
ال�صركة امُل�صدرة:

�ضركة م�ضاريع �لكويت (�لقاب�ضة) �ش.م.ك.ع. (»كيبكو« �أو »ال�صركة 

امُل�صدرة«) وقد تاأ�ض�ضت فـي دولة �لكويت

رقم ال�صجل التجاري:

23118

القيمة الإجمالية للطرح:

95,077,219.020 دينار كويتي 

�صعر الطرح:

فل�ش   100 �ال�ضمية  �لقيمة  ذلك  فـي  (مبا  �ضهم  لكل  فل�ش   210
وعالوة �إ�ضد�ر 110 فل�ش)

امل�صاهم املوؤهل:

�ل�ضركة  لدى  امُل�صدرة  ال�صركة  م�ضاهمي  �ضجل  فـي  �ملقيد  �مل�ضاهم 

�لكويتية للمقا�ضة �ش.م.ك فـي ختام �لتد�ول لدى �لبور�ضة فـي تاريخ 

تد�ول  �أي  فاإن  وللتو�ضيح،  (»تاريخ ال�صتحقاق«).  يونيو 2019   26
يتم  مل  و�لتي  ال�صتحقاق  تاريخ  قبل  امُل�صدرة  ال�صركة  �أ�ضهم  على 

�كتمال عملية ت�ضويتها لدى �لبور�ضة فـي تاريخ ال�صتحقاق (»تاريخ 

ا�صتحقاق«)،  دون  من  ال�صهم  تداول  »تاريخ  �أو  الأولوية«  حق  وقف 

وبالتايل مل ت�ضجل فـي �ضجل م�ضاهمي ال�صركة امُل�صدرة، فلن توؤخذ 

فـي �الإعتبار من �أجل حتديد �مل�ضاهمني �ملوؤهلني �ملقيدة �أ�ضماوؤهم 

فـي �ضجل م�ضاهمي ال�صركة امُل�صدرة بتاريخ ال�صتحقاق.  

عدد الأ�صهم املخ�ص�صة لكل م�صاهم موؤهل:

يحــق لكـــل م�ضاهـــم موؤهـــل �حل�ضـــول علــى عـــدد 293 �ضهــم لكــل 

1,000 �ضهم مملوك له.

احلد الأدنى لالكتتاب:

�ضهم و�حد )1(

م�صت�صار الإ�صدار ووكيل الكتتاب:

�ضركة كامكو لال�ضتثمار �ش.م.ك (عامة)

وكيل املقا�صة والإيداع:

�ل�ضركة �لكويتية للمقا�ضة �ش.م.ك.

الكتتاب فـي الأ�صهم الإ�صافية:

�إ�ضافية (»اأ�صهم  �أ�ضهم  فـي  �الكتتاب  �ملوؤهلني  للم�ضاهمني  يحق 

�أ�ضهم  فـي  �الكتتاب  فـي  حقهم  �إىل  الإ�صافية«)، باالإ�ضافة  الطرح 

�لطرح على �أن يتم هذ� �الكتتاب بنف�ش �ضعر �لطرح.

فرتة الكتتاب:

�ضوف تبد�أ فرتة �الكتتاب يوم �خلمي�ش �ملو�فق 27 يونيو 2019 فـي 

�ل�ضركة �لكويتية للمقا�ضة (�لتي تقوم بدور وكيل املقا�صة والإيداع) 

يوم  وتغلق  �خلمي�ش  �إىل  �الأحد  من  �لعادية  �لعمل  �ضاعات  خالل 

�الأربعاء �ملو�فق 17 يوليو 2019 عند �ل�ضاعة �لو�حدة من بعد �لظهر 

بتوقيت �لكويت. 

دعــوة للم�ضاهمني �حلاليني لالكتتاب فـي 452,748,662 �ضهمــا عاديــاً (»�أ�ضهــم �لطـرح«) فـي زيادة ر�أ�ش مال ل�ضركة م�ضاريع �لكويت (�لقاب�ضة) �ش.م.ك.ع. ما يعادل زيادة بن�ضبة 29.3% تقريباً فـي ر�أ�ش مال �ل�ضركة �ملُ�ضدرة �حلالــي ب�ضعــر طرح مقــد�ره 210 فل�ش كويتي لكل �ضهم 

(مبا فـي ذلك �لقيمة �ال�ضمية وعالوة �الإ�ضد�ر) خالل فرتة �الكتتاب و�لتي تبد�أ فـي 27 يونيو 2019 وتنتهي فـي 17 يوليو 2019.

إعـــــــالن
دعوة للمساهمين الحاليين لشركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع. لالكتتاب في زيادة رأس مال

كيفية الكتتاب

طريق  عن  �لطرح  �أ�ضهم  فـي  �الكتتاب  �ملوؤهلني  للم�ضاهمني  ميكن 

�إحدى �لطريقتني �لتاليتني:

اأوًل : الإكتتاب عن طريق النظام الإلكرتوين:

يتيح �لنظام �اللكرتوين �الكتتاب فـي زيادة ر�أ�ش �ملال لعـــدد 14,000 

(�أربعة ع�ضر �ألف) �ضهم مبا يعادل 2,940 (�ألفان وت�ضعمائة و�أربعون) 

.K-NET دينار كويتي �أو �أقل لالأفر�د فقط. يتم �ل�ضد�د من خالل خدمة

يقوم امل�صاهم املوؤهل بالتايل:

https://www.ipo.com.kw :لدخول �إىل �ملوقع عن طريق �لر�بط�  .1
يقوم  ثم  ومن  �ملدين،  �لرقم  بت�ضجيل  �ملوؤهل  �مل�ضاهم  يقوم   .2
�لنظام بتحديد �أحقية �مل�ضاهم �ملوؤهل فـي �الكتتاب من عدمه 

يقوم �مل�ضاهم �ملوؤهل بت�ضجيـل عدد �الأ�ضهم �ملرغوب �الكتتاب فيها.  .3
طريق  عن  �ل�ضد�د  �ضفحة  �إىل  �ملوؤهل  �مل�ضاهم  حتويل  يتم   .4
خدمة K-NET، حيث يقوم �مل�ضاهم �ملوؤهل بال�ضد�د من ح�ضابه 

عن  نيابة  بال�ضد�د  �أخر  �ضخ�ش  يقوم  �أن  يجوز  (وال  �خلا�ش 

�مل�ضاهم �ملوؤهل �إال فـي �حلاالت �ملن�ضو�ش عليها قانونا »تر�جع 

�مل�ضتند�ت �ملطلوبة عند تقدمي طلب �الكتتاب« ويتحمل �ملكتتب 

كافة �لتبعات �لقانونية فـي حالة خمالفة ذلك).

ثانيا: الكتتاب عن طريق مراجعة وكيل املقا�صة والإيداع:

»لل�ضركـــــــات �أو لالكتتــــــاب فـــي عـــــدد �أ�ضهـــــم يتجـــــــاوز 14,000 

(�أربعــة ع�ضــر �ألــف) �ضهــم«:

  https://www.ipo.com.kw :لدخول �إىل �ملوقع عن طريق �لر�بط�  .1
يقوم  ثم  ومن  �ملدين،  �لرقم  بت�ضجيل  �ملوؤهل  �مل�ضاهم  يقوم   .2

�لنظام بتحديد �أحقية �مل�ضاهم �ملوؤهل يف �الكتتاب من عدمه 

يقوم �مل�ضاهم �ملوؤهل بت�ضجيل عدد �الأ�ضهم �ملرغوب �الكتتاب فيها.  .3
�ضبيل  على  به  و�ملو�ضح  �الإكتتاب«   طلب  »منوذج  طباعة  يتم   .4
�ملثال ال �حل�ضر �أ�ضم �ملكتتب، �لرقم �ملدين بالن�ضبة لالأفر�د �أو 

رقم �ل�ضجل �لتجاري بالن�ضبة لل�ضركات، وعدد �الأ�ضهم �ملرغوب 

�الكتتاب بها وقيمتها.

يتوجه �مل�ضاهم �ملوؤهل �إىل �لبنك �خلا�ش به ويقدم �ضورة من   .5
»منوذج طلب �الإكتتاب« �ملطبوع من �لر�بط �أعاله ويقوم بتحويل 

بالكامل عن طريق حتويل بنكي (كمبلغ �ضايف  مبالغ �الكتتاب 

دون ر�ضوم من قبل كل من �لبنك �ملحول و�لبنك �ملحول له) �إىل 

�حل�ضاب �مل�ضريف (�لغري منتج للفائدة) و�ملذكور �أدناه: 

ا�صم البنك:

بنك برقان

رقم احل�صاب:

6015378046

:IBAN رقم

KW53 BRGN 0000 0000 0000 6015 3780 46

�صويفت:

BRGNKWKW

امل�صتفيد:

زيادة ر�أ�ش مال - �ضركة كيبكو

املرجع / الو�صف:

هوية  (رقم  �مل�ضارك  هوية   + كيبكو  �ضركة  مال  ر�أ�ش  زيادة 

�ملكتتب) + بيانات �الت�ضال �خلا�ضة باملكتتب

يقوم �ملكتتب باحل�ضول على ق�ضيمة �يد�ع ��ضلية باملبلغ �ملحول   .6
واليداع  املقا�صة  وكيل  �إىل  و�لتوجه  به  �خلا�ش  �لبنك  من 

ال�ضتكمال �إجر�ء�ت �الكتتاب �ملتبقية.

يتوجه �ملكتتب �إىل مقر �ل�ضركة �لكويتية للمقا�ضة �لو�قع فـي �ضارع   .7
منوذج  وتوقيع  لتقدمي  �خلام�ش  �لدور  �أحمد،  برج  �لعربي،  �خلليج 

�لعمل  �ضاعات  خالل  وذلك  �لتالية  بالوثائق  مرفقاً  �الكتتاب  طلب 

�لر�ضمية خالل �أيام �الأحد �إىل �خلمي�ش وتعبئة منوذج طلب �الكتتاب.

متطلبات عامة من املكتتبني:

يبني  والإيداع  املقا�صة  وكيل  عن  �ل�ضادر  �الإي�ضال  من  �ضورة   •
فـي  منه  �ململوكة  �الأ�ضهم  �مل�ضارك وعدد  �مل�ضاهم وهوية  ��ضم 

ال�صركة امُل�صدرة فـي تاريخ ال�صتحقاق.

��ضعار حتويل مبالغ �الإكتتاب باالإ�ضافة �إىل رقم IBAN �خلا�ش   •
باملكتتب.

املكتتبون من الأ�صخا�ص الطبيعيني:

�أ�ضل و�ضورة من �لبطاقة �ملدنية للمكتتب  •
دول  مو�طني  من  للمكتتبني  �ل�ضفر  جو�ز  من  و�ضورة  �أ�ضل   •

جمل�ش �لتعاون �خلليجي

فـي  باالكتتاب  �خلا�ضة  �لقانونية  �لوكاله  من  و�ضورة  �أ�ضل   •
�الأ�ضهم (للمكتتبني بالوكالة)

�أ�ضل و�ضورة من �ضهادة �لوالية (لالأيتام)  •
�أ�ضل و�ضورة من �ضهادة �لو�ضاية (للق�ضر)، و  •

�أ�ضل و�ضورة من �ضهادة ح�ضر �لور�ثة بالن�ضبة للورثة.  •

املكتتبون من الأ�صخا�ص العتباريني:

�أ�ضل و�ضورة من �ضهادة �ل�ضجل �لتجاري  •
�أ�ضل و�ضورة من �ضهادة �ملفو�ضني بالتوقيع �أو م�ضتخرج �ل�ضجل   •

�لتجاري، ح�ضب �حلال

�أ�ضل و�ضورة من �لبطاقة �ملدنية للمفو�ش بالتوقيع  •
�أ�ضل و�ضورة من �عتماد �لتوقيع للمفو�ش بالتوقيع �ضادرة عن   •
وز�رة �ل�ضوؤون �الجتماعية و�لعمل �أو م�ضّدقة من غرفة �لتجارة 

و�ل�ضناعة فـي �لكويت، و

كتــاب �ضــادر عــن �ملفــو�ش بالتوقيــع عن �ل�ضخـ�ش �العتبــاري   •
باملو�فقة على �الكتتاب.

املكتتبون من غري الكويتيني:

يجب على �ملكتتبون من غري �لكويتيني (�ضو�ء �أ�ضخا�ش طبيعيني   •
�أو �أ�ضخــا�ش �إعتباريـــة - ح�ضبمـــا يكــون �حلــال) �أن يقدمــو� 

�مل�ضتند�ت �ملماثلة للم�ضتند�ت �لـمذكــورة �أعــاله تكــون �ضـادرة 

عن �جلهات �ملماثلة فـي دولهم وذلك فـي حالة عدم حيازتهم 

مل�ضتند�ت �ضادرة لهم فـي دولة �لكويت فـي هذ� �ل�ضاأن.

يقوم وكيل املقا�صة واليداع بت�ضليم �ملكتتب �إي�ضال �إيد�ع مقابل   .8
�الكتتاب.

فـي حالة �إخفاق �أي من �ملكتتبني فـي تقدمي طلب �الكتتاب مكتماًل 

ب�ضكل كامل و�ضليم (مرفقاً به كافة �مل�ضتند�ت �مل�ضاندة �ملطلوبة) فـي 

�مل�ضتحق  بعد �ضد�د مبلغ �الكتتاب  للمقا�ضة  �لكويتية  �ل�ضركة  مقر 

كما هو مذكور بن�ضرة �الإكتتاب، فاإن طلب �الكتتاب �ملقدم من ذلك 

مبالغ  قبول  يتم  ال  باأنه  علماً  يكن،  وكاأن مل  ملغياً  �ضيعترب  �ملكتتب 

�الكتتاب نقد�ً.

عوامل املخاطر

هناك بع�ش �ملخاطر �ملتعلقة فـي �ال�ضتثمار فـي �أ�ضهم �لطرح. ميكن 

ت�ضنيف تلك �ملخاطر فـي �لفئات �لتالية:

�ملخاطر �ملتعلقة بال�صركة امُل�صدرة.  .1
�ملخاطر ذ�ت �ل�ضلة باأ�ضهم �لطرح.  .2

((وملزيد من �لتفا�ضيل حول �أي من عو�مل �ملخاطر، يرجى �الطالع 

فيما  و�لطباعة)  للتحميل  (�لقابلة  �الكتتاب  ن�ضرة  من  ن�ضخة  على 

))www.kipco.com( يتعلق بالطرح على موقع ال�صركة امُل�صدرة

�مل�ضتثمرين  على  يجب  �لطرح،  �أ�ضهم  من  �أي  فـي  �ال�ضتثمار  قبل 

�ملحتملني �لنظر بعناية، باالإ�ضافة �إىل جميع �ملعلومات �الأخرى �لو�ردة 

فـي ن�ضرة �الكتتاب �ملتعلقة بالطرح، وعو�مل �ملخاطر �ملو�ضحة فـي 

�جلدول �أعاله وطلب �مل�ضورة �ملهنية (ملزيد من �لتفا�ضيل حول �أي 

من عو�مل �ملخاطر، يرجى �الطالع على ن�ضخة من ن�ضرة �الكتتاب 

(�لقابلة للتحميل و�لطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع ال�صركة 

ي�ضتمل على جميع  �الإعالن ال  )www.kipco.com(. هذ�  امُل�صدرة 

�ملعلومات �لتي يتعني على �مل�ضتثمرين �ملحتملني در��ضتها قبل �تخاذ 

قر�ر �ال�ضتثمار فـي �أ�ضهم �لطرح كما �أنه ال ميكن �لتاأكيد �أن هذه 

�ملعلومات مكتملة.

معلومات ال�صرتاك

�ملعلومات �ل�ضرورية �ملتعلقة باال�ضتثمار فـي �أ�ضهم �لطرح توجد فـي 

ن�ضرة �الكتتاب �ملتوفرة للتحميل و�لطباعة على موقع �صركة كيبكو 

�لن�ضرة  من  ن�ضخة  كما ميكن �حل�ضول على   .)www.kipco.com(
و�ملقر  للمقا�ضة  �لكويتية  �ل�ضركة  ومقر  �لكويت  بور�ضة  مقر  من 

�لرئي�ضي لل�صركة امُل�صدرة.

للقانون  طبقًا  وموؤهل  له  ُمرخ�صًا  �صخ�صًا  ت�صت�صري  باأن  نن�صح 

قرار  اتخاذ  قبل  الكتتاب  حول  امل�صورة  تقدمي  فـي  ومتخ�ص�ص 

الكتتاب فـي الأ�صهم من عدمه.

اأي  الكويت  فـي  رقابية  اأي جهة  اأو  املال  اأ�صواق  تتحمل هيئة  ل 

م�صوؤولية عن حمتويات هذا الإعالن اأو دقته، اأي خ�صارة نا�صئة عن 

هذا الإعالن.

بيانات الت�صال فـي حالة ال�صتف�صار:

مركز الت�صال: 6982 2233 965+

kipcori@kamconline.com :الربيد اللكرتوين

نظرة عامة على الطرح

م�صت�صار الإ�صدار ووكيل الكتتاب

�ضركة كامكو لالإ�ضتثمار �ش.م.ك (عامة) (»كامكو«)

وكيل املقا�صة والإيداع

�ل�ضركة �لكويتية للمقا�ضة


