
الشركة امُلصدرة:
شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع.

رقم السجل التجاري:
23118

القيمة اإلجمالية لإلصدار:
80,000,000 دينار كويتي 

سعر الطرح:
125 فلــس لكـل سهم )مبـا في ذلـك القيمة االسمية 100 فلس 

وعالوة إصدار 25 فلس(

املساهم املؤهل:
تاريخ  نهاية  في  الشركة  سجالت  في  املقيدين  املساهمني 
األولوية.  )»املساهمني املؤهلني«( وأصحاب حقوق  االستحقاق 
وفى حالة عدم قيام املساهم املؤهل باالكتتاب يعتبر ذلك تنازالً 
منه عن حقه في األولوية باالكتتاب في أسهم زيادة رأس املال 
في  األولوية  حقوق  وألصحاب  احلاليني  املساهمني  لصالح 
االكتتاب. ويحق ألصحاب حقوق األولوية باالكتتاب في أسهم 
زيادة رأس مال الشركة أن يتصرفوا خالل فترة االكتتاب، من 
تاريخ فتح باب االكتتاب حتى نهاية يوم العمل الواقع قبل خمسة 
أيام عمل من انتهاء فترة االكتتاب، بالتنازل عن هذا احلق لدى 
بغير  أو غيرهم،  بالشركة  للمساهمني  املقاصة واإليداع  وكالة 
مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق 
لكل منهم االكتتاب بها وبالتداول في بورصة الكويت في كل او 

جزء من هذه احلقوق(.

املكتتب:
هو املساهم املؤهل وصاحب حقوق األولوية

عدد األسهم املخصصة:
يحق لكل مكتتب احلصول على عدد 327 سهم لكل 1000 سهم 

مملوك له.

احلد األدنى لالكتتاب:
سهم واحد )1(

مستشار اإلصدار ووكيل االكتتاب:
 شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك )عامة(

وكيل املقاصة واإليداع:
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

االكتتاب في األسهم اإلضافية:
إلى  إضافية، باإلضافة  أسهم  في  االكتتاب  للمكتتبني  يحق 
حقهم في االكتتاب في أسهم الطرح املخصصة لكل منهم على 

أن يتم هذا االكتتاب بنفس سعر الطرح.

فترة االكتتاب:
يوم  من  10:00 صباحاً  الساعة  االكتتاب من  تبدأ فترة  سوف 
العادية  العمل  2021 خالل ساعات  نوفمبر   1 املوافق  األثنني 
من األحد إلى اخلميس وتغلق فترة االكتتاب يوم األحد املوافق 
21 نوفمبر 2021 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت 

الكويت. 

فترة تداول حقوق األولوية:
يوم  وتنتهي في   2021 نوفمبر   1 املوافق  األثنني  يوم  تبدأ في 

األحد املوافق 14 نوفمبر 2021 )مشموالً(.

يسر مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع. )»الشركة« او »كيبكو«( دعوة مساهمي الشركة املقيدين في سجل املساهمني في نهاية التداول ليوم األحد املوافق 31 أكتوبر 2021 )»تاريخ االستحقاق«(، وأصحاب حقوق األولوية الذين آلت إليهم خالل فترة االكتتاب حقوق 
األولوية في االكتتاب )»حقوق األولوية«(، لالكتتاب في زيادة رأس مال املصدر بعدد 640,000,000 سهم عادي )»األسهم« أو »أسهم الطرح«( بقيمة اسمية 64,000,000 دينار كويتي و بسعر طرح 125 فلس كويتي لكل سهم مبا في ذلك القيمة االسمية وعالوة اإلصدار خالل فترة االكتتاب 

احملددة من يوم األثنني املوافق 1 نوفمبر 2021 )مشمواًل( إلى يوم األحد املوافق 21 نوفمبر 2021 )مشمواًل( وفق الضوابط التالية:

مت إعداد اإلعالن ألغراض ترويجية
ولم يتم إغفال أي بيانات ضرورية عن االستثمار

في الورقة املالية في هذا اإلعالن.

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

:ISIN تداول حقوق األولوية ورمز
KW0EQ0260020

كيفية االكتتاب:
ميكن للمكتتبني االكتتاب في أسهم الطرح عن طريق:

أواًل: اإلكتتاب عن طريق موقع اإلكتتاب لألفراد فقط:
يتيح املوقع املذكور االكتتاب في الطرح لألفراد فقط بحيث يتم 

 .K-NET السداد من خالل خدمة

يقوم املكتتب بالتالي:
الدخـــول إلــــى موقـــع اإلكتتــــاب عـــن طريـــق الرابـــــط:   .1

 https://www.ipo.com.kw
يقوم املكتتب بتسجيل الرقم املدني، ومن ثم يقوم النظام   .2

بتحديد أحقية املكتتب في االكتتاب من عدمه 
الـمرغـــوب  األسهـــــم  عـــدد  بتسجيـــــل  املكتتـــــــب  يقـــوم   .3

االكتتاب فيها.
يتم حتويل املكتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة   .4
K-NET، حيث يقوم املكتتب بالسداد من حسابه اخلاص 
البنك  قبل  من  املسموح  احلد  االعتبار  بعني  االخذ  مع 
باملكتتــب  اخلاصـــة  املسبـــق  الدفـــع  لبطاقـــة  املصـــدر 
)وال يجوز أن يقوم شخص أخر بالسداد نيابة عن املكتتب 
إال في احلاالت املنصوص عليها قانونا »تراجع املستندات 
املطلوبة عند تقدمي طلب االكتتاب« ويتحمل املكتتب كافة 

التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك(.

ثانيًا: االكتتاب عن طريق مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة 
أسهم  عدد  في  باالكتتاب  الراغبني  األفراد  من  للمكتتبني 
يتجاوز 80,000 )ثمانني الف( سهم أو املكتتبني من الشركات: 
تسجيــل الدخـــول إلـــى موقـــع االكتتــــاب عبــــر الرابــــط:   .1

 https://www.ipo.com.kw
إن كان املكتتب فردا، يقوم املكتتب بادخال الرقم املدني،   .2
ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان املكتتب مؤهال 

لالكتتاب أم ال.
على  يجب  شركة،  أو  اعتباريا  كيانا  املكتتب  كان  إن   .3
الشركة ادخال رقم السجل التجاري، ومن ثم يقوم النظام 

بالتحقق اذا ما كان املكتتب مؤهال لالكتتاب أم ال.
يقوم املكتتب بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب فيها.  .4

يقوم املكتتب بطباعة منوذج االكتتاب  .5
يتوجه املكتتب إلى البنك اخلاص به ويقدم صورة من وثيقة   .6
بتحويل  ويقوم  الرابط أعاله  املطبوعة من  االكتتاب  بيانات 
مبالغ االكتتاب بالكامل عن طريق حتويل بنكي )كمبلغ صافي 
دون رسوم من قبل كل من البنك احملول والبنك احملول له( 
إلى احلساب املصرفي )الغير منتج للفائدة( واملذكور أدناه: 

اسم البنك:
بنك برقان

رقم احلساب:
6015378046

:IBAN رقم
KW53 BRGN 0000 0000 0000 6015 3780 46

سويفت:
BRGNKWKW

املستفيد:
زيادة رأس مال - شركة كيبكو

املرجع/الوصف:
زيــادة رأس مــال شركـة كيبكـــو + رقـم التــداول اخلاص 

باملكتتب + بيانات االتصال اخلاصة باملكتتب

يقوم املكتتب باحلصول على قسيمة ايداع اصلية باملبلغ   .7
احملول من البنك اخلاص به والتوجه إلى وكيل املقاصة 

وااليداع الستكمال إجراءات االكتتاب املتبقية.
الواقع  وااليداع  املقاصة  وكيل  مقر  إلى  املكتتب  يتوجه   .8
اخلامس  الدور  أحمد،  برج  العربي،  اخلليج  شارع  في 
املطلوبة  »املستندات  بند  في  املدرجة  املستندات  لتقدمي 
عند تقدمي طلب االكتتاب« في هذه النشرة وذلك خالل 
إلى اخلميس  أيام األحد  الرسمية خالل  العمل  ساعات 

وتعبئة منوذج طلب االكتتاب.
يقوم وكيل املقاصة وااليداع بتسليم املكتتب إيصال إيداع   .9

مقابل االكتتاب.

املستندات املطلوبة عند تقدمي طلب االكتتاب
يتم تقدمي منوذج طلب االكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك 
وكيل  مقر  في  املتواجدون  املوظفون  وسيقوم  احلالة،  حسب 
األصل  وإعادة  األصل  مع  الصورة  واإليداع مبطابقة  املقاصة 

إلى املكتتب:

متطلبات عامة من املكتتبني
واإليداع  املقاصة  وكيل  عن  الصادر  اإليصال  من  صورة   •
يبني اسم املساهم وهوية املشارك وعدد األسهم اململوكة 

منه في الشركة في تاريخ االستحقاق.
 IBAN رقم  إلى  باإلضافة  اإلكتتاب  مبالغ  اشعار حتويل   •

اخلاص باملكتتب.

املكتتبون من األشخاص الطبيعيني
أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب من املواطنني   •

الكويتني واملقيمني في دولة الكويت والقصر
مواطني  من  للمكتتبني  السفر  جواز  من  وصورة  أصل   •

دول مجلس التعاون اخلليجي
أصل وصورة من الوكاله القانونية اخلاصة باالكتتاب في   •

األسهم )للمكتتبني بالوكالة(
أصل وصورة من شهادة الوالية )لأليتام(  •

أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر(  •
أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة، و   •

في حالة عدم حضور املكتتب شخصًيا، كتاب تفويض من   •
اإلدارية  املعامالت  بإجراء  املخول  للشخص  املكتتب  قبل 
بخصوص طلب االكتتاب )بشرط أن يتم التصديق على 

التوقيع الوارد في التفويض من قبل بنك املكتتب(.

املكتتبون من األشخاص االعتباريني
أصل وصورة من شهادة السجل التجاري  •

أصل وصورة من شهادة املفوضني بالتوقيع أو مستخرج   •
السجل التجاري، حسب احلال

أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع  •
أصل وصورة من اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة   •
غرفة  من  مصّدقة  أو  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  عن 

التجارة والصناعة في الكويت، و
كتاب  بالتوقيع شخصًيا،  املفوض  في حالة عدم حضور   •
تفويض صادر عن املفوض بالتوقيع إلى الشخص املخول 

بإجراء املعامالت اإلدارية بخصوص طلب االكتتاب.

املكتتبون من غير الكويتيني
أشخاص  )سواء  الكويتيني  غير  من  املكتتبون  على  يجب 
أن  احلال(  يكون  حسبما   - إعتبارين  أشخاص  أو  طبيعيني 

محتوى جذاب على منصة OTT التي تقدمها - قد تتأثر 
الشركة املُصدرة سلًبا إذا لم تتحقق خياراتها االستراتيجية 
فيما يتعلق بأعمالها اإلعالمية بشروط مرضية - قد تتأثر 
الشركة املُصدرة باملخاطر الكامنة في تطوير بيع العقارات 

- اإلفالس في القانون الكويتي - القوة القاهرة.
املخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح:- االستثمار في أورا   .3
ق مالية في األسواق النامية والناشئة يتضمن بوجه عام 
السيولة   - االستثمار  مالءمة  مرتفعة-  مخاطر  نسبة 
نسبة  إنخفاض   - األرباح  توزيع   - األسهم  سعر  وتغير 
بيع  أو  ربحية  بعدم  املتعلقة  املخاطر   - احلالية  امللكية 
حقوق  على  الطلب  نقص  مخاطر   - األولوية  حقوق 
األولوية وأسهم الشركة أو العدول عن االكتتاب - مخاطر 
املضاربة في حقوق األولوية - ضرائب على دفعات أسهم 
الشركات  على  الدخل  ضريبة  تطبيق  ميكن   - الطرح 
وغيرها من الهيئات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة 
املُضافة - التغيير في القانـون - مخاطر فرض الضرائب 
التعاون  مجلس  دول  تدخل  قد   - األسهم  أرباح  على 

اخلليجي في احتاد نقدي

يرجى  املخاطر،  عوامل  من  أي  حول  التفاصيل  من  وملزيد 
للتحميل  )القابلة  االكتتاب  نشرة  من  نسخة  على  االطالع 
املصدرة  الشركة  على موقع  بالطرح  يتعلق  فيما  والطباعة( 
)https://kipco.com( أو موقع مدير اإلصدار ووكيل اإلكتتاب 
واإليداع  املقاصة  وكيل  موقع  أو   )www.kamcoinvest.com(
اخلـــاص باالكتتــــاب )www.ipo.com.kw( أو موقــع بورصــــة 

.)www.boursakuwait.com.kw( الكويت

املستثمرين  أسهم الطرح، يجب على  أي من  االستثمار في  قبل 
املعلومـــات  جميــع  إلى  باإلضافـــة  بعنايــة،  النظــر  احملتملــني 
وعوامل  بالطرح،  املتعلقة  االكتتاب  نشرة  في  الواردة  األخرى 
املخاطر املوضحة في اجلدول أعاله وطلب املشورة املهنية. وملزيد 
من التفاصيل حول أي من عوامل املخاطر، يرجى االطالع على 
نسخة من نشرة االكتتاب فيما يتعلق بالطرح على املواقع املذكورة 
التي يتعني  املعلومات  أعاله. هذا اإلعالن ال يشتمل على جميع 
على املستثمرين احملتملني دراستها قبل اتخاذ قرار االستثمار في 

أسهم الطرح كما أنه ال ميكن التأكيد أن هذه املعلومات مكتملة.

معلومات االكتتاب
املعلومات الضرورية املتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح توجد 

في نشرة االكتتاب. 

تسري شروط واحكام االكتتاب الواردة بنشرة االكتتاب وطلب 
نشرة  محتويــات  وفهــم  بقراءة  املكتتبني  ننصح  االكتتاب. 
االكتتاب وباستشارة شخص ُمرخص له ومؤهل طبقًا للقانون 
ومتخصص في تقدمي املشورة حول محتويات نشرة االكتتاب 
واالكتتاب في االسهم واملخاطر املتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ 

قرار االكتتاب في األسهم.

دولة  في  رقابية  جهة  أي  أو  املال  أسواق  هيئة  تتحمل  ال 
الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا االعالن او دقته، ولم 
من  أي  دقة  أو  التحقق من صحة  أو  باعتماد محتوياته  تقم 
أو أي  املال،  الواردة فيه كما ال تتحمل هيئة أسواق  املعلومات 
جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية من أي نوع عن أي 
خسارة ناجتة عن االعتماد على كافة أو جزء من محتويات هذا 

االعالن. وُينصح باستشارة مستشار استثمار.

بيانات االتصال في حالة االستفسار:
+965 2233 6751 : مركز االتصال 

kipcori@kamcoinvest.com : البريد االلكتروني 

تكون  أعالة  املذكورة  للمستندات  املماثلة  املستندات  يقدموا 
عدم  حالة  في  وذلك  دولهم  في  املماثلة  اجلهات  عن  صادرة 
حيازتهم ملستندات صادرة لهم في دولة الكويت في هذا الشأن.

االكتتاب  طلب  تقدمي  في  املكتتبني  من  أي  إخفاق  حالة  في 
مكتماًل بشكل كامل وسليم )مرفقا به كافة املستندات املساندة 
مبلغ  سداد  بعد  وااليداع  املقاصة  وكيل  مقر  في  املطلوبة( 
االكتتاب املستحق كما هو مذكور في نشرة اإلكتتاب، فإن طلب 
وكأن لم يكن،  االكتتاب املقدم من ذلك املكتتب سيعتبر ملغياً 

علما بأنه ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقداً.

عوامل املخاطر:
هناك بعض املخاطر املتعلقة في االستثمار في أسهم الطرح. 

ميكن تصنيف تلك املخاطر في الفئات التالية:

املخاطر االقتصادية  .1
املصدر  يتعرض  املُصدرة:  بالشركة  املتعلقة  املخاطر   .2
أو  اجلديدة  األسواق  في  بالتوسع  املرتبطة  للمخاطر 
الشركات الناشئة أو في املراحل املبكرة واالستحواذ على 
للمصدر  النقدية  اإليرادات  تقتصر   - جديدة  شركات 
أو  الرئيسية  الشركات  أرباح األسهم من  الغالب على  في 
قادرا  املصدر  يكون  ال  قد   - األصول  مبيعات  عائدات 
االستثمارات  بيع  من  املستلم  النقد  استثمار  إعادة  على 
بشكل فعال - تخضع تقييمات االستثمارات غير املقتبسة 
التي سيتمكن املصدر  القيمة  حلكم إداري وقد ال تعكس 
االئتمان  مخاطر   - التمويل  مخاطر  فعليا  حتقيقها  من 
- سعر  املُصدرة  الشركة  مع  املتعاقدة  باألطراف  املتعلقة 
الفائدة ومخاطر أسعار األسهم - املخاطر املرتبطة بسعر 
املُصدرة  الشركة  تتأثر  قد   - األجنبية  العمالت  صرف 
بأي خلل في األسواق املالية - قد ال يستمر منو الشركة 
املُصدرة على مستواه التاريخي، ما قد يؤثر على أرباحها 
قد   - العامليني  املنافسني  جانب  من  املنافسة  مخاطر   -
ينشأ عن النظم القانونية والتنظيمية بيئة متقلبة بالنسبة 
بالكويت  املتعلقة  املخاطر   - األعمال  وأنشطة  لالستثمار 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا - تستمر الكويت 
والنظم القانونية األخرى في دول مجلس التعاون اخلليجي 
لالستثمار  مؤكدة  غير  بيئة  يخلق  قد  وهذا  التطور  في 
ونشاط األعمال - املخاطر املتعلقة بالتغيرات في معايير 
تخفيض  مخاطر   - اجلديدة  واملعايير  العامة  احملاسبة 
التصنيفات االئتمانية للشركة املصدرة - املخاطر املرتبطة 
املُصدرة ملوظفيها األساسيني - املخاطر  الشركة  بفقدان 
السيبراني(  )األمن  اإلنترنت  أمن  مخاطر   - التشغيلية 
للشركة  التابعة  الشركات  لها  السمعة معرضة  - مخاطر 
املخاطر   - أعمالها  وقطاع  لعملياتها  بالنسبة  املصدرة 
للشركة  املصرفية  التابعة  بالشركات  املتعلقة  الرقابية 
املصدرة  للشركة  املصرفية  التابعة  الشركات   - املُصدرة 
لديها مطلوبات طارئة والتزامات تتعلق باالئتمان قد تؤدي 
إلى خسائر محتملة - املخاطر املختلفة التي تتعرض لها 
عن  والناجتة  املصدرة  للشركة  التابعة  البنكية  الشركات 
تتأثر  أن  ميكن   - الصرف  وسعر  الفائدة  أسعار  تقلبات 
سلًبا  املُصِدرة  بالشركة  اخلاصة  التأمني  عمليات  نتائج 
وفي  بدقة  االكتتاب  مخاطر  إلى  الوصول  في  بالفشل 
عليهم  املؤمن  فشل  يؤدي  أن  ميكن   - الكارثية  األحداث 
والوسطاء وشركات إعادة التأمني إلى الوفاء بالتزاماتهم 
جتاه الشركة املُصدرة إلى خفض صافي دخلها - قد تعاني 
خدمات القنوات الفضائية املدفوعة للشركة املصدرة في 
حال لم تتمكن من اكتساب أو االحتفاظ مبحتوى جذاب 
التي تقدمها - قد  املدفوعة  الفضائية  القنوات  خلدمات 
يتأثر نشاط الشركة املُصدرة سلًبا إذا لم تتمكن من تقدمي 

وكيل املقاصة واإليداع
الشركة الكويتية للمقاصة

مستشار اإلصدار ووكيل االكتتاب
شركة كامكو لإلستثمار ش.م.ك )عامة( )»كامكو«(


