
 (.عالقابضة )ش.م.ك االستهالكيةالشركة الوطنية 

 اكتتاب عام في زيادة رأس مال نشرة

(.عالقابضة )ش.م.ك االستهالكيةالوطنية شركة ال

 بسعر طرح  210,000,000من خالل اصدار 
ً
 عاديا

ً
 سهما

 بدون عالوة إصدار(بالقيمة االسمية و ) فلس كويتي للسهم الواحد 100يبلغ 

 االكتتاب فترة

2022يوليو  7إلى يونيو  23تبدأ من 

 االكتتاب ووكيلمدير اإلصدار 

ع.ش.م.ك.شركة االستثمارات الوطنية   



الكية القابضةالشركة ال   ش.م.ك.ع. وطنية االس

ادة راس مال الشركة  شرة االكتتاب  ز  

امة   مالحظات 

الكيةاالوطنية الشركة  ية عامة تأسست   القابضة الس و مة  ت برقم 1996 يونيو 5ش.م.ك.ع.  شركة مسا و ل التجاري  ال لة بال ا  71953وم بلغ رأس مال  واملدفوع املصدرو

ن دينار  9,000,000 سعة مالي و ( م عادي بقيمة إسمية  90,000,000ع  مقسمة) ودينار  و ل 100س مفلس  عد  .)لس ا فيما  شار إل ” أو ”الشركة املصدرة” أو ”املصدر ”بـو

الكية” أو ”الشركة ت ” )االس و األوراق املالية (لواملدرجة  بورصة ال شار إل عد بـ و ت بورصة” فيما    .2006يونيو  12منذ ) ”الكو

م العادية املز  اصة باألس ذه ع املعلومات ا شرة االكتتاب  ا من قبل الشركة املصدرةتحتوي  سبة  210,000,000والبالغة  مع إصدار ادة ب عادل ز م بما    رأس مال 233.333س
ً
با % تقر

، ا م) وفلس  مئة(فلس  100سعر طرح  الشركة املصدر واملدفوع ا عد  ((بدون إضافة عالوة إصدار) ”الطرح سعر ”الواحد للس ا فيما  شار إل م” بـو م” أو ”رحالط أس قيمة ) ”األس و

ا  و  د.ك) 21,000,000إسمية إجمالية قدر   .)واحد وعشرون مليون دينار 

ن  ل ن امل م ن(” يحق للمسا م ن املسا ل ية للمقاصة  املقيدة) ”املؤ و ل مسا الشركة لدى الشركة ال م   دد يوم االستحقاق ا ) ”املقاصة واإليداع وكيل” ش.م.ك)أسماؤ

خ  خ)” 2022يونيو  22بتار ل تار م من  (”االستحقاق يوم” أو ”ال ل م سبة ما يملكه  م الطرح ب ة  االكتتاب  أس محق األولو ة حق”  رأس مال الشركة  يوم االستحقاق أس  ". األولو

ة، كم م إضافية فيما يجاوز حق األولو ن االكتتاب  أس ل ن املؤ م جوز للمسا ن جدد أو الغ ("و م نا يجوز ملسا ب م الطرح طبقا ملا املكت ون تخصيص أس م الطرح، و ") االكتتاب  أس

شرة.   ذه ال   و وارد 

خ  صدرة بتار
ُ
معية العامة غ العادية ملسا الشركة امل صرح به واملصدر واملدفوع بمب 2022مايو  9أصدرت  ا

ُ
 يحدد رأسمال الشركة امل

ً
ادة رأس وذلك ب د.ك  30,000,000لغ وقدره قرارا ز

صدر واملدفوع للشركة من 
ُ
)  210,000,000د.ك من خالل إصدار وتخصيص  30,000,000د.ك إ  9,000,000املال امل

ً
 عاديا

ً
ما م الطرح” س سعر الطرح ” أس ) كما  100( و فلس (مائة فلس 

يئة أسواق املال خ  حصلت الشركة املصدرة ع موافقة  يئة أسواق املال الصادر بتار م بموجب قرار  صدار األس ادة رأس املال و ت ع ز و اير  24بدولة ال خ  2022ف شرة بتار ذه ال وع 

  . 2022يونيو  8

 من 
ً
ت   2022 يونيو 23يبدأ االكتتاب اعتبارا ة االكتتاب) و  بف

ً
  2022يوليو  7(مشموال

ً
ة االكتتاب)  (مشموال ن بمقر وكيل بف ب ددة الستقبال املكت وذلك خالل ساعات العمل الرسمية ا

ا االكتتاب، دد لالن خ ا غالق باب االكتتاب قبل التار خ حيث يحق للشركة املصدرة عندئذ وقف و امل االكتتاب قبل ذلك التار غطية  ا ما لم يتم  نفذ ف س ء. و جميع األحوال ال ال 

ا االكتتاب يجوز  د مدة االكتتاب األصلية وتمديد ات أخرى مماثلة أو أقل بحيث ال تز ة أو ف ة االكتتاب لف صول لس إدارة الشركة املصدرة تمديد ف طة ا ر شر ا عن ثالثة أش  مجموع

يئة أسواق املال   .ع موافقة 

شرة، يقصد  ذه ال ت أعمال التداول املعتادة،اليوم الذي تباشر فيه بو  ،”عمل يوم” بمصطألغراض  و ون أيضا يوم تفتح فيه البنوك ملباشرة  رصة ال وألغراض عملية االكتتاب يجب أن ي

ناء أيام العطالت الرسمية است ت) و معة والس ناء أيام ا ت (باست و ا العامة  دولة ال   .أعمال

 للبيع أو استقطاب ألي عرض لشراء أور 
ً
شرة عرضا ذه ال عت  ن  أي من األوراق املالية املشار ال  ثمر عتمد اكتتاب املس سمح فيه بالطرح أو البيع. كما يجب أن  ي ال  اق مالية  أي نظام قانو

ا شرة دون غ ذه ال ذه الوثيقة ع أساس املعلومات الواردة   ا     .إل

يه   تن

 
ً
 للقانون ومتخصصا

ً
 له طبقا

ً
 ُمرخصا

ً
صا ش  س شرة قبل اتخاذ قرار االكتتابنن بأن  ذه ال ات    .  تقديم املشورة حول محتو

  

خ  شرة بتار ذه ال يئة أسواق املال ع  صول ع موافقة  ام القانون رقم  2022يونيو  8تم ا  ألح
ً
شرة وفقا ذه ال شاط  2010لسنة  7وقد تم إعداد  يئة أسواق املال وتنظيم  شاء  شأن إ

يئة أسواق املال رقم (األوراق املال ذه 2015لسنة  )72ية والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار  م   اص الواردة أسماؤ تحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة املصدرة واأل ما. و عديال ، و

شرة تحت عنوان ( شرة االكتتابال ن عن  اص املسؤول املة عن داأل ن ومنفردين، املسؤولية ال شرة فيما يتعلق بالشركة املصدرة )، مجتمع ذه ال افة املعلومات الواردة   ة  قة و

م، افة االستفسارات املعقولة، كما يؤكدون ع أنه، واألس م ب عد قيام م و ة أي بيان أو إفادة وردت   ع حد علم ا ع دقة أو  نالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفال س  ل

شرة    .ذه ال

شرة االكتتاب ع حد علم وكما يقر أن  شرة االكتتاب و ا  ة البيانات ال تضمن افة االستفسارات املعقولة، مدير االصدار ووكيل االكتتاب بتحمله املسؤولية  حال عدم  عد قيامه ب ه و

شرة االكتتاب  قر مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب بإن  يفاء املتطلباو  لقانون بأنه قد تم اس
ً
شرة االكتتاب وفقا ة   ندات املطلو افة املس لم  يئة أسواق املالت واإلجراءات الالزمة وتقديم 

 للمعلومات والبيانات ال تتطابق مع الواقع.
ً
ا وفقا ة، وقد تم إعداد ر قر غفل أي معلومات جو شرة االكتتاب و ي للمصدر يؤكد فيه قيامه بمراجعة  شار القانو ندات ذات الصلة  املس واملس

ا للمتطلبات القانونية ذات الصلة يفا قر .ا، وأنه تحقق من اس يفاء املتطلبـات  تمصـدر بأنـه قـد امل و شـرة االيوتقـد الالزمة واإلجراءاتاسـ ـة فـي  ندات املطلو افـة املسـ لقانـون  كتتـاب وفقـام 

ـذه ا يئـة و تحمل املصدر ـة.الئحال شرة االكتتاب، و املس و ا  ة البيانات ال تضمن  قر املصدر بؤولية  حال عدم 
ً
ا وفقا ة، وأنه تم إعداد ر غفل أي معلومات جو شرة االكتتاب لم  أن 

  .للمعلومات والبيانات ال تتطابق مع الواقع

شرة، وال تضمن ذه ال ات  يئة أسواق املال أي مسؤولية تتعلق بمحتو ب أي  كما ال تتحمل  س ا  ان نوع  
ً
ح من أي مسؤولية أيا ل وا وصر ش ا  ا، كما تخ نفس ا أو تمام دق

ش ذه ال   أي دعوى خاصة باألضرار الناشئة عن 
ً
شرة ولن تكون طرفا ذه ال ب االعتماد ع أي جزء من  س شأ أو تحدث   رة.خسارة يمكن أن ت

خ شرة بتار ذه ال  2022يونيو  13 حررت 

 اإلصدار ووكيل االكتتاب مدير

ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع  شركة االس
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 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة  

إقرار باملسؤولية 

شخاص املسؤولون عن نشرة اإلكتتاب األ

 تم إعداد هذه الشرة من قبل 

 العنوان:                 الصفة:              اإلسم:  

تهالكية القابضة   الشركة الوطنية اإلس   نائب رئيس مجلس اإلدارة  أحمد جاسم القمر   

 امة ش.م.ك.ع           والرئيس التنفيذي     

ال هذه  في  أسماؤهم  وردت  والذين  املصدرة  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  هذه يتحمل  في  الواردة  املعلومات  مسؤولية  نشرة 

جبة في حدود املعقول وقاموا بإجراء فحص كامل وتفصيلي النشرة. وعلى حد علم وإعتقاد أعضاء مجلس اإلدارة الذين بذلوا العناية الوا

الوار  املعلومات  فأن  املعلومات،  للتحقيق من صحة  للجهالة  و نافي  كاملة ودقيقة  هي  )أ(  النشرة  في هذه  اإلفصاح  دة  تم  )ب( قد  صحيحة، 

ن اإلكتتاب في األوراق املالية من عدمه، وأنه )ج(  للمستثمرين عن كافة املعلومات املتعلقة باألوراق املالية واملصدر من أجل إتخاذ قرار بشأ 

املال وتنظيم نشاط األوراق    بشأن إنشاء هيئة أسواق   2010لسنة    7رقم   قد تم اإلمتثال لكافة االحكام ذات الصلة املنصوص عليها في قانون 

 2016لسنة    1وتعديالتها ولقانون الشركات رقم  ،  2015( لسنة  72املالية والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق املال رقم )

 والئحته التنفيذية.

عن مجلس إدارة الشركة املصدرة:

التوقيع:          الصفة:           اإلسم :         

ة   رئيس مجلس اإلدار           علي جراح الصباح أحمد 



 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 املصدرة وتنبيهات الشركة تأكيدات

 الغير من ألي املصدرة الشركة تصرح لم .واألسهم عامة كويتية مساهمة شركة  ش.م.ك.ع. القابضة االستهالكيةالوطنية  شركةالب تتعلق معلومات هذه االكتتاب نشرة تتضمن

 .الغرض لهذا املصدرة الشركة قبل من اعتماده تم ما أو النشرة هذه في وردت التي تلك باستثناء باألسهم أو املصدرة بالشركة يتعلق فيما تعهدات أو معلومات أو بيان أي بتقديم

 على أسماؤهم املبينة االكتتاب وكيلو  اإلصدار مدير أو املصدرة الشركة واالفتراض بأن الغير عن الصادرة التعهدات أو املعلومات أو البيانات تلك مثل على ادعتماال  عدم نيويتع

  .واملعلومات والتعهدات البيانات بتلك أقروا قد النشرة هذه فغال 

 النشرة، فإن هذه تاريخ في هي كما هذه االكتتاب نشرة في الواردة املعلومات بدقة يتعلق فيما املعقولة الحدود في تاالستفسارا كافة بإجراء قامت قد املصدرة الشركة أن نيح في

 لكوكذ كتتاب،ووكيل اال اإلصدار مدير أو املصدرة الشركة من أي لدى ليس أنه من خارجية. بالرغم مصادر من أخذت االكتتاب نشرة تضمنتها التي العامة املعلومات بعض

 تعهد أي تتضمن ال النشرة هذه فإن وبالتالي مستقل، بشكل العامة املعلومات تلك من التحقق يتم لم أنه املعلومات، إال تلك دقة بعدم لالعتقاد يدفعهم سبب أي مستشاريهم

  .باكتمالها أو العامة املعلومات تلك بدقة يتعلق فيما

 قيمة وكذلك املصدرة للشركة الفعلي املالي الوضع فإن الخصوص، وعلى وجهللتعديل.  قابلة النشرة هذه تاريخ في واردة ا هيوكم هذه اباالكتت نشرة في املبينة املعلومات إن

  تتأثر قد األسهم
ً
 أخرى  عوامل أية رى، أوسياسية أخ أية عوامل اقتصادية، أو أو ،الضرائب التمويل، أوتكاليف  أو ،التضخم عوامل بشأن املستقبلية التطورات بفعل سلبيا

 باألسهم، يتعلق مطبوع أو أوخطي شفهي تصريح أي أو هذه االكتتاب نشرة تسليم أن على االعتماد أو تفسير األشكال من شكل بأي يجوز  . الاملصدرة الشركة إرادة عن خارجة

 يتعلق فيما أو املصدرة بالشركة تتعلق والتي النشرة هذه في الواردة ملعلوماتا اعتبار لحا بأي وال يجوز مستقبلية.  أحداث أو نتائج أو أرباح أية بتحقيق تعهد أو وعد أنه على

 املشورة تقديم أو املصدرة الشركة شؤون أو املالي الوضع بمراجعة ملزم ووكيل االكتتاب اإلصدار مدير يكون  ولن النشرة. هذه لتاريخ الحق وقت أي في صحيحة األسهم بإصدار

  .تاريخها بعد النشرة هذه في اسمه ورد طرف أي شؤون أو املالي الوضع في تغيير حدوث بعدم أو ذكر ما بشأن علمهم إلى تصل معلومات أي بشأن همساأل  في مستثمر ألي

 في لالكتتاب لهم نيالتابع أو ممستشاريه نم أي أو ووكيل االكتتاب اإلصدار مدير أو املصدرة الشركة جانب من توصية أنها على املاثلة االكتتاب نشرة تفسير أو اعتبار يجوز  ال

 استثمارية احتياجات أو مالي موقف أو استثمارية أهداف أي االعتبار في يؤخذ أن دون  إعدادها تم وقد عامة، طبيعة ذات االكتتاب نشرة في الواردة املعلومات إن . كمااألسهم

  توفر أن األسهم بإصدار يتعلق فيما فيها ردةوا أخرى  اتمعلوم أي أو النشرة هذه من يقصد محتمل. ال مستثمر ألي معينة
ً
 عمليات بأي القيام أو ائتمانية تسهيالت ملنح أساسا

 هيئة قبل من له مرخص شخص من مستقلة مهنية استشارة على بمعرفته الحصول  مسؤولية استثماري( قرار أي وقبل اتخاذ)االكتتاب  نشرة يتسلم من كل أخرى. يتحمل تمويل

 في الواردة واالفتراضات واألسهم وللمعلومات املصدرة للشركة املستقل الخاص بتقييمه القيام مسؤولية يتحمل وكذلك ،األسهم أو املصدرة بالشركة يتعلق افيم املال أسواق

 هذه محتويات تفسيراملحتملين  للمستثمرين يجوز وال . ماري استث قرار أي التخاذ لذلك ضرورة يرتئي عندما والتوقعات والتحليل االستشارة بتلك واالستعانة هذه االكتتاب نشرة

 هيئة من له ُمرخص استثمار مستشار إلى الرجوع محتمل مستثمر كل على نييتع أسهم، أية في وقبل االكتتابقانونية.  أو استثمارية أو ضريبية استشارة تمثل أنها على النشرة

  املال أسواق
ً
 والتوصل إلى املستثمر لذلك بالنسبة األسهم في االستثمار وتبعات مالئمة لتحديد األعمال والضريبيين ومستشاري  نينالقانو  ريهمستشا إلى باإلضافة ملشورته، طلبا

 ييمتق إجراء يف النشرة هذه إليهم توجه من كل ملساعدة املصدرة الشركة عن أساسية معلومات بتقديم النشرة هذه من الوحيد الغرض االستثمار. ويتمثل لذلك مستقل تقييم

 .لألسهم مستقل

  األسهم بإصدار يتعلق فيما مقدمة أخرى  معلومات أي أو النشرة هذه تشكل ال
ً
 شخص ألي االكتتاب ووكيل اإلصدار مدير أو املصدرة الشركة عن نيابة أو قبل من دعوة أو عرضا

 هذه إليهم تصل الذين األشخاص ويتعين علىالكويت.  دولة خارج القانونية نظمةاأل  بعض في محظور  األسهم في االكتتاب وعرض أو النشرة هذه توزيع األسهم. إن في لالكتتاب

 االكتتاب. ووكيل ومدير اإلصدار املصدرة الشركة قبل من النشرة بهذه الواردة االكتتاب لشروط تلبية ومراعاتها وذلك القيود تلك على التعرف النشرة

  األسهم تكون  ال قد
ً
  استثمارا

ً
الخاصة.  ظروفه ضوء االستثمار، وذلك في ذلك مالئمة يحدد أن األسهم في محتمل مستثمر كل على نييتع لذا واملستثمرين. اهميناملس لجميع مالئما

 :يلي بما القيام محتمل مستثمر كل على الخصوص، يتعين وعلى وجه

 .النشرة هذه في الواردة املعلومات ،و األسهم في تثمارساال  ومخاطر لألسهم ُمجدي بتقييم للقيام كافية وخبرة معرفة لديه يكون  أن   1.

 األسهم تأثير تقييم كذلك و ، الخاص املالي وضعه سياق في األسهم في استثمار أي لتقييم وذلك ، بها دراية على يكون  وأن املناسبة التحليلية األدوات إلى الوصول  من يتمكن أن   2.

 .عامة بصفة االستثمارية محفظته على

 .األسهم في االستثمار مخاطر كافة لتحمل الكافية السيولة و املالية املوارد لديه ن يكو  أن   3.

 .صلة ذات املالية األسواق في األعمال بسير دراية على يكون  وأن ، األسهم بشروط تام فهم لديه يكون  أن   4.

  يكون  أن 5.
ً
 و استثماره على تؤثر أن يمكن التي العوامل من ذلك وغير االقتصادية للعوامل املحتملة وهاتالسيناري متقيي على (استثمار مستشار بمساعدة أو بمفرده سواء)قادرا

 .املحتملة املخاطر تحمل على قدرته

 معدل أو)األسهم  في كتتابالا أو شراء بشأن مشورة أنه على املصدرة الشركة قبل من بها غبال اإل  تم معلومة أي أو النشرة هذه محتويات من محتوى  بأي وال يفسر يقصد ال

 حد على ترتفع أو تنخفض قد األسهم قيمة بأن التذكر له. ويجب مرخص استثمار مستشار استشارة عليك النشرة، ينبغي هذه محتويات حول  شك أي لديك وإذا كان. ربحيتها(

 أو املعلومات تلك تقديم وفي حالة النشرة، هذه في املذكورين األشخاص غير األسهم بطرح قيتعل فيما تعهدات أي تقديم أو معلومات أي إلعطاء شخص أي تخويل يتم سواء. لم
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 طرح أو النشرة لهذه توزيع أي يؤدي أن وال يجوز  املصدرة. الشركة أو االكتتاب ووكيل اإلصدار مدير قبل من معتمدة أنها واعتبارها على عليها االعتماد عدم يجب فإنه التعهدات،

 يتضمن أن معقول  بشكل يحتمل حدث أي أو تغير، أي هناك يحدث لم بأنه ضمني انطباع تكوين إلى األحوال من حال بأي بموجبها تتم لألسهم قديمت أو بيع ةعملي أي أو لألسهم

 .النشرة هذه تاريخ منذ املصدرة، الشركة أوضاع في تغير أي

 املصدرة الشركة ملساهمي العامة الجمعية قبل من اعتمادها وتم املصدرة الشركة حسابات مدقق قبل من 2021 رديسمب 31في  املنتهية املالية للسنة املالية تدقيق البيانات تم قد

 .التدقيق أو للمراجعة تخضع لم 2021ديسمبر  31تاريخ  بعد تنتهي فترة ألية النشرة هذه في الواردة املالية املعلومات فإن وبخالف ذلك،

 نيب طفيف بشكل تتغير قد النشرة في املذكورة الجداول  في الفئة نفس في املدرجة األرقام وعليه فإن النشرة. هذه في إليها املشار ئويةامل والنسب األرقام بعض وتدوير تعديل تم لقد

 نشرة في «كويتي دينار»إلى  تاإلشارا يعجم الجدول. ذلك في الواردة لألرقام الفعلي الحسابي املجموع تمثل ال الجداول  بعض في املذكورة األرقام مجموع أن كما وآخر، جدول 

 .الكويت لدولة الرسمية الكويتي، العملة الدينار تعني هذه االكتتاب

ها راضوأغ وأهدافها املصدرة الشركة بخطط تتعلق بيانات املستقبلية وتتضمن البيانات  تطلعيه. مستقبلية نظرة إلى تشير قد هذه االكتتاب نشرة في وردت التي البيانات بعض إن

 ""يتوقع النشرة: هذه في التالية الكلمات عامة، تشير بصفة املستقبلية. البيانات تلك عليها تنطوي  التي االفتراضات وكذلك وأداؤها املستقبلي، املستقبلية وعملياتها راتيجياتهاواست

 هذه املصدرة الشركة بنت املستقبلية. وقد البيانات إلى مشابهة، يرتعاب أية ك"قد" و"سوف" و"يجب" وكذل و"يسعى" و يهدف"و"يقدر" و"يرى" و"ينوي" و"يخطط" و"يعتقد" و"

 التقديرات و التوقعات أن ترى  املصدرة الشركة أن من الرغم على و املستقبلي. واألداء املالي املستقبلية باألحداث يتعلق فيما إلدارتها الحالية الرؤية على املستقبلية البيانات

 عدم ثبوت أو املخاطر من أكثر أو واحد تحقق حال في أنه إال ، هذه االكتتاب نشرة تاريخ في هي كما معقولة تعتبر ، املصدرة للشركة املستقبلية ناتالبيا هاكستع التي والتنبؤات

 من أي صحة أو اكتمال عدم ثبوت حالة في أو ، هذه االكتتاب نشرة في الواردة التوقعات جدية عدم ثبوت حاالت و املخاطر تلك ذلك في بما ، إليها املشار التوقعات جدية

 املستقبلية البيانات تلك دالالت . إن به متنبأ أو مقدر أو متوقع هو عما تختلف قد املصدرة الشركة لعمليات الفعلية النتائج فإن ، املصدرة للشركة األساسية االفتراضات

 مسؤوليتها تخلي املصدرة الشركة فإن التطبيق، واللوائح واجبة نيالقوان بموجب عليها منصوص شروط أو طلباتتم بأية لاإلخال عدم هذه. مع االكتتاب نشرة بتاريخ تنحصر

 توقعاتلا في تغير أي ليعكس النشرة هذه تاريخ بعد هذه االكتتاب نشرة في الواردة املستقبلية البيانات من ألي مراجعة أو تحديثات أي بتوزيع تعهد أو التزام أي إزاء صريح بشكل

 املتوقعة. املستقبلية البيانات تلك عليها بنيت التي األوضاع أو الظروف أو األحداث في تغير أي أو البيانات، بتلك خاصةال
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الكية القابضة  ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االس

ادة راس مال الشركة   شرة االكتتاب  ز  

ام موجز   سية   اإلصدار   أح  الرئ

ر  ال  اإلضافية  التفصيلية  للمعلومات  كمقدمة  التا  املوجز  قراءة   يجب شرة   ذه     آخر  جزء  أي     تظ يخضع  ال ا  وال   جميع   ع  ملوجزا  ذا  شتمل  ال.  املوجز  ذا  ل

ن  ع   ن يتع  ال  املعلومات م ن  املسا ثمر تمل  واملس ا  نا م    االكتتاب  قرار اتخاذ  قبل   دراس ناء ع    مكتملة.  معلومات  يمثل  ال  حيث  األس ب ذلك، و ند  أن  ي   قرار   أي  س

ب ألي م  محتمل مكت شرة  ذه  دراسة  ع األس امل ال س  بال ا فقط  جزء ول    .م

ات  تحمل ة  املصط ي   ذا    التحديد  وجه   ع  –املعرفة    وغ   –مم    بخط   املكتو نة   املوجز، املعا ا  املب ام"    ل عليمات االكتتاب  أح   بإصدار   والبيانات املتعلقة  وشروط و

م   ." األس

الكيةالشركة الوطنية  الشركة املصدرة    ..عامةة ش.م.كالقابض االس

د  .9 الدور الشرق شارع خالد بن الوليد برج املدينة  عنوان الشركة املصدرة  ت13038، الصفاة 3767صندوق بر و  .، ال

خ  س تار  1996 يونيو 5 التأس

خ اإلدراج  بورصة  تتار و  2006يونيو  12  ال

ن مليون دينار  30,000,000 به رأس املال املصرح   .)و د.ك. (ثالث

ادة  و  9,000,000  رأس املال  رأس املال املصدر واملدفوع قبل ز سعة مليون دينار  امل)د.ك. (  .مدفوعة بال

ادة  عد ز و  30,000,000 رأس املال  رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع  ن مليون دينار   .)د.ك. (ثالث

ية   مات العي  ال يوجد املسا

ا مون  لون املسا االكتتاب    /ملؤ ة   األولو حق  اب  أ

م الطرح    أس

ية   و ال الشركة  لدى  املصدرة  الشركة  مسا  ل  م   أسماؤ املقيدة  ن  م واملسا ة  األولو حق  اب  أ

سواء   ة  األولو حقوق  حصلوا ع  الذين  أو  خ االستحقاق  تار البورصة   لدى  التداول  للمقاصة ش.م.ك  ختام 

ة  ة أو بالتنازل.خالل ف   تداول حقوق األولو

ن  ب .  املكت ن جدد أو الغ م م من مسا ن وغ ل ن املؤ م ل من املسا

ل  خ ال خ االستحقاق أو تار عاء املوافق  تار  2022يونيو  22و يوم األر

م االكتتاب  سبة ألس ن بال ل ن املؤ م وء إ  خيارات املسا ن ال ل ن املؤ ب ون للمكت م االكتتاب ي سبة ألس يارات التالية بال  :ا

م -1 ة االكتتاب  أس م  أولو  .االكتتابممارسة حق

م -2 ة االكتتاب  أس م  أولو مممارسة حق  .االكتتاب اإلضافية االكتتاب وأس

ت-3 و ة وفقا لقواعد بورصة ال ل أو جزء من حقوق األولو  .التداول ع 

م  -4 ص أخر  التنازل بدون مقابل عن حق م أخر أو أي  م االكتتاب ا مسا ة االكتتاب  أس  أولو

االكتتاب  باب  قفل  قبل  وذلك  ية  و ال املقاصة  الة  وو ت  و ال بورصة  من  لذلك  املعتمدة  اآللية  وفق 

أيام ع   للقواعد ذات الصلة واملطبقة من قبل بورصة    األقل (وتتمبخمسة  أي من تلك التنازالت وفقا 

ت وو  و  ، أواملقاصة)الة ال

يارات السابقة. -5 وء إ أي من ا  االمتناع عن ال

قوق،   ذه ا ب   ة ع النحو السابق أن يكت "و جميع األحوال ال يحق ملن تصرف  حقوق األولو

ب    ة أن يكت إليه حقوق األولو ون ملن آلت  أنه ي ، إال 
ً
ا باطال ف قوق املتصرف  عت اكتتابه  ا و

ذا البند ح قفل باب ا ا ع النحو املقرر   قوق، كما يحق له أن يتصرف ف ذه ا م املقررة ل ألس

  االكتتاب بخمسة أيام عمل ع األقل". 

ة االكتتاب   من بداية يوم   ف
ً
ة     يدخل  الذي(  2022يونيو    23يفتح باب االكتتاب اعتبارا ت)  االكتتاب  ف يوليو    7  يوم  اية    و

خ فيحق للشركة املصدرة وقف      يدخل  الذي(  2022 امل االكتتاب قبل ذلك التار غطية  ذا تم  ة االكتتاب)، و ف

م  االكتتاب  جميع أس ا  ف نفذ  س ال  ال  األحوال  اء. و جميع  لالن دد  ا خ  التار قبل  االكتتاب  باب  غالق  و

لس إدارة الشركة املصدرة تمديد د    اإلصدار يجوز  ات أخرى مماثلة أو أقل بحيث ال تز ة أو ف ة االكتتاب لف ف

يئة أسواق املال.  صول ع موافقة  طة ا ر شر ا عن ثالثة أش ا  مجموع   مدة االكتتاب األصلية وتمديدا
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في حقوق األولوية بالتداول حسب سعر تداول حقوق األولوية لدي بورصة الكويت أو التنازل عنها يجوز التصرف  التصرف في حقوق األولوية

 للقواعد املعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.دون مقابل ودون قيد ووف
ً
 قا

ى إدراج وتداول حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب في أسهم الطرح ويتم تشكل املوافقة على هذه النشرة موافقة عل الجدول الزمني إلدراج حقوق األولوية

 .نتائج االكتتاب في زيادة رأس املالإلغاء اإلدراج عند إفصاح الشركة املصدرة عن 

ويبدأ إدراج حقوق األولوية اعتبارا من تاريخ بدء االكتتاب في هذه الحقوق ويتم إلغاء اإلدراج بمجرد إفصاح الشركة 

رجة عن نتائج االكتتاب في زيادة رأس املال. ويشترط إلدراج واستمرار تداول حقوق األولوية أن تظل أسهم املد

 رة متداولة في بورصة الكويت طوال فترة االكتتاب في حقوق األولوية.الشركة املصد

 فلس كويتي )مئة فلس كويتي( للسهم الواحد 100 سعر االكتتاب في أسهم الطرح

 .فلس كويتي( للسهم الواحد مئةفلس كويتي ) 100 مية لسهم اإلصدارالقيمة االس

 ال يوجد عالوة اإلصدار         

تقوم بورصة الكويت بتحديد السعر املرجعي في أول يوم تداول لحقوق األولوية وفق األلية الواردة بقواعد البورصة  لويةتداول حقوق األو السعر املرجعي ل

سعر االكتتاب )القيمة  –ية: سعر إقفال السهم في اليوم السابق لبدء تداول تلك الحقوق وهي طبق للمعادلة التال

 مكن أن يتغير سعر حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.االسمية + عالوة اإلصدار(، وي

ركة املصدرة املصدر واملدفوع الحالي بزيادة قدرها وافقت الشركة املصدرة والجهات الرقابية على زيادة رأس املال الش حق األولوية في االكتتاب في األسهم

هم الواحد )يمثل القيمة اإلسمية للس فلس 100عادي، بقيمة  سهم 210,000,000د.ك، موزعة على  21,000,000

للمساهمين املقيدين في سجالت الشركة املصدرة في تاريخ االستحقاق أوال تخصص  فلس(، 100لكل سهم بمقدار 

وذلك خالل فترة  ،في تاريخ االستحقاق املصدرةب كل بنسبة حصة مساهمته في رأسمال الشركة بالنسبة والتناس

 للقوانين ذات الصلةاالكتتاب الواردة في هذه ال
ً
  .نشرة وطبقا

وألصحاب حق األولوية في االكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة املصدرة التصرف عن حقوق األولوية بالتداول 

 للقواعد املعمول حسب سعر تداو 
ً
ل حقوق األولوية لدي بورصة الكويت أو التنازل عنها دون مقابل دون قيد ووفقا

الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. وفى حالة عدم قيام املساهم باالكتتاب أو التصرف في  بها لدى كل من بورصة

 منه عن حقه في األولوية باالكتتابحقوق األولوية يعتبر ذلك تن
ً
في أسهم زيادة رأس املال لصالح مساهمين حاليين  ازال

 .2022 مايو 26 بتاريخوجدد وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة املصدرة الصادر 

سيتم تخصيص أسهم الطرح للمساهمين املؤهلين الذين تقدموا لالكتتاب بعدد من أسهم الطرح بالنسبة والتناسب  االكتتاب في فائض أسهم الطرح

. وفي حالة عدم قيام املساهم باالكتتاب في تاريخ االستحقاق حصة مساهمته في رأس مال الشركة املصدرةكل بنسبة 

 منه عن حأو بيع أو التنازل 
ً
قه في األولوية باالكتتاب في أسهم زيادة عن حقوق األولوية في االكتتاب، يعتبر ذلك تنازال

ين يرغبون باالكتتاب في عدد من األسهم يفوق النسبة املساهمين املؤهلين الذمن يرغب من رأس املال لصالح 

رأس مال الشركة االكتتاب في أسهم زيادة وألصحاب حق األولوية في ثم ملساهمين جدد والغير. املخصصة لكل منهم

املصدرة أن يبيعوا هذه الحقوق من خالل التداول في بورصة الكويت منذ بدء فترة التداول في حقوق األولوية وحتى 

ل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة االكتتاب في حقوق األولوية، كما يحق لهم التنازل عنها دون مقابل لدى الشركة قب

للمقاصة خالل مدة االكتتاب في اسهم زيادة رأس املال للمساهمين بالشركة املصدرة أو لغيرهم وذلك حتى  الكويتية

فق القواعد واإلجراءات املعمول بها لدى كل من بورصة الكويت ل من انتهاء فترة االكتتاب وذلك و قبل خمسة أيام عم

 .والشركة الكويتية للمقاصة ووفق ما جاء في هذه النشرة

لة عدم االكتتاب الكامل في أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح املتبقية غير املكتتب فيها، إن ُوجدت، حا وفي

تتاب بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق العدد املخصص لهم وذلك أوال إلى املساهمين املؤهلين الذين تقدموا لالك

جدد والغير بنسبة ما أكتتب ثم ملساهمين  االكتتاب، بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة في تاريخ قفل باب

ا إلى أقرب عدد سيتم تدوير عدد األسهم التي يتم تخصيصه .به كل منهم إلى عدد أسهم الطرح غير املكتتب فيها

صدرة الحق املطلق للتصرف في كسور األسهم، إن ُوجدت، دون إمكانية إصدار كسور 
ُ
صحيح ويكون للشركة امل

 األسهم.

 )مائتان وعشرة مليون( سهم عادي. 210,000,000 وع األسهم املطروحة                        ون عدد

 .( واحد1سهم ) الحد األدنى لالكتتاب

 يتم تقريب عدد أسهم االكتتاب التي يستحقها املكتتب  سهمكسور األ 
ً
ال يجوز االكتتاب بكسور األسهم، وحيثما يكون ضروريا

صدرة وحدها بحق التصرف في كسور األسهم. لن يتم إصدار كسور املؤهل إلى أقرب عد
ُ
د صحيح. وتنفرد الشركة امل
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 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

  .أسهم االكتتاب بأي شكل من األشكال

بعد انتهاء فترة االكتتاب والتخصيص النهائي لألسهم واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة، سيتم تداول  تداول أسهم الطرح

صدرة، ودون أسهم الطرح في بورص
ُ
ة الكويت دون قيد ولتكون في ذات املرتبة التي تتمتع بها جميع أسهم الشركة امل

 تمييز فيما بينهم.

هم الطرح بين املساهمين املؤهلين ومن آلت إليهم حقوق األولوية الذين تقدموا لالكتتاب بعدد من يتم تخصيص أس تخصيص أسهم الطرح

نسبة حصة مساهمته في األسهم املصدرة في تاريخ االستحقاق. وسوف يتم أسهم الطرح بالنسبة والتناسب كل ب

عدم قيام بعض املساهمين  بها، فيما يجاوز حق األولوية والتي قد تنتج عن تخصيص فائض األسهم املكتتب

بممارسة حق األولوية، أوال للمساهمين املؤهلين الذين يرغبون باالكتتاب في عدد من األسهم يفوق النسبة 

وإال تم تخصيصها  االكتتاب،بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة في تاريخ قفل باب ملخصصة لكل منهم ا

بنسبة ما أكتتب به كل منهم إلى عدد أسهم الطرح غير املكتتب وذلك والغير همين جدد ملساهمين أخرين وبعدها ملسا

صدرة الحق املطلق . وسوف يتم تدوير عدد األسهم التي يتم تخصيصها إلى أفيها
ُ
قرب عدد صحيح ويكون للشركة امل

 صرف في كسور األسهم، إن ُوجدت، دون إمكانية إصدار كسور األسهم.للت

سيتم سداد قيمة االكتتاب من قبل املكتتبين خالل مدة االكتتاب وقبل تاريخ قفل باب االكتتاب كحد أقص ى وإن  كتتاب الفائضةرد مبالغ اال

بالغ التي سيقوم املكتتبين بتحويلها إلى حساب االكتتاب فسيتم رد تلك املبالغ خالل مدة ال تزيد وجد أي فائض في امل

 يص األسهم وبدون أي فوائد.يخ تخص( خمسة أيام عمل من تار 5عن )

 د.ك )واحد وعشرون مليون دينار كويتي ال غير(. 21,000,000قيمة إسمية إجمالية قدرها  قيمة اإلصدار

سوف تستخدم عوائد اإلصدار في دعم مالءة الشركة وتطوير األعمال والدخول في استثمارات جديدة باالضافة الى  ار األسهمم عوائد إصدغرض واستخدا

 يع اعمال الشركة وشركاتها التابعة وتغطية مصاريف اإلصدار وبعض املصاريف االخرى.توس

 الشركة املصدرة كافة تكاليف اإلصدار. حمللن يتم فرض رسوم اكتتاب على األسهم حيث تت رسوم االكتتاب

من املتوقع أن تبلغ التكاليف اإلجمالية لإلصدار بما تشمله من أتعاب كل من مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب  تكاليف اإلصدار

وتكاليف التسويق وطباعة نشرة اإلصدار وغير ذلك من التكاليف واملصروفات  املصدرةواملستشار القانوني للجهة 

وسوف تتحمل الشركة كافة التكاليف د.ك. )خمسون ألف دينار كويتي(.  50,000تعلقة باإلصدار بحد أقص ى مبلغ امل

 املتعلقة باإلصدار.

 مـليـون دينـار كـــويتي 7.151املوجودات:  2021 ديسمبر 31موجز املركز املالي املجمع في 

 مليـون دينـار كــويتي 9رأس املال املدفوع: 

 مليون دينار كويتي 6.616اهمين: ملسحقوق ا

 مـلـيـون دينــار كـــويتي 0.535املـطلـوبـات: 

 مـليـون دينـار كـــويتي 7.749املوجودات:  2020ديسمبر  31موجز املركز املالي املجمع في 

 مليـون دينـار كــويتي 9رأس املال املدفوع: 

 مليون دينار كويتي 7.436حقوق املساهمين: 

 مـلـيـون دينــار كـــويتي 0.313ات: وبـاملـطلـ

 مـليـون دينـار كــــويتي 9.109املوجودات:  2019ديسمبر  31موجز املركز املالي املجمع في 

 مليـون دينـار كـــويتي 9رأس املال املدفوع: 

 مليون دينار كويتي 8.141حقوق املساهمين: 

 مـلـيـون دينــار كـــويتي 0.967املـطلـوبـات: 

 مـليـون دينـار كــــويتي 9.600املوجودات:  2018ديسمبر  31جز املركز املالي املجمع في مو 

 مليـون دينـار كــويتـي 9رأس املال املدفوع: 

 مليون دينار كويتي 8.119حقوق املساهمين: 

 مـلـيـون دينــار كـــويتي 1.480املـطلـوبـات: 

 مـليـون دينـار كــــويتي 9,393املوجودات:  2017 ديسمبر 31موجز املركز املالي املجمع في 

 مليـون دينـار كـــويتي 9رأس املال املدفوع: 

9
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 مليون دينار كويتي 8.168حقوق املساهمين: 

 مـلـيـون دينــار كـــويتي 1.224املـطلـوبـات: 

بزيادة رأس مال الشركة من  2007ديسمبر  3ادية الذي تم عقدة في ر عبناءا على قرار الجمعية العامة العادية والغي إصدارات األوراق املالية السابقة  

مليون سهم عادي  60ماليين دينار كويتي باصدار عدد  6ماليين دينار كويتي  بزيادة قدرها  9ماليين دينار كويتي الى  3

ساهمين جدد مل فلس وبدون عالوة اصدار تدفع نقدا وعلى دفعة واحدة  وتم طرحها لإلكتتاب وخصصت 100بقيمة 

مع تنازل املساهمين عن حقهم في اإلكتتاب في هذه الزيادة ، وقد تمت هذه الزيادة وصدر بها تأشير بالسجل التجارى 

مليون سهم عادي الى تسعة ماليين دينار  30ماليين دينار كويتي موزعا على  3بزيادة رأس املال من  2008يناير  22

 . دي مليون سهم عا 90كويتي موزعا على 

  التغييرات على رأس املال

 2022-03-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 السنوات

 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 رأس املال

 667,745 667,745 667,745 667,745 667,745 667,745 667,745 احتياطي قانوني

الربح /الخسارة 

 املجمعين

(2,133,056) (2,109,379) (2,130,288) (2,081,028) (2,221,944) (3,038,833) (2,417,083) 

إجمالي حقوق 

 امللكية

8,179,256 8,168,841 8,119,755 8,141,776 7,436,595 6,616,412 7,243,321 

 
اهمي الشركة ملستاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية 

 املصدرة باملوافقة على اإلصدار

مايو  9قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة املصدرة الصادر بتاريخ  تمت املوافقة على إصدار األسهم بموجب

2022. 

 13117الصفـــاة  25667ص.ب.   - (19الــــدور )-مجمع الخليجيـة -الشـرق  .شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب

 الكويـــت

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

 .شارت القانونية واملحاماةتالطرقي وشركاه لإلس (Al-Hossam Legal) الحسام ليجال مكتب املستشار القانوني

 قوانين دولة الكويت. واجب التطبيقالن القانو 

 محاكم دولة الكويت. االختصاص القضائي

أي يوم تباشر فيه بورصة الكويت أعمال التداول املعتادة، وألغراض عملية االكتتاب يجب أن يكون أيضا اليوم الذي  يوم العمل

لجمعة والسبت( وباستثناء أيام العطالت ا امتفتح فيه البنوك ملباشرة أعمالها العامة في دولة الكويت )باستثناء أي

 الرسمية.

 رئيس مجلس اإلدارة         أحمد علي جراح الصباح  أعضاء مجلس إدارة الشركة املصدرة

 أحمد جاسم القمر                    نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 مبارك علي الحمدان                عضو مجلس اإلدارة

 مستقل -دبوس الدبوس               عضو مجلس اإلدارة  د هللابع

 محمد مجبل الرشدان                عضو مجلس اإلدارة
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 الطرح بأسهم املتعلقة البيانات

 الطرح أسهم

  210,000,000عدد  بطرح املصدرة الشركة ستقوم
ً
  سهما

ً
  233.333بنسبة  زيادة وتمثل عاديا

ً
 9,000,000البالغ  املصدرة للشركة الحالي واملدفوع صدرملا لاملا رأس من % تقريبا

 كويتي(. دينار تسعة ماليين (د.ك

 اإلصدار وقيمة الواحد للسهم الطرح سعر 

واحد )د.ك  21,000,000غ مبل الطرح ألسهملقيمة االسمية اإلجمالية اوبلغت  (بدون إضافة أي عالوة إصدارالواحد ) للسهم (كويتيفلس  مئة)فلس  100عند  الطرح سعر حدد

 .كويتي(دينار  وعشرون مليون 

 املؤهل األسهم/ املساهم في االكتتاب في األولوية حق

د.ك  30,000,000ليصبح  (كويتي دينارماليين تسعة )د.ك  9,000,000من  املدفوع و املصدر الحالي املصدرة الشركة مال رأس زيادة على الرقابية والجهات املصدرة الشركة وافقت

 (كويتي فلس) مائة فلس  100بقيمة  عادي، سهم 210,000,000على  موزعة ، كويتي(دينار  وعشرون مليون  دواح)د.ك  21,000,000قدرها  بزيادة أي (مليون دينار كويتي ثالثون )

  تدفع ،( فلس مائة بمقدار سهم لكل اإلسمية القيمة يمثل)الواحد  للسهم
ً
 / االستحقاق تاريخ في الشركة سجالت في املقيدين همينللمسا تخصص و واحدة، دفعة وعلى نقدا

  النشرة هذه في الواردة االكتتاب فترةخالل  وذلك ، الشركة مال رأس في مساهمته حصة بنسبة كل والتناسب بالنسبة، السجل تاريخ
ً
 عدم حالة وفي ، الصلة ذاتللقوانين  وطبقا

  ذلك يعتبر باالكتتاب املساهم قيام
ً
 وألصحاب حق .مساهمين جدد والغير آخرين نيمؤهل مساهمين لصالح املال رأس زيادة أسهم في باالكتتاب األولوية في حقه عن نهم تنازال

 أو كل في ازل التن ويكون  مقابل، بغير أو بمقابل غيرهم، أو بالشركة للمساهمين االكتتاب مدةخالل  الحق هذا عن يتنازلوا أن الشركة مال رأس زيادة أسهم في االكتتاب في األولوية

 .بها االكتتاب منهم لكل يحق التي الزيادة أسهم بعض

 الطرح أسهم تحويل قابلية

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

 الطرح أسهم تداول 

 املرتبة ذات ولتكون في قيد دون  الكويت بورصة في الطرح أسهم تداول  سيتم ،الزمةال التنظيمية اإلجراءات كافة واستكمال لألسهم والتخصيص النهائي االكتتاب فترة انتهاء بعد

صدرة، الشركة أسهم جميع بها تتمتع التي
ُ
 .بينهم فيما تمييز ودون  امل

 الطرح بأسهم املتصلة الحقوق 

صدرة الشركة مال رأس أسهم
ُ
 امتياز بحقوق  املساهمين من أي يتمتع ال  العامة. الجمعية يت فيالتصو و  الحضور  في الحق ولكل مساهم واحد، صوت ولكل سهمواحدة.  فئة من امل

صدرة.  الشركة من عنها ناإلعال  تم متى األرباح توزيعات من نصيبه استالم الطرح سهم صاحب للمساهم يحق الطرح أسهم إصدار التصويت. عند في
ُ
 ويحق للمساهمينامل

ص الشركة أصول  تصفية عوائد من نصيب على الحصول 
ُ
 االكتتاب، فترةخالل  بالكامل املال رأس زيادة استكمال يتم لم حال مديونياتها. في سداد وذلك بعد التصفية عند درةامل

  ةالشرك إدارة ملجلس يجوز  الجديدة، االكتتاب فترة نهاية في الطرح أسهم كامل استنفاذ عدم حال وفي .االكتتاب فترة تمديد يقرر  أن الشركة إدارة ملجلس يجوز 
ُ
 (1)إما  رةصدامل

  إال بها املكتتب الطرح أسهم عن الرجوع نيللمكتتب وال يجوز االكتتاب.  فترة نهاية عند فيه املكتتب الطرح بمقدار االكتفاء نإعال  (2)أو  الطرح عن التراجع
ً
 .للقانون  وفقا

 املؤهلين املساهمين اكتتاب عدم نتائج

 الشركة أسهم في مساهمتهم لحصة املئوية النسبة انخفاضإلى  فيها االكتتاب لهم يحق التي الطرح أسهم في تابكتباال ةاملصدر  الشركة مساهمي قيام عدم عن ينتج سوف

  .املصدرة

 ممارسة حقوق األولوية ووسائل التصرف املتاحة في حقوق األولوية

 :الطرح ألسهم بالنسبة التالية الخيارات إلى اللجوء املؤهلين للمساهمين يكون 

.همين للمسايجوز  •
ً
 أو جزئيا

ً
 املؤهلين ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح كليا

 يجوز للمساهمين املؤهلين ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم الطرح واالكتتاب في أسهم الطرح اإلضافية. •

بيع و/أو الشراء خالل فترة االكتتاب وحتى قبل قفل باب االكتتاب بخمسة ة بالولوييجوز للمساهمين املؤهلين وغيرهم مما آلت إليهم حقوق األولوية تداول حقوق األ  •

 للقواعد ذات الصلة واملطبقة من قبل البورصة.
ً
 أيام عمل على األقل ويتم التداول وفقا
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أسهم الطرح )وفي االكتتاب في أسهم الطرح ب في كتتايجوز للمساهمين املؤهلين وغيرهم مما آلت إليهم حقوق األولوية التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية اال •

ى األقل، وتتم أي من تلك اإلضافية حسب األحوال )أو في جزء منها( وفق اآللية املعتمدة لذلك خالل فترة االكتتاب وحتى قبل قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل عل

 للقواعد ذات الصلة واملطبقة من قبل البورصة 
ً
 قاصة أوة املووكالالتنازالت وفقا

أو التنازل أو ممارسة حق  يجوز للمساهمين املؤهلين وغيرهم مما آلت إليهم حقوق األولوية االمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة سواء عن طريق التداول  •

 همين.املساأولوية االكتتاب في أسهم الطرح وترك الحق في االكتتاب في األسهم غير املكتتب فيها إلى باقي 

، إال أنه يكون ملن آلت "وفي جميع األحوال ال يحق ملن تصرف في حقوق األولوية على النحو السابق أن يكتتب في هذه الحقوق، ويعتبر اكتتابه في الحقوق املتصرف 
ً
فيها باطال

ملقرر في هذا البند حتى قفل باب االكتتاب بخمسة أيام عمل على نحو الى الإليه حقوق األولوية أن يكتتب في األسهم املقررة لهذه الحقوق، كما يحق له أن يتصرف فيها ع

 األقل".

 الحد األقص ى لالكتتاب وامللكية

ال لعدد املخصص لهم وذلك أو يتم تخصيص أسهم الطرح املتبقية غير املكتتب فيها، إن ُوجدت، إلى املكتتبين الذين تقدموا لالكتتاب بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق ا

، وإال تم تخصيصها بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة في تاريخ قفل باب االكتتابين املؤهلين على أساس نسبة عدد األسهم اإلضافية املتبقية إلى عدد األسهم مساهملل

. ويجوز تملك أي نسبة من أسهم الشركة املصدرة في أي فيهاكتتب ر املبنسبة ما أكتتب به كل منهم إلى عدد أسهم الطرح غيوذلك والغير ملساهمين أخرين وبعدها ملساهمين جدد 

 للقانون والقرارات الوزارية ولوائح هيئة أسواق املال التي تصدر من وقت إلى أخر.
ً
 وقت وذلك وفقا
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 االكتتاب وتعليمات وشروط أحكام

 االكتتاب اتفاقية

 على العرض أجل من الالزمة العناية ببذل الصلة، ذات الشروط بعض استيفاء وشرط االكتتاب، اتفاقية بموجب املصدرة ةالشرك مع ووكيل االكتتاب اإلصدار مدير اتفق

ستثمرين ملوا يناملساهم قبل من بها االكتتاب يتم لم التي األسهم من بأي باالكتتاب ملتزم غير ووكيل االكتتاب اإلصدار مدير .اإلصدار بسعر األسهم في لالكتتاب نياملكتتب

 .املحتملين

 االكتتاب فترة

 اعتبار  االكتتاب باب يفتح
ً
 ) 2022يونيو  23من  ا

ً
 ) 2022يوليو  7في  وينتهي االكتتاب( بفترة مشموال

ً
 الستقبال املحددة الرسمية العمل ساعات لخال وذلك (االكتتاب بفترة مشموال

 جميع لالنتهاء. وفي املحدد التاريخ قبل االكتتاب باب قوإغال  وقف املصدرة للشركة يحق حيث التاريخ ذلك قبل اباالكتت كامل ةتغطي يتم لم ما االكتتاب، وكيل بمقر نياملكتتب

وتمديدها  ةصلياأل  االكتتاب مدة تزيد ال بحيث أقل أو مماثلة أخرى  فترات أو لفترة االكتتاب فترة تمديد املصدرة الشركة إدارة ملجلس يجوز  االكتتاب فيها يستنفذ ال التي األحوال

  أشهر ثالثة عن مجموعها في

 االكتتاب تغطية عدم

هم املطروحة خالل مدة االكتتاب األصلية، يجوز ملجلس إدارة الشركة املصدرة فتح باب االكتتاب ملدة أخرى بحيث ال يفي جميع األحوال التي ال يستنفذ فيها االكتتاب جميع األس

شهر شريطة الحصول على موافقة هيئة أسواق املال على أي تمديد ملدة االكتتاب، فإذا لم يستنفذ االكتتاب كل األسهم ها عن ثالثة أصلية وتمديداتتتجاوز مدة االكتتاب األ 

أس املال في فيه، وتخفيض ر تم االكتتاب  خالل فترة االكتتاب األصلية والتمديدات الالحقة، يجب على الشركة املصدرة إما الرجوع عن زيادة رأس املال أو االكتفاء بالقدر الذي

صحاب حقوق األولوية من ممارسة حقهم الحالتين، ويتم القيد والتأشير في السجل بالتخفيض بناًء على قرار الشركة املصدرة. وفي حالة الرجوع عن زيادة رأس املال، لن يتمكن أ

ولوية للثمن املسدد منه مقابل الحق دون أن يكون لهم حق الرجوع على الشركة ي صاحب حق األ لى خسارة مشتر في االكتتاب في األسهم املقررة لهذه الحقوق ما يمكن أن يؤدي إ

 املصدرة أو على وكيل االكتتاب بأي مطالبة أو تعويض.

 االهلية خالل فترة االكتتاب 

ب حقوق األولوية املؤهلين ملمارسة حقوقهم في االكتتاب ستحقاق وأصحافي تاريخ اال  للشركة املصدرةقبول اكتتاب حق األولوية من املساهمين املسجلين في سجل املساهمين يتم 

للتحقق من عدد  –برج أحمد )الطابق الخامس(  –في أسهم اإلصدار. ينصح املصدر كل مساهم مؤهل بأن يتواصل من شركة الكويت للمقاصة الواقعة على شارع الخليج العربي 

إصدار مقابل  تقريبا سهم 233عدد ا من خالل ممارسة حق األولوية الخاصة به. يحق لكل مساهم مؤهل االكتتاب في ه االكتتاب بهم الذي يجوز لاألسهم الذي يملكه وعدد األسه

مكتتبين مح لل. سيساالكتتابئدات من سهم موجود كان يملكه ومسجل باسمه في سجل مساهمي الجهة املصدرة كما في تاريخ االستحقاق. لن يتلقى املكتتب املؤهل أي عا 100كل 

 التقدم بطلب للحصول على أسهم إصدار إضافية بسعر 
ً
بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة في تاريخ قفل باب ، والتي سيتم تخصيصها االكتتاباملؤهلين أيضا

 .  غير املكتتب فيهام إلى عدد أسهم الطرح بة ما أكتتب به كل منهبنسوذلك والغير وإال تم تخصيصها ملساهمين أخرين وبعدها ملساهمين جدد  االكتتاب،

 املكتتبون 

صدرة األسهم ألصحاب متاح الطرح في األولوية حق
ُ
 الطرح أسهم تخصيص السجل. وسيتم االستحقاق/ تاريخ تاريخ في الشركة مساهمي سجل في أسماؤهم املقيدة الحالية امل

بنسبة مساهمة كل منهم في رأس  لهم املخصص العدد يفوق  الطرح أسهم من إضافي بعدد لالكتتاب تقدموا الذين نيهلاملؤ  املساهمين ت، إلىُوجد إن فيها، املكتتب غير املتبقية

تتب د أسهم الطرح غير املكبنسبة ما أكتتب به كل منهم إلى عدوذلك والغير وإال تم تخصيصها ملساهمين أخرين وبعدها ملساهمين جدد  االكتتاب،مال الشركة في تاريخ قفل باب 

  التخصيص قرار . ويكون فيها
ً
صدرة الشركة على مسؤولية أي ودون  نهائيا

ُ
 .االكتتاب وكيل أو امل

 الحد األقص ى لالكتتاب في األسهم املخصصة للمساهمين املؤهلين

بها من قبل املكتتبين وجود أسهم غير مكتتب  م تخصيصها فقط في حالةيمكن للمكتتبين املؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم اإلصدار اإلضافية، والتي سيت

بنسبة مساهمة كل منهم في رأس ب بها املؤهلين بسبب عدم رغبة كل املكتتبين املؤهلين في ممارسة حقوقهم في االكتتاب في األسهم املصدرة. سيتم تخصيص هذه األسهم غير املكتت

بنسبة ما أكتتب به كل منهم إلى عدد أسهم الطرح غير املكتتب وذلك والغير ها ملساهمين جدد ساهمين أخرين وبعدوإال تم تخصيصها مل اب،االكتتمال الشركة في تاريخ قفل باب 

 .فيها
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 االكتتاب طلبات

 تعزيزه مع مقدمه من وتوقيعه ءمقرو  وبخط كاملة اناتهبي استيفاء يجب و ، االكتتاب وكيل و اإلصدار مدير لدى واملتوفر ، لذلك املعد الطلب نموذج على االكتتاب طلبات تحرر 

 طلبات وتوقع ، عنها وصورة (املفعول  سارية)املدنية  البطاقة أصل إحضار ويراعى ، االكتتاب مدةخالل  قيمتها وتسدد األفراد اكتتاب طلبات وتقدم ، املطلوبة باملستندات

  االعتباري  الشخص بتمثيل املخول  ةصف على يدل ما إرفاق عم بتمثيلها املخول  من االعتبارية الجهات من االكتتاب
ً
 والرخصة التجاري  السجل من مستخرج بصورة مقرونا

  فيه عليها املنصوص والتعهدات وشروطه وكافة أحكامه االكتتاب طلب يكون  (.املفعول  سارية و نافذة جميعها تكون  أن يجب التي و)األساس ي  النظام و التجارية
ً
 ين،للمكتتب ملزما

 خاضعة عنها واالتفاقات الناشئة االكتتاب والشروط ونماذج طلبات األحكام وتكون كافةاملاثلة.  االكتتاب نشرة أحكام كافة وكذلك اإلصدار شروط قبول  اباالكتت ويترتب على

وسوف االكتتاب.  طلب نموذج تسليم قبل بعناية االكتتاب تعليمات راءةق نياملكتتب ىعل .الكويت دولة نيقوان أحكام مع وتطبيقها بالتوافق ويجب تفسيرها الكويت دولة نيلقوان

 .االكتتاب أحكام كافة وموافقة على ملزم عقد بمثابة االكتتاب طلب نموذج توقيع يعتبر

إجراءات االكتتاب  

. ويجب سداد مبالغ االكتتاب بالكامل عن طريق خدمة 
ً
قبل كل من البنك  مبلغ صافي دون رسوم منريق التحويل البنكي )كأو عن ط K-NETلن يتم قبول مبالغ اإلكتتاب نقدا

 املحول والبنك املحول له( على الحساب املصرفي )غير منتج للفائدة( واملذكور أدناه، وذلك كله على النحو املبين التالي:

افق الخميس فترة اإلكتتاب ) -1 (2022 ليو يو  7فق ااملو  الخميسا إلى 2022يونيو  23املو

 قع اإللكتروني:أوال: االكتتاب عن طريق املو 

.NET-Kاالكتتاب في زيادة رأس املال خالل فترة االكتتاب ملمارسة حقوق األولوية بحيث يتم السداد عن طريق خدمة   http://www.ipo.com.kwيتيح موقع 

.K-NETله للدفع عبر اإلنترنت من خالل بطاقة الدفع  ه: يجب على املكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد املسموحتنبي

 يقوم املكتتب بالتالي:

https://www.ipo.com.kwالدخول على موقع االكتتاب عن طريق الرابط:  -1

.)رقم املدني )أو رقم السجل التجاري لألشخاص اإلعتباريينيقوم املكتتب بتسجيل ال -2

كتتب بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب بها.امل يقوم -3

حيث يقوم املكتتب بالسداد من حسابه الخاص، وال يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد  K-NETق خدمة يتم تحويل املكتتب إلى صفحة السداد عن طري -4

 نيابة عن املكتتب إال في الحاالت املنصوص عليها قانونا.

 اع لالكتتاب:راجعة وكيل املقاصة واإليدثانيا: االكتتاب عن طريق م

 د.ك )ألف دينار كويتي( 1,000ة واإليداع والدفع من خالل التحويل البنكي الجمالي قيمة أسهم تقل عن تنبيه: ال يجوز اإلكتتاب من خالل مراجعة وكيل املقاص

تتاب. ويقوم بملئ البيانات التالية والتي تتضمن على ذج طلب اإلكلطباعة نمو    https://www.ipo.com.kwيقوم املكتتب بالدخول على الرابط التالي  -1

 كتتب، الرقم املدني بالنسبة لألفراد أو رقم السجل التجاري بالسبة للشركات، وعدد األسهم املرغوب االكتتاب بها وقيمتها.سبيل املثال ال الحصر اسم امل

فة البيانات الالزمة ويقوم بتحويل طلب االكتتاب املطبوعة من الرابط أعاله واملدخل بها كا يتوجه املكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من نموذج -2

الغير منتج الغ االكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي )كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك املحول والبنك املحول له( إلى الحساب املصرفي )مب

 للفائدة( واملذكور أدناه:

 نيبنك الكويت الوط بنكاسم ال

 2027889439 رقم الحساب

 KW97NBOK0000000000002027889439 االيبان

 NBOKKWKW السويفت

 National Investments Company-NCHC املستفيدين

NCHC capital Increase+ Trading number رقم املرجع

ول من البنك الخاص به.يقوم املكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية باملبلغ املح -3

لى مقر وكيل املقاصة وااليداع الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم نموذج طلب االكتتاب واملستنداتيتوجه املكتتب إ -4

الرسمية خالل أيام األحد إلى الخميس  املدرجة في بند "املستندات املطلوبة عند تقديم نموذج طلب االكتتاب" في هذه النشرة وذلك خالل ساعات العمل

 باستثناء أيام العطل الرسمية(.)

يقوم وكيل املقاصة واإليداع بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب. -5

كيل املقاصة واإليداع بعد سداد مبلغ أي من املكتتبين في تقديم طلب االكتتاب مكتمال بشكل كامل وسليم )مرفقا به كافة املستندات املطلوبة( في مقر و إخفاق وفي حالة 

 ول مبالغ االكتتاب نقدا.كتتاب املستحق كما هو مذكور بهذه النشرة، فإن طلب االكتتاب املقدم من ذلك املكتتب سيعتبر ملغيا وكأن لم يكن، علما بأنه ال يتم قباال

14

http://www.ipo.com.kw/
https://www.ipo.com.kw/


 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 أحكام اإلكتتاب 

 املساهمين املؤهلين ومساهمين جدد والغير اإلكتتاب في أسهم إضافية، يكون  كما سيكون ملن يرغب من كتتبين املؤهلينيقتصر حق األولوية في االكتتاب في أسهم اإلكتتاب على امل

فية ملن اكتتب من املساهمين املؤهلين فى أسهم إضاتخصيص األسهم أوال للمساهمين املؤهلين بنسبة مساهمة كل منهم فى رأس مال الشركة املصدرة فى تاريخ االستحقاق ثم 

بنسبة ما أكتتب به كل منهم إلى وذلك والغير ، وإال تم تخصيصها ملساهمين أخرين وبعدها ملساهمين جدد لشركة في تاريخ قفل باب االكتتاببنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال ا

 في حال  –طلب اكتتاب  . وتحتفظ الجهة املصدرة ووكيل املقاصة واإليداع بحقهما في رفض أيعدد أسهم الطرح غير املكتتب فيها
ً
 أو جزئيا

ً
 من حكمعدم استيفاء الطلب ألي كليا

ملقاصة واإليداع، يكون طلب أحكام اإلكتتاب. لن يتم قبول أي تعديالت أو سحب لطلب االكتتاب بعد تقديم الطلب. عند التقديم وقبول الطلب من الجهة املصدرة ووكيل ا

 بين 
ً
 قسم "أحكام وشروط وتعليمات اإلكتتاب"(.  يرجى مراجعةاملكتتبين والجهة املصدرة )االكتتاب بمثابة اتفاق ملزم قانونا

 االكتتاب طلب تقديم عند املطلوبة املستندات

  االكتتاب طلب تقديم يتم
ً
 املسؤول املوظف يقومالحالة. وس حسب وذلك التالية، الوثائق إلى باإلضافة باملكتتب الخاص IBAN برقم وملحق االكتتاب مبالغ سداد بإثبات مرفقا

 ن.ياملكتتب إلى األصل وإعادة األصل مع ةالصور  بمطابقة

 الطبيعيين األشخاص من املكتتبون -أ

 .للمكتتب املدنية البطاقة من وصورة أصل •

 .الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني من للمكتتبين السفر جواز من وصورة أصل •

 .(ةبالوكال للمكتتبين) األسهم في تتابباالك الخاصة القانونية الوكالة من وصورة أصل •

 لأليتام(.للقصر/ ) الوصاية شهادة من وصورة أصل •

 .للورثة بالنسبة الوراثة حصر شهادة من وصورة أصل •

، املكتتب حضور  عدم حال في •
ً
 على مصدق يكون  أن على) االكتتاب طلب بشأن اإلداري  بالتعامل املفوض للشخص املكتتب من الصادر التفويض أصل شخصيا

 .(املكتتب نكب من بالتفويض الوارد التوقيع

 

 االعتباريين األشخاص من املكتتبون - ب

 .التجاري  السجل من وصورة أصل •

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

 .بالتوقيع للمفوض املدنية البطاقة من وصورة أصل •

 .الكويت في والصناعة التجارة غرفة من مصدقة أو االجتماعية ئون الش وزارة من صادرة بالتوقيع مفوضلل التوقيع اعتماد وصورة أصل •

، بالتوقيع املفوض حضور  عدم حال في •
ً
 .االكتتاب طلب بشأن اإلداري  بالتعامل املفوض للشخص بالتوقيع املفوض من الصادر التفويض أصل شخصيا

 الكويتيين غير  من املكتتبون -جـ 

 تكون  هأعال  املذكورة للمستندات املماثلة املستندات يقدموا أن) الحال يكون  ما حسب –اعتبارية  أشخاص أو نيطبيعي أشخاص اء)سو  الكويتيين غير من نياملكتتب ىلع يجب

 .الشأن هذا في الكويت دولة في لهم صادرة ملستندات حيازتهم عدم حالة في وذلك دولهم في املماثلة الجهات عن صادرة

 االكتتاب قيمة اددس

 لدى االكتتاب بحساب كاملة االكتتاب قيمة استالم ويجب .النقدي السداد االكتتاب، ولن يقبل بطلب نياملب النحو على مصرفية بحوالة أو مصرفي بشيك تاباالكت قيمة تسدد

 .أقص ى كحد االكتتاب باب قفل وقبل تاريخ االكتتاب مدة لخال االكتتاب وكيل
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يادة راس مال الشركة نشرة االكتتاب في ز   

 االكتتاب وضوابط شروط

 يكون  ويجب أن االكتتاب، طلب إلى قيود أو شروط أي إضافة للمكتتب يجوز  ال كما االكتتاب، باب غلق تاريخ ولو قبل سبب ألي فيها الرجوع وال يجوز  نهائية، االكتتاب طلبات

، االكتتاب
ً
  الطلبات ويجب تقديم الطرق، من ذلك بغير أو وهمية بأسماء االكتتاب أو الصوري وُيحظر االكتتاب جديا

ً
 باب لغلق املحدد املوعد قبل االكتتاب بنشرة ورد ملا وفقا

 االكتتاب طلب تقديم وفي حالتصحيحها  يتم لم للقانون، ما املخالفة أو املطلوبة للبيانات املستوفاة والطلبات غير املكررة، الطلبات استبعاد االكتتاب ويحق لوكيل .االكتتاب

  ينوب ممن
ً
  املكتتب عن قانونا

ً
 –االكتتاب  ويحتفظ وكيل  االكتتاب. بطلب اسمه الوارد املكتتب باسم األسهم تخصص العالقة، ذات والنظم والقواعد السارية نيللقوان طبقا

 نشرة في املبينة باملستندات يقترن  لم إذا أو بياناته كافة يستوف لم إذا أو االكتتاب نشرة وأحكام لشروط همخالفت نيتب إذا اكتتاب طلب أي رفض في بالحقــ  للمكتتب الرجوع دون 

 على فقوأنه وا وفهم مضمونها ودرسها بعناية محتوياتها كافة وعلى النشرة هذه على اطلع بأنه املكتتب يقر االكتتاب. كما وكيل يطلبها قد التي األخرى  باملستندات أو االكتتاب

صدرة الشركة تأسيس وعقد األساس ي النظام
ُ
صدرة الشركة وعلى حق النشرة هذه في الواردة االكتتاب وأحكام الشروط كافة وعلى امل

ُ
 طلب أي رفض واإليداع في ووكيل املقاصة امل

 وتعليمات االكتتاب شروط بكافة ويقر بقبوله (أقص ى كحد طلبها التي هماألس بعدد) له املخصصة الطرح والقبول بأسهم كما النشرة هذه في املحددة الحاالت من أي في اكتتاب

 جميع على والحصول  اإلجراءات كافة استيفاء تم قد بأنه –التامة  مسئوليته وعلى يقر –االعتبارية  األشخاص من املكتتب حال وفي. النشرة وفي هذه االكتتاب طلب في الواردة

 حق عن التنازل  أو االكتتاب نشرة في املقررة وتنفيذ التزاماته االكتتاب طلب تقديم من لتمكينه القانون  بموجب أو األساس ي ونظامه هتأسيس عقد بموجب الالزمة املوافقات

 املساهمة. للشركات بالنسبة –األحوال  بحسب – والجمعية العامة اإلدارة مجلس موافقة ذلك وبما في االكتتاب في األولوية

 كيةالبن والعموالت الرسوم

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

 األسهم تخصيص

 كامل خصيصبت املصدرة الشركة إدارة مجلس يقوم وسوف .االكتتاب باب لغلق املحدد التاريخ بعد عمل أيام خمسة (5)أقصاها  مدة لخال نياملكتتب على األسهم تخصيص يتم

 بها، املكتتب األسهم فائض بتخصيص الشركة إدارة مجلس يقوم وسوف .في تاريخ االستحقاق أسهم من منهم كل يملكه ما بنسبة نياملؤهل املساهمين قبل من فيها املكتتب األسهم

للمساهمين املؤهلين بنسبة مساهمة كل منهم فى رأس مال الشركة املصدرة فى أوال  األولوية، حق بممارسة املساهمين بعض قيام عدم عن تنتج قد والتي األولوية حق يجاوز  فيما

، وإال تم تخصيصها ملساهمين كتتابتاريخ االستحقاق ثم ملن اكتتب من املساهمين املؤهلين فى أسهم إضافية بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة في تاريخ قفل باب اال

وسوف يقوم مجلس اإلدارة في التصرف في كسور األسهم )إن  .بنسبة ما أكتتب به كل منهم إلى عدد أسهم الطرح غير املكتتب فيهاوذلك ير والغأخرين وبعدها ملساهمين جدد 

 .وجدت( على الوجه الذي يراه مالئما طبقا ألحكام القانون 

 االكتتاب مبالغ فائض رد

 تخصيصها تم التي األسهم عن االكتتاب حساب إلى بتحويلها نياملكتتب قام التي املبالغ في فائض وجود في حالةو أقص ى، كحد االكتتاب باب قفل قبل االكتتاب قيمة سداد سيتم

  طلباتهم قبول  عدم حالة في وذلك)لهم 
ً
  أو جزئيا

ً
كتتبين يتم رد مبالغ االكتتاب عن الطلبات املرفوضة ومبالغ فائض االكتتاب دون أرباح أو مصاريف أو خصومات إلى املو  ،) كليا

لم يحدد رقم  خمسة( أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيص وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب املحدد بطلب االكتتاب أو عن طريق شيك في حال أنه) 5خالل 

 .حساب من قبل املكتتب

 الجدول الزمن املتوقع

 التاريخ الحدث

 2022يونيو  19املوافق  األحديوم  تاريخ حيازة السهم

 2022يونيو  20املوافق  اإلثنينيوم  تاريخ تداول السهم دون استحقاق

 2022يونيو  22املوافق  األربعاءيوم  تاريخ االستحقاق 

 2022يونيو  23املوافق  الخميسيوم  تاريخ بداية فترة االكتتاب

 2022يونيو  23املوافق  الخميسيوم  تاريخ بداية تداول حقوق األولوية

 2022 يونيو 30املوافق  الخميسيوم  ية تداول حقوق األولويةهان تاريخ

 2022يوليو  7املوافق  الخميسيوم  تاريخ نهاية فترة االكتتاب

 2022يوليو  16املوافق  السبتإلى يوم  2022يوليو  8 املوافق يوم الجمعةمن  ونهاية األسبوع عطلة عيد األضحي

 2022 يوليو 21 إلى يوم الخميس املوافق 2022يوليو  17فقوااملاألحد يوم من  تخصيص أسهم الطرح

  أيام عمل من تاريخ إعالن نتائج التخصيص 5خالل بحد أقص ي  رد مبالغ االكتتاب إلى املكتتبين

 همالالزمة وقيد أس سيتم إدراجها في بورصة الكويت بعد استكمال كافة إجراءات التنظيمية تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت

 لزيادة لدي الجهات الرقابية والشركة الكويتية للمقاصة.ا
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 بالقوانين االلتزام

 يرغبون  التي الدول  في سارية تكون  والتي املصدرة الشركة مال رأس زيادة أسهم على التطبيق واجبة واللوائح نيالقوان بكافة املصدرة والشركة االكتتاب وكيل و اإلصدار مدير يلتزم

 كافة على بالحصول  االكتتاب وكيل و  اإلصدار مدير وكذلك املصدرة الشركة تلتزم كما ، فيها االكتتاب نشرة توزيع أو الشركة مال رأس زيادة أسهم في االكتتاب أو طرح أو بتسويق

 ةدول كل في ةالساري واللوائح نيالقوان بموجب البيان سالفة األنشطة من بأي القيام بغرض الدول  تلك تشترطها التي و التطبيق واجبة التراخيص و/أواالعتمادات   و/أو املوافقات

 .صلة ذات أجنبية

 اإلصدار حصيلة واستخدامات اإلصدار  من الغرض

كويتي  دينار 21,000,000بقيمة  الشركة مال رأس في إسمية زيادةكلها  (غير ال كويتي دينار وعشرون مليون  )واحدكويتي  دينار 21,000,000املال  رأس زيادة قيمة إجمالي يبلغ

وبأحجام صغيرة إلى  ،بصفة أساسية الكويتدولة ية مواتية في استثماراإقتناص فرص ومشاريع في  املال رأس زيادة عوائد استخدام وسيتم ويتي(كدينار  وعشرون مليون  )واحد

طويل خل بصورة ومصادر الد تنويع االستثمارتهدف إلى و  ،القطاعات الخدمية األخرى و  التعليم و الصحة تشمل على سبيل املثال ال الحصر قطاعات  ، متوسطة من حيث القيمة

ق يملدي الطويل وتحق، وتركز بصورة أساسية على مشاريع مدرة للدخل سواء عن طريق خلق مشاريع جديدة أو االستحواذ على مشاريع قائمة تعزز أصول الشركة على ااملدي

مصاريف اإلصدار وبعض املصاريف  وتغطيةاتها التابعة الشركة وشرك وسيع اعمال الى تاالضافة الى ائد للشركة املصدرة )دون االستحواذ على مشاريع من أطراف ذات صلة( و ع

 .باالكتتاب املتعلقة املصاريف كافة سداد وستتحمل الشركة االخرى.

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

 لكويتيبالدينار ا املبلغ املال  الزيادة في رأس املال املبلغ قيمة

 د.ك 21,000,000 القيمة اإلسمية لزيادة رأس املال1) 

 اليوجد القيمة االجمالية لعالوة اإلصدار( 2

 كد.  21,000,000اإلجمالي 

 املبلغ بالدينار الكويتي االستخدامات التقديرية لعوائد الزيادة في رأس املال 

 كد.  20,950,000 أنشطة الشركة العامة1) 

 د.ك 50,000 اإلصدار( مصاريف 2

 كد.  21,000,000اإلجمالي 
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 الشركة أعمال وصف

 التأسيس

يونيو  5بتاريخ  كويتية مساهمة ) كشركة " االستهالكية أو " "املصدرة الشركة" أو "الشركة" ـب بعد فيما إليها ش.م.ك.ع. يشارالقابضة  االستهالكيةالوطنية  شركةال تأسست

 الصناعة و التجارة وزارة ولوائح ألنظمة وتخضع الكويت، بدولة التنفيذية والئحته 2016لسنة  1رقم  الشركات قانون  ألحكام تخضع ،و 71953  رقم التجاري  سجلال تحت  1996

  الكويت بدولة املال أسواق هيئة لرقابة تخضع كما ، الكويت بدولة
ً
 و املالية األوراق نشاط تنظيم و املال أسواق هيئة إنشاء بشأن  2010  لسنة  7  رقم القانون  ألحكام طبقا

 .،وتعديالتهما 2015لسنة ) 72)رقم  املال أسواق هيئة قرار بموجب الصادرة املعدلة التنفيذية الئحته

 الرئيس ي املقر 

 .الكويت ،13038 فاةالص ،3767د بري صندوق  – 9الدور  ملدينةبرج ا –منطقة الشرق شارع خالد بن الوليد يقع مقر الشركة ومحلها القانوني في 

 األساس ي للنظام وفقا الشركة أغراض

شــركات مســاهمة كويتيــة أو أجنبيــة وكــذلك تملــك أســهم أو حصـــص فــي شــركات ذات مســؤولية محــدودة كويتيــة أو أجنبيــة أو االشــتراك فــي تأســيس هـــذه فــي تملــك أســهم  .1

 الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. 

% علـى 20فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعـين أال تقـل نسـبة مشـاركة الشـركة القابضـة فـي رأس مـال الشـركة املقترضـة عـن التي تملك  راض الشركاتإق .2

 األقل.

ركات أخرى الستغاللها وتأجيرها لشتتعلق بذلك أية حقوق أخرى  رسوم صناعية، أو صناعية، أوعالمات تجارية أو  ،اختراعتملك حقوق امللكية الصناعية من براءات  .3

 سواء في داخل الكويت أو خارجها. 

 للقانون..4
ً
تملك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في الحدود املسموح بها وفقا

 .جهات متخصصةاستغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات و  .5

 األخرى.إستثمار أموالها في اإلتجار باألسهم والسندات واألوراق املالية  .6

 اإلدراج

الكويت. ببورصةالرئيس ي تداول أسهم املجموعة في السوق  ويتم 2006 يونيو 12بتاريخ  (املالية لألوراق الكويت سوق  سابقا) الكويت بورصة في الشركة سهمأ إدراج تم

 واملدفوع واملصدر  به املصرح املال رأس

  كويتي دينار 30,000,000 به املصرح املال رأس لغب -
ً
  300,000,000على  مقسما

ً
2022 مايو 31في  كما الواحد للسهم كويتي فلس 100إسمية  بقيمة سهما

.2022 مايو 31كما في  كويتيفلس  100ية عادي بقيمة إسم سهم 90,000,000مقسمة على  دينار كويتي 9,000,000كما بلغ رأس مال الشركة املصدر واملدفوع  -

 امللكية

 :2022 مايو 26في  كما املصدرة الشركة أسهم من أكثر % أو5يملكون  الذين املساهمين كبار التالي الجدول  يوضح

 (%نسبة املساهمة ) إجمالي عدد األسهم اململوكة )سهم( اسم املساهم

 %22,000,00024.444 احمد جاسم القمر 

 %20.832 18,749,000 لدولية العامة ة للتجارة ااتكو الدوليشركة سن

 %12,061,45913.402 1حساب الكتروني  –شركة الوطني لإلستثمار 

 %8.192 7,373,151 1شركة بيتك كابيتال لإلستثمار الكتروني 

 الشركة أنشطة على الجوهري  األثر  ذات االستثنائية العوامل

 .املخاطر عوامل بند على عاالطال  يمكن التفاصيل من الشركة. وملزيد نشاط على جوهري  رأث ذات ائيةاستثن عوامل حاليا يوجد ال 

 االجتماعية املسئولية

 بنزاهة للعمل الشركة التزام من هام جزء االجتماعية املسؤولية برنامج يعد السبب ولهذا جدية بصورة املجتمع نحو مسؤوليتها القابضة االستهالكيةالشركة الوطنية  تتخذ

والصحة والسالمة توفير برامج تدريبية للطلبة في املعاهد والكليات  بالبيئة اهتمامها إطار في االجتماعية للمسؤولية برنامجها تطوير في االستهالكيةالشركة  واستدامة. وتستمر

 .االخرى املحليةوالبرامج 
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 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

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

  دعم الجمعيات الخيرية 

الى اضافة قيمة للمجتمع من خالل تقديم الدعم واملساهمة للتأثير بشكل إيجابي في املجتمع لذلك قامت الشركة في الفترات  الوطنية االستهالكية القابضةتهدف الشركة 

 واسرهم. ذاك باقامة بعض االنشطة ملوظفيهاوك الكويتية،السابقةببعض التبرعات للجمعيات الخيرية 

 في مجال الخدمة املجتمعية

إلى  العملي إضافةعلى الواقع  الكليةوالبرنامج الذي تضمن تدريب عدد من طلبة  الكويت،كلية الشرق األوسط األمريكة في تدريب عدد من طلبة  في االستهالكيةالشركة ساهمت 

  املؤهلين.وظفون املمحاضرا ت عن أعمال الشركة ألقاها 

 وضع املجموعة

 وكبار املساهمين يمتلكون ملكيات مختلفة في شركات أخرى ليست لديها عالقة مباشرة مع الشركة أكبر الشركة ليست جزء من مجموعة 
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 وإستراتيجيتها الشركة أعمال عن نبذة

 الشركة عن نبذة

 بورصة في مدرجة عامة كويتية مساهمة شركة هي) ة"الستهالكيا" أو "املصدرة ةالشرك" أو "الشركة“بـ  بعد فيما إليها )يشار القابضة ش.م.ك.ع. االستهالكيةالشركة الوطنية 

 .داخل وخارج الكويتهي شركة قابضة تدير وتتملك حصص في عدة شركات و  الكويت،

 التابعة الشركات
مجال وإستئجار األراض ي والعقارات أما األخريتين فتعمالن في  جاروإي العقاراتبيع وشراء األراض ي و أحداهما في  تعمل والتي شركات تابعةثالث  في السيطرة حصص الشركة تمتلك

 :2021 سبتمبر 30في  كما الشركات تلك بأسماء بيان يلي وفيما الورقية،الورق والكارتون واألطباق صناعة 

 نسبة املساهمة النشاط األساس ي بلد التأسيس اسم الشركة

 % .100 صناعة األطباق والكرتون  ديةالسعو  ة الكويتية للكرتون ذ.م.م السعوديشركة ال

 %99 واملناشف الورقية واملناديل الورقية  صناعة الورق السعودية  شركة ركن الوطنية للمنتجات الورقية 

 %99 عقارية  الكويت  العقارية ذ.م.مالوطنية البرونزية شركة ال

وهي كالتالي: التابعة،وشكاتها كة ملالية للشر البيانات ا القابضة على ستهالكيةاال الشركة الوطنية تشتمل دفاتر 

   م. م ذ. الشركة السعودية الكويتية للكرتون  1

 مقدمة:

شارع العليا العام ومقر املصنع  –اض تعتبر الشركة السعودية الكويتية للكرتون من احدى الشركات التى تعمل فى مجال تصنيع الكرتون املضلع ويقع املقر الرئيس ى للشركة بالري

 سعودي.مليون ريال  5,600برأس مال قدره  2006في اململكة العربية السعودية في  محدودة تأسستهي شركة سعودية ذات مسئولية و فى حفر الباطن بالصناعية 

 املساهمين الحاليين في الشركة السعودية الكويتية للكرتون هم كالتالي:

  %100   إلستهالكية القابضة     الشركة الوطنية ا• 

 الحمدان.مبارك علي /  السيدقبل يتم إدارة الشركة السعودية الكويتية للكرتون من 

  األنشطة الرئيسية للشركة هي كما يلي: 

 الشركة:نشاط 

 يعتبر النشاط الرئيس ى للشركة هو صناعة الكرتون املضلع باالضافة الى وجود نشاطات أخرى فى ذات املجال

 :الشركةمساحة 

متر  10000غير مستغله  وارضمبنى ادارى  للعاملين،غرف  املستودعات، االنتاج، )صالةتتضمن هذه املساحة عدة مبانى ومنشآت منها متر مربع و  30000 تبلغ مساحة الشركة

  ²م  100ومساحة سكن العاملين  ²م  413اتب داخل املبانى الحديد املك الزامل، ومساحةتمت جميعها بالتعاون مع شركة  ²م 10268املبانى للحديد وتبلغ مساحة  مربع(

  الشركة:ملحقات 

  (:مياه املياه )بئر محطة لتحلية  -

انتاج مياه شرب فاملحطة يمكنها  التحلية،يعد من أبرز ملحقات الشركة محطة تحلية املياه املوجودة بالشركة والتى تم تركيبها بواسطة شركة سمنان للتركيبات الخاصة بمحطات 

من خالل  – والعاملينوتساعد املحطة الشركة على توفير املياه لكل من االنتاج  األرض.الجة املياه املستخرجة من باطن ات القياسية املتبعة فى تصنيع ومعنقيه طبقا للمواصف

كما يوجد  للشرب،ة ياه خاص باملياه املعالجة والصالحثم معالجتها وتحويلها الى خزان م استخراج املياه من باطن االرض ثم تخزينها فى خزان مياه كبير خاص باملياه الغير معالجة

 بيارة(2)خزان ملياه الصرف  2بالشركة 
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  (:املدنى )الدفاعوسائل األمن والسالمة  

 ركيبات الخاصة بالدفاع املدنى تنفيذها بواسطة شركة العطيشان للتوخطوط الدفاع املدنى تم اعدادها و  الحرائق،تم تجهيز الشركة بكافة خطوط الدفاع املدنى وذلك ملواجهة 

 واملعدات:اآلالت 

  التالى:على النحو  وهيتمتلك الشركة عدد من اآلالت واملعدات التى تستخدم فى صناعة الكرتون املضلع 

 الكروجيتور( )خطخط التصنيع الرئيس ى  -1

 آلة طباعة ذات تغذية أوتوماتيكية  -2

 تغذية يدويةآلة طباعة ذات  -3

 آلة لصق أوتوماتيكية  -4

 آلة لصق يدوية -5

 آلة فالت باد  -6

 آلة روتارى  -7

 آلة دبوس -8

 ماكينة تغليف -9

 آالت( 5)ماكينات تحزيم وربط  -10

 آلة كبس الهالك -11

 آلة فرم وتقطيع الكرتون  -12

 كرتون( )تفصيلآلة سليتر  -13

 طن(3) شوكيةرافعة  -14

 طن(7) شوكيةرافعة -15

ونود أن نوضح أن متوسط الطاقة االنتاجية يعنى الطاقة الفعلية التى يمكن تحقيقها وذلك بسبب أن  الريئسية،لتصنيع ملتوسط الطاقة االنتاجية لآلالت اوسنتناول شرح 

 .الطاقة القصوى ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لتحديد االنتاج بسبب عدم ثباتها وصعوبة االستمرار عليها

 الكروجيتور:خط  -1

 االنتاج:يث من ح

 الساعة(.طن فى  2.5)متر فى الساعة ويعادلها  5040متر فى الدقيقة أى  84)ية للخط هو متوسط الطاقة االنتاج •

 .طن 35ساعات =  x 10طن 2.5 يوميا:متوسط الطاقة االنتاجية للخط  •

 .طن650=  االجازات(بعد خصم ايام )يوم  x 26طن  25 شهريا:متوسط الطاقة االنتاجية للخط  •

 (يل متواصلساعات تشغ8 –ردية الواحدة طن فى الو  650الخط شهريا  )انتاج

 

 األوتوماتيك:آلة الطباعة ذات التغذية  -2

  االنتاج:من حيث 

 الساعة(طن فى  3.2)ويعادلها  الساعة(كرتونة فى  7200) الدقيقة أىكرتونة فى  120متوسط الطاقة االنتاجية هو  •

 .طن 11ساعات = x 8طن 3.2 هو:ميا طباعة ذات التغذية االوتوماتيك يو متوسط الطاقة االنتاجية آللة ال •

 .طن 286يوم =  x 26طن 11متوسط الطاقة االنتاجية آللة الطباعة ذات التغذية االوتوماتيك شهريا هو:  •

 متواصل(ساعات تشغيل  8 –طن فى الوردية  286انتاج آلة الطباعة شهريا هو  )متوسط

 

 اليدوية:ية آلة الطباعة ذات التغذ -3

  االنتاج:من حيث 

 .الساعة(كيلو فى  800)ويعادلها  الساعة(كرتونة فى  1800)كرتونة فى الدقيقة أى  30الطاقة االنتاجية هو سط متو  •

 .طن 6.4ساعات = x 8كيلو  800 هو:متوسط الطاقة االنتاجية آللة الطباعة ذات التغذية اليدوية يوميا  •

 .طن 166يوم =  x 26طن  6.4 هو:ا الطباعة ذات التغذية اليدوية شهريمتوسط الطاقة االنتاجية آللة  •

 متواصل(.ساعات تشغيل  8 –طن  166انتاج آلة الطباعة ذات التغذية اليدوية شهريا هو  )متوسط

 

 

 

 

 االوتوماتيكية:آلة اللصق  -4
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  االنتاج:من حيث 

 .(اعةالسطن فى  1.9)ى الساعة ويعادلها كرتونة ف 4200كرتونة فى الدقيقة أى  70متوسط الطاقة االنتاجية  •

 .طن 19ساعات =  x 10طن 1.9 هو:متوسط الطاقة االنتاجية آللة اللصق االوتوماتيكية يوميا  •

 .طن 475يوم =  x 25طن  19 هو:متوسط الطاقة االنتاجية آللة اللصق االوتوماتيكية شهريا  •

 متواصل(ساعات تشغيل  10 –طن  475انتاج آلة اللصق االوتوماتيك شهريا هو  )متوسط

 

 باد:فالت آلة ال -5

  االنتاج:من حيث 

 .الساعة(كيلو فى  270كرتونة فى الساعة ويعادلها ) 600كرتونة فى الدقيقة أى  10متوسط الطاقة االنتاجية هو  •

 .طن 2.7ساعات =x 10كيلو  270 هو:متوسط الطاقة االنتاجية آللة الفالت باد يوميا  •

 .طن 68ساعات =  x 25 2.7 هو:اجية آللة الفالت باد شهريا متوسط الطاقة االنت •

 متواصل(ساعات تشغيل  10 –طن  68انتاج آلة الفالت باد شهريا هو  )متوسط
 

 آلة الروتارى: -6

  االنتاج:من حيث 

 الساعة(.طن فى  1.35)كرتونة فى الساعة ويعادلها  3000كرتونة فى الدقيقة أى  50متوسط الطاقة االنتاجية هو  •

 .طن 13.5ساعات = x 10طن  1.35 هو:وتارى فى اليوم متوسط الطاقة االنتاجية آللة الر  •

 .طن 337يوم =  x 25طن  13.5متوسط الطاقة االنتاجية آللة الروتارى فى الشهر =  •

 متواصل(ساعات تشغيل  10 –طن  337انتاج آلة الروتارى شهريا هو  )متوسط

 

 (:)اوتوماتيكآلة الدبوس  -7

 نتاج: اال من حيث 

 الساعة(.كيلو فى  351كرتونة فى الساعة ويعادلها ) 780يقة أى كرتونة فى الدق 13و الطاقة االنتاجية ه متوسط •

 .طن 3.5ساعات =x 10كيلو  351متوسط الطاقة االنتاجية آللة الدبوس يوميا هو : •

 .طن 87ساعات = x 25طن 3.5متوسط الطاقة االنتاجية آللة الدبوس شهريا هو : •

 متواصل(ساعات تشغيل 10 –طن  87انتاج آلة الدبوس شهريا هو  وسط)مت

 الهالك:آلة كبس  -8
 هى آلة تستخدم فى كبس الهالك الناتج عن صناعة الكرتون  تعريفها: •

 اوتوماتيكية  ماكينة تغليف -9

 آالت تحزيم 5عدد   -10

 ماكينة لصق كرتون يدوية  -11

 وسائل نقل ومعدات ثقيلة  -12

 فرد 39رى لة بالقسم الصناعى والبيعي واالداالقوة العام العمالة اجمالى -13

  تتعامل الشركة مع مجموعة كبيرة من العمالء واملوردين املتميزين على مستوى اململكة ومن اهم عمالء الشركة ومورديها ما يلي :    -14

 أهم العمالء:

 شركة سيد الخبازين )هيرفى(  -1

 شركة الزاجل للشحن  -2

 مصنع الحمد للمناديل -3

 لبالستيكمصنع الجواد ل -4

 غذائية ) دار بوبيان(شركة بى ان للتجهيزات ال -5
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 أهم املوردين:

الشركة العربية لصناعة الورق -6

شركة ميبكو -7

شركة صن كيميكال -8

شركة مفسكو- -9

فرد 39القوة العاملة بالقسم الصناعى والبيعي واالدارى  العمالة: اجمالى •

شركة ركن الوطنية للمنتجات الورقية -2

نتاج ورق مناديل الوجة وورق إتعمل الشركة في سعودي،  ريال 500,000قدره، برأس مال  2006م ا( في ع)ذ.م.مالوطنية للمنتجات الورقية  ركنتأسست شركة  •

 الورقية.والكور الكرتوني والكاسات  الصحي،التنشيف وورق النابكن واألنترفولد وورق الحمام 

 تالي:املساهمين الحاليين في مصنع التعمير والبناء كال •

 %99 القابضة الشركة الوطنية اإلستهالكية

 ٪ 1 السيد خميس فرحان خلف العنزي  

 مبارك علي الحمدانعام الشركة السيد /  الورقية مديرشركة ركن الوطنية للمنتجات ويدير  •

ذ.م.م()الشركة الوطنية البرونزية العقارية  -3

بموجب عقد تأسيس  كويتي، دينار 500,000قدره، برأس مال  2014يوليو  21بتاريخ  –ة ذات مسئولية محدودة شرك –تأسست الشركة الوطنية البرونزية )ذ.م.م(  •

التي تأسست من أجلها الشركة  ( واالغراض2360/2014/)موبترخيص رقم  (354346)ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم  (2125)موثق لدى كاتب العدل تحت رقم 

  واألراض ي.بيع وشراء العقارات  والعقارات،ي هي أيجار وإستئجار األراض 

 املساهمين الحاليين في الشركة كالتالي: •

 %99 الشركة الوطنية اإلستهالكية القابضة

 ٪ 1  السيد ناصر محمد العصيمي

 العصيمي،ناصر محمد مدير عام الشركة السيد /  الوطنية البرونزية العقاريةشركة الويدير 

 الزميلةالشركات 

٪ 50و٪ 20بين اوح تتر، تستحوذ على حصة مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر لكنها ال تتحكم في عملياتهايها ولعهري تأثير جو املصدرةميلة هي التي لدى الشركة كة الز شرلإن ا

 الراهن.زميلة في الوقت  الشركة شركات، وال تملك لملكيةق احقووتحتسب بطريقة 

 سياسة االستثمار

مزيجا من العوائد السنوية واملكاسب الرأسمالية  محفظة توفرمن خالل إنشاء  ماديةستثمارية جيدة دون تحمل مخاطر كة االستثمارية على توليد عوائد اوتركز سياسة الشر 

 جغرافية موزعة، وعمالت مختلفة.ومناطق  متنوعة،قطاعات تقليل املخاطر من خالل االستثمار في أخذين باإلعتبار تم تصميم محفظة الشركة وسيالكبيرة عند التخارج. 

 وبالتالي ال تتحمل أي مخاطر إنمائية مرتبطة بالشركة وبلد املوطن. املستقرة،في االستثمار بشكل أساس ي في الشركات  " االستهالكية " تتمثل إستراتيجيةوس

 العادلةوموجودات بالقيمة استثمارات 

سهم من أسهم شركة الكويت واسيا  10,437,196 أسهممثلة في تملك الشركة لعدد ات املالية بالقيمة العادلة واملتمسعرة على املوجود ملكية غيريتمثل الرصيد في أسهم 

  ستثمار.لال سهم من أسهم شركة ديمة كابيتال  7,549,718ولعدد القابضة 

 شركة الكويت واسيا القابضة أوال:

تم التأشير بتعديل اسم الشركة الى شركة الكويت واسيا  2006و يولي 17وفي  ،القابضةلكويتية األيرانية تحت اسم الشركة ا 2005مايو  30تأسست في كويتية وهي شركة  

  يلي: فيماالقابضة وتتمثل االغراض التي تأسست من أجلها الشركة 

هـــذه  ة أو أجنبيــة أو االشــتراك فــي تأســيستملــك أســهم فــي شــركات مســاهمة كويتيــة أو أجنبيــة وكــذلك تملــك أســهم أو حصـــص فــي شــركات ذات مســؤولية محــدودة كويتيــ -1

قراضها وكفالتها لدى الغير. الشركات بنوعيها وإدارتها وإ

% علـى 20كة املقترضـة عـن إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعـين أال تقـل نسـبة مشـاركة الشـركة القابضـة فـي رأس مـال الشـر  -2

األقل.

أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى الستغاللها،رسوم صناعية  عالمات تجارية صناعية، أوأو  ،اعاختر امللكية الصناعية من براءات  تملك حقوق  -3

سواء في داخل الكويت أو خارجها.
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 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 للقانون. -4
ً
 تملك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في الحدود املسموح بها وفقا

 حافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.ى الشركة عن طريق استثمارها في مالل الفوائض املالية املتوفرة لداستغ -5

 ك.د  981,932تبلغ قيمة هذا االستثمار  2021ديسمبر  31وطبقا الخر بيانات مالية مدققة كما في  •

  

 شركة ديمة كابيتال لإلستثمار  ثانيا:

قد قامت بشراء عدد  2008يونيو  3وبتاريخ  االستهالكيةوكانت الشركة  ،)مقفلة( م. ك  ش.التمويل وع لإلجارة و اسم شركة بي تحت 2007يوليو  15في تأسست كويتية وهي شركة  

ابيتال ملوكة لإلستهالكية في شركة ديما ك وتبلغ االسهم املوالتي تم دمجها ال حقا مع شركة ديما كابيتال لإلستثمار من اسهم شركة البالد لإلستثمار العقاري سهم  14,286,000

  ومن أهم اغراضها ما يلي : سهم  7,549,718لإلستثمار حاليا عدد 

صصة أو شراء أسهم أو االستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات اإلقتصادية وذلك من خالل املساهمة في تأسيس الشركات املتخ -1

 القطاعات.لشركات في مختلف سندات هذه ا

 والعقارية.املؤسسات العامة والخاصة وأستثمار هذه األموال في مختلف القطاعات اإلقتصادية بما فيها أدارة املحافظ املالية أموال إدارة  -2

ت سات والشركالذلك للمؤس الدراسات الالزمةعداد تقديم وإعداد الدراسات واإلستشارات الفنية واإلقتصادية والتقييمية ودراسة املشاريع املتعلقة باإلستثمار وإ -3

  بالدولة.وكافة قطاعات العمل 

 واإلقراض.الوساطة في عمليات التمويل  -4

  ستثمار.اال القيام باألعمال الخاصة بوظائف مديري اإلصدار للصكوك وللسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء  -5

 الدولية.رة التمويل والوساطة في عمليات التجا -6

عها لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها ااإكتتاب والقيام بوظيفة أمين اإلستثمار أو مدير اإلستثمار للصناديق اإلستثمار بكافة أنواإنشاء وإدارة صناديق  -7

 األستثمارية التأجيرية في الداخل والخارج طبقا للقوانين والقرارات السارية في الدولة 

فظة على استمرارية السالمة للمركز املالي للشركة طبقا للشروط والقواعد املالية في منح التمويل ومع املحايل للغير مع مراعاة أصول السالمة القيام بمنح التمو  -8

 املركزي.والحدود التي يضعها بنك الكويت 

 والدولية.ئات الحكومية واملحلية القيام بالعمليات الخاصة بتداول األوراق املالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهي -9

  الودائع.وخاصة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وال يجوز لها قبول  لإلجارة،تعبئة املوارد للتمويل باالجارة وان ترتب عمليات تمويل جماعي   -10

موافقة بنك الكويت  )بعددولة للقوانين والقرارات السارية في الأدارة املحافظ الدولية واستثمار وتنمية األموال في العمليات التأجيرية لحسابها ولحساب الغير طبقا  -11

  املختصة(املركزي والجهات األخرى 

 د ك . 790,002تبلغ قيمة هذا االستثمار  2021ديسمبر  31وطبقا الخر بيانات مالية مدققة كما في  •
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 املخاطر إدارة

 أنشطة على باإلشراف الشركة إدارة مجلس املخاطر. يقوم إلدارة سةسيا تطبيق لخال من ومنهجية منظمة بطريقة الشركة أنشطة في املتأصلة املخاطر إدارة تتم

املكاتب اإلستشارية الخارجية  أحدقامت الشركة مؤخرا بالتوقيع مع  اإلدارة.  ملجلس التابعة التدقيق لجنةو  املخاطر إدارة لجنة من بدعم وذلك املخاطر إدارة

 وإدارتها للشركة اإلجمالية املخاطر في التحكم في التنفيذية اإلدارة ساعدةوذلك مل للشركة ة الداخليةراجعوامل املخاطر إدارةأعمال شركة في ملساعدة وتوجية ال

 .بفعالية

 آثار لتخفيض خطة تطوير إلى فةباإلضا .املحتملة املخاطر قياس أجل منالشركة ا لها تتعرض قد التي املخاطر أنواع جميع وتحليل دراسة املخاطر إدارة تتضمنو 

 من كل بها يقوم والتي املستمرة، األنشطة من املخاطر إدارة تعد .بنجاحم أعماله ومواصلة مأهدافه تحقيق علىالشركة وشركاتها التابعة  ملساعدة املخاطر هذه

 إدارة في املتبعة املنهجية تعتمدو  ن.يواملوظف التنفيذية اإلدارةمع  واملكتب اإلستشاري املتعاقد معه لهذا الغرض التدقيقلجنة و  املخاطر ولجنة اإلدارة مجلس

 على سلبي تأثير لها يكون  قد التي واألحداث الخطر مصادر ومتابعة إلى واالستجابة وتقييم وتحليل تحديد تتضمن الخطوات من مجموعة وضع على املخاطر

 :املخاطر بإدارة املتعلقة النقاط ألهم ملخص ليوفيما يمتوقعة.  غير أحداث أي بهاويجن الشركة أهداف بنجاح يحقق الذي األمر املصدرة الشركة

تحديد مختلف املصادر التي قد تزيد من املخاطر. -1

وضع أساليب وأدوات تقييم/قياس املخاطر لتقييم املخاطر التي تتعرض لها الشركة.  -2

نظمة لتقييم املخاطر ورقابتها. وضع وتوثيق وصياغة املعايير والسياسات واإلجراءات والطرق امل -3

داد سجالت املخاطر واالحتفاظ بها لكل نشاط من أنشطة األعمال والتأكد من تحديد وتصنيف وإسناد املخاطر إلى مواقع املسؤوليةعإ -4

 إجراء مراجعات مستمرة لعمليات مراقبة املخاطر واقتراح تحسينات للنظم وتدفق املعلومات. -5

اطر لالستخدام الداخلي لإلدارة.وضع تقارير إدارة املخ -6

إجراء مراجعات وتحديثات دورية لسياسة املخاطر للشركة. -7

 أنواع كافة ومتابعة قياس في واملتمثلة الرئيسية مهامها أداء على تكون قادرة كي وذلك املخاطر، إلدارة الفعالة واإلجراءات األنظمة بوضع الشركة تقوم أن -8

.الحاجة عند واإلجراءات األنظمة وتعديل دوري مراجعتها بشكل وتتم تمرسم بشكل العملية هذه تتم أن على ة،الشرك لها تتعرض املخاطر التي

.حصولها من والحد املخاطر، متابعة عملية الهامة في األدوات أحد تعد إنها حيث الدورية، التقارير نظم تطوير الشركة على يتعين -9

  اإلدارة، ملجلس املباشرة يتهمتبع طريق عن باالستقاللية املخاطر حدةو  / مكتب / إدارة على القائمون  يتمتع أن -10
ً
من كبير بقدر تمتعهم عن فضال

.مالية وصالحيات سلطات منحهم دون  وجه أكمل على بمهامهم القيام أجل وذلك من الصالحيات

.الفنية والقدرات املهنية الكفاءاتب والتي تتمتع املؤهلة البشرية الكوادر املخاطر وحدة / مكتب / إلدارة يتوافر أن يجب -11

.اإلدارة مجلس إلى بشأنها املناسبة التوصيات العالقة، وتقديم ذات األطراف مع الشركة بها تقوم أن املقترح والتعامالت الصفقات مراجعة -12

وظائف األعمال والدعم 

وضع سياسات وإجراءات وحدة األعمال ذات الصلة لعمليات املخاطر.  -1

خاطر الرئيسية الخاصة باإلدارة.إدارة املخاطر في وضع مؤشرات امل مساعدة وحدة -2

ن املخاطر الحصول على معلومات إدارة املخاطر )مؤشرات املخاطر الرئيسية، ونتائج التقييم الذاتي للمخاطر، واملالحظات، واإلجراءات، وخطط الحد م -3

الخ(. 

ة. نهجية التي تسري على مستوى الشركدة إدارة املخاطر، استنادا إلى املإجراء أعمال التقييم الذاتي للمخاطر، بالتشاور مع وح -4

التأكد من االلتزام بوحدة األعمال الخاصة وكذلك السياسات واإلجراءات على مستوى الشركة. -5

تقديم تقارير دورية حول مؤشرات املخاطر الرئيسية لوحدة إدارة املخاطر. -6

إلجراء أنشطة إدارة املخاطر.طلوبة من قبل وحدة إدارة املخاطر تقديم كافة املعلومات ذات الصلة امل -7

إدارة التدقيق الداخلي

مراجعة إطار عمل إدارة املخاطر مع التحقق من مدى شموليته وكفايته. -1

لرقابة واإلبالغ، وذلك بغرض التنسيق سواء داخليا أو مع املستشارين الخارجيين من أجل إجراء مراجعة مستقلة ألساليب تقييم املخاطر وإطار عمل ا -2

وضوعة. مدى كفاية وفاعلية اإلجراءات امل تقييم

مراجعة وإبداء املالحظات بشأن مدى شمولية وكفاية تصميم الضوابط الرقابية الداخلية املوضوعة لرقابة والتقليل من املخاطر. -3
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 تقييم املخاطر 

املخاطر.ل إلدارة أحد املكونات الهامة بالنظام الفعا املخاطر يعد تقييم   

 هم الشركة بشكل أفضل لحجم املخاطر وتوزيع موارد وإستراتيجيات إدارة املخاطر بشكل أكثر فاعلية. سليم للمخاطر بفيسمح التقييم ال ▪

 أثرها باالعتبار. عند تقييم املخاطر تقوم الشركة بتقييم اإلجراءات بما في ذلك عملياتها مقابل مجموعة من التهديدات واملخاطر املحتملة وأخذ  ▪

 قابة املخاطر كأداة لتحديد املخاطر الكامنة والضوابط الرقابية في أنشطة أعمالها. ستخدام مصفوفة ر ستقوم الشركة با ▪

 سوف تكون إجراءات التقييم استشارية بطبيعتها وسوف تركز على التقييم النوعي لوضع الضوابط الرقابية الداخلية في الشركة. ▪

 فوفة رقابة املخاطر ما يلي:خاطر والضوابط الرقابية من خالل مصيتضمن تقييم امل ▪

 تخطيط كافة العمليات والعمليات الفرعية لإلدارات ذات الصلة في الشركة. ▪

 تحديد املخاطر املحتملة لكل عملية فرعية. ▪

 . تحديد الضوابط الرقابية الحالية لتخفيف/إدارة املخاطر ▪

حدة إدارة املخاطر بتنفيذ إجراء مصفوفة رقابة . ستقوم و 2قابة املخاطر في امللحق رض تقييم املخاطر من خالل مصفوفة ر تم إدراج الشكل الذي سيتم إتباعه لغ ▪

 املخاطر بحيث يشمل كافة اإلدارات بشركة الوطنية اإلستهالكية القابضة 

جراء ر اإلدارة املعنية التي تم تنفيذ إخاطر الذي ستتم مراجعته من قبل مديسيتم تجميع نتائج إجراء مصفوفة رقابة املخاطر لكل إدارة في تقرير مصفوفة إدارة امل ▪

 مصفوفة رقابة املخاطر بها. 

 

 التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة

التقييم وستقوم وحدة إدارة املخاطر بوضع خطة  سوف يشمل التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة كافة اإلدارات بشركة الوطنية اإلستهالكية القابضة. •

 لى مستوى الشركة. الذاتي للمخاطر والرقابة ع

الحقة من  سيتم تنفيذ التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة األولية ملختلف وحدات األعمال والدعم من قبل وحدة إدارة املخاطر، وسيتم إجراء مراجعات •

 . 3اطر والرقابة في امللحق وقد تم إدراج مصفوفة التقييم الذاتي للمخقبل وحدات األعمال بصورة سنوية. 

تقييم الذاتي للمخاطر والرقابة موضوعيا نظرا إلى أن مسؤولي اإلجراء وفريق العمل يستندون في تقييم املخاطر على خبراتهم ومعرفتهم راء اليعد إج •

حيث يكون لدى كل شخص مشارك في لذا سيتم تنفيذ إجراء التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة في ورشة عمل بباملخاطر والضوابط الرقابية. 

 ول احتمالية وتأثير املخاطر التي تم التحقق منها. اإلجراء الفرصة في املساهمة برأي حهذا 

قبل تطوير مصفوفة رقابة املخاطر وورش عمل التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة، ستقوم وحدة إدارة املخاطر بإجراء دورات توعية  •

 ت األعمال املعنية. باملخاطر للموظفين بإدارا

 بط الرقابية من خالل التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة ما يلي:ملخاطر والضوايتضمن تقييم ا •

سيتم استخدام مصفوفة رقابة املخاطر الخاصة باإلدارة للحصول على قائمة املخاطر والضوابط الرقابية لكافة اإلجراءات  ▪

 الفرعية باإلدارة املعنية. 

ر املحددة لتحديد تصنيف املخاطر من أجل تقييم احتمالية وأثر املخاطللتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة  إجراء ورشة عمل ▪

 وكذلك تقييم تصميم وأداء الضوابط الرقابية الحالية لتحديد التصنيف الرقابي. 

 استنادا إلى تصنيف املخاطر والرقابة، يتم تحديد تصنيف املخاطر املتبقية.  ▪

 دارة/القسم. طر املتبقية على مستوى اإلجراء واإل خاطر املتبقية لتحديد تصنيف املخاجمع تصنيفات امل ▪

 وضع خطط أعمال لتقليل املخاطر املتبقية. ▪

 . تحديد األشخاص املسؤولين عن تنفيذ خطط األعمال مع الجداول الزمنية املتفق عليها ▪
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 منهجية التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة

لضوابط الرقابية الحالية لكافة اإلجراءات من خالل تحديد املخاطر الكامنة وا املخاطر بوضع مصفوفة رقابة املخاطرستقوم وحدة إدارة  •

 الرئيسية لكل إدارة بشركة الوطنية اإلستهالكية القابضة.

 املخاطر الكامنة

تنال من  النشاط/الوظيفة ذات الصلة والتي قديتعين توضيح املخاطر الكامنة الرئيسية مثل أحداث املخاطر املحتملة التي تعد جزء من  •

على سبيل املثال، إذا كان أحد أهداف إدارة تكنولوجيا املعلومات هو التأكد من وجود شبكة/نظام لتسيير األهداف لإلدارة. 

 الخ.  األعمال/العمليات، فإن إدارة املخاطر الكامنة قد تعجز عن تقديم هذه الخدمات نظرا لقلة املوارد أو التخطيط

سوف هداف األعمال واملنتجات والعمليات واإلجراءات الفرعية ذات الصلة. من خالل إجراء يتضمن فهم أ سيتم تحديد املخاطر الكامنة •

تمثل إجراءات التشغيل القياسية نقطة البداية، ومع ذلك ستتم مراعاة اإلجراءات الفعلية املتبعة والخبرة في الخسارة وبيانات الخسارة 

 ظيمية ومخططات اإلجراءات. جية وتقارير التدقيق والهياكل التنالخار 

 الضوابط الرقابية ذات الصلة 

تمتلك الرقابة بطبيعتها الصالحية أو  الضوابط الرقابية هي األنشطة املتعلقة بتقليل أثر أو احتمالية أحداث املخاطر كما هو مبين أعاله. •

أو سلسلة )أي  واملطابقة، ومراجعة اإلدارة، الخ( ضوابط الرقابية صارمة )أي التفويض،قد تكون الالقدرة على اإلدارة أو التوجيه. 

 االتصاالت الداخلية، واملهارات والكفاءة، ورقابة اإلدارة وغيرها( وقد تكون وقائية أو كشفية. 

( )قبل و/أو بعد إلى طبيعة الرقابة. يخضع التصنيفسيتم تصنيف الضوابط الرقابية ذات الصلة على أنها وقائية أو كشفية أو كالهما.  •

 صفوفة رقابة املخاطر أيضا ما إذا كانت الرقابة يدوية أو تتم من خالل نظام. سوف تتضمن م

 تصنيفات املخاطر الكامنة

م أثر واحتمالية يستند تقيييتضمن تصنيف/تقييم املخاطر تقييم األثر )األثر املتعلق بالخسارة املالية( واالحتمالية )تكرار وقوع الحدث(.  •

ييم الذاتي للمخاطر والرقابة في ورشة عمل التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة التي تم و/أو رأي املشاركين في اجتماع التقاملخاطر إلى خبرة 

(.  عقدها لإلدارة املعنية وسوف تتضمن معطيات من التدقيق الداخلي
ً
 )كلما كان ذلك ممكنا
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 الحوكمة

)"الالئحة  2010لسنة  7مس عشر من الالئحة التنفيذية املعدلة للقانون رقم قبل الشركة مع متطلبات الكتاب الخاساسية لحوكمة الشركات املتبعة من تتوافق القواعد األ 

 التنفيذية"(، وفيما يلي ملخص لتلك القواعد:

 

 القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة

لتنفيذية للشركة ويرى مجلس إدارة الشركة الوطنية االستهالكية املساهمين ومتابعة مهام اإلدارة ا التوازن التي تعمل على تحقيق أهدافإن دور مجلس اإلدارة يمثل نقطة 

 القابضة أن مهارات وخبرات وسمات

 - :لى سبيل املثال ال الحصرأعضاءه تناسب مع مسؤولياتهم ونشاطات الشركة. يقدم أعضاء مجلس اإلدارة مجموعة من الخبرات للمجلس وتشمل، ع

 .إقليمية ومحليةولية و خبرة د •

 خبرة تقنية تتعلق ببيئة األعمال والبيئة التنظيمية واالقتصادية التي تعمل فيها الشركة الوطنية االستهالكية القابضة. •

 خبرة ومعرفة بالقطاع املالي. •

 .خبرة ومعرفة بالقطاعين الصناعي والعقاري  •

 

 ركة الوطنية االستهالكية القابضةإدارة الش مجلستشكيل 

ن عدد كاف من األعضاء يسمح قرارات مجلس اإلدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسالمة مركزها املالي ولذلك فقد حرصت الشركة على أن يكون مجلس إدارتها مكون م نإ

 - 2021. أعضاء بما في ذلك العضو املستقل وذلك للدورة من 5يتألف مجلس اإلدارة من ، الرشيدة الالزم من اللجان املنبثقة منه في إطار متطلبات الحوكمة لها بتشكيل العدد

2023 

 

 ، وذلك على النحو اآلتي: الحالياإلدارة  مجلس نبذة عن تشكيل  
 

 تاريخ االنتخاب/ تعيين أمين السر تصنيف العضو )تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(  االسم

 5/8/2021 غير تنفيذي لي جراح الصباح ( الشيخ / أحمد ع1

 5/8/2021 تنفيذي جاسم القمر  أحمد /( السيد2

 12/01/2022 مستقل -غير تنفيذي  دبوس الدبوس  عبد هللا( السيد / 3

 5/8/2021 غير تنفيذي ( السيد / مبارك علي الحمدان 4

 01/02/2022 للتجارة العامة و الدوليةسناتكممثال عن شركة /غير تنفيذي الرشدان محمد مجبل(  السيد / 5

 31/08/2021 أمين السر الكريم الفضلي عبد عبد هللا( السيد / 6

 

 اإلدارةاجتماعات مجلس 

الحرص على حضورها، عن املجلس، و يخصص مجلس اإلدارة الوقت الكافي لالطالع باملهام واملسؤوليات املنوطة بهم، بما في ذلك التحضير الجتماعات املجلس واللجان املنبثقة 

نة التي عقد فيها االجتماع ومبينا به مكان االجتماع وتاريخه و ساعة بدايته و نهايته باإلضافة إلى إعداد محاضر اعات مجلس اإلدارة بأرقام متتابعة للسفضال عن تنظيم اجتم

لتي ترفع ت املجلس وسجالته ودفاتره والتقارير اين السر و يتم حفظ جميع محاضر اجتماعاباملناقشات واملداوالت بما فيها عمليات التصويت ويتم توقيعها من جميع األعضاء وأم

د قام املجلس بتعيين أمين سر من املجلس واليهم، مع العمل على وصول أعضاء املجلس بشكل كامل وسريع ملحاضر اجتماعات املجلس والوثائق والسجالت املتعلقة بالشركة، ق

 .لف بهاالشركة بما يتماش ى مع املسؤوليات املكشركة وتحديد مهامه وفقا لقواعد حوكمة للمجلس من بين موظفي ال

إلدارة لتمكينهم من تقييم يتم جدولة االجتماعات في بداية تقويم كل عام ويعقد االجتماع كل ربع سنة على األقل، ويتم تقديم مستندات كافية ووافية ألعضاء مجلس ا

 :تي يتم تقديمها ملجلس اإلدارة ما يليقرار بشأنها، وتشمل أهم املستندات ال املوضوعات املطالبين باتخاذ
 

 .البيانات املالية الربع سنوية •

 .محاضر االجتماع السابقة الجتماع مجلس اإلدارة •

 .محاضر اللجان املنبثقة عنه •

 .الجوانب/ التطورات داخل كل إدارة من إدارات الشركة •

 .وجدتتقارير باملخالفات الرقابية ان  •

 ن املخطط له بااليجابي والسالب.لية تحليلية لالداء واالنحراف عاي تقارير ادارية او مالية تفصي •

 

 -أدناه: هو موضح  كما 2021عام اجتماعات ملجلس اإلدارة في  21وقد تم عقد عدد 
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 الشركة إدارة مجلس نبذة عن اجتماعات

 الشركة. إدارة مجلس اجتماعات محاضر وحفظ والتنسيق موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل

 قام أمين السر بإدراج كافة اإلجراءات والقرارات بما في ذلك التصويت الذي جرى في اجتماعات مجلس اإلدارة ضمن محاضر اجتماعات املجلس. 

 يشمل التفاصيل التالية: ،2021قام أمين السر باالحتفاظ بسجل خاص بمحاضر مجلس االدارة للعام  

  تماعالرقم املتسلسل للسنة التي تم فيها عقد االج •

 مكان االجتماع •

  تاريخ االجتماع •

 )بداية االجتماع ووقت انتهاء االجتماع.( –وقت االجتماع  •

اء الحاضرين لكل اجتماع ضأيام تالية لالجتماعات وتمت مراجعتها وتم تدقيقا ثم تم توقيعها من األع 3تم تعميم محاضر االجتماعات على أعضاء مجلس اإلدارة خالل  

 على حدة. 

 ارةقرارات مجلس اإلد

 ملرجح.تم اتخاذ قرارات مجلس اإلدارة بغالبية أصوات الحضور واملمثلين عن الحضور. في حالة تعادل األصوات، يكون لرئيس مجلس اإلدارة الصوت ا •

 حق.تماد اي محضر سابق في االجتماع الال تم إدراج أي قرار بالتمرير ضمن محاضر االجتماع الالحق كما يتم مراجعة واع •
 

 التحديد السليم للمهام واملسؤولياتالقاعدة الثانية: 

 مهام مجلس اإلدارة

أهداف  جلس اإلدارة يسعى لتحقيقإن دور مجلس اإلدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف املساهمين ومتابعة اإلدارة التنفيذية للشركة حيث أن م

دالت نمو التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تقوم باملهام املنوطة بها على أكمل وجه، وأنها تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق مع الشركة االستراتيجية من خالل

 .دائما في مصلحة املساهمين مرتفعة، والعمل على ما يساهم في تعظيم األرباح، وأن قرارات وإجراءات اإلدارة التنفيذية تصب

والقوانين املتعلقة بذلك. شارة إلى أن املجلس يعمل وفق ميثاق عمل معتمد يضم املسؤوليات الرئيسية فضال عن مسؤوليات أخرى على النحو املنصوص عليه في اللوائح تجدر اإل 

 - :صرالحعلى سبيل املثال ال  2021عام ومن أبرز األعمال التي مارسها املجلس خالل 

 .وتقييم اإلنجاز وفقا لألهدافمراجعة عمليات حوكمة الشركات  •

 .على مراقبة ومراجعة أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية شرافاإل  •

 .التصديق على متطلبات الشركة الخاصة بالتمويل واالقتراض •

 .يزانية وخطط العملالتصديق على امليزانية السنوية واملرحلية وضمان أنه يتم قياس األداء وفقا للم •

 .انون املحليالتملك والدمج واالستحواذ والتصفية الخاصة بالشركات العاملة إلى املساهمين للحصول على موافقتهم، عند وفي حالة اشتراط ذلك وفقا للق التوصية بعمليات •

 .قيق مجلس اإلدارة، واعتماداتهاإلى املساهمين وفقا لتوصية لجنة تد النظر في القوائم املالية السنوية، والقوائم املؤقتة وإعالنات أرباح األسهم واإلخطارات •

 .املالية والتشغيلية الداخلية، واألنظمةوالرقابة  املخاطر،تولي املسؤولية األولى بشأن أنظمة إدارة  •

سرب تعارض املصالح، سياسة الحماية من تسياسة تنظيم العالقات مع أطراف ذو عالقة، سياسة ) ومنهاداخلية حديثة للشركة  وإجراءاتاعتماد سياسات  •

 املعلومات )الجدار الصيني( )سياسة حفظ السجالت، سياسة التحويل اإللكتروني.(

والتعويضات ألعضاء  مراجعة وتعديل السياسات واإلجراءات الداخلية القائمة للشركة ومنها )ميثاق لجنة التدقيق، ميثاق لجنة إدارة املخاطر، سياسة املكافآت •

اهمين، سياسة أخالقيات العمل وسياسة املسؤولية االجتماعية، مصفوفة الصالحيات واملسؤوليات، دليل تقيم أداء لس اإلدارة، سياسة حماية حقوق املسمج

 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان.

  .ضمان تقييم متوازن لوضع املجموعة في التقارير الصادرة إلى املساهمين •

ي تضمن احترام الشركة لحقوق املساهمين لألنشطة واللوائح الداخلية املعمول بها والتزام الشركة بتطبيق م الشركة بالسياسات واإلجراءات التالتأكد من مدى التزا •

 .نظام الحوكمة

 .اعتماد امليزانيات التقديرية السنوية •

 (.KPI’sاء املوضوعية )متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفق مؤشرات األد •

 .ارير الخاصة باملخاطراعتماد التق •

 .الدخول باستثمارات جديدة أو التخارج منها •

 تأسيس شركات أو التخارج منها •
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 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 يالتنظيمالتغييرات في الهيكل 

و مالية أو أو عمليات بيع أو مخاطبات إدارية أ يعكس الهيكل التنظيمي للشركة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة املزدوجة وال يتم اعتماد أي صرف أو شراء •

ن االدارة واملوظفين غيرها إال بدورة مستندية متكاملة وتعدد التوقيعات واملصادقات وتقوم الدورة املستندية بعملية التغذية العكسية في تدفق املعلومات بي

 والعمليات واملستثمرين واملساهمين.

 حيات )استقاللية االدارات واللجان عن بعضها البعض لتوفير مبدأ الشفافية واملحاسبية(.عدم تداخل املهام واملسئوليات والصال كما تمت مراعاة قواعد الحوكمة في  •

ضافة أمين الدارة وكذلك إتم تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية االستهالكية القابضة باضافة مسئول املطابقة واإللتزام الى الهيكل وبتبعيتة الى مجلس ا •

 لقرار مج
َ
وهو آخر تعديل ولم يتم اي تعديل على الهيكل التنظيمي للشركة  ،14/11/2021بتاريخ  2021لسنة  10رقم لس االدارة بمحضر االجتماع السر وذلك وفقا

 م.  2021خالل عام 

 -التدقيق: لجنة 

 ة مجلس اإلدارة الذي عينها.وتنتهي مدتها بنهاية مد (،07/2021م )في اجتماع مجلس اإلدارة الجديد رق 31/08/2021تم اعادة تشكيلها بتاريخ  •

 -التالي: م وسنلخص تلك االنجازات في  2021وقامت اللجنة بعدة انجازات خالل العام  •

 م. 31/12/2020للفترة املنتهية في  2020مراجعة البيانات املالية للسنة املالية  (1

 م. 2020يق الداخلي للبيانات املالية للعام مناقشة وتحليل واعتماد تقارير ادارة التدق (2

 قدمت اللجنة ملجلس اإلدارة توصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين. (3

 مناقشة ومراجعة تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. (4

 م. 2020مراجعة وتحليل نتائج التدقيق الداخلي للربع الرابع واالخير للعام  (5

 لعرضه على الجمعية العمومية. 2020ر لجنة التدقيق السنوي عن العام مراجعة ومناقشة واعتماد تقري (6

 تعيين مكتب تدقيق ملراجعة وتقييم أداء ادارة التدقيق الداخلي. (7

 اعتماد مكتب مستقل للقيام بأعمال مسك الدفاتر وتسجيل املعامالت املحاسبية للشركة. (8

 (.ICRقابة الداخلية )مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الر اعتماد مكتب تدقيق  (9

 م. 2021 الرابع للعاموالربع  الثاني والثالث األول والربعمراجعة البيانات املالية للربع  (10

 م. 2021والرابع  مناقشة نتائج التدقيق الداخلي خالل الربع األول والثاني والثالث (11

 مراجعة ميثاق عمل لجنة التدقيق. (12

13)  
 
 سوء في خدمات التدقيق.د من عدم تقديم املدقق الخارجي ألي التأك

 م. 2022اعتماد خطة تدقيق الداخلي  (14

باإلضافة إلى أن  املطبقة،قامت لجنة التدقيق بتقديم محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وأعربت أيًضا عن شعورها باالرتياح حيال إجراءات الرقابة الداخلية  (15

 جة وتصحيح حاالت اإلخفاق ونقاط الضعف التي لوحظت على مدار العام. قد تم اتخاذها أو يجرى اتخاذها ملعالجميع اإلجراءات الضرورية 

للجنة بمراجعة قامت لجنة التدقيق بتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة، ويشمل ذلك أمن تكنولوجيا املعلومات والضوابط الرقابية، كما قامت ا (16

جريت من قبل املدققين الدانتائج عملية املراج
ٌ
خليين ومدقق الحسابات الخارجي على ضوابط الرقابة الداخلية من خالل الحصول على تقارير عة التي أ

                                                                                                                              املالحظات والتوصيات الجوهرية، باإلضافة إلى ردود اإلدارة.                                                                     

ية التي لها أثر قامت لجنة التدقيق بمراجعة االفتراضات الرئيسية التي تستخدمها الشركة في إعداد القوائم املالية والتحقق من االفتراضات غير املوضوع (17

الية كما قامت بالتركيز على العرض العادل وأسس عوامل اتخاذ القرارات املطبقة ومدى مالئمة السياسات املحاسبية ري على القوائم املالية والتقارير املجوه

 املستخدمة في إعدادها. 

الرقابية باإلضافة إلى  باملعايير املحاسبية ومتطلبات الجهاتقامت لجنة التدقيق بمراجعة وتقييم القوائم املالية للتحقق من األسس التي تستند إليها والتزامها  (18

 دقتها واكتمالها، قبل صدورها، واعتمادها من مجلس اإلدارة وتقديم التوجيه والتوصيات بشأنها.

 قامت اللجنة بمراجعة وإعتماد دليل التدقيق الداخلي.  (19

 دقيق الداخلي.تقرير الت الشركة واعتمدتاملطبقة في قامت اللجنة بمراجعة وتقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  (20

 

 -التدقيق: لجنة  نبذة عن اجتماعات

( عن الدورة من 07/2021بموجب قرار مجلس االدارة الصادر في محضر رقم )اللجنة نتيجة استقالة مجلس االدارة وانتخاب مجلس ادارة جديد تم إعادة تشكيل  •

(2021-2023.) 

 -أدناه: في الجدول  2021االجتماعات التي عقدتها خالل العام رئيسها وأعضاؤها وعدد  •

 

 م 2021اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام 

اجتماعت باالعضاء السابقين وثالثة اجتماعت باالعضاء الحاليين بعد انتخاب  3. 2021ديسمبر  31اجمالي اجتماعت اللجنة هي ستة إجتماعات، خالل السنة املنتهية بتاريخ 

  - النحو: ادارة جديد وكانت االجتماعات على هذامجلس 
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 -التدقيق: أعضاء لجنة 

 ( البزيع وشركاؤه.RSMمكتب )م حضر ممثل ملكتب التدقيق الخارجي  2021في كل اجتماعات اللجنة خالل العام 

 (.2023-2021من )الدورة  ( عن07/2021اللجنة الحالية تم تعيينها بموجب قرار مجلس االدارة الصادر في محضر رقم ) •

 االيوبي من اللجنة وتم دخول العضو محمد مجبل الرشدان  عبد هللاقال العضو است 1/02/2022بتاريخ  •

 -أدناه: في الجدول  2021رئيسها وأعضاؤها وعدد االجتماعات التي عقدتها خالل العام  •

 

 -والترشيحات: لجنة املكافآت 

-2021( عن الدورة من )07/2021مجلس االدارة الصادر في محضر رقم )دارة جديد تم إعادة تشكيل بموجب قرار نتيجة استقالة مجلس االدارة وانتخاب مجلس ا •

2023.) 

 -: 2021ملخص انجازات لجنة املكافآت والترشيحات خالل العام 

 

 عليها. بل تم اعتمادها والتأكيد عليها،قامت اللجنة بمناقشة سياسة املكافآت للشركة ولم تقم باضافة او حذف  (1

 ضو املستقل في مجلس اإلدارة.تم التأكيد على استقاللية الع (2

 مجلس اإلدارة  ولعضويةقامت اللجنة بالنظر في عدد من طلبات املرشحين للوظائف  (3

ل عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع (4  كانت طبيعتها ومسماها مزايا،أو  اعداد التقرير السنوي املفص 
ً
 أيا

 لعرضها على املساهمين في الجمعية العامة العادية للموافقة عليها.

 التوصية مجلس االدارة بعدم التعديل على سياسة املكافآت والترشيحات وكافة وثائق الحوكم املرتبطة بلجنة املكافآت ودورها في الشركة. (5

 

 علومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت املناسبح ألعضاء مجلس االدارة الحصول على املكيفية تطبيق املتطلبات التي تتي

 

 بالشركة،تقارير من اإلدارات املختلفة قامت الشركة بتوفير اآلليات واألدوات التي تمكن أعضاء مجلس اإلدارة من خالل الجهاز التنفيذي من الحصول على البيانات املالية وأية 

وأعضاء مجلس االدارة لتوفير التقارير وموضوعات النقاش الخاصة باالجتماعات قبل وقت كافي ملناقشتها واتخاذ القرارات ات اتصال مباشرة بين أمانة سر املجلس وذلك عبر قنو 

 السليمة بشأنها.

 

 -املخاطر: لجنة ادارة 

-2021( عن الدورة من )07/2021رقم ) وجب قرار مجلس االدارة الصادر في محضرنتيجة استقالة مجلس االدارة وانتخاب مجلس ادارة جديد تم إعادة تشكيل بم    •

2023.) 

 

 -: 2021خالل العام  املخاطر ملخص انجازات لجنة  

 

 .م 2020وتقارير املخاطر عن الربع األخير للعام  2021تمت مراجعة العام  (1

 .2022توصية مجلس االدارة بعدم التعديل على سياسة املخاطر في  (2

اطر في الشركات التابعة بااللتزام باصدار تقارير ربع سنوية عن الفترة املالية املنتهية في ذلك الربع السنوي حتى يتسنى للجنة ه االدارات املالية ووحدات ادارة املختوجي (3

 االطالع الدوري عليها.

 م. 2021ر خالل اجتماعاتها هذا العام املالية واالدارية بغرض تقييم املخاط التقارير ومناقشةتمت متابعة االطالع على تقارير املخاطر للشركة والشركات التابعة  (4

 املخاطر.كمكتب مستقل للقيام بأعمال وتقارير  –اعتماد مكتب السادة / جرافيتي لإلستشارات اإلدارية  (5

 

 -املخاطر: لجنة ادارة  نبذة عن اجتماعات

 الخاصة بالحضور: . وفيما يلي التفاصيل2021ديسمبر  31خ اجتمعت اللجنة أربع مرات، خالل السنة املنتهية بتاري

 

 : إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةالقاعدة الثالثة

ن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء من مجلس اإلدارة، وقد روعي أن يكون أحد أعضائها من األعضاء املستقلين يجب أ 3تم تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت من 

بيعة عمل تنفيذيين في مجلس اإلدارة، وقد تم اختيار األعضاء الذين يتمتعون بخبرات مهنية مناسبة في املوارد البشرية واإلدارة بما يتوافق مع طاألعضاء غير ال

 د واإلدارة التنفيذية.املجموعة االستثمارية وذلك ملمارسة كافة االعمال الخاصة باختيار أعضاء مجلس اإلدارة الجد
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 عة: ضمان نزاهة التقارير املاليةالقاعدة الراب

مات التي تعد أحد املؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية املجموعة في عرض مركزها املالي، وبالتالي تزيد من ثقة املستثمرين في البيانات واملعلو  شرمةإن سالمة البيانات املالية لل

املجموعة حريصة على سالمة ونزاهة بياناتها املالية، واإلشراف واملراجعة على الحسابات والبيانات املالية ح للمساهمين ممارسة حقوقهم، لذلك فإن توفرها املجموعة، وتتي

بالكامل إلى مستشار خارجي يقدم  للمجموعة من قبل لجنة التدقيق، والتأكد من استقاللية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي. تم إسناد مهمة التدقيق الداخلي للمجموعة

 ره مباشرة إلى لجنة التدقيق.تقاري

 

 إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية نظام سليموضع : القاعدة الخامسة

ذلك وفق األنظمة واإلجراءات الفعالة إدارة مستقلة إلدارة املخاطر تعمل بشكل أساس ي على قياس ومتابعة والحد من كافة أنواع املخاطر التي تواجه املجموعة، و  شركةيتوافر بامل

عة، وتتم هذه العملية بشكل مستمر وتتم دارة املخاطر، وذلك كي تكون قادرة على أداء مهامها الرئيسية واملتمثلة في قياس ومتابعة كافة أنواع املخاطر التي تتعرض لها املجمو إل 

 .ةمراجعتها بشكل دوري ويتم تعديل األنظمة واإلجراءات عند الحاج

 

يق نزاهة ودقة البيانات املالية باإلضافة إلى حماية أصول الشركة وحقوق أصحاب املصالح. وتوفير املتطلبات الرقابية ذات الصلة. إن التدقإن الرقابة الداخلية تؤدي لتحسين 

على جودة ونزاهة العمليات ولية مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف الداخلي ووحدة املخاطر تعمالن بشكل مناسب ومستقل وتتولى لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة مسؤ 

  .ين الخارجييناملحاسبية والتدقيق والرقابة الداخلية واملمارسات املتعلقة بإعداد التقارير املالية للمجموعة باإلضافة إلى عالقة املجموعة باملدقق

  والقيم األخالقية املنهىتعزيز السلوك : القاعدة السادسة

 

تمل على معايير ومحددات السلوك املنهي والقيم األخالقية. ويتوافر لدى املجموعة ميثاق للسلوك املنهى خاص بكل من أعضاء مجلس صاغت اإلدارة التنفيذية ميثاق عمل يش

عضاء املجلس والتنفيذيين تتناول ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أاإلدارة وآخر للتنفيذيين واملديرين واملوظفين يتضمن معايير ومحددات للسلوك املنهي والقيم األخالقية، التي 

املساهمين ومصلحة أصحاب املصالح واملديرين واملوظفين تمام اإللتزام بكافة القوانين والتعليمات، وتمثيل جميع املساهمين، وااللتزام بما يحقق مصلحة املجموعة ومصلحة 

 .اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط

 

 ل دقيق وفي الوقت املناسباإلفصاح والشفافية بشك : قاعدة السابعةال

هذا الشأن، والتي تحدد جوانب  يحرص مجلس اإلدارة على وضع آليات العرض واالفصاح الدقيق والشفاف بما يتفق مع األحكام الواردة في القانون وأي تعليمات من الهيئة في

ح عنها، تنقسم تلك اإلفصاحات الى ما يتعلق بأفصاحات املجموعة وكذا أفصاحات لوضوعات أو العناصر التي يتعين اإلفصاومجاالت وخصائص االفصاح سواء فيما يتصل بما

 .حيث يتم تحديث السجل بشكل دورى التنفيذية،السادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 

 ، واإلدارة التنفيذيةإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة 

 لالطالع عليه من قبل على أن يك سجل،توضع فى 
ً
كافة مساهمي املجموعة، هذا ويحق لكافة مساهمي املجموعة االطالع على هذا السجل دون أي رسم أو مقابل، ون السجل متاحا

  .كما تلتزم املجموعة بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع األطراف ذات العالقة

 لها،لوحدة مسئولة عن إتاحة وتوفير البيانات واملعلومات والتقارير الالزمــة للمستثمرين املحتملين دة تنظم شئون املستثمرين، وتكون هذه اينطوى الهيكل التنظيمى على وح

 .تتمتــع وحــدة شئون املستثمرين باالستقاللية املناسبة

 .انات الحديثةت، بحيث يتم عرض كافة املعلومات والبييوجد لدى املجموعة قسم مخصص على املوقع اإللكتروني للمجموعة لحوكمة الشركا

 

  القاعدة الثامنة: إحترام حقوق املساهمين

لة املتكافئة لجميع املساهمين، يكفل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حقوق املساهمين بممارسة حقوقهم األساسية على قدر كبير من العدالة واملساواة بما يضمن املعام

ملساهمين من االستخدام الس يء الذي قـد يحدث من قبل مديري املجموعة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار املساهمين، ن انتهاك حقوقهم. وكذلك حماية أموال اوالحماية م

و املساهمين عن أي فئة من املساهمين، أ ويجب أن تقوم املجموعة بمعاملة جميع املساهمين املالكين لذات النوع من األسهم بالتساوي ودون أي تمييز أو حجب أي من حقوق 

حة التنفيذية وما يصدر عنها من وضع معايير من شأنها التمييز بين فئات املساهمين إلرساء هذه الحقوق، وذلك بما ال يضر بمصالح املجموعة أو يتعارض مع القانون والالئ

 .تعليمات وضوابط رقابية منظمة

 

تية للمقاصة بإنشاء سجل خاص تقيد فيه أسماء املساهيمن وجنسياتهم وموطنهم وعدد األسهم حيث تقوم الشركة الكوي للمقاصة،ويتية عقد مع الشركة الك الشركةيوجد لدى 

 .للمساهمين الحق في املجموعة االطالع على سجل املساهمين منهم،اململوكة لكل 

واملكان اللذين يعينهما الالئحة الداخلية للمجموعة. يحق ملجلس اإلدارة نتهاء السنة املالية، وذلك في الزمان يدعو مجلس اإلدارة املساهمين لالجتماع خالل الثالثة أشهر التالية ال 

 .دعوة الجمعية العامة لإلنعقاد عندما تقتض ي الضرورة لذلك
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 إدراك دور أصحاب املصالح: القاعدة التاسعة

كمة ، فقد تم تطوير سياسة حماية أصحاب املصالح بهدف ضمان احترام أصحاب املصالح كجزء من إطار عمل الحو واإلدارة التنفيذية بحماية حقوق  الشركةيلتزم مجلس إدارة 

، باإلضافة الى ذلك يتوافر حقوق أصحاب املصالح حيث يتولى مجلس إدارة املجموعة مسؤولية وضع معايير حماية حقوق جميع أصحاب املصالح وتحديثها متى كان ذلك مناسب 

عتراف بحقوق أصحاب املصالح ، تتضمن التعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة والذي يتم بذات الشروط موعة نظم أو سياسات تكفل الحماية واال لدى املج

 . التي تطبقها املجموعة مع األطراف املختلفة من أصحاب املصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية

 

 وتحسين األداء: تعزيز القاعدة العاشرة

برامج التعريفية تدريب املستمر والتنمية واألهتمام بالجوانب التدريبية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وذلك من خالل القيام بوضع الأهميىة لل الشركةتولى 

املجموعة وأهدافها، الجوانب املالية والتشغيلية ، وتتمثل تلك البرامج فى إستراتيجية لألعضاء املعينين حديثا من أجل ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل املجموعة وعملياتها

  .لكافة أنشطة املجموعة، االلتزامات القانونية والرقابية امللقاة على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة واملجموعة

 

 التركيز على أهمية املسؤولية االجتماعية :عشرالقاعدة الحادية 

 االجتماعية على على تطوير الناحية املجتمعية لتنمية أعمالها واستراتيجيتها مع االحتياجات الشركةن حرص خاصة باملسؤولية اإلجتماعية نطالقا متم وضع سياسة  •

 .الشركةواالقتصادية والبيئية وتحقيق نتائج نفعية للمجتمع و 

تناسب حجم االستقطاعات املخصصة للمسؤولية دمات واملشاريع االجتماعية. على أن يتقوم الشركة بتخصيص نسبة من األرباح املحققة، وذلك لتوجيهها نحو الخ •

حال تحقيق ربح نهاية االجتماعية مع طبيعة وحجم نشاط الشركة واألرباح املحققة. لهذا الغرض، تخصص الشركة ميزانية سنوية للقيام باملسؤولية االجتماعية في 

يزانية السنوية للشركة، وقامت الشركة بالفعل بدعم منظمات املجتمع املدني في فترات ها من قبل مجلس اإلدارة إلى جانب املالعام. يتعين تقديم امليزانية واعتماد

  .الكوروناقامت بانشطة ملوظفي الشركة والشركات التابعة انشطة رياضية واجتماعية وكانت االنشطة محدودة بسبب مرض  2021سابقة وخالل هذا العام 

الستكمال متطلبات أنشطة املسئولية  2022لبية التزامات املسؤولية االجتماعية وسنعمل على وضع خطة العام ركة خطة لألنشطة والفعاليات من أجل تقدمت الش •

 .االجتماعية

  .ا يسهم في رفع مستوى أداء الشركةتتأكد الشركة من أن موظفيها لديهم املعرفة الجيدة بأهداف املسؤولية االجتماعية التي تتوالها الشركة بصورة مستمرة بم •

 .كةتم تشجيع موظفي الشركة من جميع املستويات من أجل اإلسهام بما لديهم من وقت وطاقة وأفكار من أجل مبادرات املسؤولية االجتماعية للشر ي •

فضال عن اب املصالح أو فئات املجتمع األخرى، تضع الشركة مؤشرات يتم من خاللها ربط أداء الشركة بما تحققه من مسؤوليات اجتماعية على مستوى أصح •

  .مقارنة ذلك األداء مع الشركات األخرى ذات النشاط املشابه وبما يكفل التطوير السليم لخطة العمل املوضوعة من قبل الشركة

  .العالقة بأنشطة الشركةتقوم الشركة باإلفصاح عن خطط عمل وأهداف املسؤولية االجتماعية التي تقدمها وفق التقارير الدورية ذات  •

ة وعية للمجتمع للتعريف بمسؤولياته االجتماعية. وذلك وفق آليات عمل واضحة على نحو يعزز من تسليط الضوء على القضايا التي تساهم الشركوضع برامج ت •

 ة واالقتصادية.اجتماعيا في تطويرها أو االرتقاء بمستواها بما يكفل املساهمة في تحسين الظروف املعيشية واالجتماعي
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 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 ةشركإدارة ال

  مجلس اإلدارة
اشخاص تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتستمر عضوية  خمسةمجلس ادارة مؤلف من  ةك. عامالقابضة ش.م. االستهالكيةالشركة الوطنية يتولى إدارة شركة 

ع االعمال التي تقتضيها إدارة املجموعة وفقا ألغراضها، وال يحد من هذه لسلطات إلدارة املجموعة والقيام بجمياملجلس ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. وملجلس اإلدارة أوسع ا

 .السلطة إال ما نص عليه القانون أو قرارات الجمعية العامة

كل سنة على األقل، أعضاء. يجتمع مجلس اإلدارة ست مرات  ثالثةيقل عدد الحاضرين عن  أالال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على  

اء الحاضرين. فيما يلي أسماء ويجوز االتفاق على املزيد من االجتماعات. ويكون اجتماع املجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعض

 إلدارة كما في كما في تاريخ هذه النشرة:هم اململوكة لكل عضو من أعضاء مجلس اونسبة املساهمة وعدد االس شركةأعضاء مجلس اإلدارة لل

 نسبة املساهمة *عدد االسهم اململوكة  املنصب االسم

 %4.17 3,750,000 رئيس مجلس اإلدارة ( الشيخ / أحمد علي جراح الصباح 1

 %24.44 22,000,000 نائب رئيس مجلس اإلدارة جاسم القمر  أحمد /( السيد2

 %0.00 - مجلس اإلدارة س دبوس الدبو  عبد هللا( السيد / 3

 %0.00 - مجلس اإلدارة ( السيد / مبارك علي الحمدان 4

 %20.89 18,799,000 مجلس اإلدارة الرشدان محمد مجبل(  السيد / 5
 

  *عدد االسهم اململوكة املباشرة وغير املباشرة

 عضاء مجلس اإلدارة.** ال يوجد أي عالقات اسرية بين أ

 سيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس اإلدارة:وفيما يلي نبذة عن ال

 الشيخ / أحمد علي جراح الصباح 

 العامة. لمالیةا ل،ألعماإدارة ا في سیوربكالو –التعليم: جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

 املناصب الحالية

   ة القابضة )ش.م.ك(الشركة الوطنية االستهالكي - دارةالا سمجل سئیر •

 یةرلعقاا یعرللمشا لخلیجا كةرش -ة ار دإلا سمجل سئیر بنائ •

 املدير العام )مؤسس مشارك(  •

 املناصب السابقة

 بنك الكويت الصناعي -   رستثماا محلل •

 السيد / أحمد جاسم القمر

 في كندا. Dalhousieامعة البكالوريوس في التجارة تخصص تمويل من ج وعلىفي اململكة املتحدة  Exeterالتعليم: حاصل على ماجستير في االستثمار من جامعة 

 املناصب الحالية 

   الشركة الوطنية االستهالكية القابضة )ش.م.ك( -ة دار إلا سمجل سئیر بنائ •

 شركة بوبيان للبتروكيماويات –الرئيس التنفيذي لالستثمار  •

 شركة السكب الكويتية – دارةالا سمجل سئیر •

 شركة اياس للتعليم – دارةالا سمجل سئیر •

 شركة وربة كابيتال القابضة –ة دار إلا سمجل سئیر بنائ •

 شركة سما التعليمية –عضو مجلس اإلدارة  •

 شركة نفائس القابضة –عضو مجلس اإلدارة  •

 السابقةاملناصب  

 افاق التربويةشركة  –ة دار إلا سمجل سئیر بنائ •

 موعة التعليمية القابضةاملج –ة والرئيس التنفيذي دار إلا سمجل سئیر بنائ •

 شركة البراق القابضة – عضو مجلس اإلدارة •

 شركة بيت الطاقة القابضة –محلل أول لالستثمار  •

 شركة املال لالستثمار –مدير محافظ مالية  •

 

 

34
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 عبد هللا دبوس الدبوسالسيد / 

 ة أريزونا الواليات املتحدة.بكالوريوس العلوم املالية من جامعة واليوحاصل على ال فرنسا. –سنغافورة  INSEADالتعليم: حاصل على ماجستير في إدارة االعمال 

 املناصب الحالية 

   الشركة الوطنية االستهالكية القابضة )ش.م.ك( -ة دار إلا سمجل عضو •

 MYFATOORAH –املؤسس والرئيس التنفيذي  •

  السابقةاملناصب  

 ERNST & YOUNGونمذجة االعمال  ( فريق التقييمTASخدمات استشارات املعامالت ) –محلل أول  •

 شركة ميدكورب القابضة –اإلدارة  عضو مجلس •

 

 السيد / مبارك علي الحمدان

 CFA Charterholderاملحاسبة. ويحمل لقب محلل مالي معتمد  ل،ألعماإدارة ا في سیوربكالو –التعليم: جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

 املناصب الحالية

   م.ك(لشركة الوطنية االستهالكية القابضة )ش.ا -ة دار إلا سمجل عضو •

 شركة كيبرز لالستشارات املالية –الشريك املدير  •

  السابقةاملناصب  

 شركة ثروة لالستثمار  –مدير قسم األبحاث  •

 شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي )كميفك( –وسيط مالي  •

 شركة الشال لالستشارات  –محلل مالي  •

 شركة بيت الطاقة  –مار اول محلل استث •

 

 (ممثال عن شركة سناتكو)  – حمد مجبل الرشدانمالسيد / 

 الواليات املتحدة. -كولورادو  –لالعمال  Danielsكلية  Denverحاصل على البكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة التعليم: 

 املناصب الحالية 

 سناتكو الدولية للتجارة العامة (ممثال عن شركة )  –  القابضة )ش.م.ك(الشركة الوطنية االستهالكية  -ة دار إلا سمجل عضو •

 Solutions by STC –مدير مبيعات  •

  السابقةاملناصب 

 STC Kuwait –مدير عمليات الخدمات الدولية والتجوال  •

 Ootyبرنامج  –املؤسس املشارك والشريك اإلداري  •

 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 ***2020 **2021 *2022 الف دينار كويتي

 0.00 0.00 0.00 مجلس اإلدارةمكافأة أعضاء 

 

 اإلفصاحات املتعلقة باألطراف ذات الصلة 
الدفع  األخرى. إن األسعار  وشروط املعامالت التي قامت بها املجموعة مع أطراف ذات صلة كاملساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، أفراد اإلدارة العليا وبعض األطراف ذات الصلة

 ملوافقة عليها من قبل إدارة املجموعة. إن األرصدة واملعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:املتعلقة بهذه املعامالت يتم ا

 

 األرصدة املتضمنة في بيان املركز املالي املجمع:

 

 2019 2020 2021 أخرى  مستحق من طرف ذات صلة

 5,000 480 - - لورقية ذ.م.م.الشركة الوطنية للمنتجات ا
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 الت املتضمتنة في بيان األرباح أو الخسائر املجمع:املعام

 

 2019 2020 2021 مزايا أفراد اإلدارة العليا

 109,974 236,986 72,186 مزايا قصيرة األجل

 6,923 137,082 15,294 مزايا مكافأة نهاية الخدمة

 116,897 374,068 87,480 اجمالي املزايا

 

 اإلدارة التنفيذية

فريق إداري مسؤول عن اإلشراف اليومي واملراقبة ألعمال املجموعة القابضة وخاصة فيما يتعلق   (.ع)ش.م.كركة الوطنية اإلستهالكية القابضة الشيتولى إدارة  •

مراجعة وبحث أي أفكار أو دارة التنفيذية بأداء مهام عديدة منها والتحكم باملخاطر واستقاللية الوظائف. كما تقوم اإل  شركةالبضمان االلتزام بتنفيذ استراتيجية 

إعداد متابعة الداخلية واملعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، إعداد تقارير دورية )مالية وغير مالية(، الشركة مقترحات ملجلس اإلدارة، تنفيذ كافة سياسات وأنظمة 

 من كل من: ءتها وكفايتها. تتكون اإلدارة التنفيذيةأنظمة تدقيق داخلي وإدارة املخاطر والتأكد من كفا

 

 إجمالي سنوات الخبرة الشركةعدد سنوات الخبرة في  املنصب االسم

 16 1 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذينائب  السيد / أحمد جاسم القمر

 33 1 مساعد الرئيس التنفيذي عبدهللا عبدالكريم فارس الفضليالسيد / 

 11 1 ون املستثمرينمدير مكتب ورئيس وحدة شئ ماري جميل فهميالسيدة / 
 

 وفيما يلي ايجاز للسيرة الذاتية لكل من أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية:

 عبدهللا عبدالكريم فارس الفضليالسيد / 

 حاصل على البكالوريوس في املحاسبة من جامعة الكويت.التعليم: 

 CCMلتزام معتمد( حاصل على الشهادة املهنية )مدير إ •

 ICMملية االحترافية املتقدمة في االلتزام وإدارة املخاطر من جامعة مانشستر حاصل على الشهادة العا •

 ACAMS حاصل على الشهادة العاملية في مكافحة غسيل األموال •

 من جامعة لندن لألعمال والتمويل CCGO  حاصل على شهادة مسئول حوكمة الشركات املعتمد •

 CDSهادة اختصاص ي إفصاح حاصل على ش •

 املناصب الحالية

   الشركة الوطنية االستهالكية القابضة )ش.م.ك( - مساعد الرئيس التنفيذي •

   الشركة الوطنية االستهالكية القابضة )ش.م.ك( - مدير املطابقة واإللتزام •

   الشركة الوطنية االستهالكية القابضة )ش.م.ك( - أمين سر مجلس اإلدارة •

  السابقةب املناص

 شركة املال لالستثمار –ومسئول شئون املستثمرين ورئيس وحدة الشكاوى  لتزام واملدير االداري مدير الحوكمة واملطابقة واال •

 شركة املال لالستثمار –أمين سر مجلس اإلدارة  •

 شركة املال لالستثمار –رئيس الحسابات  •

 القطرية القابضةشركة املال  –أمين سر مجلس اإلدارة  •

 السعودية القابضةالكويتية شركة ال –مين سر مجلس اإلدارة أ •

 الشركة الكويتية لصناعات األنابيب والخدمات النفطية –رئيس الحسابات  •

 

 

 

 

 

 

 

 السيدة / ماري جميل فهمي
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 مصر –ة االلسن )لغات وترجمة( جامعة املنيا كلي-حاصل على ليسانس التعليم: 

 املناصب الحالية

   (.عالستهالكية القابضة )ش.م.كالشركة الوطنية ا - ن املستثمرينمدير مكتب ورئيس وحدة شئو  •

  السابقةاملناصب 

 الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة )مشروع العاصمة( –مدير مكتب املالك )شركة الصالحية العقارية(  •

 مدرسة كابيتال )مصر( –مدرسة  •

 Vodafone Egypt –خدمة عمالء  •

 الشرق األوسط )مصر( شركة امبليفون  –مدير مكتب  •
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 تنظيمي للشركة الهيكل ال
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رأس مال الشركة وهيكل التمويل

 املدفوع املال رأس تأكيد

 لسف 100قدرها م سه لكل إسمية بقيمة سهم 90,000,000 على موزع كويتي دينار 9,000,000يبلغ  املدفوع الشركة مال رأس بأن 2021 ديسمبر 31في  كما الشركة تؤكد

 لية:فاصيل أي عمليات اصدار الوراق ماعدد وت

 فيما يلي بيان بالحركة على رأس مال الشركة منذ التأسيس وحتى تاريخة

رأس املال البيان التاريخ  م

التراكمي املدفوع 

 د ك 

حركة رأس املال بعد 

ك  التخفيض دالزيادة / 

مالحظات 

س ي للشركة بموجب عقد التاسيس والنظام األسا _____ 1,000,000التاسيس    5/6/1996 1

 -فلس للسهم  100مليون سهم بقيمة أسمية 20اصدار  3,000,000 2,000,000زيادة رأس املال    16/05/2004 2

14/7/2004تأشير بالسجل التجاري بتاريخ 

 -فلس للسهم  100اسمية مليون سهم بقيمة  60أصدار  9,000,000 6,000,000زيادة رأس املال    3/12/2007 3

 22/1/2008سجل التجاري بتاريخ تأشير بال

 الشركةتوزيع األرباح من قبل 

 الشركة لم توزع أية أرباح خالل الخمس سنوات السابقة

 تعامالت األطراف ذات العالقة

.ذات العالقةمع االطراف ال توجد تعامالت 

39



ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة
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معلومات مالية مختارة

 املالية القوائم مع تقرأ أن ويجب املرحلية للفترات املالية البيانات إلى باإلضافة للشركة، السنوية املالية البيانات من التالية املعلومات استخالص تم

 :املالية بالقوائم املرفقة املكملة واإليضاحات هاتضمنت التي املالية بالفترات الخاصة

مارس 31كما في ديسمبر  31كما في بيان املركز املالي املجمع:

2016201720182019202020212022

  املوجودات 

---243,098243,09843,098 243,098 شهرة

2,121,3061,975,2611,308,086967,832910,935896,819 2,016,590ممتلكات وعقارات ومعدات

285,000278,58688,41978,64969,262 300,000 حق االستخدام ( )موجودات انتفاعحقوق 

----236,150 138,803 استثمار في شركات زميلة  

----2,307,740 2,307,740 موجودات مالية متاحة للبيع

3,149,310 ة بمجموعة اإلستبعاد موجودات متعلق 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

 والخسائر
--2,605,5422,597,5552,328,0191,771,934

1,771,934

618,271706,012230,399162,306282,552352,219 739,988 مخزون

-373,8105,0005,000480 380,001 ذات صلة  أطرافمستحق من 

1,525,2131,771,422413,710271,019363,272385,109 1,659,174 مدينون وارصدة مدينة أخرى 

- 1,250,000 وكاالت إستثمار 

1,682,4172,015,5281,273,7713,941,3383,753,7423,728,183 392,231 نقد ونقد معادل 

9,393,0059,600,4499,109,3487,749,6437,151,6977,201,272 9,427,625 مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

 املطلوبات

917,7701,303,242884,584237,921464,050533,631 882,654 دائنون ومصروفات مستحقة والتزامات اخرى 

306,394177,45282,98875,12771,73272,285 365,715قرض محدد األجل

1,224,1641,480,694967,572313,048535,285605,916 1,248,369إجمالي املطلوبات

حقوق امللكية

 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000رأس املال

 667,745 667,745 667,745 667,745 667,745 667,745 667,745احتياطي قانوني

(12,830)(14,583)7,648(3,331)(3,365) 5,266احتياطي تحويل عمالت أجنبية
(8,877)

--588,376557,410526,444 619,342 فائض إعادة تقييم 

(3,063,821)(3,038,833)(2,221,944)((2,081,028((2,130,288((2,109,379 (2,133,056) خسائر متراكمة

25,46428,21920,9675,377330309 19,959 غير املسيطرةالحصص  

8,168,8418,119,7558,141,7767,436,5956,616,4126,595,356 8,179,256 إجمالي حقوق امللكية

9,393,0059,600,4499,109,3487,749,6437,151,6977,201,272 9,427,625مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

40



ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

يادة راس مال الشركة نشرة االكتتاب في ز   

 املجمع بيان الدخل

 في التواريخ املذكورة املنتهية في وات للسن

ديسمبر 31في 
 األولىالفترة 

 31نتهية في امل

مارس

2016201720182019202020212022الفترة املالية املنتهية في /للسنة

4,118,1185,151,4914,980,7091,088,467975,319295,558 3,912,357 املبيعات

(268,642)(   (973,901(960,734)(3,994,404)(4,329,568)(3,409,101) (3,135,325( تكلفة املبيعات

709,017821,923986,305127,7331,41826,916 777,032 مجمل الربح )الخسارة(

((58,519(292,916)(632,332)(563,198)(684,932)((548,351 (474,148(  مصاريف عمومية وادارية 

((14,839(77,753)(74,173)(358,138)(336,481)(286,896) (271,761( مصاريف بيع وتسويق 

((2,676(14,759)((37,010(112,810)(106,182)(99,545) )52,376( إطفاء موجودات إستهالك و 

-(73,629)6,980(369)-- )3,812) ن مشكزك في تحصيلها مخصص ديو  

(10,511)(23,141)--- صافي مخصص مخزون بطيء الحركة 

خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات من خالل االرباح 

 أوالخسائر
709,041))-

-(227,465)- ومعدات  خسائر انخفاض وبيع في قيمة ممتلكات وعقارات

(43,098) خسائر انخفاض قيمة الشهرة 

(17,052)---(2,054)- شطب ديون معدومة ومخخص ائتمان

-62,573332,24237,311 75,096 ابرادات توزيعات ارباح 

(524,800)(269,536) صافي خسائر اإلستثمارات 

----107,464 70,678  من نتائج شركات زميلة ي حصة املجموعة صاف

16,67622,02428,46430,80947,08413,011 23,933 عوائد وكاالت استثمار وودائع ألجل

(215)(51,410)-- خسائر بيع استثمار في شركة زميلة 

35,38432,78321,10829,96456,75711,098 49,726 ايرادات أخرى 

-467,955 غيراملستمرةبح السنة من العمليات ر 

--(893)(749)-- )5,187( ضريبة دعم العمالة الوطنية 

(357)(300)-- )2,383) حصة الزكاة 

(25,009)(821,936)((711,293)28,54921,631(5,732) 186,798 ربح السنة  خسارة()

(0.28)(9.08)(7.93)0.290.20(7.38) 2.04فلس   –ة خسارة السهم األساسية واملخفف

ديسمبر 31في 
 األولىالفترة 

 31نتهية في امل

مارس

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016ديسمبر  31التدفقات النقدية للسنة/للفترة املالية املنتهية في 

 (38,570) (233,394) 507,875 293,790 402,420 392,375 (445,909)صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( الناتجة من العمليات التشغيلية

 13,011 61,027 2,416,553 37,935 58,402 (298,106) (258,043) من األنشطة االستثماريةقدية صافي التدفقات الن

 0 (7,580) (12,053) (212,820) (128,174) 1,194,627 (197,193) صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

 (25,559) (187,596) 1,836,327 89,483 332,648 1,288,896 (901,145) صافي )النقص( الزيادة في نقد ونقد معادل

 831,240 (831,240) 463 1,290 (12,656)(5يضاح بالعمليات غير املستمرة )إنقد ونقد معادل متعلق 

 3,753,742 3,941,338 1,273,771 2,015,528 1,682,417 392,231 1,306,032 نقد ونقد معادل في بداية السنة

 3,728,183 3,753,742 3,941,338 1,273,771 2,015,528 1,682,417 392,231 (10نقد ونقد معادل في نهاية السنة )إيضاح 
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 املؤثرة القضايا

  ليست الشركة
ً
 قد والتي بها( معرفة والشركة على محتملة أو معلقة اإلجراءات هذه كانت )سواءتحكيم  أو تقاض ي إجراءات أو إدارية إجراءات أو حكومية إجراءات أي في طرفا

 .وأرباحها للشركة املالي ركزامل على جوهرية بصورة مؤثرة تبعات بالقري املاض ي في لها كان أو لها يكون 
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 العقود الرئيسية

د على أي عمالء . كما لم يتم االعتمالم تدخل الشركة في أي من العقود الرئيسية خارج النشاط االعتيادي لها خال السنتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب اعتماد هذه النشرة

 و على أي حقوق براءة اختراع أو حقوق ملكية فكرية أخرى أو تراخيص أو عقود خاصة تحظى أي منها بأهمية رئيسية في نشاط الشركة املصدرة.أو موردين محددين أ
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

عوامل املخاطر

 الشركة وترى  .األسهم في االستثمار قبل وذلك النشرة هذه في الواردة املعلومات األخرى  كافة إلى باإلضافة أدناه املبينة املخاطر عوامل من بعناية التحقق املستثمرين على نيتعي

 منها بعض أخرى  اعتبارات ثمة هناك أن ذلك شاملة، تعتبر ال املخاطر هذه أن إلى اإلشارة مع األسهم، في باالستثمار املرتبطة الرئيسية املخاطر تمثل التالية العوامل أن املصدرة

  يكون  ال قد
ً
 قراءة املحتملين املستثمرين على يجب كما .األسهم في االستثمار على تؤثر قد والتي جوهرية، غير أنها الشركة تعتبرها قد أو الحالي الوقت في الشركة من معلوما

 .استثماري  ارقر  أي اتخاذ قبل الخاص رأيهم وتكوين النشرة هذه من األخرى  األجزاء في عليها املنصوص التفصيلية املعلومات

وعملياتها املصدرة الشركة نشاطب الصلة ذات املخاطر

 والصحية  واالقتصادية الجيوسياسية املخاطر

 على رتؤث قد والتي الدول  بتلك املرتبطة الجيوسياسية للمخاطر معرضة الشركة عمليات فإن وبالتالي، .الخليجي التعاون  مجلس ودول  الكويت في املصدرة الشركة عمليات تتركز

  بها العاملة واملناطق األوسط الشرق  منطقة في السوق  وظروف االقتصادية الظروف على تطرأ التي السلبية للتغيرات خاص بشكل عرضة رةاملصد الشركة أن كما .أداءها
ً
 نظرا

،م والعالم األوسط الشرق  شهدها التي الجيوسياسية األحداث ضوء وفي .وشركاتها التابعةالشركة  تقدمها التي الخدمات على الطلب على لتأثيرها
ً
 بعض في وعدم اإلستقرار ؤخرا

  يخلق عدم اإلستقرار إن لهذه املخاطر معرضة املصدرة الشركة عمليات تظلوتأثير جائحة كورونا نتيجة اإلغالق خالل بعض الفترات  الدول،
ً
 الثقة ويضعف الشك من جوا

 ملخاطر تخضع الناشئة األسواق في االستثمارات بأن دراية على املستثمرون يكون  أن يجب ماك .االقتصادي والنمو االستثمار التمعد انخفاض إلى تؤدي التي املخاطر عوامل ويزيد

 الظروف أن من الرغم وعلى ذلك، على وعالوة .املؤثرة والسياسية واالقتصادية القانونية املخاطر حاالت بعض في ذلك في بما تقدما، األكثر األسواق في باالستثمارات مقارنة كبيرة

 .دولة كل في مختلفة ةاالقتصادي

 املنافسة وزيادة الصناعي القطاع أداء تذبذب

 يؤدي حيث مباشر بشكل التذبذبات بتلك املصدرة الشركة أداء ويتأثر الخام او اسعار بيع املنتج نفسه املواد أسعار في سواءً  عدة تذبذبات املنطقة في الصناعي القطاع شهد قد

  ذلك يؤدي وقد للخسائر الشركة تكبد إلى قصيرة ملدة ولو حتى الشركة توقعات من أكبر بصورة وهوامش الربح العوائد تراجع

  الصناعة على مباشر بشكل تؤثر أن يمكن األخرى  القطاعات ونتائج عام بشكل االقتصادية العوامل أن كما .مشروعاتها تطوير توقف أو خفض إلى
ً
 :ذلك على مترتبا

 .املبيعاتانخفاض •

 .كل العمالء بسبب املنافسةخسارة بعض او •

 .املصنع قيمة انخفاض•

 .املشاريع الحكومية انخفاض•

 .التشغيلية التكاليف سداد على القدرة عدم•

 .املستقبلية هاوتوقعات ووضعها املالي عملياتها ئجونتا الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثرة والتشغيلية  الصناعيعات  القطا في املستمرة التذبذبات فإن وعليه،

 املميزين العمالء سحب إلى يؤدي مميزة لعروض تقديمهم خالل من العمالء جذب في املنافسة الشركات ونجاح .األسعار أفضل تقديم على قطاعال في العاملة الشركات وتتنافس

 ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل لتأثيرا إلى عن الطلب تودي وزيادة العرض السوق  جديدة إلىشركات دخول  أو عقودهم، تجديد وتوقفهم عن

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي

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

من ومعظم عمالء الشركة هم  ،الطلبيتأثر بحجم يمكن أن  هفإنشابهة كرتون املضلع واملنتجات االخرى املالنتاج المصنع الشركة تمتلك من خالل شركاتها التابعة بما ان 

 وعلى إلى تراجع في حجم اعمالهم الصحية يؤديعمل هذه القطاعت أو اغالق الكلي أو الجزئي املرتبط باألمور لذلك فإن تراجع  والتجزئة،واملطاعم وشركات التغذية شركات ال

 .عليهم القائمة اليةامل االلتزامات بكافة الوفاء على مقدرته

خفض  الشركة من ذلك تطلب ربما أواألسعار  زيادة على الشركة قدرة على املنتجات سيؤثراملطاعم او الشركات املستخدمة لهذه  قطاع أداء تراجع فإن ذلك، إلى باإلضافة

هذه  تراجع فإن لذلك، .عمالء جدد فقد لتجنب جديدة عقود على الحصول  أووالتجزئة طاعن وشركات التغذية واملشركات هذه ال مع القائمة بالعقود األسعار لالحتفاظ

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج أداء الشركة على وجوهري  سلبي بشكل التأثير إلى سيؤدي عام بشكل النمو فيتباطؤها  أوالقطاعات 

 عملياتها نتائج أو أعمالها على سلبا مؤثرة تكلفة مقابل السيولة تتوفر قد أو ائمد بشكل السيولة توفر عدم خطر إلى ةاملصدر  الشركة تخضع

 من عدد ببسب الخطر هذا يزداد أن ويمكن .استحقاقها عند التمويل التزامات ذلك في بما بالتزاماتها الوفاء من املصدرة الشركة تمكن عدم إمكانية في السيولة خطر يتمثل

 االئتمانية الجدارة في والتغيرات) البنكية والتسهيالت القروض املثال سبيل على ذلك في بما (للتمويل معين مصدر على اإلفراط باالعتماد وتشمل سساتاملؤ  على املحددة العوامل

 املوازنات في عجز حدوث إلى عاون الت مجلس دول  في النفط إيرادات في الشديد االنخفاض يتسبب وقد .الرئيسية والكوارث السوق  فوض ى مثل السوق  نطاق على الظواهر أو

 املال أسواق في التقلب أو االستقرار عدم فإن ذلك على عالوة .الخليجي التعاون  مجلس دول  أسواق في السيولة وانكماش االئتمان تراجع إلى أدى الذي األمر النمو، وتباطؤ العامة
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 على إليه تحتاج قد إضافي تمويل أي على الشركة حصول  يعتمد وسوف .التمويل هذا تكلفة من يزيد أو حقةاملست مطلوباتها تمويل إعادة على ةاملصدر  الشركة قدرة من يقيد قد

  االئتمان وتوفر السوق  أوضاع تشمل مختلفة عوامل
ً
  املالية الخدمات صناعة في املقترضين وعلى عموما

ً
 .لها االئتمانية واألهلية والجدارة املصدرة للشركة املالي والوضع تحديدا

 

 السوق  بمخاطر سلبي بشكل عملياتها ونتائج املصدرة للشركة املالي الوضع يتأثر أن يمكن

 املوجودات سعارأ في التغيرات حصر بدون  وتشمل سيطرتها نطاق خارج تقع التي السوق  مخاطر بسبب سلبي بشكل عملياتها ونتائج املصدرة للشركة املالي الوضع يتأثر أن يمكن

 .السوق  في املتداولة االستثمارات جميع على تؤثر عوامل أو له املصدرة الجهة أو الفردي باالستثمار تتعلق عوامل عن نتجت سواء

 العملة غير بعملة لوباتها املسجلةوموجوداتها ومط املستقبلية التجارية معامالتها تدرج عندما تنشأ والتي العمالت بمخاطر املتعلقة املخاطر تتضمن السوق  مخاطر أن كما

 تعرض إن .الصرف أسعار في التغيرات نتيجة املالية لإلدارة املستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر هي األجنبية العمالت مخاطر إن .للشركة الرئيسية

 هناك ليس وبالتالي ارج الكويتالى استثمارات خ أساسية بصورة يتعلق األجنبية العمالت ملخاطر الشركة

 

 أعمالها ونتائج املالي ووضعها أعمالها على مادي تأثير له يكون  أن يمكن السوق  وضع في التغير في سلبية أثار أي من نفسها حماية من تتمكن سوف املصدرة الشركة أن انضم 

 .وأفاقها

 

  للمجموعة لتجاريون ا املدينون  جودة أو حجم في تدهور  وأ نمو أي ويشكل العمالء، ائتمان خطر إلى املصدرة الشركة تتعرض
ً
 مخاطرها في زيادة إلى يؤدي قد عامال

 االئتمانية

 ئتماناال  مخاطر إلى الشركة تعرض التي املالية األدوات إن .املصدرة للشركة مالية خسائر يسبب مما التعاقدية بالتزاماته الوفاء في املقابل الطرف فشل في االئتمان مخاطر تتمثل

 مراقبة للعمالء، ائتمانية قيود وضع خالل من ءالبالعم يتعلق فيما االئتمان مخاطر من الشركة تحد .عالقة ذي طرف إلى والقرض واملدينن ادلاملع والنقد النقد من تتكون 

 املتعددة األطراف مع فقط ستثماراتا عقد يتم كما .الشركة لها تتعرض يالت للمخاطر جوهري  تركيز يوجد ال  .معنية مقابلة أطراف مع املعامالت قصر القائمة، املدينة األرصدة

 يتعلق فيما لديها االئتمان مخاطر من الشركة تحد .املقابلة لألطراف املحتمل اإلخفاق خالل مالية من خسائر تكبد تفادي وبالتالي االئتمان، املخاطر تركز من للحد وذلك

 البنوك لدى باألرصدة

 .السمعة بةطي بنوك مع التعامل خالل من األجل قصيرة والودائع

 

 على سلبي جوهري  تأثير لها يكون  قد املصدرة الشركة لدى املعلومات تكنولوجيا نظم في مشكلة أي خاص، وبوجه .التشغيلية املخاطر من عدد إلى املصدرة الشركة تتعرض

 .وسمعتها أعمالها

 صحيح داخلي تفويض على الحصول  أو صحيح بشكل املعامالت توثيق في واإلخفاق يناملوظف جانب من واألخطاء االحتيال بسبب والخسائر التشغيلية املخاطر تنتج أن يمكن

 تعطل أو الطبيعة والكوارث) املعلومات تكنولوجيا أعطال خاص بوجه وتشمل (واملعدات األنظمة في العطل أو بالعمل القيام ولوائح التنظيمية باملتطلبات االلتزام في واإلخفاق

  .) املقابلة األطراف لدى املثال سبيل على (الخارجية النظم

 يستحيل ولكن املوظفين وتدريب الفعالة اإلجراءات لتطوير كبيرة موارد تكريس يتم كما الخسائر وتخفيض املخاطر ضوابط استراتيجيات بتنفيذ املصدرة الشركة قامت لقد

 على سلبي تأثير إلى تؤدي أن املصدرة بالشركة الداخلية الضوابط نظام إخفاق بسبب رللخسائ ويمكن .املصدرة الشركة واجهي محتمل تشغيلي خطر كل من بالكامل التخلص

 .سمعتها على السلبي التأثير إلى باإلضافة عملياتها ونتائج املالي ووضعها أعمالها

 

 اعيةالصن املشروعات وصيانة وتشغيل إدارة تكاليف بارتفاع املرتبطة املخاطر

 املشاريع لهذه الشركة تقدمها التي الخدمة جودة على املحافظة بغرض وذلك لها التابعة التجارية املشروعات وصيانة تشغيل مصاريف وريةد بصورة املصدرة الشركة تتحمل

 الشركة إدارة قبل من له املخطط عن التشغيلية املصاريف ههذ ارتفاع حال وفي .التشغيل األمثل وضمان باملشروعات الخاصة املرافق على الحفاظ إلى باإلضافة الصناعية،

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي أثر هناك سيكون  فإنه والصيانة، اإلصالح وتكاليف العمالة، تكاليف زيادة نتيجة

 

 منها التخارج وصعوبة الصناعية االستثمارات طبيعة

 فيها الشركة تعمل التي األسواق ركود حاالت في خاصة وبصورة األخرى، باالستثمارات مقارنة منها التخارج ويصعب األجل طويلة استثمارات ةالصناعية املباشر  االستثمارات تعد

 أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر مما الشركة استثمارات من التخارج صعوبة من يزيد الذي األمر املستقبل، في الشركة سلبيةعلى بصورة السوق  ظروف تغير ينعكس وقد

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج وتوقعاتها الشركة

 

 قعةمتو  وغير محددة غير ملخاطر معرضة املصدرة الشركة تترك وقد الظروف كافة في فعالة غير املصدرة الشركة مخاطر إدارة وإجراءات سياسات تكون  قد

 مخاطر من املصدرة الشركة حماية أو في التحكم على كافي بشكل تعمل سوف الداخلية والضوابط املخاطر إلدارة املصدرة الشركة ءاتوإجرا سياسات ان ضمان هناك ليس

 صحيح شكلب املخاطر بعض تحديد يتم ال قد ذلك، على ةعالو  .األخرى  واملخاطر التشغيلية واملخاطر والسوق  والسيولة االئتمان
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 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 دائما صحيح بشكل تتنبأ ال قد التي التاريخية السوق  بيانات استخدام على املخاطر إلدارة املصدرة الشركة وسائل بعض وتستند .املصدرة للشركة خاطرامل إدارة نظم بواسطة 

 البيانات تبينها التي تلك من أعلى خاطرامل بعض أن تكون  يمكن ذلك، إلى ضافةباإل  .السابقة التدابير إليه تشير عما بكثير أعلى يكون  قد والذي للمخاطر املستقبلي بالتعرض

 األخرى  واألمور  وعمالئها املصدرة الشركة فيها تعمل التي السوق  بشأن للمعلومات تقييم على األخرى  املخاطر أدارة وسائل وتعتمد .ذلك خالف املصدرة الشركة لدى التجريبية

 خلل وأي .األحوال كافة في صحيح بشكل تقييمها تم أو وحديثة وكاملة صحيحة املعلومات هذه تكون  ال وقد .ذلك بخالف عليها االطالع لها يمكن التي املعلومات أو عامة املتاحة

 والذي التشغيلية، أو املخاطر والسوق  يولةوالس باالئتمان تتعلق كبيرة مخاطر إلى يعرضها قد األخرى  الداخلية املراقبة إجراءات أو سياسات أو املصدرة الشركة إدارة في جوهري 

 .وآفاقها أعمالها ونتائج املالي ووضعها ،أعمالها على سلبي مادي تأثير عنه تنتج

 الظروف بكافة فعالة املصدرة بالشركة الداخلية االمتثال نظم تكون  ال قد

 اللوائح بهذه لاللتزام بها يقوم التي واإلجراءات والتقارير واملراجعة االمتثال بنظم املصدرة الشركة تفاظاح على بها املعمول  اللوائح بكافة االمتثال على املصدرة الشركة قدرة تعتمد

 بما ،الكويت بدولة الرقابية السلطات إشراف إلى تخضع املصدرة الشركة أن من وبالرغم .واإلجراءات النظم هذه ومراقبة إلدارة املؤهلين باملوظفين واالحتفاظ جذب على وقدرتها

 بها، الداخلية املراقبة نظم واختبار ومراجعة ملراقبة خارجية حسابات تدقيق مكاتب ويستخدم منتظمة داخلية مراجعة عمليات بأداء ويقوم ،املنتظمة الفحص أعمال ذلك في

 املرتكب االحتيال أو وظفينامل بعض من املتعمد السلوك خاص بشكلو  كافة الظروف في الكاملة وفاعليتها واإلجراءات األنظمة هذه من تتأكد أن يمكن ال املصدرة الشركة فإن

 قد التي واإلدارية القضائية واإلجراءات التحقيقات إلى املصدرة الشركة تخضع أن ويمكن بها املعمول  اللوائح من ألي املزعوم أو الفعلي االلتزام عدم حالة املصدرة في الشركة ضد

 عملياتها ونتائج املالي ووضعها ،املصدرة الشركة أعمال على سلبي مادي تأثير العوامل هذه من أي عن جينت أن ويمكن .األضرار بسبب مدنية دعاوي  أو كبيرة غرامات عنها ينتج

 .وآفاقها

 استراتيجيتها تنفيذ على رتهاوقد أعمالها على سلبي تأثير عنه ينتج قد مما واملتمرسين املؤهلين باملوظفين واالحتفاظ توظيف من املصدرة الشركة تتمكن ال قد

 إلى املوظفين كبار خسارة يؤدي أن ويمكن .املتعددة ومعلوماتهم خبراتهم مجال في بينهم التعاون  وكذلك العليا إدارتها وخبرة وسمعة ومهارات جهود على املصدرة الشركة تعتمد

 موظفيها من فرد أي خسارة حالة في لها التعرض يتم قد لتيا الخسائر ضد عليها مؤمن غير صدرةامل الشركة أن كما .استراتيجياتها تنفيذ من املصدرة الشركة منع أو تأخير

 .وآفاقها عملياتها ونتائج املالي ووضعها ،املصدرة الشركة أعمال على سلبي مادي تأثير العوامل هذه من أي عن ينتج أن ويمكن .الرئيسيين

 تقييمات إجراء اإلدارة من وتتطلب األعمال ونتائج املالي وضعها عن باإلبالغ بها تقوم التي الكيفية في حاسمة املصدرة ركةالش لدى املحاسبية والوسائل السياسات تعتبر

 مؤكدة غير أمور  بشأن

 اختيار في الحكم اإلدارة على ويتعين أعمالها ونتائج املالي وضعها عن واإلبالغ بتسجيل املصدرة الشركة بها تقوم التي الكيفية بشأن جوهرية املحاسبية والوسائل السياسات تعتبر

 .املالية للمحاسبة الدولية باملعايير تلتزم بحيث املحاسبية السياسات هذه من العديد وتطبيق

 لقيمة اإلدارة تقدير من تطلبه ملا هامة ر أمو  باعتبارها املصدرة املالية الشركة بالبيانات الخاصة اإليضاحات في تبنتها التي املحاسبية السياسات أهم بتحديد اإلدارة قامت وقد

 املالية والبيانات 2020 لعام املدققة السنوية املالية بالبيانات 2 رقم اإليضاح على االطالع الطارئة( يرجى وااللتزامات والتعهدات وااللتزامات األصول  وبعض املقررة اإليرادات

 2021سبتمبر  30 في املنتهية للفترة املرحلية

 .املطلوبات تخفيض أو األصول  واسترداد املصروفات تحمل أو اإليرادات تحقيق عند إما عليها الحصول  يتم التي النهائية القيمة لىع العوامل من متنوعة مجموعة تؤثر نأ ويمكن

 لذلك، باإلضافة .قمتس بشكل وتطبيقها لديه الهامة بيةاملحاس واإلحكام التقديرات في الجيد التحكم ضمان بها يقصد املراقبة وإجراءات سياسات املصدرة الشركة وضعت وقد

  ذلك، ومع مناسب. بأسلوب املحاسبية السياسات تغيير عملية الرقابية واإلجراءات السياسات تضمن
ً
 بشأن املصدرة الشركة وتقديرات بأحكام يحيط الذي اليقين لعدم ونظرا

 ون تك لن أنها ضمان املصدرة للشركة يمكن ال املواضيع، هذه

 .املستقبلية املالية البيانات فترة قبل صياغتها إعادة أو املحاسبية ديراتالتق في تغييرات بإجراء مطالبة

 املصدرة الشركة تواجهها قد التي والغرامات القضائية الدعاوى 

 تكاليف املحتملة الدعاوي  هذه يف الشركة ضد الصادرة األحكام ُتحملوس معها تتعامل التي األطراف من العديد قبل من قضائية دعاوى  إقامة ملخاطر عرضة املصدرة الشركة أن

 ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  ذلك كل املختصة، القضائية الهيئات قبل من تفرض أن املحتمل من والتي كبيرة غرامات أو قضائية

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي

 الرقابية الجهات متطلبات بكافة الوفاء على الشركة قدرة ومدى الشركات حوكمة قواعد بيقتط حداثة

  الشركات حوكمة الئحة باعتماد الشركة إدارة قامت
ً
 اإلجراءات هذه وتشمل الكويت، بدولة املال أسواق هيئة لقانون  املعدلة التنفيذية الالئحة تضمنتها التي املتبعة للقواعد وفقا

 الفهم على الحوكمة قواعد تطبيق في الشركة نجاح وسيعتمد 2016 عام خالل تشكيلها تم والتي واملكافآت، والترشيحات ليالداخ والتدقيق املخاطر لجان تشكيل والقواعد

 له ابعةالت واللجان اإلدارة مجلس من كل سةوممار  االستقاللية واشتراطات له التابعة واللجان اإلدارة مجلس بتشكيل يتعلق فيما خاصة وأهدافها، الحوكمة لقواعد السليم

 الجهات متطلبات وكافة القواعد بتلك الشركة التزام عدم سيؤدي كما .الدورية اإلفصاحات و العالقة ذوي  واألطراف املصالح بتعارض املرتبطة واملبادئ ألدوارهم ومسؤولياتهم

 ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل   سيؤثر الحوكمة قواعد طبيقبت االلتزام في الشركة فشل فإن ليهوع .املال أسواق هيئة قبل من للجزاءات تعريضها إلى الرقابية

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها

 الشركة فيها تعمل التي باملنطقة الصلة ذات املخاطر
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 التجارية واألعمال لالستثمار مستقرة غير  بيئة ذلك عن وينشا التطور  في األخرى  جيالخلي التعاون  مجلس ودول  الكويت دولة في القانونية األنظمة تستمر

 يتم ال قد لذلك، ونتيجة .تطورا االكثر الدول  تميز التي والرقابية القانونية مؤسساتها تطوير من مختلفة بمراحل الخليجي التعاون  مجلس بلدان من والعديد الكويت دولة تمر

 توفيرها يتم التي القانونية التدابير على الحصول  املمكن من يكون  ال قد األحيان بعض وفي متسق، بشكل والقوانين الرسمية اللوائح وكذلك اإلجرائية الحماية تدابير تطبيق

 التعاون  سمجل ودول  الكويت دولة في ملستثمرينا يواجه قد املستمر، التطوير إلى خاضعة تظل القانونية البيئة أن وبما .املطلوب الوقت في الصلة ذات واللوائح القوانين بموجب

 على سلبي مادي تأثير لها يكون  الخليجي قد التعاون  ومجلس الكويت دولة في القانونية األنظمة في متوقعة غير تغييرات أية أن كما .استثماراتهم أمان حيث من الغموض الخليجي

 ووضعها ،املصدرة الشركة أعمال على مادي سلبي تأثير لذلك يكون  قد وبالتالي ل،املستقب في بها تقوم قد أو املصدرة الشركة بها قامت التي االستثمارات أو األسهم حملة حقوق 

 .وآفاقها أعمالها ونتائج القانوني

 

 والرقابية القانونية األنظمة

 وكذلك الحكومية أجهزتها تطوير طور  في هي يالت أفريقيا وشمال األوسط الشرق  قةمنط في العقارات لقطاع بالنسبة مالئمة غير بيئة خلق إلى والرقابية القانونية النظم تؤدي قد

 دول  إلى باإلضافة الكويت، وضعت وقد .األمريكية املتحدة والواليات أوروبا غرب في الحكومية املؤسسات به تتمتع الذي الوضع بنفس ليست أنها إال والرقابية، القانونية النظم

 ضمن ودول  الكويت دولة قيام اإلجراءات، تلك بن ومن .والرقابية القانونية نظمها ضمن والفاعلية الكفاءة من زيدامل لتعزيز إجراءات الخليجي، تعاون ال مجلس منطقة في أخرى 

 ) (الجات (والتجارة للتعريفات العامة االتفاقية عن الناشئة االلتزامات بتحمل الخليجي التعاون  مجلس
ً
 بالفعل تالكوي دولة سنت وقد) العاملية جارةالت منظمة حددته ملا وفقا

 
ً
 الحصر ال املثال سبيل على ذلك في بما (حكومتها وسياسات اقتصادها في تغيرات تشهد قد الكويت دولة أن إال .الحصر ال املثال سبيل على األجنبية، امللكية نطاق ملد تشريعا

 نحو على) العاملية التجارة منظمة /والتجارة للتعريفات العامة االتفاقية تجاه ئةالناش الكويت دولة التزامات بموجب األجنبية امللكية حقوق  تمديد باستمرار املتعلقة السياسات

 .املصدرة الشركة أعمال على يؤثر قد

  صدرةامل الشركة بها تعمل التي األسواق في الصناعة قطاع على التطبيق واجبة والرقابية التشريعية النصوص وتفسير الحكومات سياسة تشهدها التي للتغيرات يكون  وقد
ً
 تأثيرا

 
ً
 للشركة املالي الوضع على بدوره يؤثر الذي األمر حالية؛ أصول  تسييل أو جديدة باستثمارات القيام على وقدرتها أنشطتها وتكاليف وسمعتها املصدرة الشركة نشاط على سلبيا

 .املصدرة

 إعادة أو املحاسبية التقديرات في تغييرات بإجراء مطالبةتؤثر  وقد .وتشريعية قانونية نظم عدة في مؤسسة تابعة وكيانات تشركا خالل من أو مباشرة املصدرة الشركة وتعمل

 زيادة إلى الحصر ال املثال سبيل على ذلك يؤدي وقد .املصدرة الشركة نشاط على سلبي نحو على النظم لتلك املحلية التشريعاتاملستقبلية  املالية البيانات فترة قبل صياغتها

  املنافسة
ً
 أو قيود املصدرة الشركة على تفرض قد كما .ربحيتها أو املصدرة الشركة أنشطة على يؤثر نحو على الترخيص شروط في تغيرات حدوث أو إضافية تراخيص إلصدار نظرا

 .األنشطة بنطاق أو بامللكية تتعلق حدود

 

 الكويتي القانون  في اإلفالس

 وفي .املصدرة للشركة حالية القائمة األسهم مع تمييز أي ودون  املرتبة في عنهم ينوب من أو إصدارها املزمع األسهم في ساهمينامل بها يطالب التي الحقوق  أو الباتاملط كافة تتساوى 

  ركةالش أصول  على التنفيذ وأحكام الكويتي اإلفالس قانون  في اإلفالس أحكام فإن املصدرة، الشركة إفالس حالة
ً
 قانون  بإصدار 1980 لسنة 38 رقم القانون  ألحكام طبقا

  يؤثرا قد وتعديالته، والتجارية املدنية املرافعات
ً
  تأثيرا

ً
 وتصنف اإلفالس، حالة في األسهم حملة أموال رد أو املساهمين تجاه بالتزاماتها الوفاء على املصدرة الشركة قدرة على سلبيا

  ةاألولوي ذات للمطالبات املرتبة في تالية جةبدر  الشركة ملساهمي مطالبات أي
ً
 من وغيرها املرتهنين والدائنين والعمالية والضريبية الحكومية والجهات الدولة لصالح للقانون  طبقا

 . املصدرة الشركة دائني جميع

 الحصول  أو باتهممطال قيمة كامل على يحصلون  سوف املساهمين نبأ تأكيد ثمة يوجد ال لذلك، .سنوات عدة يستغرق  قد الكويت في نهائي إفالس حكم على الحصول  أن كما

 .املصدرة الشركة سال إف حالة في قال اإلط على عليها

 

 القاهرة القوة

 ال املثال سبيل على القاهرة القوة حاالت وتتضمن .املستقبل في لها واملخططة الحالية بالعمليات يتعلق فيما بالتزاماتها املصدرة الشركة وفاء تعيق متوقعة غير تغيرات تحدث قد

 النزاعات أو واإلضرابات الطبيعية الكوارث وقوع أو والقدر القضاء أحداث أو املدني العصيان أو الشغب أعمال أو الثورات أو ،الحروب اندالع أو ،حوادثال وقوع الحصر

 .العمالية

 الكويت في القوية االقتصادية الظروف من الدعم يلقى التأسيس منذ املصدرة للشركة املالي األداء ظل لقد .املستقبل في املصدرة للشركة املالي األداء الستمرار ضمان هناك وليس

 باستمرارية ضمان هناك يكون  أن يمكن وال .النفط أسعار في املستمر واالرتفاع نسبي السياس ي االستقرار خلفية على الفترة تلك خالل وذلك الخليجي التعاون  مجلس دول  ومنطقة

  .يستمر سوف املصدرة الشركة فيها وتستثمر تعمل التي األسواق واستقرار نمو أن أو املستقبل، في املصدرة للشركة املالي األداء
ً
 املالية األسواق بن املتداخلة للعالقات ونظرا

 تأثر  يتأثرا أن يمكن املالي وأداؤها املصدرة الشركة نشاط أن مالحظة املستثمرين على وجب العاملية،
ً
 بالتطورات ا

ً
 الصلة ذات األخرى  والتطورات واالقتصادية السياسية سلبيا

 مناسبة أو مرضية استثمارية عوائد تقديم من املصدرة الشركة تمكن عدم حالة وفي .األوسط الشرق  دول  ومنطقة الخليجي التعاون  مجلس دول  منطقة وخارج داخل وذلك

 .استثماراتهم تصفية أو تخفيض يقرروا أن الحالين للعمالء يمكن مستمر، بشكل

 تقديم من املصدرة الشركة تمكن عدم حالة وفي .االعتبار في يأخذونها أخرى  عوامل ضمن وذلك املصدرة، الشركة أداء تاريخ إلى ينظرون العمالء فإن األسواق، في التعامل وعند

 الشركة قدرة على التشغيلي األداء انخفاض فترة طول  يؤثر قد كما .املصدرة الشركة مع تعاقداتهم إنهاء يقرروا أن الحالين للعمالء يمكن التنافسية، باألسعار املطلوبة الخدمات

 لخطر معرضة املصدرة الشركة وتعتبر .تحقيق أرباح على املصدرة الشركة قدرة على يؤثر قد الذي األمر جدد؛ عمالء وجذب الحالية العمالء قاعدة على املحافظة على املصدرة

 .اإلخفاق أو االحتيال أو ،الغش أو ،إلدارةا سوء
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  وذلك نظمها تطوير في املصدرة الشركة وتستمر
ً
 تملك أنها املصدرة الشركة ترى  حن وفي .املختلفة واالستثمارات أصولها إدارة في والتخصص الدقة وزيادة املتوقع للنمو استجابة

 تلك عن الناشئة السلبية الدعاية أو املصدرة، للشركة التشغيلية سؤولياتبامل النهوض في إخفاق أو احتيال أو غش أو ،ةإدار  سوء أي أن إال املالئمة، واإلدارية املالية الضوابط

  يؤثر أن يمكن لها، آخر طرف أي من اتهام توجيه أو األعمال،
ً
  تأثيرا

ً
 أو املختلفة ثماراتواالست االئتمانية املحفظة من الدخل على املحافظة على املصدرة الشركة قدرة على سلبيا

 .زيادته

 

 الطرح بأسهم لصلةا ذات املخاطر

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

 لبللتق أعلى مستوى  ذلك في بما تطورا، األكثر األسواق من أكبر مخاطر إلى تخضع األسواق هذه ان العلم- الكويت مثل – والناشئة النامية األسواق في املستثمرين على يجب

 مثل – والناشئة النامية األسواق لخطر املعرضة املالية األوراق أسواق أن ضمان هناك ليس لذلك باإلضافة .واالقتصاديةالسياسية  البيئة في والتغييرات السيولة ومحدودية

 .الناشئة سواقاأل  في وخاصة أخر مكان في باألحداث سلبا تتأثر لن- األسهم

 يلي ما وآفاقها املالي ووضعها املصدرة الشركة أعمال على سلبي مادي تأثير عنها ينتج أن يمكن التي إفريقيا وشمال األوسط الشرق  ومنطقة الكويت لةدو  في املحددة املخاطر وتشمل

 :حصر بدون 

 .واالجتماعي واالقتصادي السياس ي االستقرار عدم •

 .األخرى  عاتالنزا أو العداءات أو املدنية والنزاعات رببالح تتعلق خارجية أعمال •

 .املحلي العنف أو االضطراب •

 .املعيشة وتكلفة التضخم زيادة •

 .الضريبة منخفضة األماكن في الضرائب وزيادة الضرائب من الخالية األماكن في الضرائب فرض ذلك في بما املتغيرة الضريبية والقوانين الضريبية النظم •

 .الحكومية الحماية وسياسة لحكوميةا التدخالت •

 .الضريبية والقوانين القانونية الهياكل وتشمل الرقابية واملمارسات القوانين في املحتملة السلبية تالتغييرا •

 .العمليات وإدارة املوظفين توظيف في الصعوبات •

 .والتعاقدية الفكرية يتهاملك حقوق  تنفيذ املصدرة الشركة على الصعب من تجعل أن يمكن التي القانونية النظم •

 .األصول  تصدير أو العملة إخراج أو ويلتح حق على القيود •

 .أطول  تحصيل وخطوات للتحصيل قابلة غير للحسابات أكبر خطر •

 .الصرف سعر تذبذب •

 .االتصال وصعوبات اللوجستية الصعوبات •

 

 .املخاطر تلك ضوء في مالئم املالية األوراق في ستثماراال  كان إذا ما تحديد عليهم ويجب املعنية طراملخا لتقييم الخاصة العناية ممارسة املحتملين املستثمرين على ينبغي لذا

 .املعنية املخاطر أهمية بالكامل يتفهمون  الذين املتطورين للمستثمرين أكثر مناسب والناشئة النامية األسواق في االستثمار فإن وعموما،

 

 املخاطر املتعلقة بحقوق األولوية 

بها، وبالتالي قد يتعرض املتصرف بهذا  االكتتابفي األسهم التي يخول له هذا الحق  االكتتابإلى فقدان أحقيته في  ن التصرف في حقوق األولوية قد يعرض املتصرفإ

ى ما سهم الطرح، باإلضافة إلبأ االكتتاببداية  لالقابضة قب االستهالكيةالشركة الوطنية الحق إذا كان من املساهمين إلى انخفاض النسبة التي كان يحوزها في رأس مال 

 واجه املتصرف إذا كان من املساهمين في تغير في قيمة أسهمه الحالية. قد ي

حوز حق األولوية في األسهم التي ي االكتتابكما أنه قد يتعرض املتصرف إليه إلى مخاطر عدم إمكانية استعادة ما قام بسداده مقابل انتقال هذا الحق له وذلك في حال عدم 

 لجميع املخاطر التي قد يتعرض لها املساهمين الحاليين أو املكتتبين املبينة في أبواب هذه النشرة عليها، كما أنه سيكون عرضه

 

تعلقة بجائحة كوفيد 
ُ
   19املخاطر ا مل

إلغالق لفترات تمتد الى أسابيع أرغمت االقتصادات املحلية واالقليمية على اإن جائحة كورونا هي أزمة إنسانية مازالت تؤثر على حياة الناس ومعيشتهم حول العالم. وقد 

رواح بوقف االقتصاد عن العمل. ومع ادة إلحتواء الفايروس وإنقاذ األ أو أشهر في كل مرة، مما تسبب في صدمة غير مسبوقة لألسواق املالية. وقد تسببت اإلجراءات املض

برؤية ومصادر محدودة للمعلومات ذات العالقة ا تقييم ومراقبة املخاطر  ة، تحتم عليهابيئة جديدة وغير مألوف الشركات تواجه، فإن رفع اجرائات اإلغالق وعودة األعمال

  املوثوقة.
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 االستثمار مالئمة

 :ييل بما القيام محتمل مستثمر كل على يتعين ،الخصوص وجه وعلى .الخاصة ظروفه ضوء في وذلك االستثمار ذلك مالئمة يحدد أن األسهم في محتمل مستثمر كل على يتعين

 .النشرة هذه في الواردة واملعلومات األسهم، في االستثمار ومخاطر ومميزات لألسهم ُمجدي بتقييم للقيام كافية وخبرة معرفة لديه يكون  أن •

 تأثير تقييم وكذلك الخاص، املالي وضعه سياق في األسهم في استثمار أي لتقييم وذلك بها دراية على يكون  وأن املناسبة التحليلية األدوات إلى الوصول  من يتمكن أن •

 .بصفة عامة االستثمارية محفظته على األسهم

 .صلة ذات مالية أسواق أية في األعمال بسير دراية على يكون  وأن الشركة، أسهم في االستثمار بشروط تام فهم لديه يكون  أن •

  يكون  أن •
ً
 وقدرته استثماره على تؤثر أن يمكن التي العوامل من ذلك وغير ل االقتصاديةللعوام املحتملة السيناريوهات تقييم على اراستثم مستشار بمساعدة قادرا

 .املحتملة املخاطر تحمل على

 

 األسهم سعر وتغير السيولة

، بيعها من يتمكنون  ال وقد أعلى، بقيمة أو الطرح بسعر ،) الطرح همأس فيها بما (،أسهمهم بيع من املستثمرون يتمكن ال قد .الكويت بورصة في مدرج املصدرة الشركة سهم
ً
 مطلقا

صدرة، الشركة سيطرة عن تخرج قد عوامل بعدة تتأثر قد االكتتاب بعد الطرح أسهم أسعار أن إذ
ُ
 الشركة عمليات نتائج على تطرأ التي التغيرات- حصر دون - ذلك ويشمل امل

صدرة،
ُ
 وقد تنخفض قد ،) الطرح أسهم ذلك في بما (،األسهم في االستثمار قيمة أن يدركوا أن ستثمرينامل على .الحكومية األنظمة على تطرأ التي تالتغيرا أو السوق، وظروف امل

  الطرح ألسهم السوق  سعر يكون  أن ويمكن .ترتفع
ً
 من األسهم، أسواق هدتش وقد .للمستثمرين الطرح أسهم سوق  جاذبية في التغير بسبب كبيرة لتقلبات يخضع وقد متذبذبا

صدرة الشركة بأداء عالقة ذات تكون  ال قد والتي املالية، األوراق أسعار على أثر مما التداول، وأحجام األسعار في رةكبي تقلبات آلخر، وقت
ُ
 تكون  قد ذلك، على عالوة .توقعاتها أو امل

صدرة الشركة عمليات نتائج
ُ
 .لألسهم السوق  سعر في انخفاض إلى األحداث هذه نم أي تؤدي أن ويمكن .عموما والسوق  املحللين توقعات من أقل آلخر وقت من وتوقعاتها امل

 

 األرباح توزيع

 يعبتوز  املصدرة الشركة ستقوم .واألنظمة القوانين تفرضها التي تلك عدا ما، املصدرة الشركة من املعلنة املستقبلية األرباح توزيعات على الحصول  الطرح أسهم لحاملي يحق

 مناسب ذلك اإلدارة مجلس وجد متى األرباح
ً
 .آلخر وقت من تتغير قد األرباح توزيع سياسة فإن ذلك، على وعالوة .ا

 

 الحالية امللكية نسبة انخفاض

 النشرة، هذه في موضح هو كما فيها االكتتاب املطلوب األسهم قيمة كامل ودفع الطلبات الستالم موعد آخر قبل باالكتتاب حقهم بممارسة الحاليون  املساهمون  يقم لم إذا

 انتهاء بعد املصدرة الشركة مال رأس في الحالية حصتهم تمثل التي املئوية النسبة ستنخفض وبالتالي املصدرة، الشركة في التصويت على وقدرتهم ملكيتهم نسبة فستنخفض

 إلى أسهمهم عدد تدوير سيتم حيث ملكيتهم نسبة النخفاض يتعرضون  قد الكاملة حقوقهم مارسوا الذين االستحقاق تاريخ في كما املساهمين فإن ذلك، إلى باإلضافة .االكتتاب

 ملكيتهم نسبة زيادة أو على املحافظة من يمكنهم قد الذي األمر وهو إضافية، أسهم في االكتتاب قادرين على املساهمين هؤالء سيكون  ذلك، ومع .الطرح ألسهم صحيح عدد أقرب

 .رةاملصد الشركة في

 

 الطرح أسهم دفعات على ضرائب

 الجزم يمكن ال .الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الطرح أسهم حاملي على الدخل ضريبة فرض املمكن ومن مؤكد، غير الدخل ضريبة قانون  أحكام تطبيق إن

 ضريبة لفرض احتمال هناك أن إال،   الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من تالشركا من الطرح أسهم حاملي على عدمه من الكويتي الدخل ضريبة قانون  تطبيق بإمكانية

  الدخل
ً
 )"الضريبة إدارة"( الكويت دولة في املالية وزارة في الدخل ضريبة إدارة قررت حال في وذلك الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الطرح أسهم حاملي على مستقبال

 قانون  تطبيق لغرض الكويت دولة في تجاري  لنشاط ممارسة تشكل وبحيث( « الكويت دولة في استثمار» يةعمل تمثل الطرح أسهم عن الناتجة العوائد أن الكويتية املحاكم أو/و

 هذه تاريخ حتى يصدر لم .الكويت دولة خارج تأسيسه تم حال في أو الكويت دولة في الطرح أسهم لحامل إقامة محل أي وجود عدم حال في حتى ،)الكويت دولة في الدخل ضريبة

 كما .الطرح أسهم إصدار لعملية مشابهة عملية إطار في أعاله السابقة الفقرة في إليها املشار للمتطلبات تطبيقها أو/و تفسيرها حول  رسمي تصريح أي الضريبة إدارة عن النشرة

 وبالرغم عليه، بناء .أعاله إليه املشار النحو على الدخل بةضري بتطبيق تتعلق قضية أية (املسألة هذه في الفصل قرار لها يكون  والتي الكويت دولة في املحاكم على تعرض لم أنه

 التأكيد يستحيل فأنه أعاله، إليها املشار الحاالت في الخليجي التعاون  مجلس دول  غير من الطرح أسهم أرباح على الدخل لضريبة الضريبة إدارة لفرض سوابق وجود أي عدم من

 هذه االكتتاب نشرة في عليه املنصوص القسم في معرفة هي كما) الضرائب قوانين تطبيق لجهة الكويتية املحاكم وأ/و الضريبة إدارة موقف سيكون  كيف جازم شكلب

 .عام بشكل موحدا يكن لم الكويت دولة في القوانين الضريبية تطبيق جهة موقف أن كما .العملية الناحية من)"الضرائب"(بشأن

 منه اململوكة الطرح بأسهم واملتعلقة الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الطرح أسهم حامل إلى تسدد التي العوائد أن يتيةالكو  املحاكم أو الضريبة إدارة قررت حال في

  الدخل ضريبة تطبيق لغرض الكويت دولة في تجاري  لنشاط ممارسة بالتالي وتشكل (الكويت دولة داخل استثمار عملية تمثل
ً
 تصبح املذكورة الشركة فإن ،) الكويتي للقانون  وفقا

  الصافي الربح على % 15 بواقع الكويت دولة في للضرائب خاضعة
ً
 العائدة األرباح على واحتماليا

 

 على توجبي فإنه ذلك، إلى باإلضافة) الكويت دولة في اإلقرار الضريبي تقديم وجوب ذلك في بما (الخصوص هذا في املناسبة الطلبات وتقديم التصريح وجوب وكذلك للشركة، 

 املعني الطرح أسهم حاملي قيام بانتظار محددة، حاالت في الطرح أسهم حاملي إلى املصدرة الشركة من مباشرة تسدد مبالغ أي من % 5 يعادل ما تستقطع أن املصدرة الشركة

 .الضريبي وضعهم بتسوية
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 فإن مؤكد، غير هو عدمه من الكويتي الضرائب قانون  أحكام تطبيق أن حين في)الخصوص  هذا في – الضرائب – سدادها الواجب املبالغ من نسبة حجز فقرة مراجعة يرجى (

 وعليه،  .أعاله ورةاملذك الحاالت في الدخل ضريبة لقانون  يخضعوا لن الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من هم الذين الطرح أسهم حاملي بأن تضمن ال املصدرة الشركة

 فيما الصلة ذات األخرى  والبلدان الكويتية الضرائب قوانين تطبيق عن املترتبة النتائج على للوقوف مستشاريهم الضريبين إلى الرجوع املحتملين ريناملستثم على يتوجب فإنه

 هذا في- الضرائب– بشأن هذه تتاباالك نشرة في عليه املنصوص مراجعة يرجى (رحالط أسهم بموجب األرباح توزيعات واستالم الطرح أسهم في والتداول  وتملك بشراء يتعلق

 الخصوص(.

 

ضافة القيمة ضريبة وتطبيق الكويت في الهيئات من وغيرها الشركات على الدخل ضريبة تطبيق يمكن
ُ
 امل

  خاضعة غير املصدرة الشركة إن
ً
 الشركات على دخل ضريبة لتطبيق ةخط على الكويتي الوزراء مجلس وافق ،2016 رسما 14 في ولكن .الكويت داخل الشركات أرباح لضريبة حاليا

 واملؤسسات االستثمار، وصناديق والشركات، األصول، ومديري  الحفظ أمناء وعلى املصدرة، الشركة على تطبيقها يمكن التي الكويتية الشركات أرباح صافي على % 10 بنسبة

 القيمة ضريبة قانون  إصدار يتم لم .القادمة السنوات في الكويت في التجارية األعمال يمارس طبيعي شخص أي وعلى أجنبية دول  في سةمؤس أخرى  مشابهة وشركات التجارية،

  القانون  يصدر حيث النشرة هذه تاريخ حتى الشركات على املقترحة املضافة
ً
 .الرسمية الجريدة في رهونش البالد أمير من وتوقيعه الكويتي األمة مجلس في إقراره خالل من عادة

 حال في .مؤكدا ليس اعتمادها أو الوزراء مجلس من املقترح بشكلها قانون  بموجب الشركات على املقترحة املضافة القيمة ضريبة قانون  تطبيق إن الحالي، الوقت في وبالتالي،

 الضريبية القوانين على أخرى  تغيرات أي لتأدخ حال في أو ،) غيرها أو الشركات بضريبة يتعلق فيما سواء (املصدرة الشركة على جديدة ضريبية أنظمة الكويتية السلطات فرضت

 النقدي التدفق وعلى العمليات نتائج وعلى املصدرة للشركة التجارية األعمال على جسيم سلبي أثر بالتالي لذلك يكون  قد جاذبية، أقل   الكويت في تجارية بأعمال القيام تجعل التي

 .لياملا والوضع

  .املقيمة غير املؤسسات إلى الدفعات على الضريبة ضمان وز محج التزام فرض على القانون  اقتراح ينص
ً
 على الضريبة ضمان محجوز  التزام على القانون  اقتراح ينص حاليا

 .األسهم أرباح على ليس ولكن % 5 بنسبة التأمين رسوم وعلى % 10 بنسبة الفنية واألتعاب والفوائد

 .الخليجي التعاون  مجلس دول  غالبية في املضافة القيمة ضريبة تطبيق تم حن في القادمة، القليلة األشهر في املضافة مةالقي على الضريبة قانون  الكويت دولة تطبيق املتوقع من

  يسبب قد التطبيق أن إال املالية الخدمات على الضريبة هذه تطبيق تأكيد عدم من الرغم على
ً
 .وآفاقها أعمالها ونتائج املالي الشركة ضعو  على اقتصادية آثارا

 

 القانون  تغير

 أي تأثير بشأن تأكيد تقديم يمكن وال .النشرة هذه تاريخ في كما الكويت دولة في السارية اإلدارية واملمارسة الكويتي للقانون  هذه الطرح بأسهم الخاصة واألحكام الشروط تخضع

 قدرة على بالسلب يؤثر قد التغيير أو التعديل ذلك مثل كان إذا ما بشأن تأكيد تقديم يمكن ال كما النشرة، هذه تاريخ بعد اإلدارية ارسةاملم أو الكويتي القانون  على محتمل تعديل

 .الوضع يكون  حسبما الطرح أسهم بموجب الناشئة بااللتزامات الوفاء أو األرباح توزيعات سداد على املصدرة الشركة

 

 األسهم رباحأ على الضرائب فرض مخاطر

 املالية األوراق في التصرف أرباح على املقررة الضريبية باإلعفاءات اإلخالل عدم مع" :أنه على نصت قد املال أسواق هيئة قانون  من مكررا- 150 دةاملا أن إلى هنا التنويه يقتض ي

  املماثلة، األخرى  املالية وراقاأل  وكافة التمويل وصكوك والسندات املالية قاألورا عوائد الضريبة من تعفى املالية، األوراق سوق  في املدرجة الشركات من الصادرة
ً
 الشركة كانت أيا

 للضرائب تخضع قد باألسهم واملتعلقة املصدرة الشركة تسددها التي الدفعات فأن وبالتالي املستقبل في النص هذا تعديل عدم على ضمانة يوجد ال فإنه ذلك ومع ."لها املصدرة

 .الذكر سالف النص ديلتع حال في

 

 نقدي اتحاد في الخليجي تعاون ال مجلس دول  تدخل قد

 .املستقبل في موحدة خليجية عملة لصالح منهم لكل الوطنية العمالت عن قطر ودولة السعودية العربية واململكة الكويت ودولة البحرين مملكة من كل تتخلى أن احتمال هناك

 كل في والسياسية االقتصادية األساسية البنية على كبيرة تغيرات يحدث سوف واإلجراءات سياساتوال للقوانين الالزم والتوافق التقارب فإن موحدة، خليجية عملة اعتماد تم إذا

 أو سياسات لتشريعات فاصيلت أي الحالي الوقت في توجد وال النقدي االتحاد لتطوير رسمي زمني جدول  عن اإلعالن يتم لم اآلن، حتى .الخليجي التعاون  مجلس دول  من دولة

 يؤثر قد الكويت في النقدية واإلجراءات السياسات في ناتج تحول  وأي الجديدة التشريعات بأن علم على يكونوا أن املحتملين واملستثمرين املساهمين على يتعين ذلك، ورغم .جديدة

 األسهم عن الناتجة بالتزاماتها الوفاء على املصدرة الشركة على قدرة
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 رائبالض

  النبذة هذه تمثل أن يفترض وال .الطرح بأسهم واملتعلقة الكويت دولة في التطبيق الواجبة لضريبيةا االعتبارات لبعض عامة نبذة يلي فيما
ً
  تحليال

ً
 الضريبية االعتبارات لكافة كامال

 تطبيق على املترتبة النتائج من للتأكد نالضريبيي مستشاريهم إلى الرجوع الطرح أسهم في املحتملين املكتتبين وعلى .أخرى  دولة أي في أو الكويت دولة في الطرح بأسهم املتعلقة

 ويعتمد .الطرح أسهم عن تنتج قد أخرى  مبالغ أية أو/و األرباح توزيعات واستالم فيها والتصرف الطرح أسهم وتملك بشراء يتعلق فيما الكويت دولة في السارية الضرائب قوانين

 وممارسات تفسيرات على يطرأ قد تغيير أي وكذلك (التاريخ ذلك بعد القانون  على يطرأ قد تعديل ألي بالتالي عيخض وهو النشرة، هذه تاريخ في الساري  قانون ال على املوجز هذا

 .(القانون  لذلك الكويتية الدخل ضريبة إدارة

 تعديل" 2008 لسنة 2 رقم القانون  بموجب معدل هو كما)"املرسوم"(1955 لسنة 3 رقم دخلال ضريبة مرسوم على تعتمد الكويت دولة في املطبقة الضرائب عن النبذة هذه إن

 والصادرة الصلة ذات الوزارية القرارات والتعاميم من وغيره)"اللوائح"(للتعديل التنفيذية واللوائح ،") ( التعديل1955لسنة  3 رقم الكويتي الدخل ضريبة مرسوم أحكام بعض

 في كما الساري واملطبق النحو على)"الضريبة إدارة"(الكويت بدولة املالية بوزارة الدخل على الضريبة إدارة قبل من ومطبقة مفسرة هي كما)"الضرائب وانينق"(املالية وزارة عن

  تطرأ قد تغيرات أي إن .النشرة هذه تاريخ
ً
 النبذة هذه تعديل إلى ستؤدي املذكور، التاريخ بعد القوانين لتلك الضريبة إدارة تطبيق كيفية على أو الضرائب قوانين على مستقبال

 .عليها والتأثير

 

 الدخل ضريبة

 والتي (املؤسسة الهيئة تحققها التي الرأسمالية واألرباح الدخل صافي على أخرى  أمور  بن من فقط % 15 تبلغ مقطوعة بنسبة الدخل ضريبة تفرض الضرائب، قوانين وبموجب

  شركات أي تشمل انها لىع الضرائب إدارة قبل من تفسر
ً
  تمارس والتي تأسيسها، مكان عن النظر غضب ،) شكلها كان أيا

ً
  نشاطا

ً
 إدارة فإن ذلك، من وبالرغم .الكويت دولة في تجاريا

 مجلس لدول  التابعة الشركات" ب النشرة هذه في إليها يشار والتي( الخليجي التعاون  مجلس في عضو بلد أي أو الكويت دولة في املؤسسة الهيئات تاريخه حتى أعفت قد الضريبة

 بـ النشرة هذه في إليها ويشار( الخليجي التعاون  مجلس لدول  التابعة غير املؤسسة الهيئات على الدخل على الضرائب وفرضت الدخل على الضريبة من )"الخليجي اون التع

  لتشم والتي ،)"الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من املؤسسة الهيئات"
ً
 غير ولكنهم الخليجي التعاون  مجلس لدول  التابعة ةاملؤسس الهيئات في املساهمين للشك، منعا

  والذين الدول  لهذه تابعين
ً
  يمارسون نشاطا

ً
 مجلس دول  مواطني غير من املؤسسة الهيئات على فقط تطبق يلي فيما املبينة التوضيحات فإن وعليه، .الكويت دولة في تجاريا

  ُيدر بعمل الكويت دولة داخل األموال تثماراس عن الناتج الدخل فإن اللوائح، وبموجب .يالخليج التعاون 
ً
 الكويت، دولة داخل تجاري  بنشاط القيام عن ناتج أنه يعتبر دخال

 .الكويت دولة في الدخل لضريبة بالتالي ويخضع

 هيئة" مصطلح يتضمن وال .صةاملحا أو البسيطة التوصية شركات أو التضامن شركات من األشخاص شركات يشمل "مؤسسة هيئة" مصطلح فإن الفصل، هذا وألغراض

 بالكامل مملوكة تكون  والتي العربي الخليج لدول  التعاون  مجلس أعضاء الدول  إحدى في تأسست قد تكون  اعتبارية شخصية ذات شركة أية للضريبة خاضعة تكون  "مؤسسة

 واململكة قطر ودولة عمان وسلطنة البحرين ومملكة الكويت دولة من كل الراهن الوقت في الخليجي التعاون  مجلس دول  وتشمل .فقط الخليجي التعاون  مجلس دول  ملواطني

 .املتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية

 

 الطابع رسم

 
ً
 يتعلق فيما الكويت دولة في الرسوم من ذلك شابه ما أو تسجيل رسوم أو عطاب رسوم أي سداد املساهمين على يستحق ال الكويت، دولة في السارية الضريبية القوانين ألحكام طبقا

 .األسهم بإصدار

 

 العلمي للتقدم الكويت ملؤسسة املصدرة الشركة إسهام

 
ً
 من) باملائة واحد (% 1 بمقدار سنوية همةمسا بسداد الكويتية املساهمة من الشركات كغيرها املصدرة الشركة تلتزم وتعديالته، 1976 ديسمبر 12 في املؤرخ األميري  للمرسوم وفقا

 .العلمي للتقدم الكويت مؤسسة إلى) للشركة القانوني باالحتياطي الخاصة االستقطاعات السنوية( بعد أرباحها فيصا

 

 الزكاة

  كزكاة أرباحها صافي من) املئة في واحد (% 1 نسبة بسداد املصدرة الشركة تلتزم
ً
 .التهماوتعدي ،2007 للعام 58 رقم الوزاري  والقرار2006 للعام 46 رقم للقانون  طبقا

 

 الوطنية العمالة برنامج دعم ضريبة

  الوطنية العمالة دعم لبرنامج أرباحها صافي من (املئة في ونصف اثنين (% 2.5 نسبة بسداد املالية ألوراق الكويت بورصة في مدرجة شركة كونها نتيجة املصدرة الشركة تلتزم
ً
 طبقا

 .2000 للعام 19 قمر  للقانون 

 

 املال أسواق هيئة ون قان في الضريبي اإلعفاء

 تعديالت"(املالية األوراق نشاط وتنظيم املال أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010 لسنة 7 رقم القانون  عدل الذي 2015 لسنة 22 رقم القانون  أحكام فإن أعاله، ذكر مما وبالرغم

  املماثلة، األخرى  املالية األوراق فةوكا التمويل وصكوك والسندات املالية ألوراقا عوائد إعفاء" على نص)"املال أسواق هيئة
ً
 150 املادة (الضرائب من لها املصدرة الجهة كانت أيا

 حاملي إلعفاء تؤسس أنها من حالواض من الضريبية، اإلعفاءات لتطبيق حديثة تجربة أي توافر عدم من بالرغم "(.الضريبية اإلعفاءات"املال( ) أسواق هيئة تعديالت مكرر من

، زال ما الكويت دولة في السائد الضرائب نظام تطبيق فإن أعاله، ذكر مما وبالرغم .الضريبة من الطرح أسهم
ً
 عن صادرة أحكام وجود أو تفسير أي غياب ظل في خاصة مبهما

51



 ش.م.ك.ع. الشركة الوطنية االستهالكية القابضة

 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

  وكذلك الكويتية، املحاكم أو الضريبة إدارة
ً
 على يتوجب فإنه لذلك، .الكويت دولة في لضرائبا يتعلق بفرض فيما موحدة نظر لوجهة عام شكلب الضريبة إدارة اعتماد لعدم نظرا

  الضرائب بفرض احتمال هنالك أن االعتبار في األخذ املحتملين املستثمرين
ً
 والتي( الخليجي التعاون  مجلس دول  مواطني غير من الطرح ألسهم حامل شخص أي على مستقبال

 داخل األموال استثمار عملية يشكل الطرح أسهم عن الناتج الدخل أن الكويتية املحاكم أو /و األخيرة ذهه اعتبرت حال في وذلك )الضريبة إلدارة ريبيض إقرار تقديم تستوجب

  ُيدر بعمل الكويت دولة
ً
  الطرح أسهم حامل يكن لم لوو  حتى ،)أعاله إليه املشار الضريبي النظام لغرض الكويت دولة داخل تجاري  لنشاط ممارسة وبالتالي( دخال

ً
 أو مؤسسا

 متواج
ً
  .الكويت( دولة في إقامة محل لديه أي( الكويت  دولة داخل دا

 

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

 

 سدادها الواجب املبالغ من نسبة حجز

 
ً
سدد الفقرة هذه في إليه شاريُ  (كويتي طرف أي على يتوجب فإنه للوائح، وفقا

ُ
سدد الفقرة هذه في إليه ُيشار (وجد أينما آخر طرف إلى مبالغ أي ادبسد يقوم) بامل

ُ
 أن) إليه بامل

 مستحقات أي من تهذم ببراءة تفيد املالية وزارة في الضريبة إدارة عن صادرة شهادة على اآلخر الطرف حصول  لحين وذلك سداده يتم مبلغ أي قيمة من % 5 يعادل ما يستقطع

  املستقطعة املبالغ تحويل املبالغ بسداد يقوم الذي الطرف على يتوجب ال أنه إلى اإلشارة وتقتض ي .اآلخر الطرف إلى املستقطع املبلغ تحويل على هابموجب وتوافق عليه ضريبية
ً
 فورا

 فقط  وسدادها املبالغ بهذه االحتفاظ عليه يجب بل الضريبة، إدارة إلى

  إلى- (أ
ُ
سدد بأن تؤكد الضريبة إدارة عن رةصاد شهادة األخير هذا تقديم عند إليه سددامل

ُ
 أنه أو أرباح أية يحقق لم أنه أو منها، معفي هو أو للضرائب خاضع غير إليه امل

 بذمته، املتوجبة الدخل ضرائب سداد بضمان أو بسداد قام قد

  .الشهادة هذه مثل تقديم عدم حال في لطلبها بناء الضريبة إدارة إلى- (ب
ً
 األرباح.  توزيعات قيمة من االستقطاع يجب فإنه للوائح، الحرفي للتفسير وفقا

 

 للشهادة تقديمه عند األسهم حامل إلى املستقطعة املبالغ إعادة يتم أن على األسهم، حامل إلى تسدد دفعة أي من % 5يعادل ما استقطاع املصدرة الجهة على يتوجب فإنه ،لذلك

 .الضريبة إدارة عن الصادرة

 

 أخرى  ضرائب

 أو حالية رسوم أو ضرائب أي بسبب أو لغرض حجز أو خصم أو ،استقطاع دون  الطرح بأسهم املتعلقة الدفعات كافة سداد يتم فإنه أعاله، إليه اإلشارة مت ما باستثناء

 أي سداد الطرح أسهم حاملي على يستحق ال .عنها نيابة أو الكويت دولة قبل من مادهااعت أو احتجازها أو تحصيلها أو فرضها يتم كانت نوع أي من حكومية رسوم أو مستقبلية،

 .الطرح أسهم تحويل أو بإصدار يتعلق فيما الكويت دولة في رسوم من ذلك شابه ما أو تسجيل رسوم أو مالي طابع رسوم
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 عامة معلومات

 املال أسواق يئةه

 وفق املسئولة، الرقابية هةالج هي الكويت بدولة املال أسواق هيئة إن
ً
 والئحته املالية األوراق نشاط وتنظيم املال أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010 لسنة 7 رقم قانون  ألحكام ا

 إلصدار الالزمة وافقاتوامل التراخيص وإصدار الكويت، دولة في املالية األوراق إصدار عمليات تنظيم عن وتعديالتهما، ،2015 لسنة 72 رقم القرار بموجب الصادرة التنفيذية

 .املال رأس همأس
 

 املالي الوضع تغيير

 .مرحلية مالية بيانات أخر تاريخ وهو 2021 سبتمبر 30 منذ للشركة املالي الوضع في مؤثر سلبي تغيير أي يحدث لم النشرة، هذه في عنه اإلفصاح تم ما باستثناء

 

 الحسابات مدقق

 . 2021 ديسمبر 31 في املنتهية املالية نةللس الشركة حسابات كمدقق  وشركاهم البزيع  RSMمكتب  الشركة عينت

 33رقم  أ مرخص فئةشعيب مراقب حسابات  عبد هللاد. شعيب  2018ديسمبر 31 في املنتهية املالية لألعوام املالية البيانات تدقيق تم •

 33رقم  أ مرخص فئةشعيب مراقب حسابات  عبد هللاد. شعيب  2019ديسمبر 31و •

 91رقم  أ مرخص فئةمراقب حسابات البزيع مساعد  نايف 2020 ديسمبر 31و •

 91رقم  أ مرخص فئةنايف مساعد البزيع مراقب حسابات  2021 ديسمبر 31و •

 91رقم  أ مرخص فئةنايف مساعد البزيع مراقب حسابات  2022 رسما 31و •

هو شركة محاسبة   RSMكة إن كل عضو في شب  RSMضاء في شبكة هو األسم التجاري املستخدم من قبل األع  RSMو  RSMفي شبكة   عضو  RSM البزيع وشركاهم  مكتبإن 

 ليست بذاتها كيانا قانونيا مستقال .  RSMوأستشارات لها وضعها القانوني املستقل ، إن شبكة 

 

افقات اإلدارة ومجلس العادية ةامالع الجمعية قرار  اإلصدار على املو

 هيئة قرار بموجب الصادرة التنفيذية والئحته املالية األوراق نشاط وتنظيم الامل أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010 ةلسن 7 رقم القانون  بموجب املال رأس أسهم إصدار سيتم

 .التنفيذية والئحته 2016 لسنة 1 رقم الشركات وقانون  وتعديالتهما، ،2015 لسنة (72) رقم املال أسواق

على إقتراح مجلس إدارة الشركة  بناءا 2022 مايو 9 بتاريخ الصادر الشركة ساهميمل العادية غير العمومية الجمعية رقرا بموجب به املصرح املال رأس زيادة على املوافقة تمت وقد

 .2021ديسمبر  16املنعقد يوم الخميس املوافق  2021-12في إجتماعهم رقم 

افقات  الرسمية املو

 نشرة على املال أسواق هيئة وافقت كما 2022فبراير  24 بتاريخ الصادر الهيئة قرار بموجب األسهم وإصدار املال رأس زيادة على الكويت دولة في املال أسواق هيئة وافقت

 2022ابريل  00 بتاريخ االكتتاب

 املساهمين سجل

  .ك.م.ش للمقاصة الكويتية الشركة لدي الشركة مساهمي بسجل املصدرة الشركة تحتفظ
ً
 .التنفيذية والئحته 2016 لسنة 1 رقم الكويتي الشركات قانون  ألحكام طبقا

 واملقاصة التسوية

 .ك.م.ش للمقاصة الكويتية الشركة خالل من املال رأس أسهم بشأن واملقاصة املصدرة الشركة أسهم على تتم التي املعامالت تسوية قبول  يتم

 

 الشركة على الرقابة

 التجارة وزارة لرقابة وتخضع التنفيذية، والئحته 2016 لسنة 1 رقم الكويتي الشركات انون ق ألحكام وتخضع الكويت دولة في 1996يونيو  5 في املصدرة الشركة تأسيس تم

  الكويت دولة في والصناعة
ً
  مدرجة شركة بوصفها الكويت وبورصة املال، أسواق هيئة لرقابة املصدرة الشركة تخضع كما املذكور، القانون  ألحكام طبقا

ً
 رقم القانون  ألحكام طبقا

 وتعديالتهما التنفيذية والئحته املالية األوراق نشاط موتنظي املال أسواق هيئة إنشاء شأنب 2010 لسنة 7
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 نشرة االكتتاب في زيادة راس مال الشركة 

 وإدارتها الشركة عن معلومات

 

 بموجبها ويعمل أسس التي والتشريعات للمصدر القانوني الشكل

 الية مدرجة في بورصة الكويت لألوراق امل ع.ك.م.ش القابضة االستهالكيةالوطنية  شركةال تأسست

(( هالكيةاالست)الشركة الوطنية للصناعات 
ً
وعقد  ، 71953 تجاري  سجل تحت والصناعة التجارة وزارة لدى ومسجلة كويتية مساهمة كشركة 1996 سبتمبر 5  بتاريخ .)سابقا

 1996تمبر سب 5بتاريخ  1جلد  /1025لكويت تحت رقم في دولة ا –إدارة التوثيقات والتسجيل التجاري  –تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة موثق لدى وزارة العدل 

لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت  2021نوفمبر  22بتاريخ  7779والتعديالت الالحقة على عقد التأسيس والتي كان أخرها بموجب التأشير بالسجل التجاري تحت رقم 

 ألحكام وتخضعمن النظام األساس ي  4من عقد التاسيس و  5كل من املادة واملتعلقة بتعديل  2021نوفمبر  7تاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ببناءا على محضر 

  الكويت دولة في والصناعة التجارة وزارة لرقابة وتخضع التنفيذية والئحته 2016 لسنة  1 رقم الكويتي الشركات قانون 
ً
 املصدرة الشركة تخضع كما املذكور، القانون  ألحكام طبقا

  مدرجة شركة بوصفها الكويت صةوبور  املال، أسواق هيئة لرقابة
ً
 والئحته املالية األوراق نشاط وتنظيم املال أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010 لسنة 7 رقم القانون  ألحكام طبقا

 .وتعديالتهما التنفيذية،

 

 :للمصدر األساس ي النظام عليها ينص التي األحكام موجز

 

 الشركة أغراض

 أغراض الشركة عند التأسيس كما يلي:

  يلي:لحساب الشركة أو لحساب الغير وبيع ونقل منتجاتها داخل البالد أو خارجها وهي كما  االستهالكيةء وإدارة مصانع املنتجات شرا .1

 الصناعية(ئون موافقة الش )بعدتصنيع وبيع وإستيراد املنظفات والصابون والشامبو السائلة والبودرة واملواد املتعلقة بها  •

  الصناعية(موافقة الشئون  )بعدطهرات واملواد العازلة واملبيدات الكياوي تصنيع وبيع وإستيراد امل •

  الصناعية(موافقة الشئون  )بعدتصنيع وبيع وإستيراد البطاريات والحوامض الكيماوية واملواد املتعلقة بها  •

  الصناعية(شئون موافقة ال )بعد االستهالكيةة للمنتجات الصناعات البالستيكية املستخدمتصنيع وبيع وإستيراد  •

 االستهالكية.تصنيع وبيع واستيراد صناعات النايلون والكرتون واألكياس املستخدمة للمنتجات  •

  الشركة.األراض ي والعقارات الالزمة لتنفيذ أغراض  تملك وإستئجار .2

 للقانون.املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في الحدود امل .3
ً
 سموح بها وفقا

تدار من قبل شركات وجهات متخصصة سواءا داخل الكويت  ماليةوصناديق ائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ استغالل الفو  .4

  خارجها.أو 

ق أغراضها في الكويت وفي بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقي ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة

  بها.الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها 

 

 كما يلي:  (2021نوفمبر  22في  الخر تعديل على عقد التأسيس والنظام األساس ي للشركة )وفقاأغراض الشركة الحالية 

ات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية أو اإلشتراك في تأسيس هذه أو حصص في شركات ذ أسهمبية وكذلك تملك في شركات مساهمة كويتية او اجن أسهمتملك  -1

 الشركات بنوعيها وأدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. 

%  20قابضة في رأس مال الشركة املقترضة عن إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة الشركة ال -2

 على األقل.

رسوم صناعية أو أية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى  صناعية، أوعالمات تجارية أو  ،اختراعتملك حقوق امللكية الصناعية من براءات  -3

 إلستغاللها سواء في داخل الكويت أو خارجها 

 ها وفقا للقانون.زمة ملباشرة نشاطها في حدود املسموح بتملك املنقوالت والعقارات الال  -4

 استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. -5

 

 .السندات واألوراق املالية األخرى استثمار أموالها في االتجار باألسهم و  -6

 

 املصدرة الشركة إدارة

 طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين  السري.( خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت 5)تولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ي
ً
و يجوز لكل مساهم سواء كان شخصا

ين يتم انتخابهم، وال طريقة من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة الذاملختارين بهذه ال إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس اإلدارة له في مجلس

 انتخاب باقي أعضاء مجلس اإلدارة، إال في حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة في تعيين للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس اإلدارة االشتراك مع املساهمين اآلخرين في يجوز 

املمثلين  ممثل أو أكثر عنهم في مجلس اإلدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة ، ويكون لهؤالء لتعيينمن املساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم  ممثليه في مجلس اإلدارة، ويجوز ملجموعة
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لس اإلدارة ثالث سنوات قابلة مدة عضوية مج . مساهميها أو  دائنيه أعمال ممثليه تجاه الشركة و ويكون املساهم مسئوال عن،  ما لألعضاء املنتخبين من الحقوق والواجبات

 .جديد املجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال األسباب وانتخاب مجلس تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في امليعاد املحدد استمر وإذاللتجديد. 

طة إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام كة وفقا إلغراضها، وال يحد من هذه السلملجلس اإلدارة أوسع السلطات إلدارة الشركة والقيام بجميع األعمال التي تقتضيها إدارة الشر 

التحكيم وإبرام عقود الصلح ومنح التبرعات  واالتفاق علىأو رهنها أو إعطاء الكفاالت أو عقد القروض  ،الشركةأو قرارات الجمعية العامة، ويجوز ملجلس اإلدارة بيع عقارات 

 على ما تقتضيه
ً
 .مصلحة الشركة بناءا

  السري  قتراعباال اإلدارة مجلس ينتخب
ً
  للمجلس رئيسا

ً
 األخرى املبينةإلى جانب االختصاصات  وأمام القضاءويمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة في عالقاتها مع الغير  للرئيس ونائبا

الرئيس محل  ويحل نائب بتوصياته،وأن يتقيد قرارات املجلس  وعليه تنفيذ بالغير،كة كتوقيع مجلس اإلدارة في عالقة الشر  ويعتبر توقيعه األساس ي، والنظام التأسيس بعقد

 أو قيام مانع لدية من ممارسة اختصاصاته. غيابه،الرئيس عند 

 إذا طلب ذلك إثنان من املالية الواحدةيجتمع مجلس اإلدارة ست مرات على األقل خالل السنة 
ً
و ال يكون اجتماع  األقل.األعضاء على  بناًء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا

 إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثالثة ويجوز االجتماع باستخدام وسائل االت
ً
صال الحديثة واتخاذ قرارات مجلس اإلدارة صحيحا

 املجلس.اعات وال يجوز الحضور بالوكالة في اجتم املجلس،جميع أعضاء  بالتمرير بموافقة

وال التوقيع عن الشركة  وصالحياته فيمخصصاته  ويحدد املجلسأو أكثر يعينه مجلس اإلدارة من أعضاء املجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة يكون للشركة رئيس تنفيذي 

ا يجوز للمجلس أن يفوض أحد ين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كمان يوزع العمل ب وملجلس اإلدارة الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. يجوز 

أكثر أو اإلشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو االختصاصات  معين أومن بين أعضائها واحدا من الغير في القيام بعمل  وأو لجنةأعضائه 

 املنوطة باملجلس.
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إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

)ش.م.ك( عامةإسم الشركة و نوعها:           الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه -

71953 رقم القيد في السجل التجاريالكيان القانوني        :            شركة مساهمة عامة

التأشير بتعديل مادة اغراض النشاط  للشركة بالنظام الساسيبالموافقة على          جرى التأشير بالسجل التجاري            

22/11/2021تاريخ الدفع :رقم المعاملة : 7779

بناء على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 07-11-2021 قد تمت الموافقة على ما يلي
أول تعديل نص المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الساسي لتصبح كالتالي
الغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي -
تملك أسهم في شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة  -1
كويتية أو أجنبية أو الشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإداراتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير
إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين أل تقل نسبة مشاركة الشركة  -2
.القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على القل
تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات إختراع أو علمات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أي حقوق أخرى  -3
.تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لستغللها سواء في داخل الكويت أو خارجها
.تملك المنقولت والعقارات اللزمة لمباشرة نشاطها في حدود المسموح بها وفقا للقانون -4
إستغلل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق إستثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات  -5
.متخصصة
.إستثمار أموالها في التجار بالسهم والسندات والوراق المالية الخرى -6

22-Nov-2021 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  1/1إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

71953 رقم القيد في السجل التجاري

1012201278972 الرقم المركزي
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إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

)ش.م.ك( عامةإسم الشركة و نوعها:           الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه -

71953 رقم القيد في السجل التجاريالكيان القانوني        :            شركة مساهمة عامة

التأشير بالتعديل على مواد النظام الساسي الخرىبالموافقة على          جرى التأشير بالسجل التجاري            

22/11/2021تاريخ الدفع :رقم المعاملة : 7861

بناء على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 07-11-2021 قد تمت الموافقة على ما يلي

ثانيا الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الساسي

نص المادة بعد التعديل - ل يجوز لرئيس مجلس الدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس ولو كان ممثل لشخص طبيعي أو 

إعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما يجوز له 

التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهمه في الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته في 

مجلس الدارة إل بعد الحصول على موافقة الهيئة

22-Nov-2021 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  1/1إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

71953 رقم القيد في السجل التجاري

1012201278972 الرقم المركزي
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)ش.م.ك( عامةإسم الشركة و نوعها:           الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه -

71953 رقم القيد في السجل التجاريالكيان القانوني        :            شركة مساهمة عامة

التأشير بالتعديل على مواد النظام الساسي الخرىبالموافقة على          جرى التأشير بالسجل التجاري            

25/05/2022بتاريخ :رقم المعاملة : 17626

بناء علي 

محضر 
09/05/2022بتاريخ :            محضر جمعية عمومية غير عادية

عقدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة بتاريخ 09/05/2022 وتمت الموافقة على ثالثا : الموفقة على تعديل 

المادة ) 47 ( من النظام الساسي : نص المادة قبل التعديل تدفع حصص الرباح الى المساهمين في المكان وفي المواعيد

 التي يحددها مجلس الدارة . نص المادة بعد التعديل: تدفع حصص الرباح الى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي 

يحددها مجلس الدارة، ويجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح 

مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحا حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية 

.المتعارف عليها، وبشرط أل يمس التوزيع رأس المال المدفوع

25-May-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  1/1إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

71953 رقم القيد في السجل التجاري

1012201278972 الرقم المركزي
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شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه-)ش.م.ك( عامة

71953

زيادة رأس المال من  9,000,000.000 الي 30,000,000.000  بقيمة 21,000,000.000

09/05/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

25/05/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

بتاريخ :           محضر جمعية عمومية غير عادية

تم عقد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة بتاريخ 09/05/2022 وتمت الموافقة على مايلي :                                                                                                                                                                  

: الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 9,000,000 د.ك )تسعة مليون دينار كويتي( إلى مبلغ 30,000,000 د.ك  أول�

)ثلثون مليون دينار كويتي( بزيادة نقدية قدرها  21,000,000 د.ك، موزعة على 210,000,000  سهم تصدر بالقيمة السمية 100 

فلس للسهم الواحد وبدون علوة إصدار وذلك بعد موافقة الجهات المختصة ،  وتخصص للمساهمين المقيدين في سجلت الشركة.

الموافقة على ان يتم طرح هذه السهم الجديدة للكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلت الشركة في نهاية يوم الستحقاق  .1

وأصحاب حقوق الولوية ، ويتم دفع  قيمة السهم المكتتب بها نقدا وذلك عند طلب الكتتاب .

الموافقة على تفويض مجلس الدارة بتحديد أخر يوم لتداول السهم المحمل بالحق في الكتتاب بهذه الزيادة، وتحديد تاريخ الستحقاق،  .2

وتاريخ تداول سهم الشركة دون حيازة الحق المؤهل للكتتاب، وإعلن هذه التواريخ في نشرة الكتتاب. 

الموافقة على ان يجوز للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المؤهلين للكتتاب في زيادة رأس المال بيع حقهم بالولوية في هذا  .3

الكتتاب إلى الغير، وذلك وفق الحكام المنظمة لها الصادرة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت .

الموافقة على تفويض مجلس الدارة بتحديد الجدول الزمني لتداول حق الولوية في نشرة الكتتاب. .4

الموافقة على ان يجوز الكتتاب في السهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة فإذا تجاوزت طلبات الكتتاب عدد  .5

25-May-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  1/6إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
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شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه-)ش.م.ك( عامة

71953

زيادة رأس المال من  9,000,000.000 الي 30,000,000.000  بقيمة 21,000,000.000

09/05/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

25/05/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

بتاريخ :           محضر جمعية عمومية غير عادية

السهم المطروحة للكتتاب يتم تخصيصها للمكتتبين بالطريقة التي يحددها مجلس الدارة وفي حالة عدم إكتتاب المساهمين في كامل السهم 

المطروحة للكتتاب، يتم طرح فائض السهم للكتتاب العام او مساهمين جدد. 

الموافقة على انه في جميع الحوال التي ل يتم فيها الكتتاب في كامل السهم الجديدة يتم التصرف في السهم غير المكتتب فيها طبقا لحكام  .6

القانون.

الموافقة على تفويض مجلس الدارة في إستدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الكتتاب والتصرف في كسور  .7

السهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم 7/2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الوراق المالية وتعديلته ولئحته التنفيذية.

الموافقة على تفويض مجلس الدارة في تأكيد تاريخ الستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلق باب الكتتاب قبل التاريخ المحدد للنتهاء في  .8

حال تمت تغطية كامل الكتتاب قبل ذلك التاريخ.

ثانيا :  الموافقة على  تعديل المادة ) 6 ( من عقد التأسيس والمادة )5 ( من النظام الساسي:

نص المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر و المدفوع بمبلغ 9,000,000 د.ك ) فقط تسعة مليين دينار كويتي( موزعة على 

90,000,000 سهم ) تسعون مليون سهم ( وجميع السهم نقدية.

25-May-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  2/6إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
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شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه-)ش.م.ك( عامة

71953

زيادة رأس المال من  9,000,000.000 الي 30,000,000.000  بقيمة 21,000,000.000

09/05/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

25/05/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

بتاريخ :           محضر جمعية عمومية غير عادية

نص المادة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر بمبلغ 30,000,000 د.ك ) فقط ثلثون مليون دينار كويتي( موزعة على 300,000,000 

سهم )ثلثمائة مليون سهم( قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية. وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 9,000,000 د.ك ) فقط تسعة 

مليين دينار كويتي( موزعة على 90,000,000 سهم ) تسعون مليون سهم ( وجميع السهم نقدية.

- ملحظة - لم يتم الكتتاب بأسهم الزيادة حتى تاريخه ويعدل القيد لحقا لما يسفر عنه الكتتاب

25-May-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  3/6إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
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شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه-)ش.م.ك( عامة

71953

زيادة رأس المال من  9,000,000.000 الي 30,000,000.000  بقيمة 21,000,000.000

09/05/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

25/05/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

بتاريخ :           محضر جمعية عمومية غير عادية

تم عقد الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة للشركة بتاريخ 09/05/2022 وتمت الموافقة على مايلي :                                                                                                                                                                  

: الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 9,000,000 د.ك )تسعة مليون دينار كويتي( إلى مبلغ 30,000,000 د.ك  أول�

)ثلثون مليون دينار كويتي( بزيادة نقدية قدرها  21,000,000 د.ك، موزعة على 210,000,000  سهم تصدر بالقيمة السمية 100 

فلس للسهم الواحد وبدون علوة إصدار وذلك بعد موافقة الجهات المختصة ،  وتخصص للمساهمين المقيدين في سجلت الشركة.

الموافقة على ان يتم طرح هذه السهم الجديدة للكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلت الشركة في نهاية يوم الستحقاق  .1

وأصحاب حقوق الولوية ، ويتم دفع  قيمة السهم المكتتب بها نقدا وذلك عند طلب الكتتاب .

الموافقة على تفويض مجلس الدارة بتحديد أخر يوم لتداول السهم المحمل بالحق في الكتتاب بهذه الزيادة، وتحديد تاريخ الستحقاق،  .2

وتاريخ تداول سهم الشركة دون حيازة الحق المؤهل للكتتاب، وإعلن هذه التواريخ في نشرة الكتتاب. 

الموافقة على ان يجوز للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المؤهلين للكتتاب في زيادة رأس المال بيع حقهم بالولوية في هذا  .3

الكتتاب إلى الغير، وذلك وفق الحكام المنظمة لها الصادرة من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت .

الموافقة على تفويض مجلس الدارة بتحديد الجدول الزمني لتداول حق الولوية في نشرة الكتتاب. .4

الموافقة على ان يجوز الكتتاب في السهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة فإذا تجاوزت طلبات الكتتاب عدد  .5

25-May-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  4/6إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
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شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه-)ش.م.ك( عامة

71953

زيادة رأس المال من  9,000,000.000 الي 30,000,000.000  بقيمة 21,000,000.000

09/05/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

25/05/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

بتاريخ :           محضر جمعية عمومية غير عادية

السهم المطروحة للكتتاب يتم تخصيصها للمكتتبين بالطريقة التي يحددها مجلس الدارة وفي حالة عدم إكتتاب المساهمين في كامل السهم 

المطروحة للكتتاب، يتم طرح فائض السهم للكتتاب العام او مساهمين جدد. 

الموافقة على انه في جميع الحوال التي ل يتم فيها الكتتاب في كامل السهم الجديدة يتم التصرف في السهم غير المكتتب فيها طبقا لحكام  .6

القانون.

الموافقة على تفويض مجلس الدارة في إستدعاء زيادة رأس المال وتحديد كافة الضوابط وشروط وقواعد الكتتاب والتصرف في كسور  .7

السهم إن وجدت، مع مراعاة أحكام القانون رقم 7/2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الوراق المالية وتعديلته ولئحته التنفيذية.

الموافقة على تفويض مجلس الدارة في تأكيد تاريخ الستدعاء أو تغييره، ووقف وإغلق باب الكتتاب قبل التاريخ المحدد للنتهاء في  .8

حال تمت تغطية كامل الكتتاب قبل ذلك التاريخ.

ثانيا :  الموافقة على  تعديل المادة ) 6 ( من عقد التأسيس والمادة )5 ( من النظام الساسي:

نص المادة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر و المدفوع بمبلغ 9,000,000 د.ك ) فقط تسعة مليين دينار كويتي( موزعة على 

90,000,000 سهم ) تسعون مليون سهم ( وجميع السهم نقدية.

25-May-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  5/6إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
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شركة مساهمة عامة

إسم الشركة و نوعها:           

الكيان القانوني        :           

رقم القيد في السجل التجاري:           

الشركه الوطنيه الستهلكيه القابضه-)ش.م.ك( عامة

71953

زيادة رأس المال من  9,000,000.000 الي 30,000,000.000  بقيمة 21,000,000.000

09/05/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري             بناء علي 

محضر 
تم الموافقة علي التي :

25/05/2022الكويت في :

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

بتاريخ :           محضر جمعية عمومية غير عادية

نص المادة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المصرح به و المصدر بمبلغ 30,000,000 د.ك ) فقط ثلثون مليون دينار كويتي( موزعة على 300,000,000 

سهم )ثلثمائة مليون سهم( قيمة كل سهم 100 فلس وجميع السهم نقدية. وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 9,000,000 د.ك ) فقط تسعة 

مليين دينار كويتي( موزعة على 90,000,000 سهم ) تسعون مليون سهم ( وجميع السهم نقدية.

- ملحظة - لم يتم الكتتاب بأسهم الزيادة حتى تاريخه ويعدل القيد لحقا لما يسفر عنه الكتتاب

25-May-2022 تاريخ الطباعة:  رقم الصفحة:  6/6إدارة السجل التجاري - وزارة التجارة و الصناعة

مستند الكتروني ل يحتاج  الي ختم او توقيع
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31/03/2022البيانات املالية كما في 
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31/12/2021البيانات املالية كما 
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31/12/2020البيانات املالية كما 
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 ( عامة )  .ش.م.ك  – الوطنية االستهالكية القابضة الشركة 
 وشركاتها التابعة
 دولـة الكويـت 

 
 البيانات المالية المجمعة 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 مـع

 الحسابات المستقل  تقرير مراقب 
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( عامة )  .ش.م.ك  – الوطنية االستهالكية القابضة الشركة 
 وشركاتها التابعة
 دولـة الكويـت 

 البيانات المالية المجمعة 
2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 مـع
 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

المحتويات 

تقرير مراقب الحسابات المستقل 
صفحة 

4 بيان المركز المالي المجمع 
5 بيان األرباح أو الخسائر المجمع

6بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
7 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

8 بيان التدفقات النقدية المجمع 

33 – 9إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 ني المحترم ني المساهمالسادة إلى 
( عامة )  .ش.م.ك  – الوطنية االستهالكية القابضة الشركة 

 دولـة الكويـت 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

 الرأي 

)عامة( "الشركة األم" وشركاتها التابعة "المجموعة"، والتي  ش.م.ك.  – لقد دققنا البيانات المالية المجمعة للشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل   ،، والبيانات المجمعة لألرباح أو الخسائر2020ديسمبر  31تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 

ما في ذلك اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة، ب 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 

31ة عادلة، من جميع النواحي المادية، المركز المالي المجمع للمجموعة كما في  برأينا، إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصور
 ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 2020ديسمبر 

الرأي  إبداءأساس 

لدولية للتدقيق. إن مسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم شرحها ضمن بند مسؤوليات مراقب الحسابات حول  لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير ا
عن المجلس  تدقيق البيانات المالية الوارد في تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات ميثاق األخالق للمحاسبين المهنيين الصادر  

المحاسبية، باإلضافة إلى المتطلبات األخالقية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت، كما قمنا    الدولي للمعايير األخالقية 
ية ومالئمة لتكون بااللتزام بمسؤولياتنا األخالقية األخرى بما يتوافق مع تلك المتطلبات والميثاق. إننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كاف

 .  رأينا إبداء أساسا في 

أمور التدقيق الهامة 

سنة الحالية.  إن أمور التدقيق الهامة، حسب تقديراتنا المهنية، هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة لل
ا ال نبدي  ولقد تم استعراض تلك األمور ضمن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل، وفي التوصل إلى رأينا المهني حولها، وأنن 

 قمنا بتحديد األمر المبين أدناه كأمر تدقيق هام: رأيا منفصال حول تلك األمور.  

(، هي من أمور التدقيق الهامة ألنها تتضمن آراء وأحكاماً  3تقييم المباني المصنفة ضمن بند "الممتلكات والعقارات والمعدات" إيضاح )  إن -
تقييم المباني كأمر هام.   باعتبارمهمة وتمثل جزءاً هاماً من إجمالي موجودات المجموعة، والذي يعتمد بشكل كبير على التقديرات، لذلك قمنا  

ن سياسة المجموعة المتبعة هي أن يتم تقييم المباني من قبل مقيميين مرخص لهم بالتقييم. إن هذه التقييمات من ضمن تقييمات أخرى تتم  إ
السوق ومخاطر المطورين والمعامالت التاريخية. لغرض تقدير القيمة    افتراضاتمثل تقدير القيمة السوقية، ومعرفة    االفتراضاتعلى أساس  

طبيعة واستخدام    االعتبارللمباني، قام المقيمون باستخدام تقنيات تقييم كطريقة معيار التكلفة المعدل ومقارنة المبيعات، مع األخذ بعين  العادلة  
هذه   المجمعة حول  المالية  البيانات  في  اإلفصاح  كفاية  ومدى  لهم،  المرخص  المقيميين  قبل  من  التقييم  تقارير  بمراجعة  قمنا  لقد  المباني. 

 قييمات. الت 

معلومات أخرى 

ق بتدقيقنا  أن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى المرتبطة بها، كما أننا ال نعبر عن أية تأكيدات حولها. فيما يتعل
نأخذ في االعتبار فيما أذا كانت المعلومات األخرى  ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة تلك المعلومات األخرى، وللقيام بذلك، فأننا  المجمعة  للبيانات المالية

تتضمن غير متناسقة بشكل مادي مع البيانات المالية المجمعة أو المعلومات التي حصلنا عليها من خالل التدقيق، أو بطريقة أخرى، إذا ما كانت  
 مات األخرى، فإننا مطالبون بإظهار ذاك ضمن تقريرنا. أخطاء مادية. هذا وإذا ما تبين من خالل عملنا أن هناك أخطاء مادية في تلك المعلو
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مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة

المالية، وعن نظام  إن اإلدارة هي الجهة المسؤولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير  
االحتيال   الرقابة الداخلي الذي تراه مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة، بحيث ال تتضمن أية أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن

 أو الخطأ. 

المجموعة على تحقيق االستمرارية واإلفصاح عند الحاجة  وإلعداد تلك البيانات المالية المجمعة، تكون إدارة الشركة األم مسؤولة عن تقييم قدرة  
أو إيقاف أنشطتها  األم  عن األمور المتعلقة بتحقيق تلك االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم يكن بنية اإلدارة تصفية الشركة 

 أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق ذلك. 

هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.  إن المسؤولين عن الحوكمة 

 مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

الخطأ،  إن هدفنا هو الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ككل، خالية من أخطاء مادية، سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو  
ذة  دار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى، ولكنها ال تضمن بأن مهمة التدقيق المنفوإص

معة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، سوف تقوم دائما بكشف األخطاء المادية في حالة وجودها. إن األخطاء وسواء كانت منفردة أو مجت 
ناء على  والتي يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدم والمتخذة ب 

 ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة. 

التقديرات المهنية واالحتفاظ بمستوى من الشك المهني طيلة أعمال التدقيق،  وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة  
 كما أننا نقوم بالتالي:

إجراءات   وتنفيذ  وتصميم  الخطأ،  أو  االحتيال  عن  ناتجة   كانت  سواء  المجمعة،  المالية  البيانات  في  المادية  األخطاء   مخاطر  وتقييم  تحديد •
عدم   مخاطر  إن.  رأينا  إلبداء  أساسا  لنا  لتوفر  والمالئمة  الكافية  التدقيق  أدلة  على  والحصول   مخاطر،ال  تلك  مع  تتجاوب  التي  المالئمة  التدقيق
تزوير،  أو   تواطؤ،   يشمل   قد   االحتيال  أن  حيث   الخطأ،  عن  الناتجة   المخاطر   تلك   من  أعلى   تعتبر  االحتيال   عن   الناتجة   المادية   األخطاء   اكتشاف

 . الداخلية الرقابة  إلجراءات تجاوز أو خاطئ  عرض أو  مقصودة، حذوفات أو

لغرض   ليس  ولكن  الظروف،  حسب  المالئمة  التدقيق  إجراءات  تصميم  لغرض  بالتدقيق  عالقة  لها  التي  الداخلية  الرقابة  إجراءات  استيعاب •
 . للمجموعة الداخلية  الرقابة إجراءات  فعالية  حول  الرأي  إبداء

. المجموعة   إدارة   قبل   من  والمعدة  بها  المتعلقة   واإليضاحات   المطبقة  المحاسبية  التقديرات   ومعقولية   المتبعة  المحاسبية   السياسات   مالءمة  تقييم •

سوف   عليها،  حصلنا   التي   التدقيق   أدلة   على   وبناء  االستمرارية،   مبدأ  تحقيق   في   المحاسبية   لألسس   اإلدارة  استخدام   مالءمة   حول   االستنتاج •
تحقيق   على   المجموعة  قدرة  حول   جوهرية   شكوك   وجود   إلى  تشير  قد  ظروف  أو   بأحداث  ومرتبط   جوهري   تأكد  عدم   هناك  كان   إذا  فيما   نقرر

اإليضاحات   إلى   الحسابات   مراقب   تقرير  ضمن   االنتباه  نلفت   أن   علينا  فإن  جوهري،  تأكد  عدم   وجود   إلى   توصلنا  ما  وإذا   االستمرارية،
 تعتمد  سوف  استنتاجاتنا إن . رأينا  لتعديل  مالئمة،  غير اإليضاحات  تلك كانت  إذا  ما  حالة   في  أو  المجمعة، المالية  البيانات  ضمن  بها المتعلقة
عدم  إلى تؤدي  قد  مستقبلية ظروف  أو  أحداث  هناك يكون  قد  فإنه ذلك،  ومع التدقيق، تقرير تاريخ حتى عليها حصلنا التي التدقيق  أدلة  على
 . االستمرارية تحقيق على المجموعة  قدرة

البيانات   تلك  كانت   إذا   وفيما   اإليضاحات،  ذلك   في   بما   والفحوى،  والتنظيم   العرض   ناحية   من  المجمعة   المالية   للبيانات  العام   اإلطار   تقييم •
 . عادل بشكل الشامل العرض يحقق بشكل بها المتعلقة واألحداث   المعامالت تعكس  المجمعة  المالية

على دليل تدقيق كافي ومالئم فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمجموعة أو أنشطة األعمال من خالل المجموعة بغرض إبداء الرأي    الحصول •
حول البيانات المالية المجمعة. أننا مسؤولون عن التوجيه، اإلشراف واألداء على تدقيق حسابات المجموعة. كما أننا مسؤولون بشكل منفرد

 رأينا حول التدقيق.  فيما يتعلق ب 
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ذلك  إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحكومة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في  
 أية أوجه قصور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق. 

األمور  قمنا بتزويد المسؤولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات أخالقية المهنة المتعلقة باالستقاللية، وتزويدهم بكافة ارتباطاتنا وكما  
 األخرى التي قد تشير إلى وجود شكوك في استقالليتنا، أو حيثما وجدت، والحماية منها. 

ولين عن الحوكمة، تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها األهمية الكبرى في تدقيق  ومن بين األمور التي تم التواصل بها مع المسؤ 
التدقيق ما   البيانات المالية المجمعة للفترة الحالية وتم اعتبارها بذلك، من أمور التدقيق الهامة، ولقد قمنا باإلفصاح عن تلك األمور ضمن تقرير

محلية تحد من اإلفصاح عن أمر معين، أو في حاالت نادرة جدا، قررنا عدم اإلفصاح عنها ضمن تقريرنا تجنبا  لم تكن القوانين أو التشريعات ال
 لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة اإلفصاح عنها والتي قد تطغي على المصلحة العامة. 

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى 

مع ما هو  برأينا كذلك، أن الشركة األم تمسك حسابات منتظمة، وأن البيانات المالية المجمعة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة للشركة األم متفقة  
مالية المجمعة  وارد في دفاتر الشركة األم. وأننا قد حصلنا على المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألداء مهام التدقيق، وأن البيانات ال

والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة   2016لسنة  1تتضمن ما نص عليه قانون الشركات رقم 
ل السنة المنتهية  األم والتعديالت الالحقة عليهما، وأن الجرد أجري وفقا لألصول المرعية، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا لم تقع خال

والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما أو لعقد التأسيس    2016لسنة    1مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم    2020ديسمبر    31في  
انعقاد  عدا عدم  فيما  ،  والنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة عليهما على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة األم أو مركزها المالي

 (. 22)إيضاح   2019ديسمبر  31المنتهية في   للسنة  األم  الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة 

في شأن هيئة   2010لسنة    7للقانون رقم    2020ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في    برأينا كذلك، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية
، على وجه يؤثر مادياً في المركز المالي للشركة األم أو نتائج والتعديالت الالحقة عليهماأسواق المال وتنظيم األوراق المالية والئحته التنفيذية 

 .أعمالها

 دولـة الكويـت
2021 مارس 31

 نايف مساعد البزيع
91فئة أ رقم  مراقب حسابات مرخص 

RSM  البزيع وشركاهم 
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وشركاتها التابعة   (عامة )  .ش.م.ك   –الوطنية االستهالكية القابضة الشركة 
 المجمع   األرباح أو الخسائر بيان 

 2020ديسمبر   31المنتهية في  للسنة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20202019إيضاح

العمليات المستمرة: 
1,304,026 1,088,467  مبيعاتال

( 1,187,995)( 960,734)17 تكلفة المبيعات

116,031 127,733  مجمل الربح 

( 457,459)( 632,332)18 مصاريف عمومية وإدارية 
( 105,143)( 74,173)19 مصاريف بيع وتسويق 

( 31,337)( 37,010)3 استهالك

( 477,908)( 615,782)خسارة العمليات المستمرة 

-( 155,929)28،  3 خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات وعقارات ومعدات 
-( 73,629)28،  9 مخصص خسائر ائتمان متوقعة 
-( 43,098)28 خسائر انخفاض في قيمة الشهرة 

-( 71,536) ممتلكات وعقارات ومعدات خسائر بيع 
-( 10,511)7 مخصص مخزون بطيء الحركة 

37,311 ( 269,536)20 أرباح االستثمارات  )خسائر(  صافي
28,464 30,809  جل بنكية قصيرة األوكاالت استثمار وودائع عوائد 

( 5,581)( 4,192)4 مصاريف تمويلية 
( 10,179)1,547  فروقات عملة أجنبية  ( خسائرأرباح ) 

47,352 32,609  إيرادات أخرى 

من العمليات المستمرة قبل العمليات غير المستمرة   السنة خسارة 
( 380,541)( 1,179,248) وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة 

 العمليات غير المستمرة: 
403,422 467,955 5من العمليات غير المستمرة السنةربح 

قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية   السنة)خسارة( ربح 
22,881 ( 711,293) وحصة الزكاة 

( 893)-ضريبة دعم العمالة الوطنية 
( 357)- حصة الزكاة 

21,631 ( 711,293) ربح السنة )خسارة( 

 الخاص بـ: 
18,294 ( 713,921) مساهمي الشركة األم 

3,337 2,628 الحصص غير المسيطرة 

21,631 ( 711,293) ربح السنة )خسارة( 

فلس فلس  السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم)ربحية( خسارة  

( 4.28)( 13.13)21 خسارة السهم األساسية من العمليات المستمرة  
215.204.48 المستمرة غير  من العملياتربحية السهم األساسية 

0.20( 7.93)21بمساهمي الشركة األم  )خسارة( ربحية السهم األساسية الخاصة

البيانات المالية المجمعة( تشكل جزءاً من 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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)عامة( وشركاتها التابعة   .ش.م.ك   –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع  

 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20202019

21,631 ( 711,293)السنة ربح )خسارة( 

 )الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر: 
ر أو الخسائ بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى األرباح 

10,990 ( 22,231) فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية

10,990 ( 22,231)الدخل الشامل اآلخر للسنة )الخسارة الشاملة األخرى( 

32,621 ( 733,524) الدخل الشامل للسنة ( الخسارة الشاملة)مجموع  

 الخاص بــ: 
29,273 ( 736,152) مساهمي الشركة األم 

3,348 2,628  الحصص غير المسيطرة 

32,621 ( 733,524)الدخل الشامل للسنة ( الخسارة الشاملة)مجموع  

( تشكل جزءاً من البيانات المالية المجمعة 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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التابعةوشركاتها  (عامة) .ش.م.ك –الوطنية االستهالكية القابضة الشركة 
 المجمع الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2020ديسمبر  31 فيالمنتهية  للسنة
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

رأس المال 
احتياطي  
إجباري 

احتياطي ترجمة  
عمالت أجنبية 

فائض إعادة تقييم
المجموع الجزئي متراكمة خسائر ( 5)إيضاح 

الحصص 
غير المسيطرة 

مجموع 
حقوق الملكية 

8,119,755 28,219 8,091,536 ( 2,130,288)557,410 ( 3,331)9,000,000667,745 2019يناير  1الرصيد في 
21,631 3,337 18,294 18,294 ---- ربح السنة 

10,990 11 10,979 --10,979 -- للسنة  الدخل الشامل اآلخر

32,621 3,348 29,273 18,294 -10,979 -- مجموع الدخل الشامل للسنة 
( 10,600)( 10,600)------ توزيعات للحصص غير المسيطرة 

---30,966 ( 30,966)--- إطفاء فائض إعادة تقييم 

8,141,776 20,967 8,120,809 ( 2,081,028)526,444 7,648 667,745 9,000,000 2019ديسمبر  31الرصيد في 
( 711,293)2,628 ( 713,921)( 713,921)---- ربح السنة )خسارة( 
( 22,231)-( 22,231)--( 22,231)-- للسنة  ى خراأل  ة الشاملالخسارة 

( 733,524)2,628 ( 736,152)( 713,921)-( 22,231)--الدخل الشامل للسنة )الخسارة الشاملة( مجموع  
---5,163 ( 5,163)--- إطفاء فائض إعادة تقييم 
28,343 ( 18,218)46,561 567,842 ( 521,281)--- أثر استبعاد شركة تابعة 

7,436,595 5,377 7,431,218 ( 2,221,944)-( 14,583)667,745 9,000,000 2020ديسمبر  31الرصيد في 

( تشكل جزءاً من البيانات المالية المجمعة 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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وشركاتها التابعة (عامة) .ش.م.ك –الوطنية االستهالكية القابضة الشركة 
 المجمع بيان التدفقات النقدية

 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20202019

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
( 380,541)( 1,179,248) من العمليات المستمرة  السنة خسارة 
403,422 467,955  من العمليات غير المستمرة السنةربح 

22,881 ( 711,293)قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ربح السنة )خسارة( 

 التسويات: 
176,954 98,472  استهالك وإطفاء 

( 6,980)73,629  مخصص خسائر ائتمان متوقعة 
23,141 10,511  مخصص مخزون بطيء الحركة 
50,515 169,443  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

-43,098  خسائر انخفاض في قيمة الشهرة 
-155,929 خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات وعقارات ومعدات 

-71,536  بيع ممتلكات وعقارات ومعدات  خسائر
( 28,464)( 30,809) جل بنكية قصيرة األوكاالت استثمار وودائع عوائد 

8,218 4,192  مصاريف تمويلية 
( 37,311)269,536  االستثمارات ( أرباح خسائر )صافي  

 154,244 208,954
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

389,140 402,576  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
-4,520  صافي الحركة على أطراف ذات صلة 

171,415 57,582  مخزون 
( 475,719)( 111,047) أخرى دائنون وأرصدة دائنة 

293,790 507,875  العمليات التشغيلية التدفقات النقدية الناتجة من 

( 300)- حصة الزكاة المدفوعة 
( 29,122)( 244,808) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

264,368 263,067 األنشطة التشغيلية  الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 
( 34,139)( 18,733) شراء ممتلكات وعقارات ومعدات 

-52,373  المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات 
-2,358,712  المحصل من بيع شركة تابعة 

45,298 - توزيعات نقدية مستلمة 
26,776 24,201 مستلمة  جل بنكية قصيرة األوكاالت استثمار وودائع عوائد 

37,935 2,416,553  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 
( 24,768)( 12,053) لتزامات عقود اإليجار المدفوع ال
( 177,452)- الحركة على قرض ألجل صافي 

( 10,600)- توزيعات مدفوعة للحصص غير المسيطرة 

( 212,820)( 12,053)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

89,483 2,667,567  صافي الزيادة في نقد ونقد معادل 
( 831,240)-( 5)إيضاح   بالعمليات غير المستمرة نقد ونقد معادل متعلق

2,015,528 1,273,771  نقد ونقد معادل في بداية السنة 

1,273,771 3,941,338  ( 10نقد ونقد معادل في نهاية السنة )إيضاح 

( تشكل جزءاً من البيانات المالية المجمعة 29( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

تأسيس ونشاط الشركة األم  -1
ش.م.ك. )عامة( "الشركة األم" )والمعروفة سابقا باسم الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية(    –إن الشركة الوطنية االستهالكية القابضة  

،  1996سبتمبر    5وجب المرسوم األميري الصادر في  تأسيس الشركة بمهي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في دولة الكويت. تم  
/1025في دولة الكويت تحت رقم    –ي  إدارة التوثيق والتسجيل العقار  –وعقد تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة موثق لدى وزارة العدل  

. 2019 نوفمبر 3جل التجاري بتاريخ ، وتعديالته الالحقة وآخرها ما تم التأشير عليه بالس1996يونيو  5بتاريخ  1جلد 

الكويت.    بورصةإن الشركة األم مدرجة في 

 إن األغراض الرئيسية التي تأسست الشركة األم من أجلها هي كما يلي: 
تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو   -

 االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإداراتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. 
وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال  لدى الغير    وكفالتهاإقراض الشركات التي تملك فيها أسهما   -

 % على األقل. 20الشركة المقترضة عن 
الملكية   - بذلك  تملك حقوق  تتعلق  أية حقوق أخرى  أو  أو رسوم صناعية  تجارية صناعية  براءات اختراع أو عالمات  الصناعية من 

 وتأجيرها لشركات أخرى الستغاللها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
 في حدود المسموح به وفقا للقانون.   تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها  -
 المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. استغالل الفوائض  -
 ".  اإلسالمية  الشريعة   ألحكام وفقا  نشاطها  األم  الشركة  تمارس" -

 . 1997ديسمبر  21بتاريخ   71953إن الشركة األم مسجلة في السجل التجاري تحت رقم 

، دولة الكويت. 13038الصفاة، الرمز البريدي  3767الشركة األم البريدي المسجل هو: ص. ب. إن عنوان 

خاضعة للموافقة    وهي .  2021  مارس   31تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  
ت  عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم. إن الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة األم لديها صالحية تعديل تلك البيانا

 . إصدارهاالمالية المجمعة بعد 

السياسات المحاسبية الهامة  -2
 : سس اإلعدادأ -أ

وتتلخص    ،للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةتم إعداد البيانات المالية المجمعة  
 السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي: 

بالدينار المالية  البيانات عرض يتم  التكلفة مبدأ  أساس  على إعدادها ويتم الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة األم المجمعة 
 ها جادرإ تم  تيوال ،والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المباني ،نتفاعاالحق  أراض   عدا . فيماالتاريخية
العادلة هي المبلغ  تستند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل السلع والخدمات. إن القيمة    العادلة. بقيمتها

 المستلم عن بيع األصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس. 

وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إجراء بعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات    المجمعة   إن إعداد البيانات المالية 
. لقد تم اإلفصاح عن اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة في إيضاح  للمجموعةفي عملية تطبيق السياسات المحاسبية  

للسنة  المجمعة للمجموعة   ت غير المؤكدة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية (. إن المصادر الرئيسية للتقديرات-    (2رقم
وذلك وفقا لما هو مبين في    المجموعة على    19ستثناء تأثير تفشي جائحة فيروس كوفيد  ا، ب 2019ديسمبر    31ة المنتهية في  المالي 

 (. 28إيضاح )

 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة 
 والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة الحالية   المعايير

 الناتجة التغيرات باستثناء السابقة  السنة  في  المطبقة لتلك مماثلةالمجمعة المستخدمة في إعداد البيانات المالية  المحاسبية السياسات  نإ
للمعـايير   بعض  تطبيق  عن الجديدة والمعدلة  المالية كمـا المعايير  للتقارير  وبيانها   بالمجموعة المتعلقة    2020 يناير  1 في  الدولية 

 كالتالي:

 تعريف األعمال  – ( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت على 
المالية رقم ) للتقارير  الدولي  المعيار  تعريف األعمال )تعديالت على  أ،  3التعديالت في  تغييرات على ملحق  المصطلحات (( هي 
 ( فقط، وبيانها كما يلي:3الُمعرفة، وإرشادات التطبيق واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ا • اعتبار  يتم  لكي  أنه  التعديل  ُمدَخل وعملية  يوضح  األقل  تتضمن على  أن  يجب  المستحوذ عليها كأعمال  ألنشطة والموجودات 
 موضوعية تسهمان معاً بشكل جوهري في القدرة على اإلنتاج. 

تضييق تعريفات األعمال واإلنتاج من خالل التركيز على البضائع والخدمات المقدمة للعمالء، وإزالة اإلشارة إلى القدرة على   •
 اليف. تخفيض التك

 ستحواذ على عملية موضوعية. إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كان قد تم اال  •

 ومواصلة اإلنتاج.  مفقودةالتقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي ُمدخالت أو عمليات  إزالة •

إضافة َخيار اختبار تركيز الذي يسمح بإجراء تقييم مبسط لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ال   •
.  األعمالتمثل 
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

ت أعاله على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية األولى التي تبدأ  تسري التعديال
 . 2020يناير  1 في أو بعد

(  7للتقارير المالية رقم )( والمعيار الدولي  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم )  –(  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 "إصالح معدل الفائدة" 

( "األدوات المالية: االعتراف والقياس"  39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
الح معدل الفائدة. تتأثر عالقة التحوط  توفر عدًدا من التخفيفات، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإص

إذا أدى اإلصالح إلى حالة من عدم التأكد بشأن توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية على أساس البند المغطى بالتحوط أو أداة التحوط.  
 ات تحوط من معدل الفائدة. حيث ال يوجد لديها أي عالق  مجموعة لل المجمعة لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية

 "تعريف األهمية النسبية".  – ( 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
توفر تلك التعديالت تعريفًا جديًدا لألهمية النسبية التي تنص على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  
يؤثر حذفها أو تحريفها أو إخفائها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية لألغراض العامة استناداً إلى  
تلك البيانات المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة محددة". توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو تأثير 

ات، سواء بشكل فردي أو باإلضافة إلى معلومات أخرى في سياق البيانات المالية. يعتبر التحريف في المعلومات جوهريًا إذا  المعلوم
تأثير على   كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون. لم يكن لهذه التعديالت أي 

 . المجموعة ما ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير مستقبلي على ، كالمجمعة البيانات المالية

 2018مارس  29إطار المفاهيم للتقارير المالية الصادرة في 
إن إطار المفاهيم ليس معياًرا، وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. إن الغرض من إطار  

م هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية على تطوير  المفاهي 
سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار ساري قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر  

بناًء على إطار المفاهيم. يتضمن إطار المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة  ذلك على الكيانات التي طور  ت سياساتها المحاسبية 
والتعاريف المحدثة ومعايير اإلعتراف بالموجودات واإللتزامات ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 .للمجموعة المجمعة  البيانات المالية

 COVID -19 امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ  -"التأجير"   16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
الدولي    اري على المع  لي تعد"COVID -19   تتعلق بـ  ري تأج  ازاتي امت   ةي المحاسبة الدول  ريي ، أصدر مجلس معا2020  و ي ما  28في  
ري الدولي للتقار  اري اإلرشاد الوارد في المع  قي من تطب   ني إعفاء المستأجر  التي ". تقدم هذه التعدري ( عقود التأج16رقم )  ةي المال  ري للتقار
 COVID -19 مباشر لجائحة  ري كتأث   ري التأج  ازاتي الناتجة عن امت   ري على عقد التأج  التي المحاسبة عن التعد  بشأن(  16رقم )   ةي المال

ل ي من المؤجر تمثل تعد COVID -19 المتعلقة بـ  ري التأج  ازاتي ما إذا كانت امت   ميي عدم تق  اري للمستأجر اخت   جوزي وكمبرر عملي،  
ازات ي امت   جةي نت   ري في مدفوعات عقد التأج  ريي بالمحاسبة عن أي تغ  اري هذا االخت   أخذي المستأجر الذي    قومي . وبالتالي  ر ي في عقد التأج

ذلك   مثل ي (، إذا لم 16رقم ) ة ي المال ري الدولي للتقار اري وفقاً للمع ريي المحاسبة عن التغ قة ي بنفس طر COVID -19 المتعلقة بـ ري التأج
 .ري في عقد التأج الً ي تعد ريي التغ

المبكر. إن تأثير ذلك   قي السماح بالتطب   تمي ، كما  2020  وي ون ي   1التي تبدأ في أو بعد    ةي السنو  ةي على الفترات المال  التي التعد  قي تطب   تمي 
 (. 28إيضاح (تم اإلفصاح عنه في   للمجموعة  المجمعة التعديل على البيانات المالية

. لم  للمجموعةالمجمعة ولكن ليس لها أثر على البيانات المالية   2020بعض التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في    تنطبق
 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد. المجموعة تقم 

 الصادرة وغير جارية التأثير والتعديالت المعايير  
وغير   الصادرة  الجديدة  والتعديالتالمعايير    تطبيقب المجموعة  لم تقم  المجمعة  على إصدار البيانات المالية    الموافقةفي تاريخ    كما

 : التأثير جارية

 ( 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) -الرجوع إلى إطار المفاهيم 
( "تجميع األعمال"  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )2020في مايو  

،  1989لمفاهيم. تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض البيانات المالية الصادر في عام  إشارة إلى إطار ا  -
 دون تغيير متطلباته بشكل كبير. 2018مارس   29باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  

( لتجنب األرباح أو الخسائر المحتملة في  3يار الدولي للتقارير المالية رقم )أضاف مجلس المعايير أيضاً استثناًء لمبدأ االعتراف بالمع
( أو لجنة  37"اليوم الثاني" والتي تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. والضرائب"" الرسوم (21)تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

( للموجودات المحتملة التي  3في الوقت نفسه، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد البيانات المالية وعرضها. 

ليس من المتوقع أن يكون    وتطبق بأثر مستقبلي.   2022يناير    1عول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  إن تلك التعديالت سارية المف
  .المجموعة لتلك التعديالت تأثير مادي على 
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 ""الممتلكات والعقارات والمعدات: العوائد ما قبل قصد االستخدام – ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
"الممتلكات والعقارات    –(  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2020في مايو  
العوائد ما قبل قصد االستخدام"، والذي يحظر على المنشآت الخصم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات،    -والمعدات 

نتجة أثناء إيصالها إلى موقع التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة. وبدالً من  أي عائدات من بيع تلك البنود الم
 المجمع.  ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف تجهيزها في األرباح أو الخسائر 

ب  تبدأ في أو  ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود    2022يناير    1عد  إن هذا التعديل ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي 
الممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضة، عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.  

 .المجموعةليس من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير مادي على 

2020 -  2018السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية التحسينات 
 : 2020 –  2018فيما يلي ملخص للتعديالت من دورة التحسينات السنوية 

 "٪( إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 10"الرسوم في اختبار ) –(  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
ي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفاً جوهرياً  يوضح هذا التعديل الرسوم الت 

عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم  
المقرض نيابة عن اآلخر. تقوم المنشأة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم  المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو  

 .تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل بشكل أولي

المجموعة مع السماح بالتطبيق المبكر. ستطبق    2022اير  ين   1إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
تعديل  هذه التعديالت على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة ال

 . المجموعةبشكل أولي. ليس من المتوقع أن يكون لتلك التعديالت تأثير مادي على 

 ""تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  – ( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
(  1من معيار المحاسبة الدولي رقم ) 76إلى  69، تعديالت على الفقرات من 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 
 :داولة أو غير متداولة. توضح التعديالتلتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها مت 

 .المقصود بالحق في تأجيل التسوية •
 .أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية الفترة المالية •
 .أن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل •
 .ل للتحويل هي نفسها أداة الملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفهاأنه فقط إذا كانت المشتقات المتضمنة في االلتزام القاب  •

المجموعة ويجب تطبيقها بأثر رجعي. تقوم    2023يناير    1إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 . حاليًا بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية 

 :التجميع أسس  - ب
التالية:  التابعة ( والشركات عامة ش.م.ك. ) -  القابضة  االستهالكيةشركة الوطنية ل ل المالية البياناتالمجمعة  المالية البيانات تتضمن

نسبة الملكية % 

20202019األنشطة الرئيسية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة 

ــركة الوطنية البرونزية العقارية   ناصــر   –الش
 ذ.م.م. -العصيمي وشريكته  

تجارة عامة  دولة الكويت 
% 99% 99ومقاوالت 

% 99-  إنتاج محارم الورق   دولة الكويت   (5)إيضاح  ذ.م.م.    –الشركة الوطنية للمنتجات الورقية  

ذ.م.م.  –للكرتون  الشركة السعودية الكويتية
المملكة  

العربية السعودية 
تصنيع منتجات  
% 100% 100الكرتون والورق 

ذ.م.م.    –شركة ركن الوطنية للمنتجات الورقية  
المملكة  

% 99% 99إنتاج محارم الورق العربية السعودية 

: األم . وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األمإن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة 

 .فيهاذات سلطة على الشركة المستثمر  •

 . فيهاعوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر  في أو لديها حقوق  للخسارة،قابلة للتعرض  •

 . فيهاسلطتها في التأثير على عوائد الشركة المستثمر   استخداملديها القدرة على  •

تقوم الشركة األم بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا أشارت الحقائق والظروف بأنه هناك تغييرات على واحد  
 . أعالهأو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المبينة 
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فانه يكون لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها    فيها،عند تملك المجموعة لنسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت بالشركة المستثمر  
. تأخذ  جانبهاالقدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من    إلعطائهاعندما تكون حقوق التصويت لها كافية  

المستثمر فيها إلعطاء    الشركةيع الحقائق والظروف ذات الصلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصويت في  جم  المجموعة
 السلطة عليها، بما في ذلك: 

 . باآلخرينمدى توزيع حقوق التصويت الخاصة   إلىحقوق تصويت المجموعة نسبة  •

 . األخرىوأصحاب األصوات األخرى أو األطراف  الشركة، حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها  •

 . أخرىالحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية  •

بما    القرارات،  اتخاذعلى توجيه األنشطة ذات الصلة عند   األمأية حقائق وظروف إضافية تشير إلى مدى القدرة المالية للشركة   •
 ات السابقـة للمساهمين. ذلك أنماط التصويت في االجتماع في

.الفعلية  السيطرة زوال تاريخ وحتى الفعلية السيطرة بدء تاريخ من التابعة للشركات المالية البيانات المجمعة المالية البيانات تتضمن
اإليرادات والمصاريف للشركة التابعة التي تم شراءها أو استبعادها خالل السنة ضمن بيان األرباح أو الخسائر    إدراج يتم    تحديدا،و

على السيطرة وحتى تاريخ زوال سيطرة الشركة األم على الشركة    األموالدخل الشامل اآلخر المجمع من تاريخ حصول الشركة  
 والخسائر  المتبادلة األرباح فيها بما بالكامل،الشركات   بين المتبادلة  والمعامالت صدةاألر جميع  استبعاد يتم التجميع، التابعة. عند
 األخرى  ولألحداث  المتماثلة للمعامالت  موحدة  محاسبية  سياسات  باستخدام  المجمعة  المالية  البيانات إعداد  يتم.  المحققة غير واألرباح 

   .متشابهة ظروف  في تتم التي

بيان   .المجموعة ملكية حقوق من مستقل بند في المجمعة التابعة الشركات موجودات صافي من المسيطرة  غير الحصص إظهار يتم
وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى إن   المجمع  الخسائر  أو   األرباح

 نتج عن ذلك قيد عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة  

لغ  . يتم تعديل المباالملكيةيتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيطرة كمعاملة ضمن حقوق  
. إن أية  التابعةالدفترية لحصص ملكية المجموعة والحصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات  

بها مباشرة في حقوق   االعتراففروقات بين الرصيد المعدل للحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصل يتم 
 فإنها تقوم باآلتي:   تابعة،. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة األمشركة ال بمساهميالمـلكية الخاصة 

 . التابعة الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة  استبعاد •

 . المسيطرةالقيمة الدفترية للحصص غير  استبعاد •

 . الملكيةفروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق  استبعاد •

 . المستلمإدراج القيمة العادلة للمقابل  •

 . به إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ  •

 . الخسائرإدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو  •

الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أواألرباح المرحلة  إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخل   •
 طبقا لما يلزم لهذه البنود. 

 تصنيفات الجزء المتداول وغير المتداول:  - ج
استناداً إلى تصنيف المتداول / غير المتداول.  المجمع الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي  المجموعةتعرض 

 تعتبر الموجودات متداولة إذا: 

 بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية، أو  المجموعة كانت من المتوقع تحققها أو تنوى  •

 كانت محتفظ به لغرض المتاجرة، أو •

 ، أو المجمع مركز الماليكانت من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيان ال •

كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يستخدم لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد تاريخ بيان المركز  •
 . المجمع المالي

كافة الموجودات األخرى كـموجودات غير متداولة.  المجموعةتصنف 

 تعتبر المطلوبات متداولة إذا: 

 كان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية، أو  •

 محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة، أو  •

 أو  ،المجمع الماليكان من المتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيان المركز  •

. المجمع الماليال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد تاريخ بيان المركز   •

كافة مطلوباتها األخرى كـمطلوبات غير متداولة.  المجموعةتصنف 
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 : األدوات المالية - د
تقوم المجموعة بتصنيف أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية. يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما  

 تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات.  

التعاقدية. إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخسائر  يتم تصنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية طبقا لمضمون االتفاقية  
التي تتعلق باألداة المالية المصنفة كمطلوبات تدرج كمصروف أو إيراد. إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصنفة  

كون للمجموعة حق قانوني ملزم لتسديد  كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملكية. يتم إظهار األدوات المالية بالصافي عندما ي 
 .الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد

تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع النقد والنقد المعادل، المدينين، المستحق من طرف  
 .  التزامات عقود اإليجار و الدائنين ،صلة، الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  يذ

 المالية  الموجودات  (1
 تصنيف الموجودات المالية  (أ

لتحديد فئة تصنيف وقياس الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية، باستثناء 
خصائص    وكذلكبإدارة موجودات المجموعة    بالمجموعةأدوات الملكية والمشتقات، استناداً إلى نموذج األعمال الخاص  

 ألدوات مجتمعين.  التدفقات النقدية التعاقدية لتلك ا

 تقييم نموذج األعمال 
أهدافها،   لتحقيق  المالية  لموجوداتها  المجموعة  أفضل وسيلة إلدارة  يعكس  أعمالها وفق مستوى  نموذج  المجموعة  تحدد 
من   التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل  هو  الوحيد  المجموعة  هدف  كان  سواء  وهذا  التعاقدية.  النقدية  التدفقات  وتحقيق 
الموجودات أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وكذلك التدفقات النقدية من بيع الموجودات معا. وإذا لم تنطبق أي من  
هاتين الحالتين )كأن يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، فإن الموجودات المالية تصنف كجزء من نموذج  

من خالل األرباح أو الخسائر. ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة،  أعمال البيع وتقاس بالقيمة العادلة  
 ولكن على مستوى أعلى من المحفظة ككل. 

اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة    – تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة  
 فقط 

تحصيل التدفقات النقدية    أو لالحتفاظ بالموجودات لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية    األعمالنموذج    تحديدعندما يتم  
مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة    فيمثل  ت التعاقدية والبيع، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية ت 

بالقيمة العادلة    )"اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ  فقط والفائدة فقط"(. ألغراض هذا االختبار، يُعرف "أصل المبلغ" 
)على سبيل المثال، في حالة أن    المالية  الموجوداتوقد يتغير على مدى عمر    ،عند االعتراف المبدئي  المالية  موجوداتلل

للفائدة في أي ترتيب إقراض أساسي تتمثل   الجوهريةيمثل مدفوعات ألصل المبلغ أو إطفاء القسط/الخصم(. إن العناصر  
 ومخاطر االئتمان.   للنقودبصورة نموذجية في مراعاة القيمة الزمنية 

أي تغيير في نموذج األعمال المستخدم إلدارة تلك الموجودات. وتتم   حصولالمجموعة بإعادة التصنيف فقط في حال  تقوم
بدرجة    التغييرات  هذه  مثل  تكرارالتغيير. ومن غير المتوقع    حصول الالحقة ل  التقريرإعادة التصنيف اعتباراً من بداية فترة  

 كبيرة ولم تحدث خالل السنة. 

 االعتراف المبدئي 
الذي يتم فيه تسليم األصل للمجموعة أو شراؤه من قبل المجموعة.  يتم االعتراف بالموجودات    خوهو التاري تاريخ التسوية،  

المالية مبدئياً بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالت لكافة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 األرباح أو الخسائر. 

 إلغاء االعتراف 
االع إلغاء  من  يتم  النقدية  التدفقات  استالم  في  التعاقدية  الحقوق  تنتهي  عندما  جزئيا(  أو  )كليا  المالية  بالموجودات  تراف 

إحدى الموجودات المالية، أو عندما تحول المجموعة حقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، وذلك في  
 الحالتين التاليين: 

 أو   المجموعة،عوائد الخاصة بملكية الموجودات المالية من قبل إذا تم تحويل جميع المخاطر وال ( أ)
على   ( ب ) السيطرة  تحويل  تم  ولكن  بها،  االحتفاظ  أو  المالية  للموجودات  والعوائد  المخاطر  جميع  تحويل  يتم  ال  عندما 

ية بحدود  الموجودات المالية. عندما تحتفظ المجموعة بالسيطرة، فيجب عليها االستمرار في إدراج الموجودات المال
 نسبة مشاركتها فيها. 

 فئات قياس الموجودات المالية 
 المبدئي ضمن التصنيفات التالية:  االعترافالمجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند  تقوم

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة.  •

إلى    االعترافمع إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر عند إلغاء    ، بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر  مالية   موجودات  •
  .المجمعبيان األرباح أو الخسائر 
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: أدوات الدين بالتكلفة المطفأة  -1
 تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطين التاليين: 

 باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ  •

الشروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضمن بشكل أساسي مدفوعات   •
 المبلغ األصلي والفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.

تم قياسها بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة بخسائر  أدوات الدين التي  
في القيمة    واالنخفاضخسائر فروقات عملة أجنبية  وبإيرادات الفوائد وأرباح    االعترافانخفاض القيمة، إن وجدت. يتم  
األرباح والخسائر في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء  . يتم االعتراف ب المجمعفي بيان األرباح أو الخسائر 

 االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 

 طريقة العائد الفعلي و  المطفأة  التكلفة
الفترة ذات    طريقة  الفوائد على  إيرادات  الدين وتخصيص  المطفأة ألداة  التكلفة  الطريقة الحتساب  الفعلي هي  العائد 

الذي يقوم بخصم التحصيالت النقدية المستقبلية المقدرة )بما في   السعر الصلة. بشكل عام، فإن معدل العائد الفعلي هو 
تي تشكل جزءاً من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط  ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة ال

أو الخصومات األخرى( باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو حيثما ينطبق،  
موجودات المالية التي تم شراؤها  فترة أقصر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعتراف المبدئي. بالنسبة لل

النقدية   التدفقات  طريق خصم  ائتمانيا عن  المعدل  الفعلي  الفائدة  احتساب سعر  يتم  ائتماني،  الناشئة عن ضعف  أو 
االعتراف   عند  الدين  ألداة  المطفأة  التكلفة  إلى  لتصل  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  ذلك  في  بما  المقدرة،  المستقبلية 

 المبدئي.

ً   المبدئي  االعتراف  عند  المالية  الموجودات   قيمة   هي  المالية   للموجودات   المطفأة   التكلفة المستلمة   المبالغ  منها  مخصوما
 ومبلغ  المبدئي  المبلغ  بين  للفروقات  الفعلي  العائد  طريقة  باستخدام  التراكمي  اإلطفاء  إلى  باإلضافة  المبلغ  أصل  من

للموجودات   المطفأة  التكلفة  هي  المالية   للموجودات  اإلجمالية   الدفترية   القيمة   إن.  الخسائر  بمخصص  المعدلة  االستحقاق،
 . الخسائر لمخصص  التعديل قبل  المالية

.  صلة تصنف كأدوات دين بالتكلفة المطفأة  يذ  فالمستحق من طر و إن النقد والنقد المعادل، المدينين التجاريين

 النقد والنقد المعادل 
ولدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى البنوك واالستثمارات قصيرة  الصندوق  في النقد  في  المعادل  والنقد  النقد يتمثل
محددة   مبالغ إلى للتحويل والقابلةاإليداع   تاريخ من أقل أو  شهور 3 فترة خالل تستحق والتي السيولة  عالية األجل 
 .القيمة التغيرات في حيث  من  غير مادية تتعرض لمخاطر  والتي النقد من

 مدينون تجاريون 
تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي،   بضائع،يمثل المدينون المبالغ المستحقة من العمالء عن بيع  

ويتم االعتراف مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  
 ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة.  

ر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ  -2
هو   كما )  األخر  الشامل  الدخل   خالل  منالقياس بالتكلفة المطفأة أو    شروطيتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي  

 . على وجه التحديد:الخسائر أو  األرباح  خالل  من العادلة بالقيمةأعاله(  موضح

ما لم تقم المجموعة    الخسائر  أو  األرباح  خالل   من  العادلة   بالقيمةيتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية   •
هو  كما الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي )  األدوات ستثمار في  اال  بتصنيف
 أعاله(.  موضح

قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ال  شروط التكلفة المطفأة أو    ط شرو يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستوفي   •
تصنيف . باإلضافة إلى ذلك، قد يتم  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمةأعاله(    موضح  هو  كمااآلخر )

بالقيمة   أو   اآلخرلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  االتكلفة المطفأة أو شروط    شروط إما    ة توفي المسأدوات الدين  
جوهري يلغي أو يقلل بشكل    التصنيفإذا كان هذا    المبدئيعند االعتراف    الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة
أو المطلوبات   الموجودات "( الذي قد ينشأ من قياس يالقياس أو االعتراف )"عدم تطابق المحاسب  في   تطابق عدم 
العادلة   بالقيمةالمجموعة أي أدوات دين    تصنف على أسس مختلفة. لم    موالخسائر عليه  باألرباحعتراف  أو اال
 . الخسائر  أو األرباح  خالل  من

االستبعاد، إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان    والناتجة منتسجل التغيرات في القيمة العادلة، أرباح البيع  
 .  األرباح أو الخسائر المجمع وفقاً لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في استالم مبلغ األرباح

تصنف المجموعة االستثمارات في أدوات الملكية ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 .  ن المركز المالي المجمعفي بيا
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية  ( ب
بالقيمة العادلة من خالل    يةلخسائر االئتمان لتعترف المجموعة بمخصص   المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها 

 ر. ئ أو الخسا األرباح

تستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات النقدية التي  
تتوقع المجموعة استالمها، ويتم خصم العجز بنسبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي على ذلك األصل. تشمل التدفقات  

 من الشروط  اً التي تعتبر جزء  األخرى  يةتحسينات االئتمان اللتدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو  النقدية المتوقعة ا
 التعاقدية. 

الخسائر االئتمانية لبالنسبة   للمعيار واحتسبت  المبسط  المجموعة األسلوب  التجاريين والمدينيين اآلخرين، طبقت  لمدينين 
بتتبع  المجموعة  تقوم  ال  وعليه،  المالية.  الموجودات  أعمار  مدى  المتوقعة على  االئتمانية  الخسائر  إلى  استناداً  المتوقعة 

إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    ئر الخسا  بمخصص   رافاالعت   يتمالتغيرات في مخاطر االئتمان ولكن   استناداً 
. أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات تستند إلى السجل السابق لخسائر  تقرير  فترة   كلالمالية في تاريخ    جودات أعمار المو

تقسي  يتم  االقتصادية.  والبيئة  للمدينين  المحددة  المستقبلية  بالعوامل  ومعدلة  أساس  االئتمان،  على  للمخاطر  االنكشافات  م 
الخصائص االئتمانية مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافية، قطاع األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة، أيهما  

 ينطبق. 

بالنسبة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وأرصدة األطراف ذات الصلة والقروض بين
تحديد   على  يعتمد  االئتمانية  بالخسائر  االعتراف  يعد  لم  حيث  المستقبلي  األسلوب  المجموعة  تطبق  المجموعة،  شركات 
المجموعة في البداية لحدث خسائر االئتمان. وبدالً من ذلك، تأخذ المجموعة في االعتبار نطاق أكبر من المعلومات عند  

نية المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضية، الظروف الحالية، التوقعات المعقولة  تقييم مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتما
 والممكن إثباتها والتي تؤثر على القدرة المتوقعة على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية ألداة الدين. 

 االئتمانية المتوقعة كما يلي: لتطبيق األسلوب المستقبلي، تطبق المجموعة تقييم من ثالث مراحل لقياس الخسائر 
األدوات المالية التي لم تتراجع قيمتها بصورة كبيرة بالنسبة لجودتها االئتمانية منذ االعتراف المبدئي أو    : ى المرحلة األول

 المصنفة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. 
الثانية  انخفاض قيمة االئتمان(    : المرحلة  ق  – )عدم  تراجعت  التي  المالية  يمتها بصورة كبيرة من حيث جودتها  األدوات 

 االئتمانية منذ االعتراف المبدئي ومخاطرها االئتمانية غير منخفضة. 
الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ   –)انخفاض قيمة االئتمان(    : المرحلة الثالثة 
انخفضت عندما يكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية  والمحدد أن قيمتها قد  المجمعة  البيانات المالية  

 المقدرة. 

تقييم ما إذا كانت جودة االئتمان   منذ االعتراف المبدئي، تقارن المجموعة    جوهري المالية قد تدهورت بشكل    لألداة عند 
المبدئي. عند    االعترافاألداة المالية في تاريخ    ىعل  التعثراألداة المالية في تاريخ التقرير بمخاطر    على  التعثرمخاطر  

إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية  
المستقبلية   اإلمكانيةفيها  مفرط. تشمل المعلومات التطلعية التي تم النظر    د ة المتاحة دون تكلفة أو جهتطلعي والمعلومات ال

مجموعة، والتي تم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين ال للصناعات التي يعمل فيها مدينو  
والهيئات الحكومية ومؤسسات الفكر ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة، باإلضافة إلى النظر في مختلف المصادر  

 لمجموعة. لالمتعلقة بالعمليات األساسية  والمتوقعة الفعلية االقتصادية علومات للم الخارجية 

مع االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة    ى شهراً" للمرحلة األول  12يتم االعتراف بـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  
على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة الثانية والثالثة. تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار  

العمر المتوقع    االئتمان للموجودات المالية خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى
لمدة   المالية  للموجودات  االئتمان  أعمار  المتوقعة على مدى  االئتمانية  الخسائر  تمثل  المالية.  من    12لألداة  شهًرا جزءاً 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات  
 .  هًرا بعد تاريخ التقرير الماليش 12المالية لمدة 

يتحدد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لألداة  
، وتحمل  المالية. يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات

على بيان األرباح أو الخسائر المجمع، أما بالنسبة ألدوات الدين المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 . األخر الشامل الدخل خالل   من به  االعتراف ويتم المجمع، الخسائر أو األرباح لبيان المتاحة  الخسائر  تحميل  يتم ،األخر

تتكون أدوات الدين للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط من السندات المسعرة المصنفة في أعلى  
فئة استثمار )جيدة جداً أو جيدة( من قبل وكالة تصنيف. لذلك، فإنها تعتبر استثمارات ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. وتنص  

شهراً. ومع ذلك، عندما يكون هناك   12مان المتوقعة على تلك االستثمارات كل  سياسة المجموعة على قياس خسائر االئت 
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ البداية، فإن المخصص يجب أن يستند إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمار  

يد ما إذا كانت أداة الدين قد زادت  للموجودات المالية. تستخدم المجموعة التصنيفات من وكاالت التصنيف لتحد  االئتمان
بشكل كبير من حيث مخاطر االئتمان وتقدير خسائر االئتمان المتوقعة.  

163



)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

يوماً. ومع ذلك، وفي بعض الحاالت، يمكن    60تعتبر المجموعة األصل المالي متعثراً عندما تتأخر المدفوعات التعاقدية لـ  
للمجموعة أن تعتبر األصل المالي متعثراً عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أن المجموعة قد ال تتلقى كامل  

 .  المبالغ التعاقدية المستحقة. يتم شطب األصل المالي عندما ال يتوقع استرداد التدفقات النقدية التعاقدية 

 لمطلوبات المالية ا (2
بالقيمة العادلة، وفي  ل  المبدئييتم االعتراف   تخصم تكاليف المعاملة المتعلقة بها بشكل  حالة الدائنون  جميع المطلوبات المالية 

باستخدام طريقة  مباشر. يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأة 
 سعر الفائدة الفعلي. 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
. يتم قياس المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة على النحو المبين أعاله بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

 الدائنون (أ
يمثل رصيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين. يمثل بند الدائنين التجاريين االلتزام لسداد قيمة بضائع أو  
خدمات تم شراؤها ضمن النشاط االعتيادي. يتم إدراج الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة  

الفائدة الفعلي. يتم تصنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان السداد يستحق خالل سنة أو أقل )أو  باستخدام طريقة معدل  
 ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول(، وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.  

يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو انتهاء االلتزام مقابل المطلوبات. عندما يتم استبدال المطلوبات المالية 
الحالية بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو تعديل شروط المطلوبات المالية الحالية بشكل جوهري. يتم معاملة  

كإلغاء اعتراف ألصل االلتزام وإدراج التزام جديد، ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان التبديل أو التغيير 
 األرباح أو الخسائر المجمع.  

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  (3
ع فقط إذا كان هناك حق قانوني  صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجم  إدراجيتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم  

واجب النفاذ حاليا لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات  
 في وقت واحد. 

 : دمج األعمال والشهرة  - ـه
 دمج األعمال 

والتي تمثل إجمالي المقابل    االقتناء بالقيمة العادلة في تاريخ    االقتناء. تقاس تكلفة  االقتناءستخدام طريقة  ايتم المحاسبة عن دمج األعمال ب 
الممنوح باإلضافة إلى قيمة الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة، يقوم المشتري في كل عملية دمج أعمال بقياس الحصص  

ية التي تعطي لمالكها الحق في حصة نسبية في صافي الموجودات عند  غير المسيطرة في الشركة المشتراة والتي تمثل حصتهم الحال
تكاليف   تدرج  المستحوذ عليها.  للشركة  المحددة  الموجودات  قيمة  فـي صافي  الحصة  بنسبة  أو  العادلة  بالقيمة  إما  االقتناء التصفية 

 كمصروف عند تكبدها.  

بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية لغرض تحديد التصنيف المناسب لها وفقا للشروط التعاقدية والظروف    االقتناءتقوم المجموعة عند  
، بما في ذلك فصل المشتقات الضمنية عن تلك العقود التابعة لها والخاصة  االقتناءوالشروط ذات الصلة كما في تاريخ    االقتصادية 

 بالشركة المشتراة.  

يتم إعادة قياس حصة المشتر مراحلعند دمج األعمال على   ،  االقتناءبالقيمة العادلة كما في تاريخ    االقتناءالسابقة على تاريخ    ي، 
 ويدرج أي ربح أو خسارة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.  

م إدراج التغيرات الالحقة في  . يت االقتناءإن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري يتم إدراجه بالقيمة العادلة كما في تاريخ  
.  التحقق والقياس":  "األدوات المالية  -  39  لتزام وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقماالقيمة العادلة للمقابل المحتمل والتي قد تكون أصل أو  

 لملكية.  تسويته نهائيا ضمن حقوق ا عنـد تصنيـف المقابل المحتمل كحقوق ملكية، فإنه ال تتم إعادة قياسه حتى يتم

.  دمج األعمال في نهاية الفترة المالية، تقوم المجموعة بتسجيل مخصصات للبنود التي لم تكتمل معالجتها المحاسبية  استكمال عند عدم 
ويتم تعديل هذه المخصصات خالل فترة القياس أو قيد موجودات أو مطلوبات إضافية لتعكس أي معلومات حديثة عن الحقائق واألحوال  

 كانت معروفة في ذلك التاريخ. إن االقتناء، والتي كانت قد تؤثر على المبالغ المسجلة عند االقتناءالمتواجدة في تاريخ 

 الشهرة 
الزيادة  الشهرة  للموجودات والمطلوبات    تمثل  العادلة  القيمة  المسيطرة عن  به للحصص غير  المعترف  المحول والمبلغ  المقابل  في 

. تظهر الشهرة مبدئيا كأصل بالتكلفة والحقا يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر  االقتناءالمحتملة كما في تاريخ عملية    وااللتزامات 
 المتراكمة في القيمة.   االنخفاض

المجموعة  فإن  عن التكلفة،    وااللتزامات إذا كان هناك زيادة في صافي القيمة العادلة لحصة المجموعة من الموجودات والمطلوبات  
، ومن ثم إدراج قيمة الزيادة المتبقية بعد إعادة  االقتناءالتحديد لصافي الموجودات ومراجعة قياس تكلفة  مطالبة بإعادة تقييم القياس و

 المجمع.   التقييم مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر
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 االنتفاع نخفاض في قيمة الشهرة، فإنه يتم توزيع الشهرة على كل وحدات توليد النقد للمجموعة والمتوقع لها  الغرض التأكد من وجود  
عند وجود دليل على    رارابصورة أكثر تكتتم مراجعة وحدات توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها سنويا أو  .  من عملية الدمج

ستردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية لتلك الوحدة، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية  إذا كانت القيمة االقيمة الوحدة.    نخفاضا
نخفاض القيمة، ومن ثم يتم تخفيض باقي الموجودات في نفس الوحدة بشكل نسبي طبقا للقيمة  األي شهرة تم توزيعها على الوحدة بقيمة  

 .  نخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات الالحقةائر االالدفترية لكل أصل في الوحدة، وال يتم عكس خس

رتبطة بـالعمليات  اخل هذه الوحدة، فإن الشهرة المجزء من العمليات بد  استبعادعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم  
هذه العمليات. يتم قياس    استبعادبح أو الخسارة الناتجة عن  المستبعدة تمثل جزءاً من القيمة الدفترية لهذه العمليات، وذلك عند تحديد الر

 النقد.  الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد 

 المخزون:  - و
يقيم المخزون على أساس متوسط التكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل، بعد تكوين مخصص ألية بنود متقادمة أو  
لجعل   المتكبدة  المباشرة  غير  المصاريف  وكذلك  المباشرة  العمالة  وأجور  المباشرة  المواد  المخزون  تكلفة  تتضمن  الحركة.  بطيئة 

 لته الحالية. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.  المخزون في موقعه وحا

الطاقة   نفقات اإلنتاج العامة على أساس  التكلفة حصة مناسبة من  التصنيع، تتضمن  المخزون الصناعي والمخزون تحت  في حالة 
 . اإلنتاجية العادية

والمصاريف    اإلنجازاط االعتيادي مخصوما منه تكاليف  إن صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها هو السعر المقدر للبيع من خالل النش
. يتم شطب بنود المخزون المتقادمة وبطيئة الحركة بناء على االستخدام المستقبلي المتوقع وصافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها.البيعية

 : ومعدات وعقارات ممتلكات  - ز
تتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات والعقارات والمعدات سعر الشراء وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بإيصال تلك الموجودات إلى موقع  
التشغيل وجعلها جاهزة للتشغيل. يتم عادة إدراج المصاريف المتكبدة بعد تشغيل الممتلكات والعقارات والمعدات، مثل اإلصالحات  

ان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذه المصاريف فيها. في الحاالت التي يظهر فيها  والصيانة والفحص في بي 
المنافع   إلى زيادة في  قد أدت  المصاريف  المتوقع الحصول عليها من    االقتصاديةبوضوح أن  الممتلكات    استخدام المستقبلية  إحدى 

ى الممتلكات  داء المحدد أساساً، فإنه يتم رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضافية علوالعقارات والمعدات إلى حد أعلى من معيار األ
 والعقارات والمعدات. 

أي رصيد  استبعادفي الممتلكات والعقارات والمعدات بالقيمة العادلة مخصوما منها االستهالكات الالحقة. يتم    المبانييظهر بند   -1
لالستهالك المتراكم في تاريخ التقييم مقابل القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل ومن ثم تعديل صافي القيمة إلى قيمة األصل المعاد  

 تقييمها.

دفترية للممتلكات والعقارات والمعدات كنتيجة للتقييم يتم إضافتها إلى حساب فائض إعادة التقييم ضمن  إن الزيادة في القيمة ال
. إن النقص الذي يقابل زيادة سابقة لنفس األصل يتم تخفيضه مباشرة من حساب فائض إعادة التقييم في  اآلخرالدخل الشامل  

بيان األرباح أو الخسائر المجمع. يتم معالجة الفرق في كل سنة بين    الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراج أي نقص آخر مباشرة في 
االستهالك  وبين  المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  والمدرج  تقييمها  المعاد  الدفترية  القيمة  بناء على  المحتسب  االستهالك 

 إلى األرباح المرحلة. المحتسب بناًء على التكلفة األصلية لألصل بتحويله مباشرة من فائض إعادة التقييم 

. المرحلة فيتم تحويل المبالغ المتضمنة في فائض إعادة التقييم إلى األرباح  تقييمها،ا يتم بيع الموجودات التي تم إعادة عندم

أو في القيمة. عند بيع    االنخفاض بنود الممتلكات والعقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر    باقي تظهر   -2
استبعادهاتكلفتها واستهالكها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن    استبعادخدمة الموجودات، يتم    إنهاء

والعقارات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة    للممتلكات  الدفترية   القيمة   مراجعة  يتم في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
عندما تشير األحداث أو تغيرات الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذه المؤشرات  

المقدرة، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد والتي تمثل  وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد  
 القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. 

االســــتهالك بطريقة القســــط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات   احتســــاب. يتم  ال يتم اســــتهالك األراض  
 والعقارات والمعدات كما يلي:

الموجودات 
معدل االستهالك 
)سنوات( 

20مباني
10آالت ومعدات

5سيارات
5عدد وأدوات

5أثاث وتركيبات
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المتوقعة    االقتصاديةيتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك دوريا للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتفقان مع نمط المنافع  
 .  من بنود الممتلكات والعقارات والمعدات

متوقعة من االستعمال    اقتصاديةعة  وجود منف  انتفاءيتم إلغاء االعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند استبعادها أو عند  
 .  المستمر لتلك الموجودات 

 : االستبعاد مجموعات - ح
محتفظ بها لغرض البيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خالل معاملة بيع وليس    اعلى أنه  االستبعاد  مجموعات يتم تصنيف  

مجموعات   تكونمن خالل استمرار استخدامها. والستيفاء هذا الشرط، يجب أن تكون عملية البيع مرجحة بشكل كبير، كما يجب أن  
تكون   أنتكون اإلدارة ملتزمة بخطة لبيع األصل، حيث ينبغي  ن  أمتاحة للبيع الفوري على وضعها الحالي. ويجب أيضا    االستبعاد

والمحتفظ بها لغرض البيع بقيمتها   االستبعاد  مجموعات عملية البيع خالل سنة من تاريخ التصنيف. يتم قياس    إلتمامالفترة المتوقعة  
 يتم استهالك أو إطفاء الموجودات غير الملموسة عند  الدفترية السابقة أو قيمتها العادلة مطروحاً منها تكاليف إتمام البيع، أيهما أقل. ال

 بصورة منفصلة كبنود متداولة في بيان المركز المالي المجمع.   االستبعاد مجموعات . تعرض استبعاد كمجموعةتصنفيها 

على   التابعة  الشركة  لتلك  ومطلوبات  موجودات  جميع  تصنف  تابعة،  شركة  على  السيطرة   فقد  تتضمن  بيع  بخطة   المجموعة  تلتزم  عندما
مسيطرة   غير   بحصة  ستحتفظ  المجموعة   كانت   إذا  ا النظر عم  بغض   أعاله،  الموضحة   الشروط   استيفاء  يتم  عندما  استبعاد  مجموعة   أنها
 . البيع عملية بعد السابقة  التابعة شركتها في

لمجموعة   القيمة  في  االنخفاض  عن  الناتجة  الخسارة  توزيع  على   االستبعاديتم  المتبقي  الرصيد  توزيع  ثم  ومن  الشهرة  على  أوالً 
نسبي، غير  الموج بشكل  المؤجلة  أودات والمطلوبات  والضرائب  الماليـة  والموجودات  المخزون  أي خسارة على  توزيع  يتم  نـه ال 

مزا خطط  وموجودات  كأصل  طبقا  المسجلة  معالجتهم  تستمر  حيث  البيولوجية،  والموجودات  االستثمارية  والعقارات  الموظفين  يا 
إضافة    استبعاد  كمجموعة للسياسات المحاسبية للمجموعة. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة عند التصنيف المبدئي لألصل  

. ال يتم االعتراف بأي أرباح الحقة تزيد  المجمع  بيان األرباح أو الخسائر إلى أي أرباح أو خسائر الحقة ناتجة عن إعادة القياس في  
 عن الرصيد المتراكم لخسارة االنخفاض في القيمة. 

بأي من القيمتين التاليتين،    والمطلوبات ، يتم قياس تلك الموجودات  االستبعادضمن مجموعة    والمطلوبات عند انتفاء تصنيف الموجودات  
 أيهما أقل: 

محتفظ بها لغرض البيع، بعد تسوية أي استهالك أو إطفاء أو إعادة تقييم    اأنه  ىاالستبعاد عللدفترية قبل تصنيف مجموعة  القيمة ا (أ
 محتفظ بها لغرض البيع.   اعلى أنه داالستبعاكان سيتم االعتراف به لو لم يتم تصنيف مجموعة 

 المبلغ القابل لالسترداد كما في تاريخ القرار الالحق بعدم البيع.   (ب 

 غير المالية:  نخفاض قيمة الموجوداتا - ط
في قيمة تلك   نخفاضا، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على  الفترة الماليةفي نهاية  

نخفاض في القيمة،  خسائر اال  الحتسابنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات  إذا كان يوجد دليـل على االالموجودات.  
المجموعة تقدير القيمة القابلة لالسترداد    ة لالسترداد ألصل منفرد، يجب علىتقدير القيمة القابل  إذا لم يكن من الممكنن وجدت(.  )إ

 يد النقد التي ينتمي إليها األصل.  لوحدة تول

خدمة لألصل  يتم تقدير القيمة المست و القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أ
يجب أن يعكس سعر الخصم  ة لها بتطبيق سعر الخصم المناسب.  من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالي 

 للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.  تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية 

فترية  إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من القيمة الدفترية لألصل، فإنه يجب تخفيض القيمة الد
في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو    االنخفاض بخسارة    االعتراف لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يجب  

نخفاض انخفاض قيمة األصل كاخسائر المجمع، إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسارة  ال
 إعادة تقييم. 

قابلة  يرية المعدلة النخفاض في القيمة الحقا، تزداد القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقدعند عكس خسارة اال
نخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم  ايجب أن ال يزيد المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة  لالسترداد.  

نخفاض  عتراف بعكس خسارة االيجب االيد النقد( خالل السنوات السابقة.  نخفاض قيمة األصل )أو وحدة تولاعتراف بأية خسارة من  اال
ة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة  في القيمة مباشر
 نخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.عكس خسائر اال

 : الخدمة نهاية  مكافأة مخصص  - ي
الموظفين وقوانين العمل   األهلي وعقود القطاع في الكويتي العمل  لقانون طبقا للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص احتساب يتم

 فيما موظف، لكـل المستحق المبلغ يمثل الممول غير لتزاماال هذا المعمول بها في الدول التي تزاول الشركات التابعة نشاطها بها. إن
 .  النهائي لتزاماال لهذا الحالية  القيمة يقارب  والذي  نهاية الفترة المالية، في خدماته إنهاء تم لو
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 :توزيعات األرباح للمساهمين -ك
تقوم المجموعة باالعتراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية لمساهمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا، 

تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية  رادة المجموعة. يتم إقرار  وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا إل
 السنوية لمساهمي الشركة األم، حيث يتم االعتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية. 

العادلة مباشرة  يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة  
ات  ضمن حقوق الملكية. عند القيام بتلك التوزيعات غير النقدية، فان الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجود

 . المجمع الموزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر

توزيعات    اإلفصاح يتم   المالية   األرباح عن  البيانات  تاريخ  بعد  إقرارها  تم  المالي    المجمعة   التي  المركز  بيان  كأحداث الحقة لتاريخ 
 المجمع.

 : رأس المال - ل
إن التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق الملكية  .  ةتصنف األسهم العادية كحقوق ملكي 

 المحصلة. مخصومة من المبالغ 

 : إيرادات العقود المبرمة مع العمالء - م
يتم االعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل ســيطرة البضــائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع 

ــكل عام أنها  ــتنتجت المجموعة بشـ ــائع أو الخدمات. اسـ ــتحقاقه مقابل تلك البضـ ــي في ترتيبات عقود المجموعة اسـ الطرف الرئيسـ
 إيراداتها، ألنها تسيطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل نقل السيطرة إلى العميل.

ً المجموعة تطبق   عن العقود:  الناتجة من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإليرادات  نموذجا
ـبأـنه اتـفاق بين طرفين أو أكثر ينشــــئ حقوـقاً والتزاـمات واجـبة النـفاذ ويـحدد  يُعّرف العـقد  -: تـحدـيد العـقد مع العمـيل ىالخطوة األول 

 المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.
هو وـعد في العـقد مع العمـيل لبيع البضـــــائع أو ـتأدـية   تـعاـقديتزام اللاالإن   –في العـقد  تـعاـقدـيةلتزاـمات الاالالخطوة الـثانـية: تـحدـيد   

 الخدمات إلى العميل.
لبيع البضائع أو تأدية الخدمات إلى   استحقاقهسعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة    -: تحديد سعر المعاملة  لثةوة الثاالخط 

 العميل المتفق عليها، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف خارج التعاقد.
، تعاقديبالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام   –ي العقد  ف  تعاقديةلتزامات الاالالخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على  

في حدود المبلغ الذي يمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع   تعاقديسـتقوم المجموعة بتخصـيص سـعر المعاملة لكل التزام  
 .التعاقديالمجموعة استحقاقه نظير تلبية ذلك االلتزام 

 .التعاقدية اتتزاملباإليراد عندما )أو كما( تفي المجموعة باالالخطوة الخامسة: االعتراف  

كافة الحقائق والظروف ذات الـصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات   االعتبارراء، مع األخذ في  بممارـسة بعض اآلالمجموعة   تقوم
 النموذج على العقود مع عمالئها.

ة اال  تعترف ا( تقوم المجموـعة بتلبـي ا )أو كلـم دـم ا في وـقت مـحدد أو على ـمدى فترة من الوـقت، عـن تزاـمات  لالمجموـعة ـباإليرادات إـم
الخدمات المتفق عليها لعمالئها. وتقوم المجموعة بنقل الـسيطرة على البـضاعة أو الخدمات   تأديةعن طريق بيع البـضاعة أو    التعاقدية

 :التاليةليس في وقت محدد( وذلك عند استيفاء أي من المعايير على مدى فترة من الوقت )و
 أو  باألداء،في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة  ويستهلكهاالعميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة  ىأن يتلق 
العميل عند تشــييد األصــل أو أداء المجموعة ينشــئ أو يحســن األصــل )على ســبيل المثال، األعمال قيد التنفيذ( الذي يســيطر عليه   

 تحسينه، أو
حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى وللمجموعة    للمجموعة،أداء المجموعة ال ينـشئ أي أـصل له اـستخدام بديل  

 تاريخه.

رة من الوـقت. ـتأـخذ تنـقل الســــيطرة في وـقت مـحدد إذا لم تتحقق أي من المـعايير الالزـمة لنـقل البضـــــاـعة أو الـخدـمة على ـمدى فت 
 المجموعة العوامل التالية في االعتبار سواء تم تحويل السيطرة أم لم يتم:

 حق حالي في الدفعات مقابل األصل. للمجموعةأن يكون  
 أن يكون للعميل حق قانوني في األصل. 
 .لألصلأن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية  
 .األصللملكية  مةالهاأن يمتلك العميل المخاطر والمنافع  
 أن يقبل العميل األصل. 

ــتلم والمتعلقة باال وبالمثل، إذا قامت المجموعة  .  التي لم يتم تلبيتها التعاقديةتزامات  لتعترف المجموعة بمطلوبات العقود للمقابل المســ
ــتالم المقابل، فإنها تعترف إما بموجودات العقد أو مدينين   التعاقديةتزامات  لبتلبية اال في بيان المركز المالي وفقاً لما إذا كانت قبل اسـ

 هناك معايير غير مرور الوقت قبل استحقاق المقابل.

يتم رسـملة التكاليف اإلضـافية للحصـول على العقد مع العميل عند تكبدها حيث تتوقع المجموعة اسـترداد هذه التكاليف، وال يتم تكبد 
العقد. يتم تســـجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصـــروف إذا كانت فترة تلك التكاليف إذا لم يتم الحصـــول على 

 إطفاء تلك التكاليف أقل من سنة.
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إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية: 

 مبيعات البضاعة 
تمثل المبيعات مجموع قيمة الفواتير الصادرة للبضاعة المباعة خالل السنة. يتم تحقق إيراد بيع البضائع عند تحويل السيطرة على  
يتم تحويل   أو ال تخضع لخدمات متكاملة كبيرة،  المجموعة  قبل  التي ليست معدلة من  للمبيعات المستقلة  بالنسبة  للعميل.  البضاعة 

ي يتسلم فيه العميل البضاعة دون نزاع. ويتم التسليم عندما يتم شحن البضاعة إلى موقع محدد، والتي تم شراؤها  السيطرة في الوقت الذ 
العميل، وإما أن يقبلها العميل وفقاً لعقد البيع أو يتم تجاوز شروط    ى إل  والخسارة سابقا من قبل العميل، كما يتم تحويل مخاطر التقادم  

 موعة دليل موضوعي على تلبية كافية شروط القبول. القبول أو أن يكون لدى المج

عند تعديل تلك البنود أو بيعها مع خدمات متكاملة جوهرية، فإن البضاعة والخدمات تمثل التزام أداء وحيد ومجمع وعليه يجب تحويل  
جد استخدام بديل( ولدى المجموعة  عليه على مدى فترة من الوقت. وذلك بسبب أن المنتج المجمع فريد من نوعه للعميل )ال يو  السيطرة

حق واجب النفاذ للحصول على الدفعات مقابل األعمال التي تمت حتى تاريخه. يتم االعتراف بالتزامات األداء على مدى فترة من  
 الوقت مع أداء أعمال التعديل أو التكامل. 

 تقديم الخدمات 
.  للعمالءيتم تحقق إيرادات عقود الخدمات عند تقديم الخدمة 

 العوائد إيرادات 
.  الفعلي  العائد، على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب العوائدتحتسب إيرادات 

 اإليرادات األخرى 
يتم تحقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق. 

 : المخصصات -ن
بالمخصص فقط عندما يكون على المجموعة التزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه   االعترافيتم 

اال للموارد  صادرا  تدفقا  ذلك  يتطلب  االأن  لتسوية  االقتصادية  لمبلغ  موثـوق  تقدير  إجراء  إمكانية  مع  مراجعة  لتزام،  ويتم  لتزام. 
يلها إلظهار أفضل تقدير حالي. وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، فيجب أن  المخصصات في نهاية كل فترة مالية وتعد

لتزام. ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيلية  يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية للمصاريف المتوقعة لتسوية اال
 .المستقبلية

 : عقود اإليجار  - س
 المجموعة كمستأجر 

االستخدام   حق بموجودات    المجموعة   تعترف .  العقد  بداية  تاريخ  في  تأجير،  يتضمن  أو  تأجير العقد  كان  إذا  مابتقييم    المجموعة   تقوم
 . المستأجر  الطرف  فيها تكون التي التأجير ترتيبات بجميع يتعلق فيما  المقابلة التأجير ومطلوبات

 :االستخدام حق موجودات  (1
بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أي التاريخ الذي تصبح به الموجودات محل العقد    المجموعة   تعترف

متاحتاً لالستخدام(. وتقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة المعدلة ألي  
بها    ف التأجير المعتركلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقد  عمليات إعادة قياس لمطلوبات عقد التأجير. تتضمن ت 

والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ودفعات عقد التأجير المسددة في أو قبل تاريخ بداية عقد التأجير ناقصاً أي حوافز إيجار  
بصورة معقولة من حصولها على ملكية الموجودات المستأجرة في نهاية مدة عقد التأجير، يتم   المجموعة مستلمة. إذا لم تتأكد  

االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد    موجودات حق   استهالك
 اإليجار، أيهما أقرب. تتعرض موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. 

 :التأجير  عقد  مطلوبات  (2
في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات عقد التأجير ويتم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير المقرر    المجموعة   تعترف

سدادها خالل فترة عقد التأجير. وتتضمن دفعات عقد التأجير الدفعات الثابتة )تشمل دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز  
تغيرة تعتمد على مؤشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة  التأجير مستحقة ودفعات عقد التأجير الم

متأكدة من ممارسة هذا الخيار    المجموعةالمتبقية. كما تشتمل دفعات عقد التأجير على سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت  
خيار إنهاء عقد التأجير.    المجموعةجير تعكس ممارسة  بصورة معقولة ودفعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأ

يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير المتغيرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع فيه األحداث أو  
 الظروف التي تستدعي سداد الدفعات. 

سعر االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد التأجير، إذا    المجموعةالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير، تستخدم    احتساب  عند
كان سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية عقد التأجير، يتم زيادة قيمة مطلوبات  

ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية   إلى ما يتم تخفيضها مقابل دفعات عقد اإليجار المسددة. إضافة عقد التأجير لتعكس نمو الربح، بين 
لمطلوبات عقد التأجير، إذا طرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغيير في مضمون دفعات عقد التأجير الثابتة أو تغيير في  

  شراء الموجودات محل العقد.التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم 
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 :القيمة  منخفضة الموجودات تأجير   وعقود  األجل قصيرة  التأجير   عقود (3
عقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها )أي عقود  بعض  إعفاء االعتراف الخاص بعقود التأجير قصيرة األجل على    المجموعة   تطبق

بداية العقد وال تحتوي على خيار شراء(. كما تطبق أيضاً إعفاء االعتراف  شهراً أو أقل من تاريخ    12التأجير التي تبلغ مدتها  
الخاصة بعقود تأجير موجوداتها ذات القيمة المنخفضة. يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير على عقود التأجير قصيرة األجل  

   ل مدة التأجير.وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة منخفضة كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت خال

 : حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  - ع
بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكويت    الخاصربح  ال% من  1يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  

من أرباح    األمالشركة    ةحص   استبعادبعد  و  اإلدارة   مجلس  أعضاء  ومكافأة  الزكاة  وحصة   الوطنية  العمالة  دعم  وضريبةللتقدم العلمي  
 .  متراكمة خسائر وأي   اإلجباريزميلة والمحول إلى االحتياطي التابعة وال الكويتيةمساهمة الشركات ال

ئر متراكمة للمجموعة. لوجود خسا 2020ديسمبر  31لم يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة المنتهية في  

 : العمالة الوطنية ضريبة دعم  - ف
بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة مؤسسة الكويت    الخاصربح  ال % من  2.5يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع  

2000لسنة    19طبقا للقانون رقم    وذلك  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  ومكافأة  الزكاة  وحصة   الوطنية  العمالة   دعم  وضريبة للتقدم العلمي  
 والقواعد التنفيذية المنفذة له.   2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم 

لعدم وجود ربح ضريبي تحتسب الضريبة على    2020ديسمبر    31لم يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية للسنة المنتهية في  
 أساسه. 

 : الزكاة حصة  - ص
وضريبةخصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي    قبل  األم   الشركة  بمساهمي  الخاص ربح  ال% من  1الزكاة بواقع    حصةيتم احتساب  

والقرار الوزاري رقم    2006لسنة    46وذلك طبقا للقانون رقم    اإلدارة،   مجلس   أعضاء  ومكافأة  الزكاة  وحصة  الوطنية  العمالة  دعم
   . لهوالقواعد التنفيذية المنفذة   2007لسنة  58

لعدم وجود ربح مالي تحتسب الزكاة على أساسه.  2020ديسمبر  31لم يتم احتساب حصة الزكاة للسنة المنتهية في 

 : العمالت األجنبية - ق
الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت. ويتم إعادة تحويل    بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعارتقيد المعامالت التي تتم  

ك  الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذل
ية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ النقد  التاريخ. أما البنود غير

 تحديد قيمتها العادلة. إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها.  

البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للفترة. أما  تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات  
ر  فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاألدوات المالية والمصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ 

قيمة العادلة. إن فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات الملكية المصنفة بالقيمة  فتدرج ضمن أرباح أو خسائر التغير في ال
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم إدراجها ضمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم 

ية كأدوات الدين المالية والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان  إدراج فروق التحويل الناتجة من البنود النقد
 األرباح أو الخسائر المجمع. 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية الفترة 
ئج األعمال لتلك الشركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار صرف مساوية تقريبا ألسعار الصرف السائدة في  المالية. يتم تحويل نتا

تاريخ هذه المعامالت، ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة من التحويل مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج هذه الفروق في  
 .فترة التي تم استبعاد العمليات األجنبية فيهابيان األرباح أو الخسائر المجمع خالل ال

الشركات   التعامل معها كموجودات ومطلوبات  يتم  أجنبية  الناتجة عن عمليات شراء شركات  القيمة العادلة  الشهرة والتغير في  إن 
 األجنبية ويتم تحويلها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ اإلقفال. 

 : األحداث المحتملة  - ر
لتزام قانوني حالي  السداد    اقتصاديةموارد    استخدام ال عندما يكون  إالمجمعة  المالية   البيانات ضمن المحتملة المطلوبات  إدراج  يتم ال

عن المطلوبات   اإلفصاح أو متوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداده بصورة كبيرة. وبخالف ذلك، يتم
 .  مستبعـداً  اقتصادية  خسائر تحقيق  احتمال  يكن لم  ما المحتملة

نتيجة    اقتصادية  منافع  تحقيق يكون  عندما عنها اإلفصاح  يتم بل المجمعة  المالية   البيانات  ضمن المحتملة  الموجودات  إدراج  يتم ال
مرجحاً.   أحداث سابقة 
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 : معلومات القطاع - ش
ن المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح  إن القطاع هـو جزء منفصل م

ول ؤ المسيتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي وهو الشخص    التيعن القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية  
 اعات التشغيلية.  حول القط  االستراتيجيةات عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرار

 : اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة - ت
إن المجموعة تقوم ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلية. إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير  

اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  الدولية للتقارير المالية يتطلب من  
واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية المجمعة والمبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل السنة.  

 .  تقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرا

 اآلراء 
، قامت اإلدارة بإبداء اآلراء التالية التي لها أثر  2من خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح رقم  

 جوهري على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة.  

تحقق اإليرادات:  -1
موعة، ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق بها. إن تحديد  يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصادية محتملة للمج

( وسياسة تحقق اإليراد المبينة في إيضاح  15ما إذا كان تلبية معايير االعتراف باإليراد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ( يتطلب أراء هامة.  م –  2رقم )

: ومخصص مخزون  متوقعة ائتمان خسائر مخصص  -2
نخفاض في قيمة المدينين حتساب االإن تحديد قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العمالء ورواج المخزون والعوامل المحددة ال

 والمخزون تتضمن آراء هامة. 

:المالية الموجوداتتصنيف  -3
"بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو “بالقيمة  عند اقتناء األصل المالي، تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفه  

( تقييم كافة الموجودات  9العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلفة المطفأة". يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
وعة إلدارة الموجودات ذات خصائص التدفقات النقدية  المالية، باستثناء أدوات الملكية والمشتقات، استناداً إلى نموذج أعمال المجم

( حول تصنيف موجوداتها المالية كما هو مبين في إيضاح  9لألداة. تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 د(.  –  2رقم )

:األعمال دمج -4
هذا االقتناء يمثل اقتناء أعمال أم اقتناء موجودات )أو مجموعة  عند اقتناء شركات تابعة، تقوم الشركة األم بتحديد ما إذا كان  

موجودات ومطلوبات(. تقوم الشركة األم بالمحاسبة عن ذلك االقتناء كدمج أعمال عندما يتم اقتناء مجموعة متكاملة من األنشطة  
مقتناة. إن تحديد مدى جوهرية العمليات  باإلضافة إلى الموجودات، حيث يؤخذ في االعتبار بشكل خاص ماهية العمليات الجوهرية ال

 المقتناة يتطلب آراء هامة. 

العملية كاقتناء موجودات )أو مجموعة موجودات   تلك  المحاسبة عن  تمثل دمج أعمال، فيتم  تكون عملية االقتناء ال  أما عندما 
إ استنادا  المقتناة  الموجودات والمطلوبات  تكلفة االقتناء على  توزيع  يتم  بدون احتساب شهرة أو  ومطلوبات(.  العادلة  قيمتهم  لى 

 ضرائب مؤجلة. 

:التأجير عقود -5
:يلي ما أخرى، أمور بين من ،(16) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار لتطبيق المطلوبة الهامة راءاآل تشمل

 . تأجير عقد يتضمن( العقد من جزء أو) العقد كان إذا ما تحديد •

 . سيُمارس اإلنهاء أو التمديد خيار أن معقول بشل المؤكد من كان إذا ما تحديد •

 (. مؤجراً  المنشأة تكون عندما) التأجير اتفاقيات تصنيف •

 . جوهرها في ثابتة المتغيرة المدفوعات كانت إذا ما تحديد •

 . الترتيب في متعددة تأجير عقود هناك كانت إذا ما تحديد •

 . المؤجرة وغير المؤجرة للعناصر البيع أسعار تحديد •

 التقديرات واالفتراضات 
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير والتي  

السنة   للموجودات والمطلوبات خالل  الدفترية  للقيم  تعديالت مادية  الشكل  لها مخاطر جوهرية في حدوث  الالحقة هي على  المالية 
 التالي:
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: ة غير المسعر المالية  للموجوداتلقيمة العادلة ا -1
التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط )أو األوراق المالية غير المدرجة(    تقوم المجموعة باحتساب القيمة العادلة للموجودات المالية

التقييم استخدام عمليات تجارية بحتة حديثة، والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة،  عن طريق استخدام أسس التقييم. تتضمن أسس  
واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة، واستخدام نماذج تسعير الخيارات التي تعكس ظروف المصدر المحددة. إن هذا  

لية المتوقعة ومعدالت الخصم والتي هي عرضة ألن تكون  التقييم يتطلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقب 
 .غير مؤكدة

األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك:  -2
ع  تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل بيانات مالية استناداً إلى االستخدام المتوق

 التأكد من هذه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات.   للموجودات. يتعلق عدم 

: قيمة الشهرة انخفاض -3
في قيمة الشهرة بشكل سنوي على األقل. ويتطلب ذلك تقدير "القيمة المستخدمة"    انخفاضتقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك  

 لألصل أو لوحدة توليد النقد التي يتم توزيع الشهرة عليها.  

إن تقدير القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة عمل تقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو من وحدة توليد  
 .النقدية حتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب ال 

:ومخصص مخزون متوقعة ائتمان خسائرمخصص  -4
المتوقعة   االئتمان  خسائرومخصص المخزون تتطلب تقديرات. إن مخصص    المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص إن عملية تحديد  
الخسائر االئتمانية المقدرة مستقبالً. يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها. إن التكلفة الدفترية للمخزون  يستند إلى أسلوب 

أو عندما   أو جزئية،  تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلية  تحقيقها عندما  الممكن  البيعية  يتم تخفيضها وإدراجها بصافي القيمة 
مبلغ المخصص أو المبلغ المراد شطبه يتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة.   تنخفض أسعار البيع. إن معايير تحديد

 .إن قيد المخصصات وتخفيض الذمم المدينة والمخزون يخضع لمـوافقة اإلدارة

إعادة تقييم الممتلكات والعقارات والمعدات: -5
بإعادة تقييم الممتلكات والعقارات والمعدات، حيث يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل    المجموعةتقوم  

اآلخر. تم تقييم الممتلكات والعقارات والمعدات من قبل مقيم مستقل عن طريق الرجوع إلى صفقات فعلية حديثة تمت بين أطراف  
 االستناد إلى معارف وخبرات ذلك المقيم المستقل.  الحالة مع أخرى لموجودات مشابهة من حيث

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية: -6
إن االنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة لالسترداد. والذي يمثل  

القيمة المستخد البيع أو  تكاليف  بناء على  القيمة العادلة ناقصاً  يتم  تكاليف البيع  القيمة العادلة ناقصاً  مة، أيهما أعلى. إن حساب 
البيانات المتاحة من معامالت البيع في معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة أو أسعار السوق المتاحة ناقصاً التكاليف اإلضافية  

ج خصم التدفقات النقدية. تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة  الالزمة الستبعاد األصل. يتم تقدير القيمة المستخدمة بناء على نموذ
بها بعد، أو أي استثمارات جوهرية    المجموعةالمالية للخمس سنوات المقبلة، والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم  

ة القابلة لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل  إن القيم  المستقبل. والتي من شأنها تعزيز أداء األصل )أو وحدة توليد النقد( في  
الخـصم المستخدم مـن خـالل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ألغراض  

 .االستقراء

:التأجير عقود -7
: يلي ما تتضمن( 16)  رقم المالية للتقارير الدولي  المعيار  تطبيق في  التأكد عدم  لتقديرات الرئيسية  العناصر إن

 . التأجير عقد مدة تقدير •

 . التأجير لمدفوعات المناسب الخصم سعر تحديد •

 . اقيمته انخفضت قد االستخدام حق موجودات كان إذا ما  تقييم •
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

ومعدات  وعقارات ممتلكات  -3
المجموع أثاث وتركيبات عدد وأدوات سيارات آالت ومعدات مباني 

 : التكلفة
2,190,130 71,402 56,248 120,675 991,420 950,385  2019يناير  1في 

5,947 384 780 -4,783 - إضافات 
( 9,803)( 234)( 205)( 470)( 5,807)( 3,087)تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

2,186,274 71,552 56,823 120,205 990,396 947,298  2019ديسمبر  31في 
18,733 49 2,957 -15,727 - إضافات 

( 144,004)( 118)( 2,236)( 2,007)( 139,643)- استبعادات
14,777 ( 2,200)2,387 1,074 9,266 4,250 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

2,075,780 69,283 59,931 119,272 875,746 951,548  2020ديسمبر   31في 

: واالنخفاض في القيمة  االستهالك المتراكم
797,383 29,640 37,738 87,675 446,560 195,770  2019يناير  1في 

85,527 4,496 4,994 2,028 46,687 27,322  المحمل خالل السنة 
( 4,722)( 195)( 113)( 472)(2,766)( 1,176) عمالت أجنبيةتعديالت ترجمة 

878,188 33,941 42,619 89,231 490,481 221,916  2019ديسمبر  31في 
88,518 3,215 2,908 852 54,092 27,451  المحمل خالل السنة 

155,929 530 692 -5,873 148,834  ( 28)إيضاح  خسائر االنخفاض في القيمة 
( 20,095)-( 466)( 460)( 19,169)- المتعلق باالستبعادات

5,408 ( 308)573 662 3,409 1,072  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

1,107,948 37,378 46,326 90,285 534,686 399,273  2020ديسمبر   31في 

 : صافي القيمة الدفترية
967,832 31,905 13,605 28,987 341,060 552,275 2020ديسمبر   31في 

1,308,086 37,611 14,204 30,974 499,915 725,382  2019ديسمبر  31في 

السنة كما يلي:  خاللتوزيع االستهالك المحمل  تم -
20202019

51,50854,190 أ(  – 17تكلفة المبيعات )إيضاح 
37,01031,337  أخرى 

 88,51885,527
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

على تقارير تقييم من مقيمين مستقلين والتي استندت على أسعار السوق المقارنة. تظهر المباني  بناًء  التوصل إلى القيمة العادلة للمباني    تم -
 بالقيمة المعاد تقييمها، والتي تمثل القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها إطفاء إعادة التقييم المتراكم.  

. طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة وى القياس الثاني  تصنيف المباني ضمن مست  تم  ،ألغراض تقدير القيمة العادلة -

االستخدام  حق   موجودات -4
. سنوات(  10  –  2019)  سنوات   10  متوسط مدة عقود اإليجار  يبلغ.  األراض  بما في ذلك    الموجوداتالعديد من    باستئجار المجموعة    تقوم

 يلي: ستخدام هي كما حق اال موجودات إن الحركة على بند 

2020 2019 

99,538 88,419  السنة  بدايةفي الرصيد 

( 9,954)( 9,954)أ(  –  17)إيضاح   المحمل خالل السنة اإلطفاء

( 1,165)184  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

88,419 78,649  صافي القيمة الدفترية 

كما يلي:  ي ه السنة  خالل   المجمع الخسائر  أو األرباح ستخدام المعترف بها في اال حق  بموجودات المتعلقة  مصاريفال

2020 2019

4,1925,581على إلتزامات عقود اإليجار  تمويلية مصاريف 

المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة: 
488652( 17)إيضاح  مصاريف صناعية مباشرة  – تكلفة المبيعات 
19,00032,279( 18)إيضاح   مصاريف عمومية وإدارية 

19,48832,931

. هي المستأجر ال تحتوي على أي شروط تتعلق بدفعات إيجار متغيرة المجموعة إن عقود اإليجار التي تكون فيها 

االستبعاد ةمجموع -5
ــنةخالل   ــمبر 31المنتهية في    الس ، قامت الشــركة األم ببيع كامل حصــصــها في الشــركة التابعة "الشــركة الوطنية للمنتجات 2020  ديس

تبعاد بمبلغ ذ.م.م."   –الورقية   دينار   467,955، وقد نتج عن عملية البيع صـافي ربح بمبلغ  دينار كويتي  2,358,712بإجمالي مقابل اـس

 كويتي.

االستبعاد: مقابل 
كما في تاريخ  
االستبعاد

ديسمبر  31
2020

291,2992,358,712النقد والنقد المعادل المستلم 
-2,067,413 متحصالت بيع مؤجلة * 

2,358,7122,358,712 إجمالي مقابل االستبعاد 

* إن تفاصيل متحصالت البيع المؤجلة هي كما يلي: 

كما في تاريخ
االستبعاد

1,049,413صافي ذمم عمالء مستحقة 
1,018,000 قيمة البيع المستحقة 

2,067,413

الربح الناتج عن استبعاد الشركة التابعة: 
المبلغ 

2,358,712صافي إجمالي مقابل االستبعاد

( 2,016,903)ناقصا: صافي الموجودات المستبعدة

341,809 االستبعادالربح الناتج عن عملية 

126,146 حصة الشركة األم من نتائج الشركة التابعة حتى تاريخ االستبعاد

467,955 إجمالي الربح الخاص بالعمليات غير المستمرة 
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

إن الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة التابعة المستبعدة والمصنفة كمجموعة استبعاد هي كما يلي: 

كما في تاريخ  
االستبعاد 

ديسمبر 31
2019

 الموجودات 
546,585555,559 ممتلكات وعقارات ومعدات 

259,993262,650 حقوق انتفاع
200,000200,000 الشهرة 

44,92541,564 موجودات حق االستخدام 
1,089,195977,240 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

188,270281,057 مخزون 
324,786831,240 نقد ونقد معادل 

2,653,7543,149,310إجمالي موجودات مجموعة االستبعاد 

 المطلوبات 
507,334336,598 دائنون تجاريون وآخرون 
45,99942,551 التزامات عقود اإليجار 

83,51880,769 مطلوبات أخرى 

636,851459,918االستبعاد إجمالي مطلوبات مجموعة 

2,016,9032,689,392صافي الموجودات المتعلقة باألنشطة الخاضعة لالستبعاد 

521,281526,444 فائض إعادة تقييم متعلق بمجموعة االستبعاد 

هي كما يلي: إن صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات غير المستمرة

ديسمبر 31
2019

1,036,884  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 
( 28,192)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
( 177,452) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

831,240  بالعمليات غير المستمرة صافي التدفقات النقدية المتعلقة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -6
 .  الكويتي بالدينار ةملكية غير مسعرة مقوم  أسهم يتمثل الرصيد في 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كانت كما يلي:  مالية  موجوداترصيد   علىإن الحركة خالل السنة 

2020 2019

2,597,5552,605,542 الرصيد في بداية السنة 
خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية  

( 7,987)( 269,536) ( 28، 20بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )إيضاح    

2,328,0192,597,555 الرصيد في نهاية السنة 

مخزون -7

20202019

129,188155,748  مواد خام 
2,8921,950 مخزون تحت التصنيع
8,05139,373  مخزون تام التصنيع

140,131197,071 ( 17المجموع )إيضاح 

31,84731,203  قطع غيار 
8392,125  أخرى 

-( 10,511))أ( مخصص مخزون بطيء الحركة 

 162,306230,399
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

إن الحركة على مخصص مخزون بطيء الحركة هي كما يلي:  (أ

20202019

-10,511 المحمل خالل السنة 

-10,511نهاية السنة الرصيد في 

الصلة  ذات  باألطراف  المتعلقة اإلفصاحات  -8
 وبعض  العليا اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة، أفراد  كالمساهمين، صلة  ذات أطراف  مع  متنوعة  التبالدخول في معام المجموعـة  قامت 

إن الصلة ذات األطراف إن إدارة  قبل من عليها الموافقة تمي  المعامالت بهذه المتعلقة الدفع وشروط األسعار األخرى.   المجموعة. 
 يلي:  كما هي  صلة ذات  أطراف مع تمت التي الهامة  والمعامالت  األرصدة 

: األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع 

20202019أفراد اإلدارة العليا 

صلة  ي مستحق من طرف ذ
4804805,000 فرد 

: المجمع الخسائر أو  األرباحالمتضمنة في بيان   المعامالت

 العليا اإلدارة  أفراد  مزايا

20202019

236,986109,974 مزايا قصيرة األجل 
137,0826,923الخدمة  مكافأة نهاية مزايا

374,068116,897

مدينون وأرصدة مدينة أخرى  -9
20202019

360,445352,246 مدينون تجاريون )أ( 
( 62,874)( 135,541))ب(   خسائر ائتمان متوقعةناقصا: مخصص  

224,904289,372 صافي المدينين التجاريين
46,079- المستحق من بيع استثمار في شركات زميلة 

8,81244,443 موظفون مدينون
2,1002,100 تأمينات مستردة
2,7212,723 للمورديندفعات مقدمة 

15,26120,057 مصاريف مدفوعة مقدما 
6,6081,688 إيرادات مستحقة 
10,6137,248 مدينون آخرون 

271,019413,710

 :مدينون تجاريون ( أ)
.  يوم( 60 –  2019)  يوم 60إن أرصدة المدينين التجاريين ال تحمل فائدة، ويتم تسويتها عادة خالل  

االئتمانية  الخسائر  الحتساب(  9رقم )  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيارالمبسط    سلوبتطبق المجموعة األ   نيالتجاري   ني للمدين   بالنسبة
 ني التجاري   ني المدين المتوقعة، تم تقييم    الئتمانية. عند قياس الخسائر اجوهريحيث أن هذه البنود ال تحتوي على عنصر تمويل    المتوقعة 

 .  االستحقاق تواريخالمشتركة و الئتمانوتجميعها على أساس خصائص مخاطر ا  مجمععلى أساس 

التوالي  على  2020 يناير 1و 2020 ديسمبر  31 قبل سنوات  3إلى  1على مدى  العمالءمعدالت الخسائر المتوقعة إلى تقادم  تستند
والمستقبلية  الحالية  الكلية  االقتصادية   العوامل   لتعكس  التاريخية  المعدالت  تعديل  يتم.  الفترة  لتلك  المقابلة  التاريخية  االئتمانية  والخسائر

االقتصادية   العوامل  أثر  فإن  االئتمان،  لمخاطر  التعرض   فترة   لقصر  نظراً   ولكن.  المستحق  المبلغ  سداد  على   العميل  قدرة   ىتؤثر عل  التي
ً  يعتبر ال  هذه الكلية  .  ستردادهااشطب المدينين التجاريين عندما ال يتوقع  يتم .المجمعة  المالية البيانات فترة خالل   جوهريا

بناًء على مصفوفة مخصصات المجموعة. نظًرا ألن    تم  والذي  نيالتجاري   ني المدين يوضح الجدول التالي تفاصيل المخاطر المتعلقة ببند  
ً طاالئتمانية التاريخية للمجموعة ال تظهر أنما  ئر تجربة الخسا بالنسب   ا ة لقطاعات العمالء المختلفة، فإن مختلفة بشكل كبير للخسائر 
 : ال يتم تمييزه بين قاعدة عمالء المجموعة المختلفة ة االستحقاق السابق واريخأساس ت  ىالخسائر عل مخصص 
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

لم يتأخر سدادها  
تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتهاولم تنخفض قيمتها

يوم  60أقل من 
60  – 90

يوم
91  – 180 

يوم
أكثر من 

يوم 180 
منخفضة  
المجموع القيمة 

2020 
-% 100% 80% 27.09% 10% 5معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

174,75631,47515,50296,28142,431360,445 إجمالي القيمة الدفترية 

8,7383,1484,19977,02542,431135,541 خسائر االئتمان المتوقعة 

2019 
-% 100% 17.5% 16% 10%5معدل خسائر االئتمان المتوقعة 

138,29799,25998,82115,869352,246- إجمالي القيمة الدفترية 

13,83015,88117,29415,86962,874- خسائر االئتمان المتوقعة 

 : متوقعة ئتمانا خسائر  مخصص  ( ب )
: يلي هي كما  المتوقعة االئتمان خسائر على مخصص الحركة إن

20202019

77,597 62,874  الرصيد في بداية السنة 
-73,629 ( 28)إيضاح  المحمل خالل السنة 

( 14,471)- السنة  خالل المستخدم
( 252)( 962) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

62,874 135,541 الرصيد في نهاية السنة 

معادل  ونقد نقد -10

20202019

206,338273,771 نقد في الصندوق ولدى البنوك 
3,735,0001,000,000جل بنكية قصيرة األوكاالت استثمار وودائع 

3,941,3381,273,771

الوكاالت    هذه تستحق  ،سنويا  (% 2.625  –   2019)  % 1.3  جلبنكية قصيرة األ وكاالت استثمار وودائع    على الفعلي الفائدة معدل بلغ
ً  الودائعو  يوم.  90 بمعدل تعاقديا

رأس المال  -11
بقيمة   ( سهم  90,000,000  –  2019سهم ) 90,000,000 من بالكامل والمدفوع  والمصدر  به  المصرحالشركة األم   مال رأس تكوني 
 .  ، وجميع األسهم نقديةالواحد للسهم فلس 100 سميةإ

جباري إاحتياطي  -12
 حصة  قبل  األم الشركة بمساهمي المتعلق السنة ربح من 10% تحويل يتم األم  للشركة األساسي والنظام الشركات قانون لمتطلبات  وفقا

الوطنية   العلمي للتقدم الكويت  مؤسسة العمالة   جباري،اإل  االحتياطـي إلى اإلدارة مجلس  أعضاء ومكافأة  الزكاةحصة  و وضريبة دعم 
 في  إال  للتوزيع قابل  غير االحتياطي هذا  إن . المال رأس من  50% إلى  االحتياطي  يصل  عندما التحويل هذا  إيقاف األم للشركة  ويجوز 
.  حويل لحساب االحتياطي اإلجباري م يتم الت متراكمة لاألم، ونظراً لوجود خسائر   للشركة  األساسي والنظام القانون عليها نص التي الحاالت 

اختياري  احتياطي -13
 الكويت مؤسسة  حصة  قبل األم الشركة  بمساهمي الخاص  السنة  ربح  % من10تحويل   يتم  ، األم للشركة األساسي النظام  لمتطلبات  وفقا 
 هذا إيقاف  ويجوز  االختياري،  االحتياطي  إلى اإلدارة مجلس  أعضاء ومكافأة  الزكاة  حصةو  الوطنية  العمالة دعم وضريبة  العلمي للتقدم

يتم التحويل لحساب  اإلدارة  مجلس  اقتراح  على   بناءً  للمساهمين العمومية  الجمعية  من بقرار  التحويل  لوجود خسائر متراكمة لم  . ونظراً 
 . االختيارياالحتياطي 

التزامات عقود اإليجار  -14
2020 2019 

-82,988  الرصيد في بداية السنة 
102,175 - إضافات 

5,581 4,192 اإليجار على إلتزامات عقود مصاريف تمويلية 
( 24,768)( 12,053) المدفوع 

82,988 75,127  الرصيد في نهاية السنة 
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

والتي تتمثل في: 
2020 2019 

66,76575,076 الجزء غير المتداول 
8,3627,912 الجزء المتداول 

75,12782,988إجمالي القيمة الحالية إللتزامات عقود اإليجار 

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجيرالحد األدنى لدفعات التأجير 

2020201920202019

المبالغ الدائنة المتعلقة بإلتزامات عقود اإليجار 

12,03912,0308,3627,912 خالل سنة 
78,68890,66566,76575,076من السنة الثانية حتى نهاية عقود اإليجار

90,727102,69575,12782,988 مجمل دائنو التزامات عقود اإليجار 

--( 19,707)( 15,600)مستقبلية غير مطفأة  ة ي تمويل مصاريفيطرح: 

75,12782,98875,12782,988القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات التأجير

. %(5 –  2019)%  5، ومتوسط معدل فائدة االقتراض الفعلي  سنوات( 10 – 2019) سنوات   10 هو إن متوسط عمر اإليجار 

 يجارات محتملة. إتعتمد جميع اإليجارات على دفعات ثابتة، ولم يتم الدخول في أي ترتيبات لدفعات 

مة مخصص مكافأة نهاية الخد -15

20202019

121,380102,827 السنة الرصيد في بداية 
169,44331,225 المحمل خالل السنة 
( 12,435)( 244,808) المدفوع خالل السنة 

( 237)( 333)تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

45,682121,380 الرصيد في نهاية السنة 

دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -16

20202019

141,570245,466 دائنون تجاريون )أ( 
4748,778 العمالء  من  مقدمة دفعات 

47,96835,165 مستحقة  مصاريف
11,314- مستحقة  موظفين إجازات 
1,6421,642الوطنية  العمالة  دعم ضريبة  عن المستحق 
357357 الزكاة  عن المستحق 

228564 دائنون آخرون 

192,239303,286

. يوما(  90 –  2019)  يوما 90ويتم سدادها خالل متوسط فترة   الدائنين التجاريين ال تحمل فوائد أرصدة إن  (أ

 . العادلة لقيمهم كبير بحد  تقارب  األخرى  الدائنة  واألرصدة ني الدائن  ألرصدة الدفترية  القيم إن (ب 

تكلفة المبيعات -17

20202019

197,071212,666   رصيد المخزون في أول السنة 
709,716932,359 المشتريات خالل السنة 

906,7871,145,025 المخزون المتاح للبيع
( 197,071)( 140,131)( 7)إيضاح  رصيد المخزون في نهاية السنة 
194,078240,041 مصاريف صناعية مباشرة )أ( 

960,7341,187,995 تكلفة المبيعات

يلي:  فيما مباشرة صناعية  مصاريفيتمثل بند  -أ

20202019

95,139117,976 تكاليف موظفين 
488652 ( 4)إيضاح   إيجارات

61,46264,144( 4،  3إيضاح استهالك وإطفاء )
36,98957,269 أخرى 

194,078240,041
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

مصاريف عمومية وإدارية  -18

20202019

529,390334,587 تكاليف الموظفين 
19,00032,279 إيجارات 

59,96155,222 أتعاب مهنية
5,41714,888رسوم واشتراكات 

18,56420,483 أخرى 

632,332457,459

مصاريف بيع وتسويق  -19

20202019

18,71334,461تكاليف الموظفين 
10,9945,350عموالت 

38,52649,816سفر وتنقالت 
5,94015,516أخرى 

74,173105,143

االستثمارات  أرباح)خسائر( صافي   -20

20202019

خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية  
( 7,987)( 269,536) ( 6بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )إيضاح      

45,298 - إيرادات توزيعات أرباح 

(269,536 ) 37,311

ة األساسي  السهم ية ربح)خسارة(  -21
السهم األساسية بناء على المتوسط المرجح لعدد  ربحية ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها. إن المعلومات الضرورية الحتساب 

 األسهم القائمة خالل السنة كما يلي: 

20202019

( 385,128)( 1,181,876) من العمليات المستمرة الخاصة بمساهمي الشركة األم  السنة خسارة 

403,422 467,955 المستمرة الخاصة بمساهمي الشركة األم غير من العمليات  السنة ربح

18,294 ( 713,921) من العمليات المستمرة الخاصة بمساهمي الشركة األم السنة  ( ربحخسارة)

أسهمأسهم 

90,000,00090,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

فلس فلس 

( 4.28)( 13.13) الخاصة بمساهمي الشركة األم  خسارة السهم األساسية من العمليات المستمرة
5.204.48الخاصة بمساهمي الشركة األم  المستمرةغير السهم األساسية من العمليات   ربحية

0.20( 7.93) )خسارة( ربحية السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

الجمعية العامة  -22
أرباح نقدية أو أسهم منحة وعدم منح مكافأة  عدم توزيع    2021  مارس  31اجتماعه المنعقد بتاريخ    في اقترح مجلس إدارة الشركة األم  

امة العادية لمساهمي  . إن هذا االقتراح خاضع لموافقة الجمعية الع2020ديسمبر    31المنتهية في  المالية  عن السنة    ألعضاء مجلس اإلدارة 
 . الشركة األم

وحتى تاريخ إعداد البيانات  2019ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية في  األم  لم يتم انعقاد الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة  
المنتهية   عن السنة المالية   األم  من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركةالمجمعة  ، وبالتالي لم تتم الموافقة على البيانات المالية  المجمعة  المالية

ال تتضمن أي تعديالت قد تكون ضرورية فيما لو لم تتم   2020ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  المجمعة  آنذاك. إن البيانات المالية  
 .للسنة المالية المنتهية آنذاك األم من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة المجمعة الموافقة على البيانات المالية 

، فقد تم تعيين مراقب الحسابات  المجمعةحتى تاريخ إعداد البيانات المالية  األم  لعدم انعقاد الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة    نظراً 
ة  من قبل مجلس اإلدارة. إن هذا التعيين خاضع للموافقة عليه من قبل الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشرك  المجمعة   لتدقيق البيانات المالية

عند انعقادها.األم 
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

المحتملة  االلتزامات -23
يوجد على المجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع إلتزامات محتملة كما يلي: 

20202019

9,827-اعتمادات مستنديه
339- خطابات ضمان 

-10,166

 معلومات القطاعات  -24
لعمالء وموجودات كل قطاع على حدة: لقامت المجموعة بتصنيف موجوداتها طبقا للقطاعات الجغرافية التالية حسب الموقع الجغرافي 

 دولة الكويت.  
 دول مجلس التعاون الخليجي.  

المجموع دول مجلس التعاون الخليجيدولة الكويت 

202020192020201920202019

445,9081,696,8264,655,0482,197,1375,100,956 500,311اإليرادات  
(5,079,325)(2,908,430)(4,350,029)(1,886,662)(729,296)(1,021,768)المصروفات 

21,631(711,293)305,019 (189,836)(283,388)(521,457)الربح  )الخسارة(

1,575,8642,036,8777,749,6439,109,348 7,072,471 6,173,779 مجموع الموجودات 
(967,572)(313,048)(401,177)(306,019)(566,395)(7,029)مجموع المطلوبات

1,269,8451,635,7007,436,5958,141,776 6,506,076 6,166,750 صافي الموجودات 

إدارة المخاطر المالية  -25
، صلة  يذ  طرف  من  المستحق   ، المدينين  ،النقد والنقد المعادل مثل األولية المالية األدوات بعض االعتيادي نشاطها ضمن تستخدم المجموعة 

 للمخاطر تتعرض فإنها  ،لذلك ونتيجة ،التزامات عقود اإليجارو  الدائنين  ،الخسائر  أو   األرباح  خالل  من  العادلة   بالقيمةالمالية    الموجودات
 .  لها تتعرض التي  المخاطر هذه  إلدارة المالية األدوات مشتقات  حاليا المجموعة تستخدم . الأدناه إليها المشار

 العائد  سعر مخاطر
 . إن المالية  ومطلوباتها  لموجوداتها  العائد والتكلفة  سعر  معدالت  في التغيرات  نتيجة  القيمة  في  التغيرات لمخاطر  المالية  األدوات  تتعرض
 تم اإلشارة إليها في  قد المالية    والمطلوبات  الموجودات  استحقاق أو  تسعير  إعادة خاللها  يتم التي  والفترات الفعلية العائد والتكلفة  أسعار

 بها.  المتعلقة اإليضاحات 

 أثر  خالل من  المجموعة  ربح األخرى على المتغيرات ثبات مع العائد أسعار  في المحتمل المعقول التغير حساسية أثر التالي الجدول يبين
 : االقتراض تغيير معدل فائدة

الزيادة / )النقص( 

الرصيد في معدل الفائدة 

بيان األرباح أو  األثر على 

والدخل الشامل    الخسائر

 اآلخر المجمع  

2020

18,675 +3,735,000% 0.5 + جل بنكية قصيرة األوكاالت استثمار وودائع 

الزيادة / )النقص( 

الرصيد في معدل الفائدة 

بيان األرباح أو  األثر على 

والدخل الشامل    الخسائر

 اآلخر المجمع  

2019

5,000 +1,000,000% 0.5 + جل بنكية قصيرة األوكاالت استثمار وودائع 

 االئتمان  مخاطر
 .اآلخر للطرف  مالية  خسارة  بالتزاماته التعاقدية مسببا الوفاء  على المالية  األداة  أطراف  أحد  قدرة  عدم احتمال  خطر  هو  االئتمان خطر  إن
البنكية  ودائع  الستثمار واال وكاالت    في النقد لدى البنوك، أساسا  تتمثل االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض قد  التي المالية الموجودات  إن

األ يتم،  جلقصيرة  كما  ذي صلة.  والمستحق من طرف  االئتمان   خسائر مخصص  خصم بعد بالصافي  المدينين رصيد إثبات المدينين 
 . مختلفة صناعات على وتوزعهم للعمالء الكبير للعدد نتيجة  محدود بالمدينين يتعلق فيما االئتمان خطر . إنالمتوقعة

 قصيرة األجل وكاالت استثمار وودائع بنكية و  لدى البنوك نقد
ة منخفض  عتبرت قاس بالتكلفة المطفأة  ت   تيوالبالمجموعة    ةالخاص   جل البنكية قصيرة األودائع  الستثمار واالوكاالت  و  لدى البنوك  النقد  إن

مالية   مؤسسات  لدى  مودع   للمجموعة  النقد  أن  كما.  شهراً   12  لفترة  المتوقعة   الخسائر  أساس  على  الخسائر  مخصص   ويحتسب  المخاطر، 
المالية   الموجودات  تلك  نتيجة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  أثر  فإن  اإلدارة،  تقييم  إلى  واستناداً .  للتعسر  سابق  تاريخ  دون  جيدة  ائتمانية  سمعة  ذات
 . المبدئي االعتراف أو التحقق منذ  كبير بشكل تزداد لم  التعسر مخاطر  أن حيث   للمجموعة جوهري  غير

وكاالت   البنوك،  لدى  للنقد االسمية القيمة هو المقابل الطرف سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطر المجموعة  لتعرض األعلى الحد إن
صلة.   ذي طرف من والمستحق  ني مدين ، الجلالبنكية قصيرة األودائع الستثمار واال
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 األجنبية  العمالت مخاطر
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف    إن

المجموعة تتعرض  األجنبية.   ويمكن الكويتي.   الدينار غير بعمالت تتم التي المعامالت  عن والناتجة  األجنبية العملة  لمخاطر  العمالت 
وتحرص  ةالمالي  األدوات لمشتقات استخدامها خالل  من األجنبية العمالت صرف  أسعار لتقلبات تعرضها  خطر تخفيض  لمجموعةل  .

 بشكل تتقلب ال بعمالت التعامل خالل من وذلك  معقول، مستوى في األجنبية العملة لمخاطر التعرض صافي إبقاء على  المجموعة
 الكويتي.   الدينار مقابل جوهري 

 الدينار أسعار صرف العمالت األجنبية المستخدمة من قبل المجموعة مقابل  في  والمعقولة المحتملة  التغيرات حساسية التالي البيان يظهر
 :الكويتي

الزيادة / )النقص(  

مقابل الدينار الكويتي

األثر على بيان األرباح أو  

الخسائر المجمع )دينار كويتي( 

الدخل الشامل اآلخر  األثر على 

 المجمع )دينار كويتي( 

2020

8,050 +541,21 +% 5 +لاير سعودي 

2019

6,492 +17,556 +% 5 +لاير سعودي 

 السيولة  مخاطر
وإلدارة  باألدوات  المتعلقة  التزاماتها لسداد  الالزمة األموال  توفير  على  المجموعة  مقدرة عدم  عن السيولة  مخاطر  تنتج هذه  المالية. 

و  في وتستثمر دوري،  بشكل لعمالئها المالية المقدرة بتقييم المجموعة  تقوم المخاطر االستثمار  االستثمارات أو البنكية الودائعوكاالت 
حتفاظ باحتياطيات نقدية مناسبة وخطوط  مع تخطيط وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خالل اال   ،السريع للتسييل  القابلة األخرى 

 ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.  

غير المخصومة  المالية  بالمطلوبات الخاص  االستحقاق  جدول 

شهر  حتى 2020
 3 إلى 1

شهور 
 12 إلى 3

شهر
10إلى  1

المجموع سنوات 

12,03978,68890,727-- اإليجار التزامات عقود 
192,239-84,23786,19821,804دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

84,23786,19833,84378,688282,966 المجموع 

شهر  حتى 2019
 3 إلى 1

شهور 
 12 إلى 3

شهر
10إلى  1

المجموع سنوات 

12,03090,665102,695-- التزامات عقود اإليجار 
303,286-43,943245,46613,877دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

43,943245,46625,90790,665405,981 المجموع 

 أسعار أدوات الملكية  مخاطر
القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوى مؤشرات أدوات الملكية وقيمة    انخفاضإن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر  

. مستمر  بشكل  ومراقبتها  االستثمارية،  بمحفظتها  فيها  المستثمر  القطاعات  بتنويع  المجموعة  تقوم  المخاطر،  هذه  إلدارة.  منفرداألسهم بشكل  

قياس القيمة العادلة  -26
بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية    الخسائر   أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح    المالية  كالموجوداتتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  

 الفترة المالية. 

من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف السوق    االلتزاملسداد    دفعه  الممكنمن بيع األصل أو    استالمه  الممكنتمثل القيمة العادلة المبلغ  
 كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالية: 

 . االلتزاممن خالل السوق الرئيسي لألصل أو  
   وجود سوق رئيسي. في حال عدم  االلتزاممن خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو  

من خالل مستوى    المجمعة   المالية  البياناتيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في  
 إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:  استناداقياس متسلسل 

 ماثلة. ت المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات الم 
العادلة متاحا إما بشكل مباشر  المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة   

 أو غير مباشر. 
 المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.  

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    المتمثلة المجموعة    موجودات إن   بالقيمة العادلة كما في  وفي موجودات مالية  31المقاسة 
 لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثاني والثالث خالل السنة. تم تصنيفها ضمن مستوى القياس الثالث.  ديسمبر،

قصيرة األجل، الذمم التجارية المدينة، الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات المتداولة    البنكية  ائعالودوكاالت االستثمار وإن القيم العادلة للنقد و
.  ستحقاق هذه األدوات الماليةا ترية بشكل كبير نظراً لقصر فترة األخرى تقارب قيمهم الدف
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)عامة( وشركاتها التابعة .ش.م.ك –الشركة الوطنية االستهالكية القابضة 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2020ديسمبر  31
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

الموارد المالية  مخاطر  إدارة -27
 لحاملي األسهم ومنافـع  عوائد لتوفير  وذلك االستمرار، على قدرتها على المحافظة  هو  المالية إدارة مواردها عند المجموعة هدف  إن

 .خدمة تلك الموارد المالية أعباء لتخفيض المالية للموارد  مثالي  هيكل على للمحافظة  وكذلك الخارجيين، للمستخدمين

 تخفيض المساهمين، المدفوعة النقدية التوزيعات مبالغ تنظيم المجموعة المالية، يمكن للموارد المثالي الهيكل  لتعديل أو على وللمحافظة 
 .جديدة قروض على الحصول  أو  قروض  سداد الديون، لتخفيض الموجودات  بعض بيع حصص جديدة، المدفوع، إصدار  المال رأس

 "  COVID- 19"  األثر المترتب على وباء -28
عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم إلى تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية،  " COVID - 19" أدى تفشي فيروس كورونا

ت،  حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، كما أعلنت السلطات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الكوي 
المجموعةهة اآلثار السلبية المحتملة. يبين هذا اإليضاح تأثير تفشي الوباء على عمليات  عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواج

 . 2020ديسمبر  31والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم الموجودات والمطلوبات كما في 

 إدارة مخاطر االئتمان  -
إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء، بما في ذلك تحديد القطاعات األكثر ضعفاً التي تأثرت في  العديد من اإلجراءات    المجموعةاتخذت إدارة  

 .المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوى عاٍل من إدارة تلك المخاطر 

العالمية في عوامل    أن تأخذ في االعتبار تأثير التقلبات  المجموعة من   "COVID - 19" تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن وباء
المتوقعة كما في   الخسائر االئتمانية  لتحديد  تم أخذها في االعتبار وذلك  التي  المستقبلية  الكلي  بالنسبة    .2020ديسمبر    31االقتصاد 

لتحديد احتمالية  لمجموعة بتحديث المعلومات التطلعية ذات الصلة المستخدمة والمتعلقة ببيئة االقتصاد الكلي  العملياتها الدولية، قامت  
خسائر  بمخصص  تم االعتراف    ،وبناًء عليه  الخسائر االئتمانية فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه المجموعة أنشطتها. 

 (. 9)إيضاح  دينار كويتي 73,629بمبلغ  ائتمان متوقعة

 إدارة مخاطر السيولة  -
بتقييم السيولة ووضع التمويل بعناية واتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة.    المجموعةتقوم  ،  "COVID - 19"  استجابة لتفشي وباء

 .تقييم مركز السيولة لديها وذلك من خالل مراقبة تدفقاتها النقدية وتوقعاتها بعناية المجموعةستواصل 

 قياس القيم العادلة لألدوات المالية  -
اآلثار   االعتبار  المجموعة في  المالية غير  أخذت  للموجودات  المفصح عنها  المبالغ  تحديد  الحالية وذلك عند  السوق  لتقلبات  المحتملة 

المسعرة للمجموعة، وهذا يمثل أفضل تقييم لإلدارة بناءاً على المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها كما في تاريخ البيانات المالية 
، قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  "COVID - 19"  . بالنظر إلى تأثير وباء المجمعة

 .تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في الوضع الحالي 

يمة العادلة من خالل األرباح  دينار كويتي كخسائر في القيمة العادلة الستثماراتها بالق  269,536وعليه، قامت المجموعة بتسجيل مبلغ  
 . أو الخسائر

 )ممتلكات وعقارات ومعدات، موجودات حق االستخدام(  قياس القيم العادلة لألدوات غير المالية  -
لموجودات لعلى القيمة الدفترية   "COVID - 19" بتحديد تأثير تفشي وباء  المجموعة ، قامت  المجمعة  كما في تاريخ البيانات المالية

غير المالية أو  المطلوبات  والناتج من التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذه    2020ديسمبر    31غير المالية كما في  
.  2020ديسمبر    31كما في    توقعات المشاركين في السوق للسعر اعتماًدا على المنهج المستخدم في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات 

القطاعات التي توجد فيها هذه الموجودات قد تأثرت سلباً، ومع استمرار الوضع في  المناطق الجغرافية وأن بعض    وعةالمجمتدرك  
والمطلوبات   باستمرار توقعات السوق وتستخدم االفتراضات ذات الصلة لتعكس قيمة هذه الموجودات  المجموعة التطور واالنتشار، تراقب  

 . المجمعة نات المالية غير المالية بشكل مناسب في البيا

قامت المجموعة بتقييم الظروف االقتصادية في المنطقة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وبناًء عليه قامت المجموعة بتحديد ما إذا كان  
االعتراف بخسائر انخفاض في قيمة ممتلكات وعقارات  تم    ، وبناًء عليه  . للمجموعة  الممتلكات والعقارات والمعدات ة  هناك انخفاض في قيم 

 . (3)إيضاح  دينار كويتي 155,929ومعدات بمبلغ 

 خسائر اإلنخفاض في الشهرة  -
" من خالل إعادة  COVID - 19قامت المجموعة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد من الشهرة، وذلك مع األخذ في االعتبار تأثير وباء "

دينار كويتي كخسائر    43,098لمجموعة بتسجيل مبلغ  اقامت  وعليه،    االفتراضات وتوقعات التدفقات النقدية. نتيجة لهذا التقييم،النظر في  
 انخفاض في قيمة الشهرة. 

على االقتصاد العالمي واألسواق المالية في التطور  "  COVID - 19"من المتوقع أن تستمر اآلثار الحالية والمتوقعة لتفشي تأثير وباء  
المالي   يؤثر سلباً على األداء  يمكن أن  المرحلة ولكن  التطورات غير مؤكد في هذه  يزال حجم ومدة هذه  للمجموعة واالنتشار، كما ال 

االفتراضات والتوقعات الخاصة به    مراقبة توقعات السوق وتحديث   المجموعة والتدفقات النقدية والمركز المالي في المستقبل. ستواصل  
 في المستقبل.  المجمعة  حيث قد يكون لذلك تأثير كبير على البيانات المالية

أرقام المقارنة  -29
ربح إن عملية إعادة التبويب لم يكن لها تأثير على  الحالية.    السنةالسابقة لتتماشي مع أرقام   تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة 

 المجموعة أو حقوق الملكية المجمعة للسنة السابقة. 
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