
 
 

 حول زيادة رأس مال األسئلة الشائعة

   شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.
 

 بعرضها لالكتتاب؟  الشركة ستقومما هي نسبة زيادة رأس املال؟ كم عدد األسهم التي  .1

َصَدر واملدفوع  32.0%تبلغ نسبة الزيادة 
ُ
 .سهم عادي640,000,000 . كما يبلغ عدد األسهم املطروحة للشركةمن رأس املال الحالي امل

 

 كم سيبلغ سعر السهم املطروح لالكتتاب؟ .2

 ( فلس لسهم الواحد 25فلس للقيمة اإلسمية باإلضافة إلى قيمة عالوة اإلصدار املحددة ب  100)فلس لسهم الواحد  125تحدد سعر الطرح بـــ 

 

 من هم املكتتبون املؤهلون؟ .3

 . األولويةن هم املساهمون املؤهلون وأصحاب حقوق و املؤهل  املكتتبون 

 

 ؟ ون املؤهل هم املساهمون من   .4

لدى الشركة الكويتية للمقاصة    الشركةاملقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي  و   أصحاب حق االولوية لالكتتاب في أسهم الطرح  هم  املؤهلون   املساهمون 

. وللتوضيح، فإن أي تداول  "(تاريخ االستحقاق)" 2021أكتوبر  31ليوم األحد املوافق في ختام التداول لدى البورصة "( وكيل املقاصة واإليداع)"ش.م.ك 

في    تاريخ االستحقاقعلى أسهم الشركة قبل   البورصة  يتم اكتمال عملية تسويتها لدى  وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي    ،تاريخ االستحقاقوالتي ال 

 . بتاريخ االستحقاق الشركةاملقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي  املؤهلين  املساهمين، فلن تؤخذ في اإلعتبار من أجل تحديد الشركة

 

 كم عدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها خالل فترة االكتتاب؟ .5

سهم طرح مقابل كل   327قبل انتهاء فترة االكتتاب، االكتتاب بعدد  وكيل املقاصة واإليداعالذي يتقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح إلى  للمكتتبيحق 

صدرة   1,000
ُ
صدرتفظ فيها  حاخذ أسهم الخزينة التي ي  أن تم  بعد  االستحقاق  تاريخكما في    املكتتبالتي يملكها   سهم من األسهم امل

ُ
. في  بعين االعتبار  امل

الذين اكتتبوا في عدد من أسهم الطرح يفوق   املكتتبينحال عدم اكتمال االكتتاب في جميع أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح غير املكتتب فيها إلى 

 . النسبة املخصصة لكل منهم

 

 املؤهل االكتتاب بأكثر من املبلغ املخصص لحق األولوية؟  للمكتتبهل يجوز  .6

سهم من األسهم   1,000سهم جديد من أسهم الطرح مقابل كل    327االكتتاب في أي عدد من األسهم إال إن حق األولوية يقتصر على    للمكتتبيننعم. يحق  

صدرة املسجلة بإسم املساهم املؤهل في  
ُ
في حال عدم اكتمال االكتتاب في جميع أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح غير املكتتب  .  تاريخ االستحقاقامل

إلى   فيها، إن    املكتتبينفيها  املتبقية غير املكتتب  يتم تخصيص أسهم الطرح  لكل منهم.  النسبة املخصصة  في عدد من أسهم الطرح يفوق  الذين اكتتبوا 

إلى   لهم وذلك على أساس نسبة عدد األسهم اإلضافية  الذين تقدموا لالكتتا  املكتتبينُوجدت،  العدد املخصص  ب بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق 

 .االكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم املكتتبون املتبقية إلى عدد األسهم اإلضافية التي طلب 

 

 ما هي إجراءات االكتتاب؟ كيف يمكنني االكتتاب وسداد مبلغ االكتتاب؟ .7

 االكتتاب في أسهم الطرح عن طريق إحدى الطريقتين التاليتين:  للمكتتبينيمكن 

 : 
ً
 : موقع اإلكتتاب لألفراد فقطعن طريق  االكتتاب أوال

 . K-NETاملوقع املذكور االكتتاب في زيادة رأس املال لألفراد فقط بحيث يتم السداد من خالل خدمة  يتيح

 :بالتالي املكتتبيقوم 

    https://www.ipo.com.kw عن طريق الرابط: موقع اإلكتتاب الدخول إلى .1



 . بتسجيل الرقم املدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية املكتتب في االكتتاب من عدمه املكتتبيقوم  .2

 .فيهابتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب  املكتتبيقوم  .3

الخاص مع االخذ بعين االعتبار    هبالسداد من حساب املكتتبحيث يقوم  ، K-NETإلى صفحة السداد عن طريق خدمة  املكتتبيتم تحويل  .4

إ  املكتتب)وال يجوز أن يقوم شخص أخر بالسداد نيابة عن  باملكتتبالحد املسموح  من قبل البنك املصدر لبطاقة الدفع املسبق الخاصة 

" ويتحمل املكتتب كافة التبعات القانونية في االكتتاب  طلب تقديم عند املطلوبة املستندات تراجعال في الحاالت املنصوص عليها قانونا " 

 حالة مخالفة ذلك(. 

 
ً
)ثمانين الف(  80,000االكتتاب عن طريق مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة للمكتتبين من األفراد الراغبين باالكتتاب في عدد أسهم يتجاوز    : ثانيا

 سهم  أو املكتتبين من الشركات: 

    https://www.ipo.com.kwعن طريق الرابط:  االكتتاب موقعالدخول إلى تسجيل  .1

 أم ال. لالكتتابمؤهال  املكتتب كان  ما اذا بالتحققنظام المن ثم يقوم و الرقم املدني،  بادخال املكتتب يقومفردا،  املكتتب كان إن .2

   املكتتب  كان  إن .3
 
   كيانا

 
  املكتتب كان    مااذا    بالتحققنظام  الومن ثم يقوم    ،التجاري   السجلرقم    ادخال  الشركة  على  يجبأو شركة،    اعتباريا

 أم ال.  لالكتتابمؤهال 

 .فيهابتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب  املكتتبيقوم  .4

 االكتتابطباعة نموذج ب املكتتب يقوم .5

االكتتاب    مبالغصورة من وثيقة بيانات االكتتاب املطبوعة من الرابط أعاله ويقوم بتحويل  يقدمإلى البنك الخاص به و  املكتتبيتوجه  .6

 منتجالحساب املصرفي )الغير  إلىبالكامل عن طريق تحويل بنكي )كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك املحول والبنك املحول له( 

  :أدناه املذكور و ( للفائدة 

 برقان بنك  اسم البنك 

 6015378046 رقم الحساب 

 IBAN KW53 BRGN 0000 0000 0000 6015 3780 46 رقم

 BRGNKWKW سويفت 

 شركة كيبكو  - زيادة رأس مال  املستفيد 

 املكتتب + بيانات االتصال الخاصة باملكتتب رقم تداول  زيادة رأس مال شركة كيبكو +  املرجع / الوصف 

 

الستكمال إجراءات  وكيل املقاصة وااليداع  بالحصول على قسيمة ايداع اصلية باملبلغ املحول من البنك الخاص به والتوجه إلى    املكتتبيقوم   .7

  االكتتاب املتبقي

الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم املستندات املدرجة في بند    وكيل املقاصة وااليداعإلى مقر    املكتتبيتوجه   .8

وذلك خالل ساعات العمل الرسمية خالل أيام األحد إلى الخميس وتعبئة  االكتتابة نشر"املستندات املطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب" في 

 .نموذج طلب االكتتاب

 .وااليداع بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتابيقوم وكيل املقاصة   .9

 

 بشكل كامل وسليم )مرفقا به كافة املستندات املساندة املطلوبة( في مق
ً
ر وكيل  في حالة إخفاق أي من املكتتبين في تقديم طلب االكتتاب مكتمال

  نشرة االكتتابفي املقاصة وااليداع بعد سداد مبلغ االكتتاب املستحق كما هو مذكور  
ً
، فإن طلب االكتتاب املقدم من ذلك املكتتب سيعتبر ملغيا

 
ً
 .وكأن لم يكن، علما بأنه ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقدا

 

 ما هي املستندات املطلوب إرفاقها بطلب االكتتاب؟ .8

 بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم املوظف 
 
بمطابقة    وكيل املقاصة واإليداعون املتواجدون في مقر  يتم تقديم نموذج طلب االكتتاب مرفقا

 :  املكتتبالصورة مع األصل وإعادة األصل إلى 

o   في  ييب  وكيل املقاصة واإليداع صورة من اإليصال الصادر عن   وحقوق   شركةالن اسم املساهم وهوية املشارك وعدد األسهم اململوكة منه 

 . املكتتب من اململوكة األولوية

o  رقم إلى باإلضافة اإلكتتاب مبالغاشعار تحويل IBAN  باملكتتبالخاص 

 



 املكتتبون من األشخاص الطبيعيين: 

 للمكتتب أصل وصورة من البطاقة املدنية  •

 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  للمكتتبينأصل وصورة من جواز السفر  •

 بالوكالة( للمكتتبينأصل وصورة من الوكاله القانونية الخاصة باالكتتاب في األسهم ) •

 أصل وصورة من شهادة الوالية )لأليتام( •

 أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر(، و •

 لنسبة للورثة.أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه با •

 

 :املكتتبون من األشخاص االعتباريين

 أصل وصورة من شهادة السجل التجاري  •

 أصل وصورة من شهادة املفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال •

 أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع  •

 أو مصّدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت، و  الهيئة العامة للقوى العاملةأصل وصورة من اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة عن  •

 كتاب صادر عن املفوض بالتوقيع عن الشخص االعتباري باملوافقة على االكتتاب. •

 

 املكتتبون من غير الكويتيين: 

على   • إعتبارية    املكتتبون يجب  أشخاص  أو  طبيعيين  أشخاص  )سواء  الكويتيين  غير  املماثلة    –من  املستندات  يقدموا  أن  الحال(  يكون  حسبما 

 هم في دولة الكويت في هذا الشأن. للمستندات املذكورة أعالة تكون صادرة عن الجهات املماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم ملستندات صادرة ل

 

   االكتتاب  مبالغ  قبول   يتم  ال
 
 اإلكتتاب،   طريقة  حسب  وذلك  واإليداع،  املقاصة  وكيل  لدى  االكتتاب  طلب  نموذج  تقديم  عند  بالكامل  االكتتاب  مبلغ  دفع  يتم.  نقدا

صدرة  الشركة حساب في بالكامل االكتتاب مبالغ إيداع يتم كما . أعاله  املذكورة  واإليداع املقاصة وكيلمقر  في
ُ
 من لذلك املخصص للفائدة  املنتج غير  املصرفي امل

  نموذج   تقديمعند    بالطرحاالكتتاب الخاص    بحساب   وقيّد –   بالفعل   –   ُنفذ   قد  الحساب  من   الخصم  أو  املصرفي   التحويل  أن  من  يتحقق   بأن   املكتتب   يلتزم.  الشركة

 .واإليداع  املقاصة وكيل لدى االكتتاب طلب

 

 بحساب    طلب االكتتابرفض    ووكيل املقاصة واإليداع   للشركةمع مراعاة أسباب الرفض األخرى، يحق  
 
القيمة املطلوبة وتقيّد كاملة بالفعل  لم تسّدد  إذا 

 ."(وكيل اإلكتتاب)" شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع االكتتاب في وقت االكتتاب لدى

 

 املدفوعة؟ فائض اإلكتتاب ، كيف سيتم رد أموال اإلكتتاب املدفوعأقل من مبلغ   املخصصة األسهم مبلغ كانلم يتم تخصيص أسهم لي أو في حال   .9

أيام عمل من )خمسة(    5خالل    املكتتبينيتم رد مبالغ االكتتاب عن الطلبات املرفوضة ومبالغ فائض اإلكتتاب، دون فوائد أو مصاريف أو خصومات إلى  

أو عن طريق شيك في حال أنه لم يحدد رقم حساب    تاريخ إعالن نتائج التخصيص وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب املحدد بنموذج طلب االكتتاب

 . من قبل املكتتب

 

  ،
 
 أو جزئيا

 
ن،  ي حتى تاريخ إعادة املبالغ إلى املكتتب  ابإيداع مبالغ االكتتاب في حساب مصرفي غير منتج للفائدة لديه  الشركةقوم  تفي حال إلغاء الطرح كليا

 موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك.  بعد وذلك

 

 فترة االكتتاب؟ تى تبدأ وتنتهيم .10

 من يوم    10:00سوف تبدأ فترة االكتتاب من الساعة  
 
خالل ساعات العمل العادية من األحد إلى الخميس وتغلق    2021نوفمبر    01املوافق    اإلثنين صباحا

 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت الكويت.   2021نوفمبر  21فترة االكتتاب يوم األحد املوافق 

 

 تداول حقوق األولوية؟ فترة متى تبدأ وتنتهي  .11

(. 2021نوفمبر  14وتنتهي في يوم األحد املوافق  2021نوفمبر  1املوافق  اإلثنينتبدأ في يوم 
 
  )مشموال



 

 متى سيتم االنتهاء من عملية تخصيص األسهم؟  .12

ق فترة االكتتاب )الذي يكون يوم عمل غير يومي الجمعة والسبت  غال إأيام عمل من تاريخ  5تعلن الشركة عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح خالل س

 والتي تكون فيه البنوك في الكويت مفتوحة للعمل( وأيام العطل الرسمية 

 

 ما هي حقوق التصويت الخاصة باألسهم املصدرة؟  .13

من فئة واحدة. لكل سهم صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة. ال يتمتع أي من   الشركةتكون أسهم رأس مال 

 املساهمين بحقوق امتياز في التصويت.

 

 هل تست  .14
ُ
 صدرة توزيعات نقدية؟حق األسهم امل

َصَدرة الحا
ُ
 لية(. يحق للمساهم صاحب سهم الطرح استالم نصيبه من توزيعات األرباح في املستقبل متى تم اإلعالن عنها من الشركة )كاألسهم امل

 

 ما هو الحد األدنى لالكتتاب؟ .15

 .فقط وال يسمح االكتتاب بكسور األسهم  ( واحد1سهم )الحد األدنى لالكتتاب هو 

 

 مصروفات االكتتاب؟  املكتتبهل سيتم تحميل  .16

التي تشمل تكاليف إدارة االكتتاب و   خاصة بعملية الطرحمصروفات  أيستتولى الشركة مسئولية سداد أي مصروفات.  املكتتبلن يتم تحميل 

 واملطبوعات الالزمة واالعالنات القانونية

 

 ؟ للمكتتبينما هي الخيارات املتاحة  .17

 :اللجوء إلى الخيارات التالية للمكتتبين يكون 

  للمكتتبينيجوز  •
 
 أو جزئيا

 
 .ممارسة حقهم في أولوية اإلكتتاب في أسهم الطرح كليا

 .ممارسة حقهم في أولوية اإلكتتاب في أسهم الطرح واإلكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية للمكتتبينيجوز  •

حقوق األولوية بالبيع و/أو الشراء خالل فترة االكتتاب وحتى قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل على كل او جزء من تداول  للمكتتبينيجوز  •

 للقواعد ذات الصل
 
 .ة واملطبقة من قبل البورصةعلى األقل ويتم التداول وفقا

التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية اإلكتتاب في أسهم الطرح )و في اإلكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية حسب األحوال )أو في  للمكتتبينيجوز  •

  جزء منها( وفق اآللية املعتمدة لذلك خالل فترة االكتتاب وحتى قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل عل
 
ى األقل، وتتم أي من تلك التنازالت وفقا

 للقواعد ذات الصلة واملطبقة من قبل البورصة ووكالة املقاصة أو

اإلمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقه سواء عن طريق التداول أو التنازل أو ممارسة حق أولوية اإلكتتاب في أسهم الطرح  للمكتتبينيجوز  •

 .ب في األسهم غير املكتتب فيها إلى باقي املساهمين املؤهلين وترك الحق في االكتتا

 

ويعتبر اكتتابه    وفي جميع األحوال ال يحق ملن تصرف بحقوق األولوية بالتداول على كل أو جزء منها أو التنازل عنها بدون مقابل أن يكتتب في هذه الحقوق 

 إال أنه يكون ملن آلت  
 
إليه حقوق األولوية أن يكتتب في األسهم املقررة لهذه الحقوق، كما يحق له التصرف بها على النحو  في هذه الحقوق املتصرف فيها باطال

 عمل على األقل.   املقرر في القواعد املعمول بها لدى هيئة أسواق املال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة حتى قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام

 

 ؟تقديم طلب اإلكتتابهل يمكن للمكتتب الرجوع عن االكتتاب بعد  .18

. عند تقديم الطلب من قبل املكتتب، يكون نموذج طلب االكتتاب  اإلكتتاب لن يتم قبول أي تعديالت أو سحب لنموذج طلب االكتتاب بعد تقديم طلب 

 بين املكتتب املذكور والشركة.
 
 بمثابة اتفاق ملزم قانونا

 

 هل هناك أي  .19
ُ
 صدرة بعد تخصيصها؟قيود على بيع االسهم امل

 
ُ
صدرة للتداول دون أي قيود بشكل مماثل لألسهم بورصة الكويت صدرة في سيتم إدراج األسهم امل

ُ
 .الحاليةامل

 



 هل سيتم إدراج أسهم الطرح؟ كيف سيتم تسليم األسهم املخصصة لي؟  .20

والتخصيص النهائي ألسهم الطرح واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة، سيتم إصدار إيصال رصيد أسهم ليتم إدراجها   فترة االكتتاببعد انتهاء  

صدرة الحالية. 
ُ
 وتداولها في بورصة الكويت دون أي قيد على غرار األسهم امل

 

 ممكن حل هذه املشكلة؟ فنت، كي-من خالل بطاقة كي قيمة االكتتابملشاكل في دفع  املكتتب في حال مواجهة  .21

 .عملية االكتتاب لإلنهاء الحد زيادة   طلبو نت" الخاصه به للتحقق من حد الدفع -املكتتب األتصال بالبنك الذي أصدر بطاقة ال "كي على

 


