــي توصيــة مجلــس اإلدارة اخلاصــة 
بهــذا الشــأن آنــذاك، وفــي جميــع األحــوال تخضــع توصيــة مجلــس اإلدارة ملوافقــة اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة للســنة املاليــة 

املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018.

تأكيد البيانات املالية 

متــت املوافقــة علــى البيانــات املاليــة املدققــة لأعــوام 2017 و2016 و2015 و2014 و2013 مــن قبــل اجتماعــات اجلمعيــة 
العموميــة العاديــة للشــركة فــي 24 ابريــل 2018 و11 مايــو 2017 و27 أبريــل 2016 و13 مايــو 2015 و12 مايــو 2014 علــى التوالــي، 
كمــا مت اعتمــاد البيانــات املاليــة املرحليــة للفتــرة املاليــة املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 مــن قبــل مجلــس اإلدارة وذلــك مبوجــب 
اجتمــاع مجلــس اإلدارة املنعقــد بتاريــخ 5 نوفمبــر 2018. وقــد مت إلــزام مجلــس إدارة الشــركة بتقــدمي النتائــج املاليــة للشــركة 

وفقــاً لقانــون الشــركات رقــم 2016/1 وتعديالتــه الالحقــة وقــد وافــق مجلــس اإلدارة علــى االطــالع بتلــك املســئولية.

وصف العقود املبرمة بن أعضاء مجلس اإلدارة مع الشركة أو أي من شركاتها التابعة 

متثــل هــذا البنــد املعامــالت التــي تتــم مــع األطــراف ذات العالقــة أي املســاهمون الرئيســيون والشــركات الزميلــة وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للشــركة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو ميارســون عليهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــراً 
ملموســاً. يتــم املوافقــة علــى سياســات تســعير وشــروط هــذه املعامــالت مــن قبــل إدارة املجموعــة. إن املعامــالت واألرصــدة مــع 

أطــراف ذات عالقــة هــي كمــا يلــي:

أطراف أخرى   بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع:
ذات عالقة 

التسعة أشهر 
املنتهية في 30 
سبتمبر 2017

التسعة أشهر 
املنتهية في 30 
سبتمبر 2018

الف دينار كويتي 
58.45713.22758.457إيرادات 

)272.366()230.765()272.366(تكاليف التشغيل
)14.623()23.966()14.623(مصروفات عمومية وإدارية 

-32.116-إيرادات أخرى 
2,143.2241,491.8302,143.224إيرادات فوائد

الشركة األم بيان املركز املالي املرحلي املكثف املجمع:  
الكبرى

أطراف أخرى 
ذات عالقة

كما في 30 
سبتمبر 2017

كما في 31 
ديسمبر 2017

كما في 30 
سبتمبر 2018

الف دينار كويتي 
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة  

-39.00143.878--)مدرجة ضمن مدينن وموجودات أخرى(
)385.400()309.697(366.607)205.471()179.929(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

قرض إلى طرف ذي عالقة 
43,143.71227,296.74730,022.44743,143.712-)مدرجة ضمن دائنن ومطلوبات أخرى(

-1,449.1981,449.198--موجودات مالية متاحة للبيع 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

1,322.904--1,322.904-خالل اإليرادات الشاملة األخرى
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عقود مبرمة مع الشركة املصدرة وحصل عن طريقها أي عضو مجلس إدارة على ربح شخصي

ال يوجــد اي عقــود مبرمــة بــن الشــركة املصــدرة وأعضــاء مجلــس اإلدارة قــد حتقــق ربحــاً شــخصياً ألي مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، وإن وجــدت فهــي فــي الســياق العــادي لأعمــال. 

اإلدارة التنفيذية

يقــوم علــى إدارة الشــركة فريــق إداري مســؤول عــن اإلشــراف اليومــي واملراقبــة ألعمــال الشــركة وخاصــة فيمــا يتعلــق بضمــان 
االلتــزام والتحكــم باملخاطــر واســتقاللية الوظائــف. كمــا تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بــأداء مهــام عديــدة منهــا مراجعــة وبحــث أي 
أفــكار أو مقترحــات ملجلــس اإلدارة، تنفيــذ كافــة سياســات وأنظمــة الشــركة الداخليــة واملعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، إعــداد 

تقاريــر دوريــة )ماليــة وغيــر ماليــة(، إعــداد أنظمــة تدقيــق داخلــي وإدارة املخاطــر والتأكــد مــن كفاءتهــا وكفايتهــا.

أعضاء اإلدارة التنفيذية:

إجمالي سنوات اخلبرة *عدد سنوات اخلبرة في الشركة *االسم
19 سنة7 سنواتنادية عبد اهلل عقيل

18 سنة7 سنواتحمد مال اهلل

17 سنة7 سنواتمصطفى سيف الدين

17 سنة4 سنواتسالي القط

19 سنة3 سنواتدانيا تيان

*  مت تدوير أرقام سنوات اخلبرة ألقرب سنة.

فيما يلي بيانات موجزة عن السيرة الذاتية لكل من أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية:

الرئيس التنفيذي  نادية عبد اهلل عقيل 

o  املؤهالت العلمية
درجــة املاجســتير فــي الشــئون الدوليــة والعامــة بتخصــص املــال واألعمــال عــام 2004 مــن جامعــة كولومبيــا فــي 	 

مدينــة نيويــورك.
درجة البكالوريوس في الشئون الدولية عام 1999 من جامعة جورج تاون في واشنطن.	 

o  اخلبرات
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي منــذ عــام 2012 وحتــى األن 	 شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات 	 

اجلوية ش.م.ك.ع.
مدير تنفيذي 2006 	 2012 	 شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.	 
مساعد بالقطاع املصرفي 2004 	 2006 - بنك سيتي جروب.	 
 	.)UNESCO( منسق مشروع 2001 - 2002 - منظمة األمم املتحدة
مساعد تنفيذ مشروع 1999 - 2000 - جيبسون دون اند كروتشر.	 

مدير عام العمليات حمد مال اهلل 

o املؤهالت العلمية
درجة البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية عام 2001 من جامعة سان مارتن في الواليات املتحدة.	 

o  اخلبرات
مدير عام العمليات منذ عام 2012 وحتى األن 	 شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.	 
مدير عام إدارة النقل 2009 	 2012 - شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.	 
مدير إدارة النقل 2003 	 2009 - شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.	 
مساعد مدير العمليات 2001 - 2002 - شركة نقل وجتارة املواشي ش.م.ك.ع.	 
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املدير املالي مصطفى سيف الدين 

o  املؤهالت العلمية
درجة البكالوريوس في التجارة عام 2000 من جامعة موهنالل سقاديا في الهند.	 

o  اخلبرات
مدير مالي أول منذ عام 2012 وحتى األن - شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.	 
مدير مالي 2003 	 2012 - شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.	 
محاسب 2002 	 2003 - شبكة أوربت شوتامي.	 

مدير املوارد البشرية سالي القط 

o  املؤهالت العلمية
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال عام 2001 من أكادميية السادات للعلوم اإلدارية في مصر.	 

o  اخلبرات
مدير املوارد البشرية منذ عام 2015 وحتى األن - شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.	 
مدير موارد بشرية إقليمي 2014 	 2015 - شركة أوركسل.	 
مدير موارد بشرية 2010 	 2014 - مستشفى بيت عبد اهلل لأطفال.	 
مسئول موارد بشرية وضمان جودة 2006 - 2010 - إبصار القابضة.	 
مدرب إدارة أعمال 2002 - 2005 - هيومن سوفت.	 

مدير اإلدارة القانونية دانيا تيان 

o املؤهالت العلمية
شهادة في احلقوق عام 2000 من جامعة احلكمة في لبنان.	 

o  اخلبرات
مدير اإلدارة القانونية منذ عام 2016 وحتى األن - شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.	 
مستشار قانوني 2015 	 2016 - مكتب ميسان لالستشارات القانونية.	 
مدير الفريق القانوني 2008 - 2015 	 املجموعة العملية القابضة.	 
محامي/شريك 1998 - 2008 - طرباي جميل وشركاه.	 
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الهيكل التنظيمي للشركة
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يوضــح الهيــكل التنظيمــي الســابق اإلدارات الرئيســية للشــركة فيمــا يتــرأس كل مديــر مــن اإلدارة التنفيذيــة أحــد إدارات الشــركة 
ــس  ــك حتــت إشــراف الرئي ــة للشــركة وذل ــال اليومي ــة وإدارة األعم ــذ خطــط اإلدارة التنفيذي ــى تنفي ــل عل ــي تعم الرئيســية الت

التنفيــذي للشــركة وفيمــا يلــي بيــان وصــف لــكل إدارة مــن إدارات الشــركة واملهــام اخلاصــة بهــا:

إدارة العملياتأ. 

إدارة العمليــات هــي اإلدارة املســؤولة عــن حســن ســير العمليــات فــي جميــع املرافــق التــي تديرهــا أو تشــغلها الشــركة باإلضافــة 
إلــى ضمــان اإلشــغال الكامــل للمســاحات التأجيريــة فــي مشــاريع الشــركة. إدارة العمليــات هــي املســئولة عــن االتــي:

وضــع وتنفيــذ سياســات وإجــراءات إدارة العمليــات وفقــاً ملعاييــر اجلــودة ISO:9001:2008 ومعاييــر الصحــة والســالمة املهنيــة 	 
OHSAS

 	.BOT ضمان تنفيذ االتفاقات التعاقدية مع املستثمرين وكذلك جميع عقود
حتقيق أعلى نسبة إشغال في املشروعات التي تديرها الشركة بالكامل.	 
إجراء جميع الصيانات الدورية والوقائية جلميع معدات الشركة اململوكة منها أو املؤجرة في جميع املواقع.	 
التواصل مع عمالء الشركة وإدارة العمالء والرد على االستفسارات واالقتراحات والشكاوى.	 
التأكــد مــن أن جميــع العقــود التــي تتــم مــع أطــراف خارجيــة تتــم وفقــاً ملعاييــر معتمــدة مــن الشــركة ووفقــاً ملتطلبــات العمــالء 	 

وكذلــك القوانــن والتعاقــدات املنظمــة األخرى. 
إدارة اخلدمــات املســاندة والتــي تشــمل إدارة املرافــق وإدارة النفايــات، وأعمــال التنظيــف، واألمــن والصيانــة وتكنولوجيــا 	 

املعلومــات.
توفيــر الصيانــة املفاجئــة والصيانــة الوقائيــة فــي جميــع املشــروعات التــي تديرهــا الشــركة مبــا فــي ذلــك املعــدات امليكانيكية 	 

والكهربائية.

إدارة تطوير األعمالب. 

ــى فــرص  ــي مــن خــالل احلصــول عل ــق النمــو املال ــة الســوقية للشــركة وحتقي ــر املكان ــى تطوي ــر األعمــال ال تهــدف إدارة تطوي
ــي: ــال هــي املســئولة عــن االت ــر األعم ــدة. إدارة تطوي اســتثمارية جدي

حتديد وحتليل وتطوير فرص استثمارية جديدة واملشاركة في تطبيق األهداف االستراتيجية للشركة في التوسع. 	 
ــة 	  ــة ومتابع ــى ظــروف الســوق احلالي ــم والواســع عل ــة مــع العمــالء الرئيســين للشــركة واالطــالع الدائ ــاء عالقــات متين بن

ــه.  تغيرات
متابعة العطاءات واملزايدات واملناقصات التي تناسب الشركة واملشاركة في حتقيق شروط العقد والتأكد من التسعير.	 
املساعدة في عمليات التسويق للتأكد من توافقها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.	 

اإلدارة املاليةت. 

اإلدارة املاليــة هــي اإلدارة املســؤولة عــن اإلشــراف علــى جميــع األنشــطة املاليــة والتجاريــة للشــركة مــع التأكــد مــن تســجيلها 
فــي الســجالت املاليــة بشــكل دقيــق لضمــان االمتثــال جلميــع املتطلبــات اخلاصــة بالقوانــن الكويتيــة واملعاييــر املاليــة الدوليــة. 

اإلدارة املاليــة مســئولة عــن االتــي:

اإلشراف على وضع امليزانية السنوية واخلطط طويلة األجل وذلك بالتوافق مع استراتيجية الشركة. 	 
تقييم األداء املالي للشركة عن طريق مقارنة امليزانية السنوية مع النفقات الفعلية.	 
التنســيق مــع املدققــن الداخليــن واخلارجيــن ملراجعــة احلســابات املاليــة ربــع ســنوياً وســنوياً وضمــان وجــود الســجالت 	 

املاليــة املناســبة بشــكل صحيــح.
ضمان االمتثال للوائح اخلاصة بهيئة أسواق املال وبورصة الكويت لأوراق املالية ووزارة التجارة والصناعة.	 
ضمان تطبيق معايير احملاسبة الدولية والسياسات واإلجراءات الرقابية الداخلية واخلارجية.	 
تنفيــذ ودراســة وحتليــل الســجالت احملاســبية والقوائــم املاليــة، والتقاريــر املاليــة األخــرى لتقييــم دقــة ومــدى اكتمــال وتوافــق 	 

تلــك التقاريــر مــع املعاييــر املعتمــدة.
التأكد من التسجيل السليم والدقة في جميع املعامالت املتعلقة بحسابات املدفوعات واملقبوضات ذات الصلة.	 
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اإلدارة القانونيةث. 

اإلدارة القانونيــة هــي املســؤولة عــن إدارة جميــع املســائل القانونيــة فــي الشــركة والتأكــد مــن أن الشــركة تعمــل فــي إطــار القوانــن 
التشــريعية والقواعــد واألنظمــة املنصــوص عليهــا فــي دولــة الكويــت. اإلدارة القانونيــة هــي املســئولة عــن االتي:

ــن 	  ــع إجــراءات الشــركة مــع القوان ــد مــن توافــق جمي ــة وإدارات الشــركة للتأك ــإلدارة التنفيذي ــة ل تقــدمي املشــورة القانوني
املعمــول بهــا فــي دولــة الكويــت. 

مراجعة جميع البنود التعاقدية مع العمالء واملوردين ومقدمي اخلدمات. 	 
حترير ومراجعة جميع العقود واالتفاقيات املبرمة مع الشركة لتلبية متطلبات القوانن واللوائح في دولة الكويت.	 
ــم 	  ــح اخلاصــة به ــق اللوائ ــد مــن تطبي ــت، ووزارة التجــارة والصناعــة للتأك ــال، وبورصــة الكوي ــة أســوق امل ــع هيئ ــة م املتابع

وضمــان مواكبــة الشــركة للتغييــرات التشــريعية التــي تؤثــر علــى الشــركة.
اإلشراف واملتابعة الكاملن على الدعاوى القضائية املرفوعة من وضد الشركة.	 

إدارة املوارد البشريةج. 

إدارة املــوارد البشــرية والشــئون اإلداريــة هــي املســؤولة عــن تطبيــق اســتراتيجية الشــركة فيمــا يختــص باملــوارد البشــرية مــع 
التأكــد مــن تطبيــق اخلطــط الســنوية املعتمــدة مــن اإلدارة التنفيذيــة واملختصــة بجــذب املوظفــن، واالختيــار، التدريــب، التقييــم 

واملكافــآت، والتأكــد مــن تطبيــق قانــون العمــل. إدارة املــوارد البشــرية مســئولة عــن االتــي: 

وضع الهيكل التنظيمي للشركة والتأكد من توزيع وتطبيق املهام واملسئوليات املنوطة بكل إدارة. 	 
إعداد اخلطة السنوية للتوظيف واختيار املرشحن للوظائف الشاغرة على مختلف املستويات في الشركة.	 
تقييــم أداء املوظفــن بشــكل دوري للتأكــد مــن متابعــة ســير العمــل وحتقيــق أهــداف الشــركة بشــكل عــام وأهــداف اإلدارة 	 

بشــكل خــاص. 
ــه للموظفــن اجلــدد 	  ــا مــع تقــدمي الدعــم الــالزم والتوجي ــا وقانوني ــة التوظيــف بشــكل ســليم إداري ــتأكد مــن ســير عملي الـ

ــح الشــركة. ــم بسياســات ولوائ وتوعيته
وضع هيكل عادل للرواتب واملكافآت واملزايا للموظفن والتأكد من تطبيقه. 	 
تخطيط وإجراء برامج تدريبة وتطويرية للموظفن داخلياً وخارجياً وفقاً خلطة التدريب السنوية. 	 
أرشفة وحفظ وحماية ملفات املوظفن ومستندات الشركة. 	 
إدارة كافة األمور املتعلقة باملوظف واخلاصة بالتعين واالجازات والرواتب وإنهاء اخلدمات. 	 
التعامــل فــي األمــور املتعلقــة بالشــكل القانونــي للشــركة مــن تراخيــص وإقامــات والتعامــل مــع العديــد مــن اجلهــات ســواء 	 

ــات أو ســفارات.  وزارات أو هيئ
التأكد من تطبيق لوائح وسياسات الشركة والتواصل مع املوظفن بهذا الشأن.  	 
تنظيم املبادرات اخلاصة باملسؤولية االجتماعية.	 
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هيكل رأس املال واالقتراض
يبــن اجلــدول التالــي هيــكل رأس املــال واالقتــراض للشــركة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 وهيــكل رأس املــال واالقتــراض املبدئــي  

بعــد زيــادة رأس املــال:

 حقوق امللكية 
مليون دينار كويتي

كما في 30 سبتمبر 2018
)قبل زيادة رأس املال(

 كما في 30 سبتمبر 2018
)بعد زيادة رأس املال(

13.17516.450رأس املال

27.32842.065عالوة إصدار أسهم

5.0005.000احتياطي قانوني

)1.545()1.545(أسهم خزينة

)0.261()0.261(احتياطي أخر

)0.126()0.126(التغييرات املتراكمة في القيمة العادلة

6.5496.549أرباح مرحلة

50.12068.132حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم
2.1782.178احلصص غير املسيطرة

52.29770.310إجمالي حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
4.0584.058دائنون ومطلوبات أخرى

0.4560.456مكافأة نهاية اخلدمة للموظفن

4.5134.513

مطلوبات متداولة
4.4004.400قروض وسلف

8.3028.302دائنون ومطلوبات أخرى

12.70212.702

17.21517.215إجمالي املطلوبات

69.51387.525مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

تأكيد رأس املال املدفوع 

تؤكــد الشــركة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 بــأن رأس مــال الشــركة املدفــوع قــد بلــغ 13,175,000 دينــار كويتــي مــوزع علــى 
131,750,000 ســهم بقيمــة إســمية لــكل ســهم قدرهــا 100 فلــس كويتــي.
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توزيع األرباح من قبل الشركة
يوضح اجلدول التالي توزيع األرباح اخلاصة بالشركة منذ عام 2013.

20132014201520162017توزيع األرباح 

تاريخ املوافقة على توزيع األرباح 
12 مايو 

2014
13 مايو 

2015
27 أبريل 

2016
11 مايو 

2017
24 أبريل 

2018

-21.21 %---توزيع أسهم املنحة )%( 

-1,750,000---قيمة أسهم املنحة )دينار كويتي(

121-787286توزيعات نقدية )فلس للسهم(

15,358,009-6,124,5605,653,4406,752,720إجمالي مبلغ التوزيعات النقدية )دينار كويتي(
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معلومات مالية مختارة
مت اســتخالص املعلومــات التاليــة مــن البيانــات املاليــة الســنوية للشــركة، باإلضافــة إلــى البيانــات املاليــة للفتــرات املرحليــة ويجــب 

أن تقــرأ مــع القوائــم املاليــة اخلاصــة بالفتــرات املاليــة التــي تضمنتهــا واإليضاحــات املكملــة املرفقــة بالقوائــم املاليــة:

كما في 30 سبتمبركما في 31 ديسمبربيان املركز املالي املجمع
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

املوجودات 
موجودات غير متداولة 

0.2680.1990.2200.2810.2840.3010.243ممتلكات ومعدات  

19.67917.11414.42712.07210.22410.6908.914موجودات غير ملموسة 

-3.6423.2504.6992.7491.4491.449موجودات مالية متاحة للبيع 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
1.323------من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

1.0559.48620.33930.02227.29743.144-قرض إلى طرف ذات عالقة 

23.58921.61828.83235.44141.98039.73753.623إجمالي موجودات غير متداولة 
موجودات متداولة 

1.9602.1132.0192.7023.4993.7063.847مدينون وموجودات أخرى 

10.97613.3639.2675.3077.6798.10612.042النقد والنقد املعادل 

12.93615.47511.2868.00911.17811.81215.889إجمالي موجودات متداولة 
36.52537.09340.11943.45053.15851.54969.513مجموع املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات 
حقوق امللكية 

8.2508.2508.2508.25010.00010.00013.175رأس املال

10.50010.50010.50010.50010.50010.50027.328عالوة إصدار أسهم 

4.1254.1254.1254.1255.0004.1255.000احتياطي اجباري 

)1.545()1.545()1.545()1.545()1.545()1.545()1.545(أسهم خزينة 

)0.261()0.261()0.261()0.261()0.261()0.261()0.261(احتياطي أخر

--)0.334(----احتياطي حتويل عمالت اجنبيه

)0.126(------التغييرات املتراكمة في القيمة العادلة

6.1375.6726.7718.46115.48013.5676.549أرباح مرحلة

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي 
27.20626.74127.84029.53038.84136.38650.120الشركة األم 

2.4772.4572.4842.4602.1242.4942.178احلصص غير املسيطرة 

29.68329.19930.32531.99140.96538.88052.297إجمالي حقوق امللكية 
مطلوبات غير متداولة 

4.058 4.399 2.0383.4844.775--دائنون ومطلوبات أخرى 

0.456 0.383 0.2150.2520.2350.3050.400مكافأة نهاية اخلدمة للموظفن 

4.513 4.782 0.2150.2522.2733.7895.175إجمالي املطلوبات غير املتداولة 
مطلوبات متداولة 

4.400------قروض وسلف

8.302 7.887 6.6277.6427.5217.6707.018دائنون ومطلوبات أخرى 

12.702 7.887 6.6277.6427.5217.6707.018إجمالي املطلوبات املتداولة

6.8427.8959.79411.45912.19312.66917.215إجمالي املطلوبات 
36.52537.09340.11943.45053.15851.54969.513مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 
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للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبربيان الدخل املجمع
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

11.23711.94612.75213.22213.99310.52010.528إيرادات 

)0.958()0.956()1.232()1.191()1.221()1.204()1.086(تكاليف التشغيل 

10.15110.74211.53112.03112.7619.5649.570مجمل الربح 
)1.434()1.329()1.825()1.589()1.285()1.266()1.316(مصروفات عمومية وإدارية 

)0.852()0.871()1.141()1.041()0.998()0.976()0.944(رواتب ومزايا موظفن 

خسائر محققة من بيع موجودات مالية 
-----)0.062(-متاحة للبيع 

-----)0.196(0.327انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 

-)0.338(-----خسائر حتويل عمالت أجنبيه

ربح غير محقق من موجودات ماليه مدرجة 
0.184------بالقيمة العادلة من خالل األرباح اواخلسائر

1.2620.2350.0770.3920.0800.0610.122إيرادات أخرى 

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 
9.4808.4769.3249.7939.8757.0887.591واإلطفاء 
)0.059()0.051()0.072()0.053()0.050()0.087()0.157(استهالك 

)1.405()1.404()1.872()2.355()2.781()2.747()2.744(إطفاء 

6.5795.6426.4937.3857.9315.6326.126الربح قبل الفوائد والضرائب 
0.3190.2930.6331.4692.2011.5682.367إيرادات فوائد

)0.558(------تكلفة متويل

------)0.008(مصروفات فوائد

ربح السنة/الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية 

6.8905.9357.1268.85410.1327.2007.935والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

)0.087()0.071()0.083()0.089()0.071()0.060()0.063(حصة مؤسسة الكويت للتقدم  العلمي 

)0.186()0.167()0.257()0.229()0.179()0.150()0.177(ضريبة دعم العمالة الوطنية 

)0.086()0.072()0.092()0.093()0.072()0.060()0.071(الزكاة 

--)0.025()0.025()0.025()0.025()0.025(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

6.5545.6406.7808.4199.6756.8897.576ربح السنة /الفترة 
اخلاص بـ : 

6.7225.6606.7528.4439.6446.8567.522مساهمي الشركة األم 

0.0310.0330.054)0.024(0.027)0.020()0.168(احلصص غير املسيطرة 

6.5545.6406.7808.4199.6756.8897.576

ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة 
85.5772.0886.00107.52101.3372.0459.26مبساهمي الشركة األم )فلس(
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للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر بيان الدخل الشامل املجمع 
 للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر 
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي

6.5545.6406.7808.4199.6756.8897.576ربح الفترة  / السنة 

إيرادات شاملة أخرى:
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى 

بيان الدخل املجمع:
التغيرات في أدوات حقوق امللكية 
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى:
0.005-)0.334(----إيرادات شاملة أخرى للسنة / للفترة 

6.5545.6406.7808.4199.3416.8897.581إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة / للفترة 

اخلاص بـ:
6.7225.6606.7528.4439.3106.8567.528مساهمي الشركة األم

0.0310.0330.054)0.024(0.027)0.020()0.168(احلصص غير املسيطرة 

6.5545.6406.7808.4199.3416.8897.581

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبربيان التدفقات النقدية املجمع
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

ربح السنة/ الفترة قبل حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 

العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة 
6.8905.9357.1268.85410.1327.2007.935أعضاء مجلس اإلدارة 

صافي التدفقات النقدية الناجتة من 
9.9519.34010.97110.1178.9877.3206.301أنشطة العمليات 

صافي التدفقات النقدية الناجتة من/ 
)10.639()4.521()6.615()7.324()9.413()0.828(1.245املستخدمة في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية املستخدمة في / 
8.701--)6.753()5.653()6.125()16.629(الناجتة من أنشطة التمويل 

4.363 2.3722.799 )3.960()4.096(2.387)5.433(صافي النقد والنقد املعادل 
7.679 5.3075.307 9.267 13.363 16.40910.976النقد والنقد املعادل كما في 1 يناير 

النقد والنقد املعادل كما في 31 
12.042 7.6798.106 5.307 9.267 10.97613.363ديسمبر/ 30 سبتمبر  
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نسب مختارة

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
  للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
2013201420152016201720172018

نسب الربحية )%(
12.35%14.50%20.03%20.15%17.56%15.32%15.86%العائد على متوسط املوجودات 

16.25%19.44%26.52%27.02%22.78%19.16%19.14%العائد على متوسط حقوق امللكية 

90.90%90.91%91.20%90.99%90.43%89.92%90.34%مجمل الربح 

71.96%65.49%69.15%63.67%53.17%47.21%58.33%صافي الربح 

نسب الرافعة املالية )%(
8.41%------ نسبة الدين/ حقوق امللكية 

32.92%32.60%29.77%35.82%32.30%27.04%23.05%إجمالي املطلوبات/إجمالي حقوق امللكية 

 
نسب السيولة )%(

94.81%102.78%109.42%69.19%123.22%174.85%165.62%النقد والنقد املعادل 

125.09%149.76%159.27%104.41%150.06%202.49%195.21%املوجودات املتداولة 

نسب األسهم 
85.5772.0886.00107.52101.3372.0459.26ربحية السهم )فلس( 

8.1210.758.086.146.199.2910.42متوسط السعر/ربحية السهم )مضاعف( 

346.36340.57354.56376.09408.10382.31394.88القيمة الدفترية )فلس( 

--121.00%-86.00%72.00%78.00%توزيعات نقدية / القيمة اإلسمية %

--20.68%-13.23%9.73%9.63%العائد اجلاري %

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.48



املراجعة املالية
يجــب أن تقــرأ النصــوص والتحليــالت التاليــة مــع املعلومــات املتضمنــة فــي البيانــات املاليــة لشــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات 
ــم  ــاً للقوائ ــة وفق ــة املالي ــارة". مت إعــداد املراجع ــة مخت ــد "معلومــات مالي ــة ش.م.ك.ع. )"الشــركة" أو "الشــركة األم"( وبن اجلوي
املالية املدققة اخلاصة بالشــركة للســنوات املنتهية في 31 ديســمبر 2013 و31 ديســمبر 2014 و31 ديســمبر 2015 و31 ديســمبر 
2016 و31 ديســمبر 2017 باإلضافــة إلــى القوائــم املاليــة املرحليــة للفتــرات املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017 و30 ســبتمبر 2018.

النصــوص والتحليــالت ونتائــج العمليــات املوضحــة فــي هــذا اجلــزء مت إعدادهــا بنــاء علــى البيانــات املاليــة املرحليــة والبيانــات 
املاليــة الســنوية املدققــة واملراجعــة للشــركة والتــي مت إعدادهــا بنــاء علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS( املعتمــدة فــي 
دولــة الكويــت للمؤسســات والشــركات التــي تخضــع لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة ووفقــاً لقانــون الشــركات الكويتــي )القانــون 
رقــم 1 لســنة 2016( واللوائــح التنفيذيــة املتعلقــة. وتتطلــب كافــة اللوائــح تنفيــذ كافــة تعليمــات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة 

.)IFRS(

بيان الدخل املجمع

اإليرادات 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية

 في 30 سبتمبر
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

11.23711.94612.75213.22213.99310.52010.528إيرادات 

ارتفعــت قيمــة اإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة إلــى 13.993 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 
مقارنــة بـــ 13.222 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. 

كمــا ارتفعــت اإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة إلــى 10.528 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 
مقارنــة بـــ 10.520 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017.

تكاليف التشغيل  

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر 
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

)0.958()0.956()1.232()1.191()1.221()1.204()1.086(تكاليف التشغيل

ارتفعــت قيمــة تكاليــف التشــغيل التــي حتملتهــا الشــركة إلــى 1.232 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2017 مقارنــة بـــ 1.191 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.  

فــي حــن بلغــت قيمــة تكاليــف التشــغيل التــي حتملتهــا الشــركة 0.958 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 
بـــ 0.956 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017. ســبتمبر 2018 مقارنــة 

مجمل الربح 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
20172018 20132014201520162017مليون دينار كويتي 

10.15110.74211.53112.03112.7619.5649.570مجمل الربح 

ارتفعــت قيمــة مجمــل الربــح الــذي حققتــه الشــركة إلــى 12.761 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 
مقارنــة بـــ 12.031 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.  

ــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018  ــه الشــركة 9.570 مليــون دين ــغ مجمــل الربــح الــذي حققت فــي حــن بل
ــة فــي 30 ســبتمبر 2017. ــي للتســعة أشــهر املنتهي ــار كويت ــون دين ــة بـــ 9.564 ملي مقارن

49 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



مصروفات عمومية وإدارية 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
201720172018 2013201420152016مليون دينار كويتي 

)1.434()1.329()1.825()1.589()1.285()1.266()1.316(مصروفات عمومية وإدارية

ارتفعــت قيمــة املصروفــات العموميــة واإلداريــة التــي حتملتهــا الشــركة إلــى 1.825 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 1.589 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. 

كمــا ارتفعــت املصروفــات العموميــة واإلداريــة التــي حتملتهــا الشــركة الــى 1.434 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 
30 ســبتمبر 2018  مقارنــة بـــ 1.329 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017 .

رواتب ومزايا املوظفن 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
20172018 20132014201520162017مليون دينار كويتي 

)0.852()0.871()1.141()1.041()0.998()0.976()0.944(رواتب ومزايا موظفن

ارتفعــت قيمــة رواتــب ومزايــا املوظفــن التــي حتملتهــا الشــركة إلــى 1.141 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 1.041 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.  

كمــا بلغــت رواتــب ومزايــا املوظفــن التــي حتملتهــا الشــركة 0.852 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2018 مقارنــة بـــ 0.871 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017.

إيرادات أخرى

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

1.2620.2350.0770.3920.0800.0610.122إيرادات أخرى 

ــى  ــي تشــمل بصــورة رئيســية اخلدمــات املقدمــة للمســتأجرين عــالوة عل ــرادات املتنوعــة الت ــرادات أخــرى اإلي ــد إي يتضمــن بن
ــة. ــى طــرف ذي عالق ــاب اإلدارة عل ــل اتع ــرادات املكتســبة مــن حتمي اإلي

ــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر  ــرادات األخــرى التــي حققتهــا الشــركة إلــى 0.080 مليــون دين انخفضــت اإلي
ــي 31 ديســمبر 2016.   ــة ف ــة املنتهي ــي للســنة املالي ــار كويت ــون دين ــة بـــ 0.392 ملي 2017 مقارن

بينمــا ارتفعــت اإليــرادات األخــرى التــي حققتهــا الشــركة الــى 0.122 مليــون دينــار كويتــي خــالل التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 
ــة فــي 30 ســبتمبر 2017. ــي خــالل التســعة أشــهر املنتهي ــار كويت ــون دين ــة بـــ 0.061 ملي ســبتمبر 2018 مقارن

استهالك

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
20172018 20132014201520162017مليون دينار كويتي 

)0.059()0.051()0.072()0.053()0.050()0.087()0.157(استهالك

ارتفعــت مصاريــف االســتهالك التــي حتملتهــا الشــركة إلــى 0.072 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2017 مقارنــة بـــ 0.053 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016. 

ــة فــي 30 ســبتمبر  ــي للتســعة أشــهر املنتهي ــار كويت ــون دين كمــا بلغــت مصاريــف االســتهالك التــي حتملتهــا الشــركة 0.059 ملي
ــة فــي 30 ســبتمبر 2017. ــي للتســعة أشــهر املنتهي ــار كويت ــون دين ــة بـــ 0.051 ملي 2018 مقارن

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.50



إطفاء 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
20172018 20132014201520162017مليون دينار كويتي 

)1.405()1.404()1.872()2.355()2.781()2.747()2.744(اطفاء

انخفضــت مصاريــف اإلطفــاء التــي حتملتهــا الشــركة إلــى 1.872 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
ــي 31 ديســمبر 2016.   ــة ف ــة املنتهي ــي للســنة املالي ــار كويت ــون دين ــة بـــ 2.355 ملي 2017 مقارن

فــي حــن بلغــت مصاريــف اإلطفــاء التــي حتملتهــا الشــركة 1.405 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 
2018 مقارنــة بـــ 1.404 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017. 

إيرادات فوائد 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

0.3190.2930.6331.4692.2011.5682.367إيرادات فوائد

ارتفعــت إيــرادات الفوائــد إلــى 2.201 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 1.469 مليــون 
دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.  

 كمــا ارتفعــت إيــرادات الفوائــد إلــى 2.367 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ 1.568 
مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017.

ربح السنة / الفترة 

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في 30 سبتمبر
20172018 20132014201520162017مليون دينار كويتي 
6.5545.6406.7808.4199.6756.8897.576ربح السنة/ الفترة

ارتفعــت أربــاح الســنة التــي حققتهــا الشــركة إلــى 9.675 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة 
بـــ 8.419 مليــون دينــار كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا ارتفعــت أربــاح الفتــرة التــي حققتهــا الشــركة إلــى 7.576 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 
مقارنــة بـــ 6.889 مليــون دينــار كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017.

ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في  30 سبتمبر
20132014201520162017 20172018

85.5772.0886.00107.52101.3372.0459.26ربحية السهم/ فلس كويتي

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة بقســمة ربــح الســنة/الفترة اخلــاص مبســاهمي الشــركة األم علــى املتوســط 
املرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنة/الفترة )باســتثناء أســهم اخلزينــة(. 

بلغــت ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم 101.33 فلــس كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 107.52 فلــس كويتــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 واملعــاد إدراجهــا بقيمــة 88.71 فلــس 
كويتــي كســنة ماليــة مقارنــة مــدرج بياناتهــا ببيــان الدخــل لســنة 2017، وذلــك كــي تعكــس تأثيــر أســهم املنحــة املوزعــة فــي يونيــو 

2017 عليهــا.

كمــا بلغــت ربحيــة الســهم األساســية واملخففــة اخلاصــة مبســاهمي الشــركة األم 59.26 فلــس كويتــي خــالل التســعة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ 72.04 فلــس كويتــي للتســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017.
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ملخص بيان التدفقات النقدية املجمع

للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
للتسعة أشهر املنتهية 

في  30 سبتمبر
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي

ربح السنة/ الفترة قبل حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 

العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة 
6.8905.9357.1268.85410.1327.2007.935أعضاء مجلس اإلدارة 

صافي التدفقات النقدية الناجتة من 
9.9519.34010.97110.1178.9877.3206.301أنشطة العمليات 

صافي التدفقات النقدية الناجتة من/ 
)10.639()4.521()6.615()7.324()9.413()0.828(1.245املستخدمة في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية املستخدمة في / 
8.701--)6.753()5.653()6.125()16.629(الناجتة من أنشطة التمويل 

2.3722.7994.363)3.960()4.096(2.387)5.433(صافي النقد والنقد املعادل 
16.40910.97613.3639.2675.3075.3077.679النقد والنقد املعادل كما في 1 يناير 

النقد والنقد املعادل كما في 31 
12.042 7.6798.106 5.307 9.267 10.97613.363ديسمبر/ 30 سبتمبر  

التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة العمليات 

بلــغ صافــي النقــد النــاجت مــن أنشــطة العمليــات 8.987 مليــون دينــار كويتــي خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 
مقارنــة بـــ 10.117 مليــون دينــار كويتــي خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا بلغــت تدفقــات النقــد النــاجت مــن أنشــطة العمليــات 6.301 مليــون دينــار كويتــي خــالل التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 
بـــ 7.320 مليــون دينــار كويتــي خــالل التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017. ســبتمبر 2018 مقارنــة 

التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة االستثمار

بلــغ صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية للشــركة 6.615 مليــون دينــار كويتــي خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 
31 ديســمبر2017 مقارنــة بـــ 7.324 مليــون دينــار كويتــي خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا بلغــت التدفقــات النقديــة املســتخدمة فــي أنشــطة االســتثمار للشــركة 10.639 مليــون دينــار كويتــي خــالل التســعة أشــهر 
ــي 30 ســبتمبر 2017. ــة ف ــي خــالل التســعة أشــهر املنتهي ــار كويت ــون دين ــة بـــ 4.521 ملي ــي 30 ســبتمبر 2018 مقارن ــة ف املنتهي

التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة التمويل

بلــغ صافــي النقــد املســتخدم فــي أنشــطة التمويــل للشــركة )ال شــيء( خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 
مقارنــة بـــ 6.753 مليــون دينــار كويتــي خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا بلغــت صافــي التدفقــات النقديــة املســتخدمة فــي أنشــطة التمويــل للشــركة 8.701 مليــون دينــار كويتــي خــالل التســعة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018  مقارنــة بـــ )ال شــيء( خــالل التســعة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2017. 
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بيان املركز املالي املجمع 
كما في 30 سبتمبركما في 31 ديسمبر 

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 

املوجودات 
موجودات غير متداولة 

0.2680.1990.2200.2810.2840.3010.243ممتلكات ومعدات  

19.67917.11414.42712.07210.22410.6908.914موجودات غير ملموسة 

-3.6423.2504.6992.7491.4491.449موجودات مالية متاحة للبيع 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
1.323------من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

1.0559.48620.33930.02227.29743.144-قرض إلى طرف ذات عالقة 

23.58921.61828.83235.44141.98039.73753.623إجمالي موجودات غير متداولة 

موجودات متداولة 
1.9602.1132.0192.7023.4993.7063.847مدينون وموجودات أخرى 

10.97613.3639.2675.3077.6798.10612.042النقد والنقد املعادل 

12.93615.47511.2868.00911.17811.81215.889إجمالي موجودات متداولة 

36.52537.09340.11943.45053.15851.54969.513مجموع املوجودات 

ممتلكات ومعدات
كما في 30 سبتمبر كما في 31 ديسمبر 

20172018 20132014201520162017مليون دينار كويتي 
0.3010.243 0.284 0.281 0.220 0.199 0.268 ممتلكات ومعدات

بلغــت صافــي القيمــة املدرجــة فــي الدفاتــر للممتلــكات واملعــدات 0.284 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة 
بـــ 0.281 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016. 

ــا فــي 30 ســبتمبر 2018   ــي كم ــار كويت ــون دين ــدات 0.243 ملي ــكات واملع ــر للمتل ــا بلغــت صافــي القيمــة املدرجــة فــي الدفات كم
ــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017.  ــار كويت ــون دين ــة بـــ 0.301 ملي مقارن

موجودات غير ملموسة 
كما في 30 سبتمبر كما في 31 ديسمبر 

20172018 20132014201520162017مليون دينار كويتي 
19.67917.11414.42712.07210.22410.6908.914موجودات غير ملموسة

بلغــت صافــي القيمــة املدرجــة فــي الدفاتــر للموجــودات غيــر امللموســة 10.224 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 
مقارنــة بـــ 12.072 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016. 

كمــا بلغــت صافــي القيمــة املدرجــة فــي الدفاتــر للموجــودات غيــر امللموســة 8.914 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 
مقارنــة بـــ 10.690 مليــون دينــار كويتــي كمــا في 30 ســبتمبر 2017.

تتضمــن املوجــودات غيــر امللموســة أصــاًل غيــر ملمــوس مطفــأ بالكامــل كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 )31 ديســمبر 2017: ال شــيء، 
و30 ســبتمبر 2017: ال شــيء( ميثــل مشــروع بنظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT( وهــو مشــروع إنشــاء وتشــغيل وإدارة مركــز 

ديســكفري التجاري.

كمــا تتضمــن املوجــودات غيــر امللموســة مبلــغ 4.412 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 )31 ديســمبر 2017: 5.009 
مليــون دينــار كويتــي، و30 ســبتمبر 2017: 5.208 مليــون دينــار كويتــي( ميثــل القيمــة الدفتريــة ملشــروع بنظــام البنــاء والتشــغيل 

والتحويــل )BOT( وهــو مشــروع مطــار الشــيخ ســعد العبــداهلل.
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ــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 )31 ديســمبر 2017:  ــغ 4.502 مليــون دين ــر امللموســة مبل وكذلــك تتضمــن املوجــودات غي
5.215 مليــون دينــار كويتــي، و30 ســبتمبر 2017: 5.482 مليــون دينــار كويتــي( القيمــة الدفتريــة ملشــروع بنظــام البنــاء والتشــغيل 

والتحويــل )BOT( وهــو مشــروع بنــاء واســتثمار مبنــى مواقــف الســيارات فــي مطــار الكويــت الدولــي واملرافــق التابعــة لــه. 

موجودات مالية متاحة للبيع/ موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  
كما في 30 سبتمبر كما في 31 ديسمبر 

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 
 -  3.6423.2504.6992.7491.4491.449موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية مدرجة بالقيمة 
1.323------العادلة من خالل اإليرادات الشاملة

ســاهمت الشــركة مببلــغ 1.449 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 فــي حقــوق ملكيــة مشــروع مركــز رمي التجــاري 
)رمي مــول( فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة. بينمــا قــدرت القيمــة العادلــة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مببلــغ 1.323 مليــون دينــار 

كويتــي.

ــون  ــة بـــ 2.749 ملي ــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارن ــار كويت ــون دين ــع 1.449 ملي ــة املتاحــة للبي ــد املوجــودات املالي ــغ رصي بل
دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 

ــة مدرجــة بالقيمــة  ــد موجــودات مالي ــع كبن ــة املتاحــة للبي ــد اخلــاص باملوجــودات املالي كمــا قامــت الشــركة بإعــادة تبويــب البن
العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة للتتوافــق مــع التعديــالت األخيــرة اخلاصــة باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 9 

املرتبطــة بــاالدوات املاليــة. 

حيــث بلــغ رصيــد املوجــودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة 1.323 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018، مقارنــة 
برصيــد املوجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع 1.449 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017.

قرض إلى طرف ذي عالقة
كما في 30 سبتمبركما في 31 ديسمبر

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 
1.0559.48620.33930.02227.29743.144-قرض إلى طرف ذي عالقة 

ميثــل القــرض الــى طــرف ذي عالقــة مبالــغ مدفوعــة مقدمــاً مــن خــالل شــركة تابعــة للمجموعــة للمشــاركة فــي إنشــاء وتطويــر 
مركــز رمي التجــاري )رمي مــول( فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة )"املشــروع"(. يحمــل هــذا املبلــغ فائــدة ســنوية مركبــة وفقــاً 
التفاقيــة القــرض والتــي اشــتملت علــى إمكانيــة حتويــل القــرض إلــى حقــوق امللكيــة فــي املشــروع عنــد انتهــاء أعمــال اإلنشــاء فــي 

ضــوء حتقيــق أهــداف تشــغيلية معينــة للمشــروع.

أرتفــع رصيــد القــرض إلــى طــرف ذي عالقــة إلــى 30.022 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 20.339 
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا أرتفــع رصيــد القــرض إلــى طــرف ذي عالقــة إلــى 43.144 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ 27.297 
مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.54



مدينون وموجودات أخرى
كما في 30 سبتمبر كما في 31 ديسمبر 

2013201420152016201720172018 مليون دينار كويتي 
 1.428 1.206 1.209 0.921 0.885 1.8871.313 مدينو ايجار

 2.260 1.540 1.720 1.000   -      -            -   رسوم مستحقه

 0.079 0.416 0.024 0.398 0.705   -            -   مدينون اخرون
 1.012 0.443 0.518 0.302 0.278 0.0350.283 مدفوعات مقدماً

   -         -           -        -         -      -   0.011 مستحق من اطراف ذات عالقه 

   -         -           -        -         -    0.2980.654 أرصدة مدينة أخرى

 0.361 0.342 0.349 0.340 0.184   -            -   دفعة مقدماً الى موردين

 0.124 0.130 0.128 0.111 0.113   -            -   موجودات أخرى

2.230 2.250 2.163 3.072 3.947 4.077 5.264 

ناقصا: مخصص لقاء انخفاض قيمة 
)1.417()0.371()0.448()0.371()0.144()0.137()0.270(مدينن

 3.847 3.706 3.499 2.702 2.019 1.9602.113 مدينون وموجودات أخرى

يتضمــن بنــد مدينــون وموجــودات أخــرى مدينــو إيجــار ورســوم مســتحقة ومدينــون أخــرون ومدفوعــات مقدمــة ومســتحق مــن 
ــوارد  ــي ال ــان التفصيل ــاً للبي ــن وموجــودات أخــرى وفق ــى موردي ــاً إل ــة مقدم ــة أخــرى ودفع ــة وأرصــدة مدين أطــراف ذات عالق

بأعــاله. 

بلــغ رصيــد املدينــون واملوجــودات األخــرى 3.499 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 2.702 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا بلــغ رصيــد املدينــون واملوجــودات األخــرى 3.847 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ 3.706 مليــون 
دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017. 

النقد والنقد املعادل
كما في 30 سبتمبركما في 31 ديسمبر

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي 
10.97613.3639.2675.3077.6798.10612.042النقد والنقد املعادل

ــي  ــار الكويت ــرة األجــل مدرجــة بالدين ــع قصي ــدى البنــوك وودائ ــى النقــد واألرصــدة ل ــد النقــد والنقــد املعــادل عل يشــتمل رصي
ــة فــي 31 ديســمبر 2017 )خــالل الســنة  ــة املنتهي ــن 1.25 % و1.5 % خــالل الســنة املالي ــراوح ب ــي يت ــدة فعل ــدل فائ وحتمــل مع
املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016: 1 % و1.375 %( ســنوياً وذات فتــرة اســتحقاق اقــل مــن ثــالث أشــهر مــن تاريــخ البيانــات 

املاليــة املجمعــة.

بلــغ رصيــد النقــد والنقــد املعــادل 7.679 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 5.307 مليــون دينــار كويتــي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا بلــغ رصيــد النقــد والنقــد املعــادل 12.042 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ 8.106 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017 . 

55 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



حقوق امللكية  
كما في 30 سبتمبركما في 31 ديسمبر 

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي
8.2508.2508.2508.25010.00010.00013.175رأس املال

10.50010.50010.50010.50010.50010.50027.328عالوة إصدار أسهم 
4.1254.1254.1254.1255.0004.1255.000احتياطي اجباري 

)1.545()1.545()1.545()1.545()1.545()1.545()1.545(أسهم خزينة 
)0.261()0.261()0.261()0.261()0.261()0.261()0.261(احتياطي أخر

--)0.334(----احتياطي حتويل عمالت اجنبية
)0.126(   ------التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة

6.1375.6726.7718.46115.48013.5676.549أرباح مرحلة

حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي 
27.20626.74127.84029.53038.84136.38650.120الشركة األم 

2.4772.4572.4842.4602.1242.4942.178احلصص غير املسيطرة 

29.68329.19930.32531.99140.96538.88052.297إجمالي حقوق امللكية 

بلــغ إجمالــي حقــوق امللكيــة 40.965 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ 31.991 مليــون دينــار كويتــي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2016 . 

كمــا بلــغ إجمالــي حقــوق امللكيــة 52.297 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ 38.880 مليــون دينــار كويتــي 
كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017.

املطلوبات 
كما في 30 سبتمبر كما في 31 ديسمبر 

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي

مطلوبات غير متداولة 
2.0383.4844.7754.3994.058--دائنون ومطلوبات أخرى 

0.2150.2520.2350.3050.4000.3830.456مكافأة نهاية اخلدمة للموظفن 

0.2150.2522.2733.7895.1754.7824.513إجمالي املطلوبات غير املتداولة

مطلوبات متداولة 
4.400------قروض وسلف 

6.6277.6427.5217.6707.0187.8878.302دائنون ومطلوبات أخرى 

6.6277.6427.5217.6707.0187.88712.702إجمالي املطلوبات املتداولة

6.8427.8959.79411.45912.19312.66917.215إجمالي املطلوبات 

دائنون ومطلوبات أخرى
كما في 30 سبتمبركما في 31 ديسمبر 

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي
2.0383.4844.7754.3994.058--اجلزء غير املتداول

6.6277.6427.5217.6707.0187.8878.302اجلزء املتداول

6.6277.6429.55811.15511.79312.28612.359إجمالي دائنون ومطلوبات أخرى 

يتضمــن بنــد الدائنــون واملطلوبــات األخــرى األرصــدة الدائنــة طويلــة وقصيــرة األجــل اخلاصــة بالدائنــون واملطلوبــات األخــرى. 
بلــغ إجمالــي رصيــد الدائنــون واملطلوبــات األخــرى )متداولــة وغيــر متداولــة( 11.793 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 

2017 مقارنــة بـــ 11.155 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

ــي 30  ــا ف ــي كم ــار كويت ــون دين ــة( 12.359 ملي ــر متداول ــة وغي ــات األخــرى )متداول ــون واملطلوب ــد الدائن ــي رصي ــغ إجمال ــا بل كم
ــي 30 ســبتمبر 2017. ــا ف ــي كم ــار كويت ــون دين ــة بـــ 12.286 ملي ســبتمبر 2018 مقارن
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مكافأة نهاية اخلدمة للموظفن

كما في 30 سبتمبر كما في 31 ديسمبر 
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي

0.2150.2520.2350.3050.4000.3830.456مكافأة نهاية اخلدمة للموظفن 

بلــغ رصيــد مكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــن 0.400 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر2017 مقارنــة بـــ 0.305 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

كمــا بلــغ رصيــد مكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــن 0.456 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ 0.383 مليــون 
دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017.

قروض وسلف

كما في 30 سبتمبر كما في 31 ديسمبر 
2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي

4.400------قروض وسلف 

خــالل الســنة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، أبرمــت الشــركة األم اتفاقيــة قــرض مشــترك ينطــوي علــى تســهيالت ائتمانيــة 
مــع إحــدى البنــوك احملليــة بحــد أقصــى 50.100 مليــون دينــار كويتــي لتمويــل أعمــال إنشــاء وتطويــر مركــز جتــاري فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة )مشــروع رمي مــول( ولتعزيــز متطلبــات رأس املــال العامــل للشــركة األم. حتمــل التســهيالت االئتمانيــة 

املشــار اليهــا متوســط تكلفــة متويــل بنســبة 6 % ســنوياً ويســتحق الســداد فــي 31 يوليــو 2019.

بلــغ رصيــد قــروض وســلف )ال شــيء( كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بـــ )ال شــيء( كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.  كمــا بلــغ 
رصيــد القــرض 4.400 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ )ال شــيء( كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017.

مطلوبات محتملة
كما في 30 سبتمبركما في 31 ديسمبر

2013201420152016201720172018مليون دينار كويتي
0.3730.2642.4192.5390.3072.45636.909كفاالت بنكية 

-16.600-16.20016.830--كفاالت تضامنية 

0.3730.26418.61919.3690.30719.05636.909إجمالي املطلوبات الطارئة

متثــل املطلوبــات احملتملــة القائمــة علــى الشــركة ضمانــات بنكيــة فــي الســياق العــادي لأعمــال ومــن غيــر املتوقــع أن ينشــأ عنهــا 
ــة بـــ  ــي 31 ديســمبر 2017. مقارن ــا ف ــي كم ــار كويت ــون دين ــة 0.307 ملي ــات احملتمل ــة املطلوب ــت قيم ــة. بلغ ــات جوهري أي التزام

ــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016. ــار كويت ــون دين 19.369 ملي

كمــا بلغــت قيمــة املطلوبــات احملتملــة 36.909 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2018 مقارنــة بـــ  19.056 مليــون دينــار 
كويتــي كمــا فــي 30 ســبتمبر 2017.

57 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



إصدارات األوراق املالية السابقة من قبل الشركة
يوضح اجلدول التالي إصدارات األسهم من قبل الشركة منذ تأسيسها:

تاريخ التأشير السنةنوع اإلصدار
بالسجل التجاري

عدد األسهم 
املصدرة )سهم(

إجمالي القيمة 
اإلسمية لإلصدار 

)دينار كويتي(

القيمة اإلجمالية لإلصدار
شاماًل القيمة اإلسمية وعالوة 

اإلصدار )دينار كويتي(
410,000,0001,000,0001,000,000 ديسـمـبـــر 20002000رأس املال عند التأسيس

1015,000,0001,500,0001,500,000 فبـرايــــر 20022002زيادة نقدية

715,000,0001,500,0001,500,000 يـــولــيـــــــو 20032003زيادة نقدية

1235,000,0003,500,00014,000,000 سبتمبـــر 20052005زيادة نقدية

147,500,000750,000750,000 أبـــريـــــل 20072007أسهم منحة

3017,500,0001,750,0001,750,000 مـــــايــــــو 20172017أسهم منحة 

1331,750,0003,175,00020,002,500 مـــــايــــــو 20182018زيادة نقدية
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القضايا املؤثرة
باســتثناء القضيــة املبينــة أدنــاه، الشــركة ليســت طرفــاً فــي أي إجــراءات حكوميــة أو إجــراءات إداريــة أو إجــراءات تقاضــي أو 
حتكيــم )ســواء كانــت هــذه اإلجــراءات معلقــة أو محتملــة والشــركة علــى معرفــة بهــا( والتــي قــد يكــون لهــا أو كان لهــا فــي املاضــي 

القريــب تبعــات مؤثــرة بصــورة جوهريــة علــى املركــز املالــي للشــركة وأرباحهــا. 

رفعــت شــركة املشــروعات الســياحية الدعــوى رقــم 2014/5766 جتــاري كلــي/13 بطلــب احلكــم بتســليم مجمــع ديســكفري 
التجــاري يشــار إليــه فيمــا بعــد )بـــ "املشــروع أو "العــن"( النتهــاء مــدة العقــد. ورفعــت الشــركة دعــوى فرعيــة مطالبــة بالتعويــض 
عــن تأخيــر وقــت إجنــاز املشــروع والتعويــض عــن بعــض املتغيــرات اجلوهريــة فــي املشــروع والتــي ترجــع أســبابها إلــى شــركة 
املشــروعات الســياحية. حكمت محكمــة أول درجــة باإلخــالء النتهــاء مــدة العقــد وأيــد هــذا احلكــم فــي االســتئناف رقــم 
2015/1294 اســتئناف جتــاري/6. وأحالــت الدعــوى فــي شــق التعويــض التــي تطالــب بــه شــركة يوبــاك إلــى جلنــة خبــراء 

لتقديــر األضــرار والتعويــض اجلابــر لهــا. طعنــت شــركة يوبــاك بالطعــن بالتمييــز رقــم 2015/1054 متييــز جتــاري/5 علــى حكــم 
االســتئناف ســالف الذكــر وانصــب طعنهــا علــى شــق تأييــد إخــالء املشــروع وتســليمه إلــى املشــروعات الســياحية. وقــد قضــت 
محكمــة التمييــز بوقــف تنفيــذ احلكــم فــي شــق اإلخــالء. ومــا زالــت يوبــاك مســتمرة فــي إدارة وتشــغيل املشــروع اســتناداً إلــى 
هــذا احلكــم. وبجلســة 2018/10/10 قضــت محكمــة االســتئناف برفــض االســتئناف رقــم 2015/1294 اســتئناف جتــاري/6 
املرفــوع مــن شــركة يوبــاك ضــد املشــروعات الســياحية للمطالبــة بالتعويــض وجــاري اتخــاذ إجــراءات الطعــن عليــه، وال تســتطيع 

فــي الوقــت احلالــي حتديــد موعــد النتهــاء هــذه القضايــا.

وجديــراً بالذكــر أنــه مت إطفــاء القيمــة الدفتريــة للمشــروع واملدرجــة حتــت بنــد أصــول غيــر امللموســة بالكامــل كمــا فــي
30 يونيو 2016.
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العقود الرئيسية 
لــم تدخــل الشــركة فــي أي مــن العقــود الرئيســية خــارج النشــاط االعتيــادي لهــا خــالل الســنتن الســابقتن علــى تاريــخ تقــدمي 
طلــب اعتمــاد هــذه النشــرة. كمــا لــم يتــم االعتمــاد علــى أي عمــالء أو مورديــن محدديــن أو علــى أي حقــوق بــراءة اختــراع أو 

حقــوق ملكيــة فكريــة أخــرى أو تراخيــص أو عقــود خاصــة حتظــى أي منهــا بأهميــة رئيســية فــي نشــاط الشــركة املصــدرة.
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عوامل املخاطر
يتعــن علــى املســتثمرين التحقــق بعنايــة مــن عوامــل املخاطــر املبينــة أدنــاه باإلضافــة إلــى كافــة املعلومــات األخــرى الــواردة فــي 
هــذه النشــرة وذلــك قبــل االســتثمار فــي األســهم. وتــرى الشــركة املصــدرة أن العوامــل التاليــة متثــل املخاطــر الرئيســية املرتبطــة 
باالســتثمار فــي األســهم، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه املخاطــر ال تعتبــر شــاملة، ذلــك أن هنــاك ثمــة اعتبــارات أخــرى بعــض منهــا 
قــد ال يكــون معلومــاً مــن الشــركة فــي الوقــت احلالــي أو قــد تعتبرهــا الشــركة أنهــا غيــر جوهريــة، والتــي قــد تؤثــر علــى االســتثمار 

فــي األســهم.

كمــا يجــب علــى املســتثمرين احملتملــن قــراءة املعلومــات التفصيليــة املنصــوص عليهــا فــي األجــزاء األخــرى مــن هــذه النشــرة 
وتكويــن رأيهــم اخلــاص قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري.

املخاطر ذات الصلة بنشاط الشركة املصدرة وعملياتها

املخاطر اجليوسياسية واالقتصادية

تتركــز عمليــات الشــركة املصــدرة فــي الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي. وبالتالــي، فــإن عمليــات الشــركة معرضــة 
للمخاطــر اجليوسياســية املرتبطــة بتلــك الــدول والتــي قــد تؤثــر علــى أداءهــا. كمــا أن الشــركة املصــدرة عرضــة بشــكل خــاص 
للتغيــرات الســلبية التــي تطــرأ علــى الظــروف االقتصاديــة وظــروف الســوق فــي منطقــة الشــرق األوســط واملناطــق العاملــة بهــا 

نظــراً لتأثيرهــا علــى الطلــب علــى اخلدمــات التــي تقدمهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة. 

وفــي ضــوء األحــداث اجليوسياســية التــي شــهدها الشــرق األوســط والعالــم مؤخــراً، واألعمــال اإلرهابيــة املســتمرة فــي بعــض 
ــة.  إن اإلرهــاب  ــة وأعمــال التخريــب والتهديــدات املماثل ــدول، تظــل عمليــات الشــركة املصــدرة معرضــة للهجمــات اإلرهابي ال
يخلــق جــواً مــن الشــك ويضعــف الثقــة ويزيــد عوامــل املخاطــر التــي تــؤدي إلــى انخفــاض معــدالت االســتثمار والنمــو االقتصــادي. 

كمــا يجــب أن يكــون املســتثمرون علــى درايــة بــأن االســتثمارات فــي األســواق الناشــئة تخضــع ملخاطر كبيــرة مقارنة باالســتثمارات 
فــي األســواق األكثــر تقدمــا، مبــا فــي ذلــك فــي بعــض حــاالت املخاطــر القانونيــة واالقتصاديــة والسياســية املؤثــرة. وعــالوة علــى 

ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن الظــروف االقتصاديــة مختلفــة فــي كل دولــة. 

قد تتأثر أعمال الشركة املصدرة بسبب استمرار االضطرابات السياسية واألمنية في منطقة الشرق االوسط 

يتركــز عمــالء الشــركة املصــدرة وجــزء كبيــر مــن أعمالهــا فــي الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي. ومنــذ بدايــة ســنة 2011 
كان هنــاك اضطــراب سياســي فــي عــدد مــن الــدول داخــل أو بالقــرب مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، وقــد تــراوح 
ــى  ــي أدت إل ــة الت ــي حــاالت شــديدة - النزاعــات املســلحة واحلــرب املدني ــى 	 ف ــة إل ــن املظاهــرات العام هــذا االضطــراب م
انهيــار األنظمــة السياســية فــي تونــس ومصــر وليبيــا واحلــرب األهليــة فــي ســوريا واليمــن وأدى الــى زيــادة شــديدة فــي عــدم 
االســتقرار السياســي فــي املنطقــة.  وقــد تســبب هــذا الوضــع فــي اضطــراب شــديد فــي اقتصاديــات الــدول املتضــررة وعــدم 

اســتقرار أســعار النفــط والغــاز.

 وميكــن أن يؤثــر اســتمرار عــدم االســتقرار فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، علــى عمليــات الشــركة واســتثماراتها 
وميكــن أن يؤثــر ماديــا علــى األفــاق املاليــة لعملهــا وبالتالــي أعمــال الشــركة. كمــا ميكــن أن يــؤدي عــدم االســتقرار هــذا إلــى تأثيــر 

ســلبي علــى قيمــة اســتثماراتها فــي الــدول املتضــررة.

 )BOT( املخاطر املتعلقة بعقود البناء والتشغيل والتحويل

لــدى الشــركة مشــاريع البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT( والتــي مت عقدهــا مــع احلكومــة الكويتيــة،  والتــي قــد ينتــج عنهــا عــدد 
مــن املخاطــر ومنهــا احتماليــة توقيــع احلكومــة لغرامــات علــى الشــركة نتيجــة عــدم وفائهــا ببعــض االلتزامــات اخلاصــة بهــذا 
ــف املشــاريع  ــي تكالي ــاع ف ــع أي ارتف ــا للتناســب م ــل أســعار خدماته ــى تعدي ــدرة الشــركة عل ــك مخاطــر عــدم ق املشــروع وكذل
التشــغيلية نتيجــة لشــروط معينــة مــع اجلهــات احلكوميــة التــي تتعامــل معهــا، باإلضافــة إلــى أن اجلهــات احلكوميــة املتعاقــد 
ــق  ــا أو عــدم جتديدهــا ألســباب تتعل ــن الشــركة أو تعديله ــا وب ــة بينه ــود املشــاريع القائم ــاء عق ــوم بفســخ أو انه ــد تق ــا ق معه
باملصلحــة العامــة أو ألســباب أخــرى قــد ال تعلــم الشــركة بتفاصيلهــا عنــد اإلنهــاء وقــد تكــون التعويضــات التــي حتصــل عليهــا 
الشــركة فــي هــذه احلــاالت غيــر كافيــة أو متوافــرة. بالتالــي ال يوجــد ضمــان ان تتمكــن الشــركة مــن جتنــب املخاطــر املرتبطــة 

بهــذه العقــود ممــا ميكــن أن يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا املســتقبلية.
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تذبذب أداء القطاع العقاري وزيادة املنافسة 

ــر أداء الشــركة  ــات عــدة ســواًء فــي أســعار العقــارات ومعــدالت اإليجــار ويتأث قــد شــهد القطــاع العقــاري فــي املنطقــة تذبذب
املصــدرة بتلــك التذبذبــات بشــكل مباشــر حيــث يــؤدي تراجــع العوائــد االيجاريــة بصــورة أكبــر مــن توقعــات الشــركة حتــى 
ــو ملــدة قصيــرة إلــى تكبــد الشــركة للخســائر وقــد يــؤدي ذلــك إلــى خفــض أو توقــف تطويــر مشــروعاتها. كمــا أن العوامــل  ول
ــى ذلــك:  ــاً عل ــى الســوق العقــاري مترتب االقتصاديــة بشــكل عــام ونتائــج القطاعــات األخــرى ميكــن أن تؤثــر بشــكل مباشــر عل

زيادة املساحات الشاغرة .	 
عدم قدرة العقار على جذب املستثمرين واالحتفاظ بهم.	 

انخفاض قيمة العقار.	 
انخفاض معدالت اإليجار واألشغال.	 

عدم القدرة على سداد التكاليف التشغيلية.	 

 وعليــه، فــإن التذبذبــات املســتمرة فــي القطــاع العقــاري ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 
ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

وتتنافــس الشــركات العاملــة فــي قطــاع إدارة املراكــز التجاريــة علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات لــزوار املشــاريع التجاريــة أو جــذب 
املســتأجرين. وجنــاح الشــركات العقاريــة املنافســة فــي جــذب املســتأجرين مــن خــالل تقدميهــم لعــروض مميــزة وجذابــة يــؤدي 
ــد  ــن عــن جتدي ــا أو تراجــع بعــض املســتأجرين املميزي ــوم الشــركة بإداراته ــي تق ــة الت ــز التجاري ــن املراك ــزوار م ــى ســحب ال إل
عقودهــم، أو قيــام املســتأجرين بزيــادة املســاحات املعروضــة فــي مراكــز جتاريــة أخــرى غيــر التــي تقــوم الشــركة بإدارتهــا، ممــا 
ــام الشــركة بتعديــل أســعار االيجــار اســتجابة ملتغيــرات الســوق األمــر الــذي يــؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي  ســيؤدي إلــى قي

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

ارتباط أداء الشركة املصدرة بأداء قطاعات أخرى والتي قد تؤثر على أداءها 

يعمــل أغلــب املســتأجرين لــدى املشــاريع التــي تديرهــا الشــركة فــي قطــاع التجزئــة، وبالتالــي عنــد تراجــع قطــاع التجزئــة بشــكٍل 
عــام فــإن ذلــك ســوف يــؤدي بشــكل مباشــر إلــى تراجــع أداء املســتأجرين وقدرتهــم علــى االســتمرار فــي اســتئجار املتاجــر املؤجــرة 

لهــم داخــل املشــاريع التابعــة للشــركة وعلــى قدرتهــم علــى الوفــاء بكافــة االلتزامــات املاليــة القائمــة عليهــم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن تراجــع أداء قطــاع التجزئــة ســيؤثر علــى قــدرة الشــركة علــى زيــادة القيــم االيجاريــة أو رمبــا تطلــب 
ذلــك مــن الشــركة خفــض القيمــة االيجاريــة لالحتفــاظ بالعقــود القائمــة مــع املســتأجرين أو احلصــول علــى عقــود جديــدة لتجنب 
فقــد مســتأجري املتاجــر فــي املشــاريع التجاريــة التابعــة للشــركة. لذلــك، فــإن تراجــع قطــاع التجزئــة أو تباطــؤه فــي النمــو بشــكل 

عــام ســيؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

تأَثر العقود االيجارية طويلة األجل مع املستأجرين احلالين بأداء السوق العقاري  

تعقــد الشــركة مــع املســتأجرين الرئيســن فــي املشــاريع التابعــة لهــا عقــوداً مختلفــة األجــل متتــد مدتهــا مــا بــن ســنة إلــى خمــس 
ســنوات أو إلــى نهايــة عقــد الشــركة املصــدرة املبــرم مــع اجلهــات احلكوميــة املالكــة للمشــاريع التــي تديرهــا الشــركة، وحتتــوي 
هــذه العقــود علــى بنــود لزيــادة القيمــة االيجاريــة خــالل ســنوات العقــد. ويتــم حتديــد هــذه الزيــادات بنــاء علــى عــدة عوامــل 
تتضمــن، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، االرتفــاع فــي أســعار اإليجــارات داخــل الســوق التــي تعمــل فيــه الشــركة، وقيمــة اإليجــار 
املتفــق عليــه للســنة األولــى قبــل تطبيــق الزيــادات، والعالقــة مــع املســتأجر واداء املســتأجر فــي الســوق التــي يعمــل فيهــا، ونتائــج 

املفاوضــات بــن إدارة املشــروع واملســتأجر.

ــة تكاليــف تشــغيل املشــروع أو ارتفــاع معــدالت  ــادات املتفــق عليهــا فــي العقــود املبرمــة فــي تغطي ــة الزي وفــي حــال عــدم كفاي
التضخــم أو فــي حــال انخفــاض القيمــة االيجاريــة احملصلــة مــن املســتأجر مقارنــة بالقيمــة االيجاريــة العادلــة فــي الســوق، والتــي 
قــد ال تتمكــن الشــركة مــن تعديلهــا خــالل الفتــرة احلاليــة وحتــى نهايــة العقــد، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية. 

عدم جناح الشركة املصدرة في إدارة املشاريع التابعة لها

ــإدارة العديــد مــن املشــاريع التجاريــة مــن خــالل عقــود مــع جهــات حكوميــة وعليــه فــإن عــدم قــدرة  تقــوم الشــركة املصــدرة ب

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.62



الشــركة علــى إدارة هــذه املشــاريع أو عــدم وفائهــا بكافــة التزاماتهــا التعاقديــة مــع اجلهــات احلكوميــة قــد يــؤدي إلــى إنهــاء أي 
اتفاقيــة إدارة وتشــغيل تتعلــق بــأي مــن تلــك املشــاريع ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض كبيــر فــي دخــل الشــركة والــذي ســيؤثر جوهريــا 

وبشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

مخاطر اإلنشاء والتطوير وسالمة املباني

تعمــل الشــركة مــع شــركاء أخريــن علــى تطويــر عقــار جتــاري فــي إمــارة أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وذلــك بغــرض 
االســتمرار فــي توســيع أعمــال الشــركة فــي قطــاع العقــارات التجاريــة، وهــو مــا يعــرض الشــركة ملخاطــر ترتبــط عمومــاً بأعمــال 

التطويــر واإلنشــاء اخلاصــة مبشــاريع الشــركة ومنهــا املخاطــر التاليــة:

عدم توفر مواد البناء والتغير في أسعارها وتأثير ذلك على تكاليف البناء،	 
االعتماد على شركات املقاوالت أو على طرف ثالث لتنفيذ عمليات بناء عقارات جتارية،	 
االنتهاء من كافة موافقات اجلهات احلكومية التي تتضمن التراخيص والتصاريح الالزمة، 	 
توفر العمالة املهنية الالزمة لالنتهاء من املشروع وبأسعار معقولة الستكمال تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية احملددة، 	 
مخاطر عدم تغطية التأمن كافة االضرار التي قد تتعرض لها املباني واإلنشاءات.	 

تخضــع الشــركة املصــدرة إلــى خطــر عــدم توفــر الســيولة بشــكل دائــم أو قــد تتوفــر الســيولة مقابــل تكلفــة مؤثــرة ســلبا علــى 
أعمالهــا أو نتائــج عملياتهــا   

يتمثــل خطــر الســيولة فــي إمكانيــة عــدم متكــن الشــركة املصــدرة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا مبــا فــي ذلــك التزامــات التمويــل عنــد 
اســتحقاقها. وميكــن أن يــزداد هــذا اخلطــر بســبب عــدد مــن العوامــل احملــددة علــى املؤسســات وتشــمل االفــراط باالعتمــاد علــى 
مصــدر معــن للتمويــل )مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال القــروض والتســهيالت البنكيــة( والتغيــرات فــي اجلــدارة االئتمانيــة أو 
الظواهــر علــى نطــاق الســوق مثــل فوضــى الســوق والكــوارث الرئيســية. وقــد يتســبب االنخفــاض الشــديد فــي إيــرادات النفــط 
فــي دول مجلــس التعــاون إلــى حــدوث عجــز فــي املوازنــات العامــة وتباطــؤ النمــو، األمــر الــذي أدى إلــى تراجــع االئتمــان وانكمــاش 
الســيولة فــي أســواق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. عــالوة علــى ذلــك فــإن عــدم االســتقرار أو التقلــب فــي أســواق املــال قــد 
يقيــد مــن قــدرة الشــركة املصــدرة علــى إعــادة متويــل مطلوباتهــا املســتحقة أو يزيــد مــن تكلفــة هــذا التمويــل. وســوف يعتمــد 
حصــول الشــركة علــى أي متويــل إضافــي قــد حتتــاج إليــه علــى عوامــل مختلفــة تشــمل أوضــاع الســوق وتوفــر االئتمــان عمومــاً 
وعلــى املقترضــن فــي صناعــة اخلدمــات املاليــة حتديــداً والوضــع املالــي للشــركة املصــدرة واجلــدارة واالهليــة االئتمانيــة لهــا.

ميكن أن يتأثر الوضع املالي للشركة املصدرة ونتائج عملياتها بشكل سلبي مبخاطر السوق

ميكــن أن يتأثــر الوضــع املالــي للشــركة املصــدرة ونتائــج عملياتهــا بشــكل ســلبي بســبب مخاطــر الســوق التــي تقــع خــارج نطــاق 
ســيطرتها وتشــمل بــدون حصــر التغيــرات فــي أســعار املوجــودات ســواء نتجــت عــن عوامــل تتعلــق باالســتثمار الفــردي أو اجلهــة 

املصــدرة لــه أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع االســتثمارات املتداولــة فــي الســوق. 

كمــا أن مخاطــر الســوق تتضمــن املخاطــر املتعلقــة مبخاطــر العمــالت والتــي تنشــأ عندمــا تــدرج معامالتهــا التجاريــة املســتقبلية 
ــب  ــة هــي مخاطــر تقل ــة الرئيســية للشــركة. إن مخاطــر العمــالت األجنبي ــر العمل ــة غي وموجوداتهــا ومطلوباتهــا املســجلة بعمل
ــرض الشــركة  ــي أســعار الصــرف. إن تع ــرات ف ــة نتيجــة التغي ــإلدارة املالي ــة املســتقبلية ل ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل القيم

ملخاطــر العمــالت األجنبيــة يتعلــق بصــورة أساســية بالقــرض إلــى طــرف ذي عالقــة مدرجــة بالدرهــم اإلماراتــي.

وبالتالــي ليــس هنــاك ضمــان أن الشــركة املصــدرة ســوف تتمكــن مــن حمايــة نفســها مــن أي أثــار ســلبية فــي التغيــر فــي وضــع 
الســوق ميكــن أن يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج أعمالهــا وأفاقهــا.

تتعرض الشركة املصدرة إلى خطر ائتمان العمالء، ويشكل أي منو أو تدهور في حجم أو جودة املدينون التجاريون للمجموعة 
عامــاًل قــد يــؤدي إلــى زيــادة في مخاطرها االئتمانية

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي فشــل الطــرف املقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا يســبب خســائر ماليــة للشــركة 
املصــدرة. إن األدوات املاليــة التــي تعــرض الشــركة إلــى مخاطــر االئتمــان تتكــون مــن النقــد والنقــد املعــادل واملدينــن والقــرض 

ــى طــرف ذي عالقــة. إل

حتــد الشــركة مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــالء مــن خــالل وضــع قيــود ائتمانيــة للعمالء/املســتأجرين، مراقبــة 
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األرصــدة املدينــة القائمــة، احلصــول علــى تأمــن ايجــار وقصــر املعامــالت مــع أطــراف مقابلــة معنيــة. بخــالف املبلــغ املســتحق 
مــن مســتأجرين الــذي مت حتصيلــه الحقــا لنهايــة الســنة، ال يوجــد تركيــز جوهــري للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة. كمــا يتــم 
عقــد اســتثمارات فقــط مــع األطــراف املتعــددة وذلــك للحــد مــن تركــز املخاطــر االئتمــان، وبالتالــي تفــادي تكبــد خســائر ماليــة 
مــن خــالل اإلخفــاق احملتمــل لأطــراف املقابلــة. حتــد الشــركة مــن مخاطــر االئتمــان لديهــا فيمــا يتعلــق باألرصــدة لــدى البنــوك 

والودائــع قصيــرة األجــل مــن خــالل التعامــل مــع بنــوك طيبــة الســمعة. 

قــد ال تكــون  ضمانــات القــروض املقدمــة لصالــح الشــركة كافيــة لتغطيــة أي خســائر وقــد تكــون غيــر قابلــة للتنفيــذ مبوجــب 
القانــون

قــد يخضــع تنفيــذ الضمانــات علــى القــروض املقدمــة مــن الشــركة إلــى الشــركات ذات العالقــة الــى بعــض القيــود التنظيميــة 
حيــث قــد ال يتــم التنفيــذ علــى هــذا الضمــان بــدون قــرار مــن احملكمــة. 

ــا  ــى الشــركة املصــدرة عندم ــة إل ــدات أخــرى مقدم ــات او أي تعه ــى الضمان ــذ عل ــي التنفي ــة ف ــد تواجــه الشــركة صعوب ــذا ق ل
يخــل املدينــون بالتزامهــم بســداد ديونهــم. باإلضافــة الــى ذلــك، حتــى وان كانــت الضمانــات املذكــورة قابلــة للتنفيــذ، فــإن الوقــت 

والتكلفــة املرتبطــة باإلجــراءات القضائيــة قــد يقلــل مــن اجلــدوى املاليــة للتنفيــذ.

تتعــرض الشــركة املصــدرة إلــى عــدد مــن املخاطــر التشــغيلية. وبوجــه خــاص، أي مشــكلة فــي نظــم تكنولوجيــا املعلومــات لــدى 
الشــركة املصــدرة قــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمالهــا وســمعتها.

ميكــن أن تنتــج املخاطــر التشــغيلية واخلســائر بســبب االحتيــال واالخطــاء مــن جانــب املوظفــن واالخفــاق فــي توثيــق املعامــالت 
بشــكل صحيــح أو احلصــول علــى تفويــض داخلــي صحيــح واإلخفــاق فــي االلتــزام باملتطلبــات التنظيميــة ولوائــح القيــام بالعمــل 
ــا املعلومــات( والكــوارث الطبيعــة أو تعطــل النظــم  أو العطــل فــي األنظمــة واملعــدات )وتشــمل بوجــه خــاص أعطــال تكنولوجي
اخلارجيــة )علــى ســبيل املثــال لــدى األطــراف املقابلــة(. لقــد قامــت الشــركة املصــدرة بتنفيــذ اســتراتيجيات ضوابــط املخاطــر 
ــة وتدريــب املوظفــن ولكــن يســتحيل التخلــص  ــر اإلجــراءات الفعال ــرة لتطوي ــم تكريــس مــوارد كبي وتخفيــض اخلســائر كمــا يت
بالكامــل مــن كل خطــر تشــغيلي محتمــل يواجــه الشــركة املصــدرة. وميكــن للخســائر بســبب إخفــاق نظــام الضوابــط الداخليــة 
بالشــركة املصــدرة ان تــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا باإلضافــة إلــى التأثيــر الســلبي 

علــى ســمعتها.   

املخاطر املرتبطة بارتفاع تكاليف إدارة وتشغيل وصيانة املشروعات التجارية 

تتحمــل الشــركة املصــدرة بصــورة دوريــة مصاريــف تشــغيل وصيانــة املشــروعات التجاريــة التابعــة لهــا وذلــك بغــرض احملافظــة 
علــى جــودة اخلدمــة التــي تقدمهــا الشــركة لهــذه املشــاريع التجاريــة، باإلضافــة إلــى احلفــاظ علــى املرافــق اخلاصــة باملشــروعات 
وضمــان االقبــال عليهــا مــن قبــل املســتأجرين والــزوار. وفــي حــال ارتفــاع هــذه املصاريــف التشــغيلية عــن املخطــط لــه مــن قبــل 
إدارة الشــركة نتيجــة زيــادة تكاليــف العمالــة، وتكاليــف اإلصــالح والصيانــة، أو عــدم قــدرة الشــركة علــى حتميــل املســتأجرين 
بهــذه التكاليــف، فإنــه ســيكون هنــاك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا 

املســتقبلية.

طبيعة االستثمارات العقارية وصعوبة التخارج منها

 تعــد االســتثمارات العقاريــة املباشــرة اســتثمارات طويلــة األجــل ويصعــب التخــارج منهــا مقارنــة باالســتثمارات األخــرى، وبصــورة 
خاصــة فــي حــاالت ركــود القطــاع العقــاري داخــل األســواق التــي تعمــل الشــركة فيهــا وقــد ينعكــس تغيــر ظــروف الســوق بصــورة 
ســلبية علــى محفظــة الشــركة العقاريــة فــي املســتقبل، األمــر الــذي يزيــد مــن صعوبــة التخــارج مــن اســتثمارات الشــركة ممــا 

ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

قــد تكــون سياســات وإجــراءات إدارة مخاطــر الشــركة املصــدرة غيــر فعالــة فــي كافــة الظــروف وقــد تتــرك الشــركة املصــدرة معرضــة 
ملخاطــر غيــر محــددة وغيــر متوقعــة 

ليــس هنــاك ضمــان ان سياســات وإجــراءات الشــركة املصــدرة إلدارة املخاطــر والضوابــط الداخليــة ســوف تعمــل بشــكل كافــي 
علــى التحكــم فــي أو حمايــة الشــركة املصــدرة مــن مخاطــر االئتمــان والســيولة والســوق واملخاطــر التشــغيلية واملخاطــر األخــرى. 
عــالوة علــى ذلــك، قــد ال يتــم حتديــد بعــض املخاطــر بشــكل صحيــح بواســطة نظــم إدارة املخاطــر للشــركة املصــدرة. وتســتند 
بعــض وســائل الشــركة املصــدرة إلدارة املخاطــر علــى اســتخدام بيانــات الســوق التاريخيــة التــي قــد ال تتنبــأ بشــكل صحيــح دائمــا 
بالتعــرض املســتقبلي للمخاطــر والــذي قــد يكــون أعلــى بكثيــر عمــا تشــير إليــه التدابيــر الســابقة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ميكــن أن 
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تكــون بعــض املخاطــر أعلــى مــن تلــك التــي تبينهــا البيانــات التجريبيــة لــدى الشــركة املصــدرة خــالف ذلــك.

ــا الشــركة املصــدرة وعمالئهــا  ــي تعمــل فيه ــم للمعلومــات بشــأن الســوق الت ــى تقيي وتعتمــد وســائل أدارة املخاطــر األخــرى عل
واالمــور األخــرى املتاحــة عامــة أو املعلومــات التــي ميكــن لهــا االطــالع عليهــا بخــالف ذلــك. وقــد ال تكــون هــذه املعلومــات 
ــل جوهــري فــي إدارة الشــركة املصــدرة  ــح فــي كافــة االحــوال. وأي خل ــا بشــكل صحي ــة أو مت تقييمه ــة وحديث صحيحــة وكامل
أو سياســات أو إجــراءات املراقبــة الداخليــة األخــرى قــد يعرضهــا إلــى مخاطــر كبيــرة تتعلــق باالئتمــان والســيولة والســوق أو 

ــج أعمالهــا وأفاقهــا.  ــي ونتائ ــى أعمالهــا ووضعهــا املال ــر مــادي ســلبي عل ــه تأثي ــج عن ــذي تنت املخاطــر التشــغيلية، وال

قد ال تكون نظم االمتثال الداخلية بالشركة املصدرة فعالة بكافة الظروف

تعتمــد قــدرة الشــركة املصــدرة علــى االمتثــال بكافــة اللوائــح املعمــول بهــا علــى احتفــاظ الشــركة املصــدرة بنظــم االمتثــال 
واملراجعــة والتقاريــر واإلجــراءات التــي يقــوم بهــا لاللتــزام بهــذه اللوائــح وقدرتهــا علــى جــذب واالحتفــاظ باملوظفــن املؤهلــن 
إلدارة ومراقبــة هــذه النظــم واإلجــراءات. وبالرغــم مــن ان الشــركة املصــدرة تخضــع إلــى اشــراف الســلطات الرقابيــة بدولــة 
الكويــت، مبــا فــي ذلــك أعمــال الفحــص املنتظمــة، ويقــوم بــأداء عمليــات مراجعــة داخليــة منتظمــة ويســتخدم مكاتــب تدقيــق 
حســابات خارجيــة ملراقبــة ومراجعــة واختبــار نظــم املراقبــة الداخليــة بهــا، فــإن الشــركة املصــدرة ال ميكــن أن تتأكــد مــن هــذه 
األنظمــة واالجــراءات وفاعليتهــا الكاملــة فــي كافــة الظــروف وبشــكل خــاص الســلوك املتعمــد مــن بعــض املوظفــن أو االحتيــال 
املرتكــب ضــد الشــركة املصــدرة. فــي حالــة عــدم االلتــزام الفعلــي أو املزعــوم ألي مــن اللوائــح املعمــول بهــا وميكــن أن تخضــع 
الشــركة املصــدرة إلــى التحقيقــات واإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة التــي قــد ينتــج عنهــا غرامــات كبيــرة أو دعــاوي مدنيــة بســبب 
االضــرار. وميكــن أن ينتــج عــن أي مــن هــذه العوامــل تأثيــر مــادي ســلبي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج 

عملياتهــا وأفاقهــا.

قــد ال تتمكــن الشــركة املصــدرة مــن توظيــف واالحتفــاظ باملوظفــن املؤهلــن واملتمرســن ممــا قــد ينتــج عنــه تأثيــر ســلبي علــى 
أعمالهــا وقدرتهــا علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها

تعتمــد الشــركة املصــدرة علــى جهــود ومهــارات وســمعة وخبــرة إدارتهــا العليــا وكذلــك التعــاون بينهــم فــي مجــال خبراتهــم 
ومعلوماتهــم املتعــددة. وميكــن أن يــؤدي خســارة كبــار املوظفــن إلــى تأخيــر أو منــع الشــركة املصــدرة مــن تنفيــذ اســتراتيجياتها. 
كمــا أن الشــركة املصــدرة غيــر مؤمــن عليهــا ضــد اخلســائر التــي قــد يتــم التعــرض لهــا فــي حالــة خســارة أي فــرد مــن موظفيهــا 
الرئيســين. وميكــن أن ينتــج عــن أي مــن هــذه العوامــل تأثيــر مــادي ســلبي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ووضعهــا املالــي ونتائــج 

عملياتهــا وافاقهــا.

تعتبــر السياســات والوســائل احملاســبية لــدى الشــركة املصــدرة حاســمة فــي الكيفيــة التــي تقــوم بهــا باإلبــالغ عــن وضعهــا املالــي 
ونتائــج األعمــال وتتطلــب مــن اإلدارة إجــراء تقييمــات بشــأن أمــور غيــر مؤكــدة 

تعتبــر السياســات والوســائل احملاســبية جوهريــة بشــأن الكيفيــة التــي تقــوم بهــا الشــركة املصــدرة بتســجيل واالبــالغ عــن وضعهــا 
املالــي ونتائــج أعمالهــا ويتعــن علــى اإلدارة احلكــم فــي اختيــار وتطبيــق العديــد مــن هــذه السياســات احملاســبية بحيــث تلتــزم 

باملعاييــر الدوليــة للمحاســبة املاليــة.

وقــد قامــت اإلدارة بتحديــد أهــم السياســات احملاســبية التــي تبنتهــا فــي اإليضاحــات اخلاصــة بالبيانــات املاليــة الشــركة 
املصــدرة باعتبارهــا أمــور هامــة ملــا تطلبــه مــن تقديــر اإلدارة لقيمــة اإليــرادات املقــررة وبعــض األصــول وااللتزامــات والتعهــدات 
وااللتزامــات الطارئــة )يرجــى األطــالع علــى اإليضــاح رقــم 2 بالبيانــات املاليــة الســنوية املدققــة لعــام 2017 والبيانــات املاليــة 
املرحليــة للفتــرة املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018(. وتشــمل هــذه األحــكام والتقديــرات علــى ســبيل املثــال متــي يحــدث تدهــور فــي 

االصــول وتصنيــف االصــول املاليــة وحتديــد مخصصــات خســائر االئتمــان والقيــم العادلــة لأصــول واملطلوبــات. 

وميكــن أن تؤثــر مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل علــى القيمــة النهائيــة التــي يتــم احلصــول عليهــا إمــا عنــد حتقيــق اإليــرادات 
أو حتمــل املصروفــات واســترداد األصــول أو تخفيــض املطلوبــات. وقــد وضعــت الشــركة املصــدرة سياســات وإجــراءات املراقبــة 
يقصــد بهــا ضمــان التحكــم اجليــد فــي التقديــرات واإلحــكام احملاســبية الهامــة لديــه وتطبيقهــا بشــكل متســق. باإلضافــة لذلــك، 
تضمــن السياســات واإلجــراءات الرقابيــة عمليــة تغييــر السياســات احملاســبية بأســلوب مناســب. ومــع ذلــك، ونظــراً لعــدم اليقــن 
ــن تكــون  ــع، ال ميكــن للشــركة املصــدرة ضمــان أنهــا ل ــرات الشــركة املصــدرة بشــأن هــذه املواضي الــذي يحيــط بأحــكام وتقدي

مطالبــة بإجــراء تغييــرات فــي التقديــرات احملاســبية أو إعــادة صياغتهــا قبــل فتــرة البيانــات املاليــة املســتقبلية.  
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الدعاوى القضائية والغرامات التي قد تواجهها الشركة املصدرة 

ــا وســتُحمل  ــل معه ــي تتعام ــن األطــراف الت ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــة دعــاوى قضائي أن الشــركة املصــدرة عرضــة ملخاطــر إقام
األحــكام الصــادرة ضــد الشــركة فــي هــذه الدعــاوي احملتملــة تكاليــف قضائيــة أو غرامــات كبيــرة والتــي مــن احملتمــل أن تفــرض 
ــا  ــج عملياته ــال الشــركة ونتائ ــى أعم ــر ســلبي وجوهــري عل ــه تأثي ــك ســيكون ل ــة املختصــة، كل ذل ــات القضائي ــل الهيئ ــن قب م

ــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.  ووضعهــا املال

حداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات ومدى قدرة الشركة على الوفاء بكافة متطلبات اجلهات الرقابية 

قامــت إدارة الشــركة باعتمــاد الئحــة حوكمــة الشــركات وفقــاً للقواعــد املتبعــة التــي تضمنتهــا الالئحــة التنفيذيــة املعدلــة لقانــون 
هيئــة أســواق املــال بدولــة الكويــت، وتشــمل هــذه اإلجــراءات والقواعــد تشــكيل جلــان املخاطــر والتدقيــق الداخلــي والترشــيحات 
واملكافــآت، والتــي مت تشــكيلها خــالل عــام 2016. وســيعتمد جنــاح الشــركة فــي تطبيــق قواعــد احلوكمــة علــى الفهــم الســليم 
لقواعــد احلوكمــة واهدافهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بتشــكيل مجلــس اإلدارة واللجــان التابعة له واشــتراطات االســتقاللية وممارســة 
كل مــن مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه ألدوارهــم ومســؤولياتهم واملبــادئ املرتبطــة بتعــارض املصالــح واألطــراف ذوي العالقــة 
ــى تعريضهــا  ــة إل ــات اجلهــات الرقابي ــك القواعــد وكافــة متطلب ــزام الشــركة بتل ــة. كمــا ســيؤدي عــدم الت واإلفصاحــات الدوري
للجــزاءات مــن قبــل هيئــة أســواق املــال. وعليــه فــإن فشــل الشــركة فــي االلتــزام بتطبيــق قواعــد احلوكمــة ســيؤثر بشــكٍل ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر ذات الصلة باملنطقة التي تعمل فيها الشركة

تســتمر األنظمــة القانونيــة فــي دولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي األخــرى فــي التطــور وينشــا عــن ذلــك بيئــة غيــر 
مســتقرة لالســتثمار واألعمــال التجاريــة

متــر دولــة الكويــت والعديــد مــن بلــدان مجلــس التعــاون اخلليجــي مبراحــل مختلفــة مــن تطويــر مؤسســاتها القانونيــة والرقابيــة 
التــي متيــز الــدول االكثــر تطــورا. ونتيجــة لذلــك، قــد ال يتــم تطبيــق تدابيــر احلمايــة االجرائيــة وكذلــك اللوائــح الرســمية 
والقوانــن بشــكل متســق، وفــي بعــض االحيــان قــد ال يكــون مــن املمكــن احلصــول علــى التدابيــر القانونيــة التــي يتــم توفيرهــا 
مبوجــب القوانــن واللوائــح ذات الصلــة فــي الوقــت املطلــوب. ومبــا أن البيئــة القانونيــة تظــل خاضعــة الــى التطويــر املســتمر، 
قــد يواجــه املســتثمرين فــي دولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي الغمــوض مــن حيــث أمــان اســتثماراتهم. كمــا أن أيــة 
تغييــرات غيــر متوقعــة فــي األنظمــة القانونيــة فــي دولــة الكويــت ومجلــس التعــاون اخلليجــي قــد يكــون لهــا تأثيــر مــادي ســلبي 
علــى حقــوق حملــة األســهم أو االســتثمارات التــي قامــت بهــا الشــركة املصــدرة أو قــد تقــوم بهــا فــي املســتقبل، وبالتالــي قــد يكــون 

لذلــك تأثيــر ســلبي مــادي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ووضعهــا القانونــي ونتائــج أعمالهــا وافاقهــا.

األنظمة القانونية والرقابية 

ــر مالئمــة بالنســبة لقطــاع العقــارات فــي منطقــة الشــرق األوســط  ــة غي ــق بيئ ــى خل ــة إل ــة والرقابي ــؤدي النظــم القانوني قــد ت
ــة، إال أنهــا ليســت بنفــس  ــا التــي هــي فــي طــور تطويــر أجهزتهــا احلكوميــة وكذلــك النظــم القانونيــة والرقابي وشــمال أفريقي
الوضــع الــذي تتمتــع بــه املؤسســات احلكوميــة فــي غــرب أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. وقــد وضعــت الكويــت، باإلضافــة 
إلــى دول أخــرى فــي منطقــة مجلــس التعــاون اخلليجــي، إجــراءات لتعزيــز املزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة ضمــن نظمهــا القانونيــة 
والرقابيــة. ومــن بــن تلــك اإلجــراءات، قيــام دولــة الكويــت ودول ضمــن مجلــس التعــاون اخلليجــي بتحمــل االلتزامــات الناشــئة 
عــن االتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة )اجلــات( )وفقــاً ملــا حددتــه منظمــة التجــارة العامليــة( وقــد ســنت دولــة الكويــت بالفعــل 
ــرات فــي اقتصادهــا  ــت قــد تشــهد تغي ــة الكوي ــال ال احلصــر. إال أن دول ــى ســبيل املث ــة، عل ــة األجنبي تشــريعاً ملــد نطــاق امللكي
وسياســات حكومتهــا )مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر السياســات املتعلقــة باســتمرار متديــد حقــوق امللكيــة األجنبيــة 
مبوجــب التزامــات دولــة الكويــت الناشــئة جتــاه االتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة/ منظمــة التجــارة العامليــة( علــى نحــو قــد 

يؤثــر علــى أعمــال الشــركة املصــدرة.

وقــد يكــون للتغيــرات التــي تشــهدها سياســة احلكومــات وتفســير النصــوص التشــريعية والرقابيــة واجبــة التطبيــق علــى قطــاع 
ــف  ــى نشــاط الشــركة املصــدرة وســمعتها وتكالي ــراً ســلبياً عل ــا الشــركة املصــدرة تأثي ــل به ــي تعم ــي األســواق الت ــارات ف العق
ــي  ــى الوضــع املال ــدوره عل ــر ب ــذي يؤث ــة؛ األمــر ال ــدة أو تســييل أصــول حالي ــام باســتثمارات جدي ــى القي أنشــطتها وقدرتهــا عل

للشــركة املصــدرة. 

وتعمــل الشــركة املصــدرة مباشــرة أو مــن خــالل شــركات وكيانــات تابعــة مؤسســة فــي عــدة نظــم قانونيــة وتشــريعية. وقــد تؤثــر 
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التشــريعات احملليــة لتلــك النظــم علــى نحــو ســلبي علــى نشــاط الشــركة املصــدرة. وقــد يــؤدي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 
إلــى زيــادة املنافســة نظــراً إلصــدار تراخيــص إضافيــة أو حــدوث تغيــرات فــي شــروط الترخيــص علــى نحــو يؤثــر علــى أنشــطة 

الشــركة املصــدرة أو ربحيتهــا.  كمــا قــد تفــرض علــى الشــركة املصــدرة قيــود أو حــدود تتعلــق بامللكيــة أو بنطــاق األنشــطة. 

اإلفالس في القانون الكويتي

تتســاوى كافــة املطالبــات أو احلقــوق التــي يطالــب بهــا املســاهمن فــي األســهم املزمــع إصدارهــا أو مــن ينــوب عنهــم فــي املرتبــة 
ودون أي متييــز مــع األســهم القائمــة حاليــة للشــركة املصــدرة. وفــي حالــة إفــالس الشــركة املصــدرة، فــإن أحــكام اإلفــالس فــي 
ــون  ــم 38 لســنة 1980 بإصــدار قان ــون رق ــاً ألحــكام القان ــى أصــول الشــركة طبق ــذ عل ــي وأحــكام التنفي ــون التجــارة الكويت قان
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وتعديالتــه، قــد يؤثــرا تأثيــراً ســلبياً علــى قــدرة الشــركة املصــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه 
املســاهمن أو رد أمــوال حملــة األســهم فــي حالــة اإلفــالس، وتصنــف أي مطالبــات ملســاهمي الشــركة بدرجــة تاليــة فــي املرتبــة 
للمطالبــات ذات األولويــة طبقــاً للقانــون لصالــح الدولــة واجلهــات احلكوميــة والضريبيــة والعماليــة والدائنــن املرتهنــن وغيرهــا 

مــن جميــع دائنــي الشــركة املصــدرة .

كمــا أن احلصــول علــى حكــم إفــالس نهائــي فــي الكويــت قــد يســتغرق عــدة ســنوات. لذلــك، ال يوجــد ثمــة تأكيــد بــأن املســاهمن 
ســوف يحصلــون علــى كامــل قيمــة مطالباتهــم أو احلصــول عليهــا علــى اإلطــالق فــي حالــة إفــالس الشــركة املصــدرة.

القوة القاهرة

قــد حتــدث تغيــرات غيــر متوقعــة تعيــق وفــاء الشــركة املصــدرة بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالعمليــات احلاليــة واملخططــة لهــا فــي 
ــورات أو  ــدالع احلــروب أو الث ــال ال احلصــر وقــوع احلــوادث أو ان ــى ســبيل املث املســتقبل. وتتضمــن حــاالت القــوة القاهــرة عل
أعمــال الشــغب أو العصيــان املدنــي أو أحــداث القضــاء والقــدر أو وقــوع الكــوارث الطبيعيــة واإلضرابــات أو النزاعــات العماليــة. 

وليــس هنــاك ضمــان الســتمرار األداء املالــي للشــركة املصــدرة فــي املســتقبل. 

لقــد ظــل األداء املالــي للشــركة املصــدرة منــذ التأســيس يلقــى الدعــم مــن الظــروف االقتصاديــة القويــة فــي الكويــت ومنطقــة 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وذلــك خــالل تلــك الفتــرة علــى خلفيــة االســتقرار السياســي نســبي واالرتفــاع املســتمر فــي أســعار 
ــي املســتقبل، أو أن منــو واســتقرار  ــي للشــركة املصــدرة ف ــان باســتمرارية األداء املال ــاك ضم ــون هن ــن أن يك ــط.  وال ميك النف
األســواق التــي تعمــل وتســتثمر فيهــا الشــركة املصــدرة ســوف يســتمر. ونظــراً للعالقــات املتداخلــة بــن األســواق املاليــة العامليــة، 
وجــب علــى املســتثمرين مالحظــة أن نشــاط الشــركة املصــدرة وأداؤهــا املالــي ميكــن أن يتأثــران تأثــراً ســلبياً بالتطــورات 
السياســية واالقتصاديــة والتطــورات األخــرى ذات الصلــة وذلــك داخــل وخــارج منطقــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقــة 
دول الشــرق األوســط. وفــي حالــة عــدم متكــن الشــركة املصــدرة مــن تقــدمي عوائــد اســتثمارية مرضيــة أو مناســبة بشــكل 

مســتمر، ميكــن للعمــالء احلاليــن أن يقــرروا تخفيــض أو تصفيــة اســتثماراتهم.

ــل أخــرى  ــن عوام ــك ضم ــخ أداء الشــركة املصــدرة، وذل ــى تاري ــإن العمــالء ينظــرون إل ــارات، ف ــي ســوق العق ــل ف ــد التعام وعن
يأخذونهــا فــي االعتبــار. وفــي حالــة عــدم متكــن الشــركة املصــدرة مــن تقــدمي اخلدمــات املطلوبــة باألســعار التنافســية، ميكــن 
للعمــالء احلاليــن أن يقــرروا إنهــاء تعاقداتهــم مــع الشــركة املصــدرة. كمــا قــد يؤثــر طــول فتــرة انخفــاض األداء التشــغيلي علــى 
قــدرة الشــركة املصــدرة علــى احملافظــة علــى قاعــدة العمــالء احلاليــة وجــذب عمــالء جــدد؛ األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى قــدرة 
الشــركة املصــدرة علــى التوســع فــي النشــاط العقــاري. وتعتبــر الشــركة املصــدرة معرضــة خلطــر ســوء اإلدارة أو الغــش أو 

ــال أو اإلخفــاق. االحتي

ــا  ــي إدارة أصوله ــة والتخصــص ف ــادة الدق ــع وزي ــو املتوق ــك اســتجابًة للنم ــا وذل ــر نظمه ــي تطوي وتســتمر الشــركة املصــدرة ف
واالســتثمارات املختلفــة. وفــي حــن تــرى الشــركة املصــدرة أنهــا متلــك الضوابــط املاليــة واإلداريــة املالئمــة، إال أن أي ســوء إدارة 
أو غــش أو احتيــال أو إخفــاق فــي النهــوض باملســؤوليات التشــغيلية للشــركة املصــدرة، أو الدعايــة الســلبية الناشــئة عــن تلــك 
األعمــال، أو توجيــه اتهــام مــن أي طــرف آخــر لهــا، ميكــن أن يؤثــر تأثيــراً ســلبياً علــى قــدرة الشــركة املصــدرة علــى احملافظــة 

علــى الدخــل مــن احملفظــة االئتمانيــة واالســتثمارات املختلفــة أو زيادتــه.

املخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح

االستثمار في أوراق مالية في األسواق النامية والناشئة يتضمن بوجه عام نسبة مخاطر مرتفعة

ــر  ــى مخاطــر أكب ــم ان هــذه االســواق تخضــع إل ــت - العل ــل الكوي ــة والناشــئة 	 مث ــى املســتثمرين فــي األســواق النامي يجــب عل
مــن االســواق االكثــر تطــورا، مبــا فــي ذلــك مســتوى أعلــى للتقلــب ومحدوديــة الســيولة والتغييــرات فــي البيئــة السياســية 
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واالقتصاديــة. باإلضافــة لذلــك ليــس هنــاك ضمــان أن أســواق االوراق املاليــة املعرضــة خلطــر األســواق الناميــة والناشــئة - مثــل 
األســهم - لــن تتأثــر ســلبا باألحــداث فــي مــكان أخــر وخاصــة فــي األســواق الناشــئة.

وتشــمل املخاطــر احملــددة فــي دولــة الكويــت ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا التــي ميكــن أن ينتــج عنهــا تأثيــر مــادي 
ســلبي علــى أعمــال الشــركة املصــدرة ووضعهــا املالــي واَفاقهــا مــا يلــي بــدون حصــر:

عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي.	 
أعمال خارجية تتعلق باحلرب والنزاعات املدنية أو العداءات أو النزاعات األخرى.	 
االضطراب أو العنف احمللي.	 
زيادة التضخم وتكلفة املعيشة.	 
النظــم الضريبيــة والقوانــن الضريبيــة املتغيــرة مبــا فــي ذلــك فــرض الضرائــب فــي االماكــن اخلاليــة مــن الضرائــب وزيــادة 	 

الضرائــب فــي االماكــن منخفضــة الضريبــة.
التدخالت احلكومية وسياسة احلماية احلكومية. 	 
التغييرات السلبية احملتملة في القوانن واملمارسات الرقابية وتشمل الهياكل القانونية والقوانن الضريبية.	 
الصعوبات في توظيف املوظفن وإدارة العمليات.	 
النظم القانونية التي ميكن أن جتعل من الصعب على الشركة املصدرة تنفيذ حقوق ملكيتها الفكرية والتعاقدية.	 
القيود على حق حتويل أو إخراج العملة أو تصدير األصول.	 
خطر أكبر للحسابات غير قابلة للتحصيل وخطوات حتصيل أطول. 	 
تذبذب سعر الصرف.	 
 الصعوبات اللوجستية وصعوبات االتصال.	 

ــى املســتثمرين احملتملــن ممارســة العنايــة اخلاصــة لتقييــم املخاطــر املعنيــة ويجــب عليهــم حتديــد مــا إذا كان  لــذا ينبغــي عل
االســتثمار فــي االوراق املاليــة مالئــم فــي ضــوء تلــك املخاطــر. وعمومــا، فــإن االســتثمار فــي األســواق الناميــة والناشــئة مناســب 

أكثــر للمســتثمرين املتطوريــن الذيــن يتفهمــون بالكامــل أهميــة املخاطــر املعنيــة.

مالئمة االستثمار

يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل فــي األســهم أن يحــدد مالءمــة ذلــك االســتثمار وذلــك فــي ضــوء ظروفــه اخلاصــة. وعلــى وجــه 
اخلصــوص، يتعــن علــى كل مســتثمر محتمــل القيــام مبــا يلــي: 

أن يكــون لديــه معرفــة وخبــرة كافيــة للقيــام بتقييــم ُمجــدي لأســهم ومميــزات ومخاطــر االســتثمار فــي األســهم، واملعلومــات 	 
الــواردة فــي هــذه النشــرة.

أن يتمكــن مــن الوصــول إلــى األدوات التحليليــة املناســبة وأن يكــون علــى درايــة بهــا وذلــك لتقييــم أي اســتثمار فــي األســهم 	 
فــي ســياق وضعــه املالــي اخلــاص، وكذلــك تقييــم تأثيــر األســهم علــى محفظتــه االســتثمارية بصفــة عامــة.

ــة أســواق 	  ــة بســير األعمــال فــي أي ــى دراي ــام بشــروط االســتثمار فــي أســهم الشــركة، وأن يكــون عل ــه فهــم ت أن يكــون لدي
ــة. ــة ذات صل مالي

ــة وغيــر ذلــك مــن 	  ــة للعوامــل االقتصادي ــى تقييــم الســيناريوهات احملتمل أن يكــون قــادراً مبســاعدة مستشــار اســتثمار عل
ــة. العوامــل التــي ميكــن أن تؤثــر علــى اســتثماره وقدرتــه علــى حتمــل املخاطــر احملتمل

السيولة وتغير سعر األسهم

ســهم الشــركة املصــدرة مــدرج فــي بورصــة الكويــت. قــد ال يتمكــن املســتثمرون مــن بيــع أســهمهم، )مبــا فيهــا أســهم الطــرح(، 
بســعر الطــرح أو بقيمــة أعلــى، وقــد ال يتمكنــون مــن بيعهــا مطلقــاً، إذ أن أســعار أســهم الطــرح بعــد االكتتــاب قــد تتأثــر بعــدة 
ــات  ــج عملي ــى نتائ ــي تطــرأ عل ــرات الت ــك - دون حصــر - التغي عوامــل قــد تخــرج عــن ســيطرة الشــركة املُصــدرة، ويشــمل ذل
الشــركة املُصــدرة، وظــروف الســوق، أو التغيــرات التــي تطــرأ علــى األنظمــة احلكوميــة. علــى املســتثمرين أن يدركــوا أن قيمــة 
االســتثمار فــي األســهم، )مبــا فــي ذلــك أســهم الطــرح(، قــد تنخفــض وقــد ترتفــع.  وميكــن أن يكــون ســعر الســوق ألســهم الطــرح 
متذبذبــاً وقــد يخضــع لتقلبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي جاذبيــة ســوق أســهم الطــرح للمســتثمرين. وقــد شــهدت أســواق األســهم، 
مــن وقــت آلخــر، تقلبــات كبيــرة فــي األســعار وأحجــام التــداول، ممــا أثــر علــى أســعار األوراق املاليــة، والتــي قــد ال تكــون ذات 
عالقــة بــأداء الشــركة املُصــدرة أو توقعاتهــا. عــالوة علــى ذلــك، قــد تكــون نتائــج عمليــات الشــركة املُصــدرة وتوقعاتهــا مــن وقــت 
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آلخــر أقــل مــن توقعــات احملللــن والســوق عمومــا. وميكــن أن تــؤدي أي مــن هــذه األحــداث إلــى انخفــاض فــي ســعر الســوق 
لأســهم.

توزيع األرباح

يحــق حلاملــي أســهم الطــرح احلصــول علــى توزيعــات األربــاح املســتقبلية املعلنــة مــن الشــركة املصــدرة. )وتســعى الشــركة 
املصــدرة إلــى احلفــاظ علــى سياســة مســتقرة فــي معــدالت توزيــع األربــاح والتــي تعكــس رؤيــة الشــركة املصــدرة املســتقبلية فــي 
اســتمرار األربــاح املتكــررة( وال تســعى الشــركة املصــدرة إلــى إنشــاء احتياطــات غيــر قابلــة للتوزيــع علــى املســاهمن مــا عــدا تلــك 
التــي تفرضهــا القوانــن واألنظمــة. ســتقوم الشــركة املصــدرة بتوزيــع األربــاح متــى وجــد مجلــس اإلدارة ذلــك مناســباً. وعــالوة 

علــى ذلــك، فــإن سياســة توزيــع األربــاح قــد تتغيــر مــن وقــت آلخــر.

انخفاض نسبة امللكية احلالية

إذا لــم يقــم املســاهمون احلاليــون مبمارســة حقهــم باالكتتــاب قبــل آخــر موعــد الســتالم الطلبــات ودفــع كامــل قيمــة األســهم 
املطلــوب االكتتــاب فيهــا كمــا هــو موضــح فــي هــذه النشــرة، فســتنخفض نســبة ملكيتهــم وقدرتهــم علــى التصويــت فــي الشــركة 
املصــدرة، وبالتالــي ســتنخفض النســبة املئويــة التــي متثــل حصتهــم احلاليــة فــي رأس مــال الشــركة املصــدرة بعــد انتهــاء 
االكتتــاب. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن املســاهمن كمــا فــي تاريــخ االســتحقاق الذيــن مارســوا حقوقهــم الكاملــة قــد يتعرضــون 
النخفــاض نســبة ملكيتهــم حيــث ســيتم تدويــر عــدد أســهمهم إلــى أقــرب عــدد صحيــح ألســهم الطــرح. ومــع ذلــك، ســيكون هــؤالء 
املســاهمن قادريــن علــى االكتتــاب فــي أســهم إضافيــة، وهــو األمــر الــذي قــد ميكنهــم مــن احملافظــة علــى أو زيــادة نســبة ملكيتهــم 

فــي الشــركة املصــدرة.

ضرائب على دفعات أسهم الطرح

إن تطبيــق أحــكام قانــون ضريبــة الدخــل غيــر مؤكــد، ومــن املمكــن فــرض ضريبــة الدخــل علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن غيــر 
مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.

ال ميكــن اجلــزم بإمكانيــة تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل الكويتــي مــن عدمــه علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن الشــركات مــن غيــر 
مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي )كمــا هــو وارد فــي هــذه النشــرة "الضرائــب"( .إال أن هنــاك احتمــال لفــرض ضريبــة 
الدخــل مســتقباًل علــى حاملــي أســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وذلــك فــي حــال قــررت إدارة 
ضريبــة الدخــل فــي وزارة املاليــة فــي دولــة الكويــت )"إدارة الضريبــة"(  و/أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد الناجتــة عــن أســهم 
الطــرح متثــل عمليــة »اســتثمار فــي دولــة الكويــت« )وبحيــث تشــكل ممارســة لنشــاط جتــاري فــي دولــة الكويــت لغــرض تطبيــق 
قانــون ضريبــة الدخــل فــي دولــة الكويــت(، حتــى فــي حــال عــدم وجــود أي محــل إقامــة حلامــل أســهم الطــرح فــي دولــة الكويــت 

أو فــي حــال مت تأسيســه خــارج دولــة الكويــت.

لــم يصــدر حتــى تاريــخ هــذه النشــرة عــن إدارة الضريبــة أي تصريــح رســمي حــول تفســيرها و/أو تطبيقهــا للمتطلبــات املشــار 
إليهــا فــي الفقــرة الســابقة أعــاله فــي إطــار عمليــة مشــابهة لعمليــة إصــدار أســهم الطــرح.  كمــا أنــه لــم تعــرض علــى احملاكــم 
فــي دولــة الكويــت والتــي يكــون لهــا قــرار الفصــل فــي هــذه املســألة )أيــة قضيــة تتعلــق بتطبيــق ضريبــة الدخــل علــى النحــو املشــار 
إليــه أعــاله. بنــاء عليــه، وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي ســوابق لفــرض إدارة الضريبــة لضريبــة الدخــل علــى أربــاح أســهم الطــرح 
مــن غيــر دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي احلــاالت املشــار إليهــا أعــاله، فأنــه يســتحيل التأكيــد بشــكل جــازم كيــف ســيكون 
موقــف إدارة الضريبــة و/أو احملاكــم الكويتيــة جلهــة تطبيــق قوانــن الضرائــب( كمــا هــي معرفــة فــي القســم املنصــوص عليــه 
فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بشــأن )"الضرائــب"( مــن الناحيــة العمليــة. كمــا أن موقــف جهــة تطبيــق القوانــن الضريبيــة فــي دولــة 

الكويــت لــم يكــن موحــدا بشــكل عــام.

فــي حــال قــررت إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة أن العوائــد التــي تســدد إلــى حامــل أســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي واملتعلقــة بأســهم الطــرح اململوكــة منــه متثــل عمليــة اســتثمار داخــل دولــة الكويــت )وتشــكل بالتالــي 
ممارســة لنشــاط جتــاري فــي دولــة الكويــت لغــرض تطبيــق ضريبــة الدخــل وفقــاً للقانــون الكويتــي(، فــإن الشــركة املذكــورة تصبــح 
خاضعــة للضرائــب فــي دولــة الكويــت بواقــع 15 % علــى الربــح الصافــي واحتماليــاً علــى األربــاح العائــدة للشــركة، وكذلــك وجــوب 
التصريــح وتقــدمي الطلبــات املناســبة فــي هــذا اخلصــوص )مبــا فــي ذلــك وجــوب تقــدمي اإلقــرار الضريبــي فــي دولــة الكويــت( 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يتوجــب علــى الشــركة املصــدرة أن تســتقطع مــا يعــادل 5 % مــن أي مبالــغ تســدد مباشــرة مــن الشــركة 
املصــدرة إلــى حاملــي أســهم الطــرح فــي حــاالت محــددة، بانتظــار قيــام حاملــي أســهم الطــرح املعنــي بتســوية وضعهــم الضريبــي. 

)يرجــى مراجعــة فقــرة حجــز نســبة مــن املبالــغ الواجــب ســدادها 	 الضرائــب 	 فــي هــذا اخلصــوص(.
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فــي حــن أن تطبيــق أحــكام قانــون الضرائــب الكويتــي مــن عدمــه هــو غيــر مؤكــد، فــإن الشــركة املصــدرة ال تضمــن بــأن حاملــي 
أســهم الطــرح الذيــن هــم مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لــن يخضعــوا لقانــون ضريبــة الدخــل فــي احلــاالت 
املذكــورة أعــاله. وعليــه، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــن الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبــن للوقــوف علــى النتائــج 
املترتبــة عــن تطبيــق قوانــن الضرائــب الكويتيــة والبلــدان األخــرى ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك والتــداول فــي أســهم 
الطــرح واســتالم توزيعــات األربــاح مبوجــب أســهم الطــرح )يرجــى مراجعــة املنصــوص عليــه فــي نشــرة االكتتــاب هــذه بشــأن 	 

الضرائــب - فــي هــذا اخلصــوص(.

ميكن تطبيق ضريبة الدخل على الشركات وغيرها من الهيئات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة امُلضافة

إن الشــركة املصــدرة غيــر خاضعــة حاليــاً لضريبــة أربــاح الشــركات داخــل الكويــت. ولكــن فــي 14 مــارس 2016، وافــق مجلــس 
الــوزراء الكويتــي علــى خطــة لتطبيــق ضريبــة دخــل علــى الشــركات بنســبة 10 % علــى صافــي أربــاح الشــركات الكويتيــة التــي 
ميكــن تطبيقهــا علــى الشــركة املصــدرة، وعلــى أمنــاء احلفــظ ومديــري األصــول، والشــركات، وصناديــق االســتثمار، واملؤسســات 
التجاريــة، وشــركات مشــابهة أخــرى مؤسســة فــي دول أجنبيــة وعلــى أي شــخص طبيعــي ميــارس األعمــال التجاريــة فــي الكويــت 
فــي الســنوات القادمــة. لــم يتــم إصــدار قانــون ضريبــة القيمــة املضافــة املقترحــة علــى الشــركات حتــى تاريــخ هــذه النشــرة حيــث 
يصــدر القانــون عــادًة مــن خــالل إقــراره فــي مجلــس األمــة الكويتــي وتوقيعــه مــن أميــر البــالد ونشــره فــي اجلريــدة الرســمية. 
ــون بشــكلها  ــى الشــركات مبوجــب قان ــة املقترحــة عل ــة القيمــة املضاف ــون ضريب ــق قان ــي، إن تطبي ــي، فــي الوقــت احلال وبالتال
املقتــرح مــن مجلــس الــوزراء أو اعتمادهــا ليــس مؤكــدا. فــي حــال فرضــت الســلطات الكويتيــة أنظمــة ضريبيــة جديــدة علــى 
ــى القوانــن  ــت أي تغيــرات أخــرى عل ــة الشــركات أو غيرهــا(، أو فــي حــال أدخل ــق بضريب الشــركة املصــدرة )ســواء فيمــا يتعل
ــى  ــر ســلبي جســيم عل ــي أث ــك بالتال ــة، قــد يكــون لذل ــّل جاذبي ــت أق ــة فــي الكوي ــام بأعمــال جتاري ــل القي ــي جتع ــة الت الضريبي

األعمــال التجاريــة للشــركة املصــدرة وعلــى نتائــج العمليــات وعلــى التدفــق النقــدي والوضــع املالــي.

ينــص اقتــراح القانــون علــى فــرض التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى الدفعــات إلــى املؤسســات غيــر املقيمــة. حاليــاً ينــص 
اقتــراح القانــون علــى التــزام محجــوز ضمــان الضريبــة علــى والفوائــد واألتعــاب الفنيــة بنســبة 10 % وعلــى رســوم التأمــن بنســبة    

5 % ولكــن ليــس علــى أربــاح األســهم.

ــق  ــة القادمــة، فــي حــن مت تطبي ــى القيمــة املضافــة فــي األشــهر القليل ــة عل ــون الضريب ــت قان ــة الكوي ــق دول مــن املتوقــع تطبي
ضريبــة القيمــة املضافــة فــي غالبيــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. علــى الرغــم مــن عــدم تأكيــد تطبيــق هــذه الضريبــة علــى 

اخلدمــات املاليــة إال أن التطبيــق قــد يســبب آثــاراً اقتصاديــة علــى وضــع الشــركة املالــي ونتائــج أعمالهــا وآفاقهــا.

تغير القانون

تخضــع الشــروط واألحــكام اخلاصــة بأســهم الطــرح هــذه للقانــون الكويتــي واملمارســة اإلداريــة الســارية فــي دولــة الكويــت كمــا 
فــي تاريــخ هــذه النشــرة. وال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن تأثيــر أي تعديــل محتمــل علــى القانــون الكويتــي أو املمارســة اإلداريــة بعــد 
تاريــخ هــذه النشــرة، كمــا ال ميكــن تقــدمي تأكيــد بشــأن مــا إذا كان مثــل ذلــك التعديــل أو التغييــر قــد يؤثــر بالســلب علــى قــدرة 

الشــركة املصــدرة علــى ســداد توزيعــات األربــاح أو الوفــاء بااللتزامــات الناشــئة مبوجــب أســهم الطــرح حســبما يكــون الوضــع.

مخاطر فرض الضرائب على أرباح األسهم

ــع عــدم اإلخــالل  ــه: "م ــى أن ــد نصــت عل ــال ق ــة أســواق امل ــون هيئ ــن قان ــررا م ــادة  150 - مك ــى أن امل ــا إل ــه هن يقتضــي التنوي
ــة الصــادرة مــن الشــركات املدرجــة فــي ســوق األوراق  ــاح التصــرف فــي األوراق املالي ــى أرب ــة املقــررة عل ــاءات الضريبي باإلعف
املاليــة، تعفــى مــن الضريبــة عوائــد األوراق املاليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة األوراق املاليــة األخــرى املماثلــة، أيــاً كانــت 
الشــركة املصــدرة لهــا". ومــع ذلــك فإنــه ال يوجــد ضمانــة علــى عــدم تعديــل هــذا النــص فــي املســتقبل وبالتالــي فــأن الدفعــات 

التــي تســددها الشــركة املصــدرة واملتعلقــة باألســهم قــد تخضــع للضرائــب فــي حــال تعديــل النــص ســالف الذكــر.
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قد تدخل دول مجلس التعاون اخلليجي في احتاد نقدي

هنــاك احتمــال أن تتخلــى كل مــن مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر عــن العمــالت الوطنيــة 
لــكل منهــم لصالــح عملــة خليجيــة موحــدة فــي املســتقبل. إذا مت اعتمــاد عملــة خليجيــة موحــدة، فــإن التقــارب والتوافــق الــالزم 
للقوانــن والسياســات واإلجــراءات ســوف يحــدث تغيــرات كبيــرة علــى البنيــة األساســية االقتصاديــة والسياســية فــي كل دولــة 
مــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. حتــى اآلن، لــم يتــم اإلعــالن عــن جــدول زمنــي رســمي لتطويــر االحتــاد النقــدي وال توجــد 
فــي الوقــت احلالــي أي تفاصيــل لتشــريعات أو سياســات جديــدة. ورغــم ذلــك، يتعــن علــى املســاهمن واملســتثمرين احملتملــن 
أن يكونــوا علــى علــم بــأن التشــريعات اجلديــدة وأي حتــول نــاجت فــي السياســات واإلجــراءات النقديــة فــي الكويــت قــد يؤثــر علــى 

قــدرة الشــركة املصــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الناجتــة عــن األســهم.
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الضرائب
فيمــا يلــي نبــذة عامــة لبعــض االعتبــارات الضريبيــة الواجبــة التطبيــق فــي دولــة الكويــت واملتعلقــة بأســهم الطــرح. وال يفتــرض 
أن متثــل هــذه النبــذة حتليــاًل كامــاًل لكافــة االعتبــارات الضريبيــة املتعلقــة بأســهم الطــرح فــي دولــة الكويــت أو فــي أي دولــة 
أخــرى. وعلــى املكتتبــن احملتملــن فــي أســهم الطــرح الرجــوع إلــى مستشــاريهم الضريبيــن للتأكــد مــن النتائــج املترتبــة علــى 
تطبيــق قوانــن الضرائــب الســارية فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بشــراء ومتلــك أســهم الطــرح والتصــرف فيهــا واســتالم 
توزيعــات األربــاح و/أو أيــة مبالــغ أخــرى قــد تنتــج عــن أســهم الطــرح. ويعتمــد هــذا املوجــز علــى القانــون الســاري فــي تاريــخ هــذه 
النشــرة، وهــو يخضــع بالتالــي ألي تعديــل قــد يطــرأ علــى القانــون بعــد ذلــك التاريــخ )وكذلــك أي تغييــر قــد يطــرأ علــى تفســيرات 

وممارســات إدارة ضريبــة الدخــل الكويتيــة لذلــك القانــون(. 

إن هــذه النبــذة عــن الضرائــب املطبقــة فــي دولــة الكويــت تعتمــد علــى مرســوم ضريبــة الدخــل رقــم 3 لســنة 1955 )"املرســوم"( 
كمــا هــو معــدل مبوجــب القانــون رقــم 2 لســنة 2008 "تعديــل بعــض أحــكام مرســوم ضريبــة الدخــل الكويتــي رقــم 3 لســنة 1955 
)التعديــل("، واللوائــح التنفيذيــة للتعديــل )"اللوائــح"( وغيــره مــن القــرارات والتعاميــم الوزاريــة ذات الصلــة والصــادرة عــن وزارة 
املاليــة )"قوانــن الضرائــب"( كمــا هــي مفســرة ومطبقــة مــن قبــل إدارة الضريبــة علــى الدخــل بــوزارة املاليــة بدولــة الكويــت )"إدارة 
الضريبــة"( علــى النحــو الســاري واملطبــق كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة. إن أي تغيــرات قــد تطــرأ مســتقباًل علــى قوانــن الضرائب 

أو علــى كيفيــة تطبيــق إدارة الضريبــة لتلــك القوانــن بعــد التاريــخ املذكــور، ســتؤدي إلــى تعديــل هــذه النبــذة والتأثيــر عليهــا.

ضريبة الدخل

ومبوجــب قوانــن الضرائــب، تفــرض ضريبــة الدخــل بنســبة مقطوعــة تبلــغ 15 % فقــط مــن بــن أمــور أخــرى علــى صافــي الدخــل 
واألربــاح الرأســمالية التــي حتققهــا الهيئــة املؤسســة )والتــي تفســر مــن قبــل إدارة الضرائــب علــى انهــا تشــمل أي شــركات أيــاً 
كان شــكلها(، بغــض النظــر عــن مــكان تأسيســها، والتــي متــارس نشــاطاً جتاريــاً فــي دولــة الكويــت. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن إدارة 
الضريبــة قــد أعفــت حتــى تاريخــه الهيئــات املؤسســة فــي دولــة الكويــت أو أي بلــد عضــو فــي مجلــس التعــاون اخلليجــي )والتــي 
ــى الدخــل وفرضــت  ــة عل ــا فــي هــذه النشــرة بـــ "الشــركات التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي"( مــن الضريب يشــار إليه
الضرائــب علــى الدخــل علــى الهيئــات املؤسســة غيــر التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي )ويشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة 
بـــ "الهيئــات املؤسســة مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي"(، والتــي تشــمل منعــاً للشــك، املســاهمن فــي الهيئــات 
املؤسســة التابعــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي ولكنهــم غيــر تابعــن لهــذه الــدول والذيــن ميارســون نشــاطاً جتاريــاً فــي دولــة 
الكويــت. وعليــه، فــإن التوضيحــات املبينــة فيمــا يلــي تطبــق فقــط علــى الهيئــات املؤسســة مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي. ومبوجــب اللوائــح، فــإن الدخــل النــاجت عــن اســتثمار األمــوال داخــل دولــة الكويــت بعمــل يُــدر دخــاًل يعتبــر أنــه نــاجت 

عــن القيــام بنشــاط جتــاري داخــل دولــة الكويــت، ويخضــع بالتالــي لضريبــة الدخــل فــي دولــة الكويــت. 

وألغــراض هــذا الفصــل، فــإن مصطلــح "هيئــة مؤسســة" يشــمل شــركات األشــخاص مــن شــركات التضامــن أو شــركات التوصيــة 
البســيطة أو احملاصــة. وال يتضمــن مصطلــح "هيئــة مؤسســة" تكــون خاضعــة للضريبــة أيــة شــركة ذات شــخصية اعتباريــة 
تكــون قــد تأسســت فــي إحــدى الــدول أعضــاء مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي والتــي تكــون مملوكــة بالكامــل ملواطنــي 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فقــط. وتشــمل دول مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي الوقــت الراهــن كل مــن دولــة الكويــت ومملكــة 

البحريــن وســلطنة عمــان ودولــة قطــر واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

رسم الطابع

ــع أو رســوم  ــى املســاهمن ســداد أي رســوم طاب ــة الكويــت، ال يســتحق عل ــة الســارية فــي دول طبقــاً ألحــكام القوانــن الضريبي
تســجيل أو مــا شــابه ذلــك مــن الرســوم فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بإصــدار األســهم.

إسهام الشركة املصدرة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي

وفقــاً للمرســوم األميــري املــؤرخ فــي 12 ديســمبر 1976 وتعديالتــه، تلتــزم الشــركة املصــدرة كغيرهــا مــن الشــركات املســاهمة 
ــا الســنوية )بعــد االســتقطاعات اخلاصــة  ــة( مــن صافــي أرباحه ــة بســداد مســاهمة ســنوية مبقــدار 1 % )واحــد باملائ الكويتي

باالحتياطــي القانونــي للشــركة( إلــى مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي.
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الزكاة

تلتــزم الشــركة املصــدرة بســداد نســبة 1 % )واحــد فــي املائــة( مــن صافــي أرباحهــا كــزكاة طبقــاً للقانــون رقــم 46 للعــام 2006 
والقــرار الــوزاري رقــم 58 للعــام 2007، وتعديالتهمــا.

ضريبة دعم برنامج العمالة الوطنية

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

اإلعفاء الضريبي في قانون هيئة أسواق املال

وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن أحــكام القانــون رقــم 22 لســنة 2015 الــذي عــدل القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة 
أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة )"تعديــالت هيئــة أســواق املــال"( نــص علــى "إعفــاء عوائــد األوراق املاليــة والســندات 
ــادة 150 مكــرر  ــا مــن الضرائــب" )امل ــة املصــدرة له ــت اجله ــاً كان ــة، أي ــة األخــرى املماثل ــة األوراق املالي ــل وكاف وصكــوك التموي
ــاءات  ــق اإلعف ــة لتطبي ــة حديث ــر أي جترب ــالت هيئــة أســواق املــال( )"اإلعفــاءات الضريبيــة"(. بالرغــم مــن عــدم تواف ــن تعدي م

الضريبيــة، مــن الواضــح مــن أنهــا تؤســس إلعفــاء حاملــي أســهم الطــرح مــن الضريبــة. 

وبالرغــم ممــا ذكــر أعــاله، فــإن تطبيــق نظــام الضرائــب الســائد فــي دولــة الكويــت مــا زال مبهمــاً، خاصــة فــي ظــل غيــاب أي 
تفســير أو وجــود أحــكام صــادرة عــن إدارة الضريبــة أو احملاكــم الكويتيــة، وكذلــك نظــراً لعــدم اعتمــاد إدارة الضريبــة بشــكل عــام 
لوجهــة نظــر موحــدة فيمــا يتعلــق بفــرض الضرائــب فــي دولــة الكويــت. لذلــك، فإنــه يتوجــب علــى املســتثمرين احملتملــن األخــذ 
فــي االعتبــار أن هنالــك احتمــال بفــرض الضرائــب مســتقباًل علــى أي شــخص حامــل ألســهم الطــرح مــن غيــر مواطنــي دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي )والتــي تســتوجب تقــدمي إقــرار ضريبــي إلدارة الضريبــة( وذلــك فــي حــال اعتبــرت هــذه األخيــرة و/

أو احملاكــم الكويتيــة أن الدخــل النــاجت عــن أســهم الطــرح يشــكل عمليــة اســتثمار األمــوال داخــل دولــة الكويــت بعمــل يـُـدر دخــاًل 
)وبالتالــي ممارســة لنشــاط جتــاري داخــل دولــة الكويــت لغــرض النظــام الضريبــي املشــار إليــه أعــاله(، حتــى ولــو لــم يكــن حامــل 

أســهم الطــرح مؤسســاً أو متواجــداً داخــل دولــة الكويــت )أي لديــه محــل إقامــة فــي دولــة الكويــت(. 

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

حجز نسبة من املبالغ الواجب سدادها

وفقــاً للوائــح، فإنــه يتوجــب علــى أي طــرف كويتــي )يُشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد( يقــوم بســداد أي مبالــغ إلــى طــرف 
آخــر أينمــا وجــد )يُشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة باملُســدد إليــه( أن يســتقطع مــا يعــادل 5 % مــن قيمــة أي مبلــغ يتــم ســداده وذلــك 
حلــن حصــول الطــرف اآلخــر علــى شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة فــي وزارة املاليــة تفيــد ببـــراءة ذمتــه مــن أي مســتحقات 
ضريبيــة عليــه وتوافــق مبوجبهــا علــى حتويــل املبلــغ املســتقطع إلــى الطــرف اآلخــر. وتقتضــي اإلشــارة إلــى أنــه ال يتوجــب علــى 
الطــرف الــذي يقــوم بســداد املبالــغ حتويــل املبالــغ املســتقطعة فــوراً إلــى إدارة الضريبــة، بــل يجــب عليــه االحتفــاظ بهــذه املبالــغ 
وســدادها فقــط )أ( إلــى املُســدد إليــه عنــد تقــدمي هــذا األخيــر شــهادة صــادرة عــن إدارة الضريبــة تؤكــد بــأن املُســدد إليــه غيــر 
خاضــع للضرائــب أو هــو معفــي منهــا، أو أنــه لــم يحقــق أيــة أربــاح أو أنــه قــد قــام بســداد أو بضمــان ســداد ضرائــب الدخــل 
املتوجبــة بذمتــه، أو )ب( إلــى إدارة الضريبــة بنــاء لطلبهــا فــي حــال عــدم تقــدمي مثــل هــذه الشــهادة. وفقــاً للتفســير احلرفــي 
للوائــح، فإنــه يجــب االســتقطاع مــن قيمــة توزيعــات األربــاح. لذلــك، فإنــه يتوجــب علــى اجلهــة املصــدرة اســتقطاع مــا يعــادل 
5 % مــن أي دفعــة تســدد إلــى حامــل األســهم، علــى أن يتــم إعــادة املبالــغ املســتقطعة إلــى حامــل األســهم عنــد تقدميــه للشــهادة 

الصــادرة عــن إدارة الضريبــة.

ضرائب أخرى

 باســتثناء مــا مت اإلشــارة إليــه أعــاله، فإنــه يتــم ســداد كافــة الدفعــات املتعلقــة بأســهم الطــرح دون اســتقطاع أو خصــم أو حجــز 
لغــرض أو بســبب أي ضرائــب أو رســوم حاليــة أو مســتقبلية، أو رســوم حكوميــة مــن أي نــوع كانــت يتــم فرضهــا أو حتصيلهــا أو 
احتجازهــا أو اعتمادهــا مــن قبــل دولــة الكويــت أو نيابــة عنهــا. ال يســتحق علــى حاملــي أســهم الطــرح ســداد أي رســوم طابــع 

مالــي أو رســوم تســجيل أو مــا شــابه ذلــك مــن رســوم فــي دولــة الكويــت فيمــا يتعلــق بإصــدار أو حتويــل أســهم الطــرح.
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معلومات عامة
هيئة أسواق املال 

إن هيئــة اســواق املــال بدولــة الكويــت هــي اجلهــة الرقابيــة املســئولة، وفقــاً ألحــكام قانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة 
أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب القــرار رقــم 72 لســنة 2015، وتعديالتهمــا، 
عــن تنظيــم عمليــات إصــدار األوراق املاليــة فــي دولــة الكويــت، وإصــدار التراخيــص واملوافقــات الالزمــة إلصــدار أســهم رأس 

املــال.

تغيير الوضع املالي 

باســتثناء مــا مت اإلفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة، لــم يحــدث أي تغييــر ســلبي مؤثــر فــي الوضــع املالــي للشــركة منــذ 30 ســبتمبر 
2018 وهــو تاريــخ أخــر بيانــات ماليــة مرحليــة.

مدقق احلسابات 

عينــت الشــركة مكتــب العيبــان والعصيمــي وشــركاهم أرنســت ويونــغ كمدقــق حســابات الشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2018. مت تدقيــق البيانــات املاليــة لأعــوام املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013 و31 ديســمبر 2014 و31 ديســمبر 

2015 و31 ديســمبر 2016 بالتعــاون فيمــا بــن مكتــب العيبــان والعصيمــي وشــركاهم عضــو فــي أرنســت ويونــغ رقــم 68 فئــة أ 

ومكتــب د. ســعود حمــد احلميــدي وشــركاهم 	 بيكــر تلــي الكويــت رقــم 51 فئــة أ.

كمــا مت تدقيــق البيانــات املاليــة للعــام املالــي املنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017 مــن خــالل مكتــب العيبــان والعصيمــي وشــركاهم 
عضــو فــي أرنســت ويونــغ رقــم 68 فئــة أ.

كمــا مت فحــص البيانــات املاليــة املرحليــة للثالثــة أشــهر املنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018 مــن خــالل مكتــب العيبــان والعصيمــي 
وشــركاهم عضــو فــي أرنســت ويونــغ رقــم 68 فئــة أ.

قرار اجلمعية العمومية العادية ومجلس اإلدارة املوافقات على اإلصدار 

ســيتم إصــدار أســهم رأس املــال مبوجــب القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق 
املاليــة والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة مبوجــب قــرار هيئــة أســواق املــال رقــم )72( لســنة 2015، وتعديالتهمــا، وقانــون الشــركات 

رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة.

وقــد متــت املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال املصــرح بــه مبوجــب قــرار اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة ملســاهمي الشــركة الصــادر 
ــادة رأس مــال وإصــدار األســهم مبوجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة الصــادر  ــى زي ــخ 29 ســبتمبر 2016 ومت املوافقــة عل بتاري

بتاريــخ 12 ســبتمبر 2018.

املوافقات الرسمية 

وافقــت هيئــة أســواق املــال فــي دولــة الكويــت علــى زيــادة رأس املــال وإصــدار األســهم مبوجــب قــرار الهيئــة الصــادر بتاريــخ 
19 نوفمبــر 2018 كمــا وافقــت هيئــة أســواق املــال علــى نشــرة االكتتــاب بتاريــخ 19 ديســمبر 2018.

سجل املساهمن

حتتفــظ الشــركة املصــدرة بســجل مســاهمي الشــركة لــدي الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. طبقــاً ألحــكام قانــون الشــركات 
الكويتــي رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة.

التسوية واملقاصة 

ــى أســهم الشــركة املصــدرة واملقاصــة بشــأن أســهم رأس املــال مــن خــالل الشــركة  ــم عل ــي تت ــول تســوية املعامــالت الت ــم قب يت
الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. 
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الرقابة على الشركة 

مت تأســيس الشــركة املصــدرة فــي 4 ديســمبر 2000 فــي دولــة الكويــت وتخضــع ألحــكام قانــون الشــركات الكويتــي رقــم 1 لســنة 
ــون املذكــور، كمــا  ــة الكويــت طبقــاً ألحــكام القان ــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي دول ــة، وتخضــع لرقاب ــه التنفيذي 2016 والئحت

تخضــع الشــركة املصــدرة لرقابــة هيئــة أســواق املــال، وبورصــة الكويــت بوصفهــا شــركة مدرجــة طبقــاً ألحــكام القانــون رقــم 7 
لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة، وتعديالتهمــا.
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معلومات عن الشركة وإدارتها
الشكل القانوني للمصدر والتشريعات التي أسس ويعمل مبوجبها

تأسســت شــركة املشــاريع املتحــدة للخدمــات اجلويــة ش.م.ك.ع. بتاريــخ 4 ديســمبر 2000 كشــركة مســاهمة كويتيــة ومســجلة 
ــم 1 لســنة 2016  ــي رق ــون الشــركات الكويت ــدى وزارة التجــارة والصناعــة حتــت ســجل جتــاري 82992، وتخضــع ألحــكام قان ل
والئحتــه التنفيذيــة وتخضــع لرقابــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي دولــة الكويــت طبقــاً ألحــكام القانــون املذكــور، كمــا تخضــع 
الشــركة املصــدرة لرقابــة هيئــة أســواق املــال، وبورصــة الكويــت بوصفهــا شــركة مدرجــة طبقــاً ألحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 

ــا. ــة، وتعديالتهم ــه التنفيذي ــة والئحت ــم نشــاط األوراق املالي ــال وتنظي ــة أســواق امل 2010 بشــأن إنشــاء هيئ

موجز األحكام التي ينص عليها النظام األساسي للمصدر:

أغراض الشركة

تقــدمي اخلدمــات االرضيــة للطائــرات، عقــد اتفاقيــات اخلدمــات األرضيــة، خدمــة تنظيــف الطائــرات، خدمــة تأجيــر الطائــرات، 
خدمــات الســياحة والســفر والشــحن )نقــل العفــش والبضائــع(، اتفاقيــات اخلدمــات األرضيــة للســفر والشــحن، خدمــة متويــن 
الطائــرات، تزويــد الطائــرات باملــاء )مــع مراعــاة شــروط اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي لكافــة البنــود املذكــورة ســابقاً(، إدارة 
املشــاريع، اســتغالل الفوائــض املاليــة املتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها فــي محافــظ ماليــة تــدار مــن قبــل شــركات 
متخصصــة وتخويــل مجلــس اإلدارة القيــام بذلــك. ويجــوز للشــركة أن يكــون لهــا مصلحــة أو أن تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات 
التــي تــزاول أعمــال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى حتقيــق أغراضهــا فــي الكويــت أو فــي اخلــارج ولهــا أن تنشــْى 
أو تشــارك أو تشــتري مثــل هــذه الهيئــات أو أن تلحقهــا بهــا. إضافــًة الــى ذلــك، إدارة وتطويــر األراضــي والعقــارات، استشــارات 
ــك العقــارات واملنقــوالت  ــاء والعقــارات، إيجــار واســتئجار األراضــي والعقــارات، متل ــة، جتــارة عامــة ملــواد ومعــدات البن عقاري
ملصلحــة الشــركة، املســاهمة املباشــرة لوضــع البنيــة األساســية للمناطــق واملشــاريع العقاريــة والســكنية والتجاريــة والصناعيــة 
مبوجــب نظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT(، إدارة املرافــق العقاريــة بنظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل )BOT(، إدارة أمــالك 
الغيــر وتقــدمي الدراســات، القيــام بأعمــال الصيانــة املتعلقــة باملبانــي، إيجــار مســاحات إعالنيــة، ويكــون للشــركة مباشــرة تلــك 
ــة ويجــوز للشــركة أن متــارس أعمــاالً مشــابهة أو الزمــة أو  ــة الكويــت وفــي اخلــارج بصفــة أصليــة أو بالوكال األعمــال فــي دول

مرتبطــة بأغراضهــا املذكــورة.  

إدارة الشركة املصدرة

يتولــى إدارة الشــركة املصــدرة مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة أشــخاص تنتخبهــم اجلمعيــة العامــة بالتصويــت الســري ويجــوز 
لــكل مســاهم ســواء كان شــخصا أو اعتباريــا تعيــن ممثلــن لــه فــي مجلــس إدارة الشــركة بنســبة مــا ميلكــه مــن أســهم فيهــا، تكــون 
العضويــة فــي مجلــس اإلدارة ملــدة ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد، وإذا تعــذر انتخــاب مجلــس إدارة جديــدة فــي امليعــاد احملــدد 

لذلــك اســتمر املجلــس القائــم فــي إدارة أعمــال الشــركة إلــى حــن زوال األســباب وانتخــاب مجلــس إدارة جديــد.  

ملجلــس اإلدارة أوســع الســلطات إلدارة الشــركة والقيــام بجميــع األعمــال التــي تقتضيهــا إدارة الشــركة وفقــاً ألغراضهــا، وال يحــد 
مــن هــذه الســلطة إال مــا نــص عليــه القانــون أو النظــام األساســي أو قــرارات اجلمعيــة العامــة ويجــوز ملجلــس اإلدارة االقــراض 
ــى مــا  ــاءا عل ــح والتبرعــات بن ــم والصل ــع عقــارات الشــركة ورهنهــا واعطــاء الكفــاالت وعقــد التحكي ــل وبي ــراض والتموي واالقت

تقتضيــه مصلحــة الشــركة.

ينتخــب مجلــس اإلدارة 	 باالقتــراع الســري - رئيســا للمجلــس ونائــب للرئيــس، وميثــل رئيــس مجلــس اإلدارة الشــركة فــي 
عالقتهــا مــع الغيــر وأمــام القضــاء إلــى جانــب االختصاصــات األخــرى بالعقــد، ويعتبــر توقيعــه كتوقيــع مجلــس اإلدارة فــي عالقــة 
الشــركة بالغيــر، وعليــه تنفيــذ قــرارات املجلــس وأن يتقيــد بتوصياتــه، ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه، أو قيــام 

مانــع لديــه مــن ممارســة اختصاصاتــه.

يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات علــى األقــل خــالل الســنة الواحــدة، بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه ويجتمــع أيضــا بنــاء علــى 
طلــب كتابــي مــن عضويــن علــى األقــل وال يكــون اجتمــاع مجلــس اإلدارة صحيحــا إال إذا حضــره نصــف عــدد األعضــاء علــى 
أال يقــل عــدد احلاضريــن عــن ثالثــة أعضــاء. ويجــوز االجتمــاع باســتخدام وســائل االتصــال احلديثــة. ويجــوز اتخــاذ قــرارات 

بالتمريــر مبوافقــة جميــع أعضــاء املجلــس.  

ــه إدارة الشــركة،  ــاط ب ــس أو مــن غيرهــم، ين ــس اإلدارة مــن أعضــاء املجل ــه مجل ــر يعين ــذي أو أكث ويكــون للشــركة رئيــس تنفي
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ويحــدد املجلــس مخصصاتــه وصالحياتــه فــي التوقيــع عــن الشــركة وال يجــوز اجلمــع بــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي. 

رأس مال الشركة املصدرة

ــى 382,500,000  ــار كويتــي مقســم عل ــه للشــركة املصــدرة 38,250,000 دين ــغ رأس املــال املصــرح ب بتاريــخ 30 ســبتمبر 2018، بل
ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا مائــة فلــس كويتــي لــكل ســهم فــي حــن بلــغ رأس مــال الشــركة املصــدرة املصــدر واملدفــوع بالكامــل 

ــى 131,750,000 ســهم بقيمــة إســمية قدرهــا مائــة فلــس كويتــي لــكل ســهم. ــار كويتــي موزعــا عل 13,175,000 دين
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عقد التأسيس والنظام األساسي
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شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.122



123 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.124



125 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.126



البيانات املالية

127 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



البيانات املالية لشركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.
احملتوياتالصفحة

البيانات املالية - 129

البيانات املالية - 147

البيانات املالية - 180

البيانات املالية - 214

املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غيرمدققة( 30 سبتمبر 2018

البيانات املالية املجمعة 31 ديسمبر 2017

البيانات املالية املجمعة 31 ديسمبر 2016

البيانات املالية املجمعة 31 ديسمبر 2015

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.128



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة
)غيرمدققة(

30 سبتمبر 2018

129 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



البيانات املالية لشركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

الصفحةاحملتويات 
تقريــر املراجعــة حــول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة................................................................
بيــان الدخــل املرحلي املكثف املجمع )غير مدقــق(.................................................................................
بيان الدخل الشامل املرحلي املكثف املجمع )غير مدقق(.......................................................................
بيــان املركــز املالــي املرحلي املكثف املجمع )غيــر مدقــق(.........................................................................
بيــان التدفقــات النقديــة املرحلي املكثف املجمع )غير مدقق(...................................................................
بيــان التغيــرات فــي حقــوق امللكية املرحلي املكثف املجمع )غير مدقــق(.......................................................
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(............................................

132 - 131
133
134
135
136
137

146 - 138

دولة الكويت

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.130



131 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.132



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل املرحلي املكثف املجمع )غير مدقق(
للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

133 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل املرحلي املكثف املجمع )غير مدقق(
للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.134



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان املركز املالي املرحلي املكثف املجمع )غير مدقق(
كما في 30 سبتمبر 2018

135 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية املرحلي املكثف املجمع )غير مدقق(
للفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.136



ضاحات املرفقة من 1 إلى 12 تشكل جزءاً من هذه املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة.
إن اإلي

ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
جلوية 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات ا

ف املجمع )غير مدقق(
بيان التغيرات في حقوق امللكية املرحلي املكث

الفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

137 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.138



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

139 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.140



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

141 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.142



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

143 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.144



ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
جلوية 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات ا

ضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
إي

كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

145 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة )غير مدقق(
كما في وللفترة املنتهية في 30 سبتمبر 2018

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.146



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

البيانات املالية املجمعة
31 ديسمبر 2017

147 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



البيانات املالية لشركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

الصفحةاحملتويات 
تقرير مراقب احلسابات املستقل.....................................................................................................
بيان الدخل الشامل املجمع ...........................................................................................................
بيان املركز املالي املجمع................................................................................................................
بيان التدفقات النقدية املجمع.........................................................................................................
بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع..............................................................................................
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة.............................................................................................

153 - 149
154
155
 156
157

178 - 158

دولة الكويت

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.148



149 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.150



151 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.152



153 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 21 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.154



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 21 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان املركز املالي املجمع
كما في 31 ديسمبر 2017

155 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 21 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.156



ضاحات املرفقة من 1 إلى 21 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإلي

ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
جلوية 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات ا

بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2017

157 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.158



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

159 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.160



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

161 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.162



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

163 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.164



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

165 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.166



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

167 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.168



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

169 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.170



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

171 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.172



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

173 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.174



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

175 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.176



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

177 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2017

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.178



179 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

البيانات املالية املجمعة
31 ديسمبر 2016

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.180



البيانات املالية لشركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

الصفحةاحملتويات 
تقرير مراقبي احلسابات املستقلن...................................................................................................
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بيان املركز املالي املجمع.................................................................................................................
بيان التدفقات النقدية املجمع.........................................................................................................
بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع..............................................................................................
إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة.............................................................................................
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  187

188
189
190
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دولة الكويت

181 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.182
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183 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.184



185 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.186



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 22 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

187 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل املجمع
كما في 31 ديسمبر 2016



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 22 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.188

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان املركز املالي املجمع
كما في 31 ديسمبر 2016



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 22 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

189 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع
كما في 31 ديسمبر 2016



ضاحات املرفقة من 1 إلى 22 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإلي

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.190

ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
جلوية 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات ا

بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع
كما في 31 ديسمبر 2016



191 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.192

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



193 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.194

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



195 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.196

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



197 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.198

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



199 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.200

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



201 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.202

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



203 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.204

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



205 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.206

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



207 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.208

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



209 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.210

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



211 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.212

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



213 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2016



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية
ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

البيانات املالية املجمعة
31 ديسمبر 2015

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.214



البيانات املالية لشركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.
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215 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.216
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217 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.218

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل املجمع
كما في 31 ديسمبر 2015



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

219 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان الدخل الشامل املجمع
كما في 31 ديسمبر 2015



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.220

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان املركز املالي املجمع
كما في 31 ديسمبر 2015



إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

221 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع
كما في 31 ديسمبر 2015



ضاحات املرفقة من 1 إلى 20 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
إن اإلي

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.222

ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
جلوية 

شركة املشاريع املتحدة للخدمات ا

بيان التغيرات في حقوق امللكية املجمع
كما في 31 ديسمبر 2015



223 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.224

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



225 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.226

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



227 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.228

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



229 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.230

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



231 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.232

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



233 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.234

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



235 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.236

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



237 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.238

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



239 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.240

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



241 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.242

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



243 نشرة اكتتاب عام في أسهم زيادة رأس مال شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015



شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع.244

شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة

إيضاحات حول البيانات املالية املجمعة
كما في 31 ديسمبر 2015








