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                                                                                                                                                       مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب

الوطنية ش.م.ك.ع.شركة االستثمارات   

 اهم األسئلة الشائعة حول االكتتاب في زيادة راس مال

  الشركة الوطنية االستهالكية القابضة ش.م.ك. )" املصدر" أو "الشركة " أو الجهة املصدرة(

 

 االكتتاباألسئلة الشائعة املتعلقة بأحكام 

 

 بعرضها لالكتتاب؟ ستقوم الشركةما هي نسبة زيادة رأس املال؟ كم عدد األسهم التي  .1

 سهما عاديا. 210,000,000. كما يبلغ عدد األسهم املطروحة 2022يونيو  22القائمة بتاريخ من األسهم % تقريبا 233.333تبلغ نسبة الزيادة 

 

 سعر السهم املطروح لالكتتاب؟ و ما ه .2

 عالوة إصدار للسهم.وبدون لكل سهم  فلس 100يبلغ سعر السهم املطروح لالكتتاب 

 

 ؟لالكتتاب األدنى والحد األعلىما هو الحد  .3

 يسمح والسهم )مائتان وعشرة مليون سهم(  210,000,000ويبلغ الحد األعلى لالكتتاب هو  فقط (1)كتتاب هو سهم واحد الل األدنىالحد 

 .سهماال االكتتاب بكسور 

 
 هل يمكن رفض طلب االكتتاب؟ .4

 الطلبات غير املستوفاة للبيانات املطلوبة أو املخالفة للقانون، ما لم يتم تصحيحها.   رفض يحق لوكيل االكتتاب -

دون الرجوع للمكتتب ــ بالحق في رفض أي طلب اكتتاب إذا تبين مخالفته لشروط وأحكام نشرة االكتتاب أو  –يحتفظ وكيل االكتتاب  -

 اب. إذا لم يستوف كافة بياناته أو إذا لم يقترن باملستندات املبينة في نشرة االكتتاب أو باملستندات األخرى التي قد يطلبها وكيل االكتت

اة أسباب الرفض األخرى، يحق للمصدر ووكيل املقاصة واإليداع رفض طلب االكتتاب إذا لم تسّدد بالفعل القيمة املطلوبة ومع مراع -

 وتقيّد كاملة بحساب االكتتاب في وقت االكتتاب لدى مدير اإلصدار.

 

 إلغاء أو تغيير طلب اكتتاب؟ يمكنهل  .5

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

 االكتتاب 

 

 متى سيتم االنتهاء من عملية تخصيص األسهم؟ .6

 .االكتتابعمل من تاريخ إغالق فترة خمسة أيام ( 5)ستعلن الجهة املصدرة عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح خالل 

 

 متى سيتم رد فائض مبالغ االكتتاب؟ .7

 .( خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التخصيص5خالل )

 

 متى سيتم تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت؟ .8

األسهم وقيدها لدي الجهات الرقابية  بعد انتهاء فترة االكتتاب والتخصيص النهائي لألسهم واستكمال كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة إلصدار

ورصة الكويت دون قيد ولتكون في ذات املرتبة التي تتمتع بها جميع لب الرئيس يالسوق  للمقاصة، سيتم تداول أسهم الطرح في ولدي الشركة الكويتية

  .أسهم الشركة، ودون تمييز فيما بينهم

 

 ن املؤهلين؟ماهي األسهم املخصصة من خالل حقوق األولوية للمساهمي .9

 .االستحقاقتاريخ  فيك سهم مملو  100لكل تقريبا سهم  233لكل مساهم مؤهل الحصول على عدد  في حالة استكمال االكتتاب، يحق
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 هل يجوز االكتتاب في فائض األسهم؟ .10

 أسهمالغير االكتتاب في و  بالتداول او التنازل  كما يجوز ألصحاب حقوق االلوية إضافية االكتتاب في أسهم ؤهل طلبللمساهم امل نعم، يجوز 

 الشركة وسيتم التخصيص وفقا لآللية املوضحة في نشرة االكتتاب.

 

 االكتتاب؟ من سيتحمل مصروفات .11

لعملية . في حين يتحمل املكتتب املصروفات البنكية املرافقة كتتابالطرح واال بعملية خاصة أي مصروفات مسئولية سداد صدرةامل ستتولى الجهة

 تحويل مبالغ االكتتاب.

 

 ؟االكتتابتى تبدأ وتنتهي فترة م .12

 .)مشموال( 2022يوليو  7وافق وتنتهي في يوم الخميس امل 2022يونيو  23وافق امل الخميسفي يوم  االكتتابتبدأ فترة 

 

 املؤهل؟عدم إكتتاب املساهم  ما هي تبعات .13

سوف ينتج عن عدم قيام مساهمي الشركة املصدرة باالكتتاب في أسهم الطرح التي يحق لهم االكتتاب فيها إلى انخفاض النسبة املئوية لحصة 

 فترة االكتتاب إلى خسارة قيمة حق األولوية.كما سينتج عن عدم اكتتاب صاحب حق األولوية خالل مساهمتهم في أسهم الشركة املصدرة. 

 صدرة؟سهم املاال ما هي حقوق  .14

أي من  يتمتع والالعامة.  لكل سهم من أسهم الطرح صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية: الحق في التصويت •

  بحقوق امتياز في التصويت أو املساهمين

مستقبلية تعلن عنها الجهة املصدرة وتقرها  توزيعاتأي م نصيبه من ال فى است املالإصدار أسهم الزيادة في رأس  عند: األرباحالحق في توزيع  •

 الجمعية العامة للجهة املصدرة.

ت الجهة املصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد يحق للمساهمين الحصول على نصيب من عوائد تصفية موجوداالحق في التصفية:  •

 .مديوناتها

 

 

 بطريقة االكتتاب األسئلة الشائعة املتعلقة 
 

 كتتاب؟اال نشرة كيف يمكن الحصول على .1

 ية:يتم الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة االكتتاب من خالل املواقع االلكترونية التال

 www.nccikw.comموقع الشركة املصدرة  -

 www.nic.com.kw موقع مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب  -

 (للشركة صفحة حقوق األولوية )وذلك على www.boursakuwait.com.kwموقع بورصة الكويت   -

 

 
 

 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة؟ مال  رأس زيادة في االكتتاب كيفية .2

على صفحة االكتتابات الحالية   الخاص رابط االكتتاب في اسهم زيادة راس مال الشركة الوطنية االستهالكية القابضةعن طريق الرابط  االكتتابيتم 

على )كتتاب السبوع طوال فترة ااال أيام في  7ل الساعة خ 24على مدار  وذلككتتاب اال فترة خاللوذلك  www.ipo.com.kw في موقع اكتتاب الكويت

 األخير(.من اليوم  13:00في الساعة  االكتتابأن يقفل باب 

 طرق سداد مبالغ االكتتاب؟  .3

  :بالكامل عن طريقكتتاب الا مبالغ سداد ويجب

http://www.nccikw.com/
http://www.nic.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/
http://www.ipo.com.kw/
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 أو    K-Netخدمة  .1

عن طريق التحويل البنكي من حساب املكتتب )كمبلغ صافي دون رسوم من قبل البنك املحول والبنك املحول له( على حساب االكتتاب غير  .2

 املنتج للفائدة.

 (.لن يتم قبول مبالغ االكتتاب النقدية)

 ماهي خطوات االكتتاب؟  .4

 د.ك. أو أقل 10,000االكتتاب بمبلغ   (1

أندرويد( أو املوقع اإللكتروني عن طريق الرابط : - Android / iOSعبر تطبيق الهاتف املحمول ) الدخول : الخطوة األولى -

https://ipo.com.kw 

 اختيار اكتتاب زيادة رأس مال الشركة الوطنية االستهالكية القابضة.: الخطوة الثانية -

إدخال البيانات الشخصية التالية: الرقم املدني )أو رقم السجل التجاري لألشخاص االعتباريين( ، والبريد اإللكتروني ،  الثالثة:الخطوة  -

 ورقم الهاتف الجوال.

 تسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب بها. الخطوة الرابعة: -

 (.K-NETسداد املبلغ عن طريق خدمة الكي نت ) الخطوة الخامسة: -

 .والهاتفاستالم وصل االكتتاب عن طريق البريد اإللكتروني  طوة السادسة:الخ -

 د.ك. 10,000االكتتاب بمبلغ أكثر من  (2

 أعاله، ثم:األولى إلى الخطوة الرابعة تكرار ذات للخطوات من  -

 نموذج طلب االكتتاب. طباعةالخطوة األولى:  -

يتوجه املكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من نموذج طلب االكتتاب املطبوعة وتحويل مبالغ االكتتاب بالكامل الخطوة الثانية:  -

عن طريق تحويل بنكي من الحساب البنكي الخاص باملكتتب )لن يقبل تحويل بنكي من حساب بنكي غير خاص باملكتتب(، كمبلغ صافي 

 حساب االكتتاب التالي: رسوم، إلىدون 

 الوطني  بنك الكويت اسم البنك

 2027889439 رقم الحساب

 KW97NBOK0000000000002027889439 االيبان

 NBOKKWKW كود السويفت

 National Investments Company-NCHC املستفيدين

 NCHC capital Increase+ Trading number رقم املرجع
 

 قسيمة إيداع أصلية باملبلغ املحول من البنك الخاص به.يقوم املكتتب بالحصول على الخطوة الثالثة:  -

يتوجه املكتتب إلى مقر الشركة الكويتية للمقاصة الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم الخطوة الرابعة:  -

كتتاب الواردة في هذه الدعوة وذلك من نموذج طلب االكتتاب واملستندات املدرجة في فقرة املستندات املطلوبة عند تقديم طلب اال

 وحتى  10:00الساعة 
ً
، خالل أيام األحد إلى الخميس )باستثناء أيام العطل الرسمية( طوال فترة االكتتاب.  13:30صباحا

ً
 ظهرا

 الشركة الكويتية للمقاصة بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب. تقومالخطوة الخامسة:  -
 

 (املرجع خانة في به الخاص التداول  رقم تسجيل املودع على يجب البنكي التحويل خالل من السداد حالة)في 

 

 ؟ماهي املستندات املطلوبة لإلكتتاب .5

 املكتتبون من االفراد

 إضافة رقم التداول كمرجع في حالة السداد من خالل التحويل البنكي •

 .أصل ونسخة من البطاقة املدنية الشخصية للمكتتب •

 .من جواز سفر املكتتب للمقيمين في دول أخرى غير الكويتأصل ونسخة  •
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 .) بالوكالة الخاص )للمكتتبينأصل ونسخة من التوكيل القانوني  •

 .أصل وصورة من شهادة الوالية للمكتتبين األيتام •

 .أي شخص ليس والد مكتتب قاصر أصل ونسخة من شهادة الوصاية للمكتتبين القصر إذا تم االكتتاب من قبل •

 .وصورة من صك حصر اإلرث للورثةأصل  •

 املكتتبون من املؤسسات

 إضافة رقم التداول كمرجع في حالة السداد من خالل التحويل البنكي •

 ؛ )بها في شهادة السجل التجاري ملكية األسهم يجب أن تتضمن األنشطة املصرحالتجاري )أصل ونسخة من شهادة السجل  •

 .حسب االقتضاء أو مستخرج من السجل التجاري أصل ونسخة من شهادة املفوضين بالتوقيع  •

 .أصل وصورة من بطاقة الهوية املدنية للمخول بالتوقيع •

 الصناعة. التجارة للقوى العاملة أو مصدق من غرفة  أصل وصورة من نموذج التوقيع للمفوض بالتوقيع صادر عن الهيئة العامة •

 .املخولة لالكتتابوخطاب صادر عن املفوض بالتوقيع نيابة عن الجهة  •

 
 

 املكتتب؟ قبل من تقديمها يجب التيقرارات اإل ماهي .6

 الستكمال وتقديم طلب االكتتاب على املكتتب أن:

 يوافق على االكتتاب في عدد من األسهم املنصوص عليها في طلب االكتتاب والتي تعتبر نهائية وغير قابلة لإللغاء؛ •

 لكافة محتوياتها؛ هبعناية نشرة االكتتاب وفهم بقراءة ودراسةيتعهد  •

 وجميع بنود وشروط االكتتاب املذكورة في نشرة االكتتاب هذه؛ للشركة املصدرةيوافق على عقد التأسيس والنظام األساس ي  •

يقبل عدد األسهم املخصصة لها )بحد أقص ى للمبلغ الذي تم االكتتاب فيه( وجميع تعليمات االكتتاب األخرى املنصوص عليها في نموذج طلب  •

 االكتتاب ونشرة االكتتاب هذه؛

املكتتب في  ويصرح؛ وكيل املقاصة )الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك(أو تعديل طلب االكتتاب بعد تقديمه إلى  يتعهد بأنه لن يقوم بإلغاء •

الشركة، على مسؤوليته الكاملة، أنه حصل على جميع التراخيص واملوافقات املطلوبة بموجب عقد التأسيس والنظام األساس ي أو بموجب 

ة مجلس القانون، من أجل تمكينه من التقدم لالكتتاب وأداء التزاماته في وفًقا للشروط واألحكام الواردة في نشرة االكتتاب، بما في ذلك موافق

 شركات املساهمة.الالعامة، حسب مقتض ى الحال، فيما يتعلق ب الجمعيةإدارتها أو لجانها أو 

 

 

 

 

 

 

 

 بحقوق األولوية األسئلة الشائعة املتعلقة 
 

 ما هو اخر تاريخ الستحواذ األسهم بغرض استحقاق حقوق االلوية؟  .1

 للمستثمر الحق في االستحواذ في األسهم. يتسنىهو اخر يوم الستحواذ األسهم لكي  2022يونيو  19

 ما هي الخيارات املتاحة للمساهم املؤهل بشأن التصرف في حقوق األولوية؟ .2

 .ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم االكتتاب .1

 .ممارسة حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم االكتتاب وأسهم االكتتاب اإلضافية .2
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 .من حقوق األولوية وفقا لقواعد بورصة الكويتالتداول على كل أو جزء  .3

وفق اآللية املعتمدة لذلك من  التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية االكتتاب في أسهم االكتتاب الى مساهم أخر أو أي شخص أخر  .4

من تلك التنازالت وفقا للقواعد ذات  وتتم أي على األقل()بخمسة أيام  بورصة الكويت ووكالة املقاصة الكويتية وذلك قبل قفل باب االكتتاب

 الكويت ووكالة املقاصة، أو الصلة واملطبقة من قبل بورصة

 .االمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة  .5

 

 ما هي إجراءات تداول حقوق األولوية؟ .3

ورمز التداول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة  ل املعمو  للقواعدفقا و يجوز تداول حقوق األولوية والتنازل عنها دون مقابل 

 الخاص بحقوق األولوية.

 

 ؟األولويةتداول حقوق  فترة متى تبدأ وتنتهي .4

 .2022 يونيو 30وافق امل وتنتهي في يوم الخميس 2022 يونيو 23وافق امل الخميسيوم  األولويةتداول حقوق  تبدأ فترة

 

 ؟األولويةحقوق  إلدراجما هو الجدول الزمني  .5

 .لملاا رأس زيادة في االكتتابعند إفصاح الشركة عن نتائج  اإلدراج وسيتم إلغاء 2022 يونيو 23يوم الخميس املوافق  األولويةسيتم إدراج حقوق 

 

 ولوية؟ال التداول حقوق  رجعيامل السعر  احتسابكيف يتم  .6

 عادلة التاليةللموفق األولوية أول يوم تداول حقوق  في السعر املرجعي يحدد

مع بداية التداول عليه في بورصة  األولويةويمكن أن يتغير سعر حقوق  (.كتتابالسعر ا –تداول الحقوق  اليوم السابق لبدء سعر إقفال السهم في)

 .الكويت


