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تقييمإلجراء(“ميلالع”أو“الشركة”أو“القرين”).ع.ك.م.شالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةلمساعدة(“جيإمبيكي”)م.م.ذلالستشاراتجيإمبيكيشركةتعيينتم
للشركةاالسترشاديالتقييم“ريرالتق”التقييمتقريريبين.الهدففيإضافيةحصةشراءفيبنيتكميتعلقفيما(“الهدف”أو“نابيسكو”).ع.ك.م.شالبتروليةللخدماتالوطنيةللشركة

.(“التقييمتاريخ”)2016سبتمبر30فيكما

29المؤرخاإلضافيوالكتابالملحقاتإلىباإلضافة2016أبريل91فيالمؤرخالتعيينكتابفيالمبينةجيإمبيكيبشركةالخاصةاالختصاصلشروطوفقا ًالتقريرإعدادتم
إعدادهتمالمرفققريرالتبأنعلماالتقريرهذامستلمإحاطةيتمعميلنا،بخالفشخصأيإلىالتقريرهذاتسليمحالفي."(التعيينكتاب"بمصطلحمعاإليهمايشار)2016نوفمبر

.بقةمسخطيةموافقةدونأعالهمبينهومماآخرغرضألياستخدامهأوجزئيا،أوكلياإليه،االستنادأوعنهالكشفيتمالأنيجبوأعالهالمذكورللغرضلعميلنافقط

.التقريرلهذاهبالمصرحغيرالتوزيعأواالستخدامنظيرالمستلمضدالمتاحةالمنصفةوالعادلةالقانونيةالوسائلجميعتمارسوسوفمسؤوليةأيةجيإمبيكيتتحمللن

.قبلنامنمستقلةبصورةنهامالتحققيتمولمالشركات،قبلمنجيإمبيكيإلىالمقدمةالمتوقعةالبيانات/والتوقعاتواالفتراضاتالتاريخيةالمعلوماتإلىالماليةالتوقعاتتستند
.مستقلتحققدونعامة،مصادرمنمتاحةمعلوماتأيواكتمالدقةوافترضناعلىاعتمدناالتقرير،هذاوإلعداد

نحن.ماديةاالختالفاتتكونقدومتوقع،هوكماتحدثالقدوالظروفاألحداثأنحيثالمتوقعةالنتائجعنتختلفقدالفعليةالنتائجفإنبالمستقبل،تتعلقالماليةالتوقعاتألننظرا ً
قدرتسقةمتكونأنضمانعدافيماالمالية،والتوقعاتاألعمالنماذجأولنموذجأساساتشكلالتياالفتراضاتعلىاالعتمادوإمكانيةتحقيقمدىعلىمالحظةأيهنانبديال

.المهمةهذهسياقفيإليناالمقدمةالمعلوماتمنغيرهامعاإلمكان

.المعروضةالمعلوماتلىإللتوصلالضمنيةالبياناتحولالتحليليةاألعمالبعضأجرينا(ذلكتحديدتمحيث)أنناعلىفقطيدلوهذا،“جيإمبيكيتحليل”إلىالتقريرهذايشير
.المستخدمةالنمومعدالتوالضمنيةالبياناتدقةحيالمسؤوليةأينتحملولن.العميلإدارةتقديراتإلىتستندوالتيمتوقعةومعلوماتتوقعاتالتقريرهذايتضمنذلك،إلىإضافة

أوتعهدأينهم،مأيأوالوكالءأوالموظفينأوالشركاءأوالمديرينأوالمساهمينأوالتنفيذيينالمديرينأواالعتباريةالجهاتأوالزميلةشركاتهامنأيوالجيإمبيكيتقدمال
المسؤوليةافةكأوأيتحملعدمصراحةوالجهاتاألطرافهذهجميعتعلن.التقريرفيالواردةالمعلوماتاكتمالأومعقوليةأوبدقةيتعلقفيماضمنية،أوصريحةبصورةضمان،

.باستخدامهةالمتعلقأوالتقريرهذاأساسعلىالمبنيةأوالتقريرهذافيالسهوأواألخطاءأوالمستند،هذافيالواردةالمعلوماتتلكمنبأييتعلقفيماأوأساسعلىأوعن

لتعويضاتواوالمطالباتوالخسائروالنفقاتالتكاليفكافةمقابلووكالئهاوموظفيهاومديريهاجيإمبيكيعنالضررودرءتعويضعلىالعميليوافقذلك،علىعالوة
بهذايتعلقيمافأوعنتنشأوالتيآخرطرفأيقبلمنمنهمأيأوضدهمترفعأوتتحملهاأوتتكبدهاأوبدفعهاتقومالتيالقضائيةالدعاوىأوالقانونيةوالشكاوىواإلجراءات

المتعمدالتقصيرعنجتنتقدالقضائيةالدعاوىأوالقانونيةوالشكاوىواإلجراءاتوالتعويضاتوالمطالباتوالنفقاتالتكاليفهذهمثلأنفيهتكونالذيالحدإلىبخالفالتعيين،
.جانبنامن

هذافيالتقريربهذافاظاالحتأوبتوزيعيتعلقفيماساريةتنظيميةأوقانونيةمتطلباتأيومراعاةالبعضبعضهمإخطارالكويتخارجمناطقفيالتقريرهذامستلميعلىينبغي
نمأيوالووكالئها،وموظفيهاومسؤوليهامديريهاوالفروعهامنأيأوالكويتجيإمبيكيأوالعالميةجيإمبيكيتتحملالالصدد،هذاوفي.القضائياالختصاص
.اختصاصدائرةأيفيالتقريربهذااالحتفاظأوبتوزيعيتعلقفيماشخصأيتجاهمسؤوليةأياألطراف

إشعار هام
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(تتمة)إشعار هام

والحدودالنطاق

.منشورة/ثانويةرمصادمنعليهاالحصولتمالتيأوالشركةقبلمنالمقدمةالمعلوماتذلكفيبماالتقرير،هذافيالمعروضةالمعلوماتهذهمنأيمنبالتحققنقملم.الشركةمنالمقدمةالمعلوماتإلىجيإمبيكيتحليليستند■

وصحيحةدقيقةالتقريرهذافيواردةالالمعلوماتبأنكتابيبإقرارلتزويدناالعميلعلىاعتمدناوقد.فيهاموثوقتكونأننعتقدوالتيالمتاحةالثانويةاألبحاثمصادرإلىاستنادا ًالقطاعومعلوماتالسوقببياناتالتقريرهذاتعزيزتموقد

إمبيكيتحليلنيبيالتقريرهذاإن.وتقييمنانتائجناعلىماديأثرلهسيكونذلكفإنالمقدمة،المعلوماتعرضفيخطأأودقةعدمأوسهوأيوجودحالوفي.التقريرلهذامنهموثوقأساستشكلوبذلكعرضهاطريقةفيوعادلة

.العميلقبلمنلناالمتاحةواالفتراضاتالحقائقأساسعلىجي

.المبينللغرضةالقيمإلىيشيرماعلىإطالعكمفقطمنهاالمقصودبل.للعملالسوقيةالقيمةبشأنرأيتشكلالالتقريرهذافيالواردةالقيمةتقديراتفإنوبالتالي.للهدفالسوقيةالقيمةعلىرأيإلبداءتعيننايتملم■

.النتائجعنالمسئوليةوحدهيتحملالذيالعميلعلىفقطمسئوليتهتقعالتقريرهذاعلىبناءالعميليتخذهقرارأيإن■

.نتائجناعلىماديتأثيرلهيكونقدالكمالعدمأوالدقةعدمأنحيثالفورعلىإخطارنايجبتامة،بصورةدقيقغيرأوكاملغيرأعالهذكرمماأيكانفإذا.الشركةتقدمهاالتيالمعلوماتإلىيستندالتحليلأننؤكدأننود■

.المعلوماتهذهحولرأيا ًنبديالفإنناوعليهالشركة،قبلمنالمقدمةللمعلوماتتدقيقأييشكللمعملناإن■

منالتقريرهذاحولانيثرأيأيطلبأوتحديثأيبإجراءالعميليقومولن.التقريرهذاتاريخبعدتقعمعامالتأوأحداثأيبسببالتقريرهذاتحديثعنمسئولةالعالممستوىعلىالزميلةشركاتهامنأيأوجيإمبيكيتعتبرال■

.م.م.ذلالستشاراتجيإمبيكيشركةمنمسبقةكتابيةموافقةدونجيإمبيكيلشركةالعالميةالمكاتبذلكفيبماخارجيةوكاالت

المعلوماتأساس

:التاليةالمعلوماتعلىاعتمدناالتقرير،هذاإعدادعند

؛2015و2014و2013فيالمنتهيةللفتراتالسنويةالماليةوالبياناتالتقرير■

؛2016سبتمبر30فيالمنتهيةللفترة(المدققةغير)المرحليةالماليةالمعلومات■

.للعامةالمتاحةاألخرىالمعلومات■
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أساس اإلعداد

/  عماًتمًافتراضهًمعلوماتًال/ فيًحالةًثبوتًوجودًاختالفًماديًفيًواحدةًأوًأكثرًمنًتلكًاالفتراضات. التقييمًالواردةًفيًهذاًالتقرير( مستويات)الرئيسيةًالتيًتمًاستخدامهاًلتحديدًمستوىًالمعلوماتً/ فيماًيليًاالفتراضات

ومنًالمحتملًأنًتجعلًتلكًالنتائجًغيرًمناسبة .تقديمه،ًفإنهًمنًالمحتملًأنًتختلفًالنتائجًالواردةًفيًهذاًالتقريرًمادياً 

:اإلعدادأساس

 تلك التقييماتإلجراء التقييم بدرجة كبيرة من طبيعة ومدى المعلومات المقدمة لنا والوقت المتاح لنا إجراء التقييم التي تم تطبيقها في ( منهجيات)انبثقت منهجية.

إن طبيعة ومدى المعلومات المقدمة إلينا قد ال تكون متسقة وثابتة وشاملة بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات التي تم تقييمها: يرجى المالحظة.

بالنسبة للضرائب على الشركات، فإننا لم نأخذ في االعتبار التأثير المحتمل للتغيرات المستقبلية في قوانين الضريبة في الكويت.

:المعلوماتمصادر

 التوقعات المالية واالفتراضات ذات الصلة المقدمة من قبل إدارة العميليتضمن هذا . تقييمناإجراءعلى تلك المعلومات في العميل واعتمدنا لم نتحقق من استكمال ودقة المعلومات المستلمة من.

 َقريرتلك المعلومات أحد األسس الرئيسية لنتائجنا الواردة في هذا التتمثل في تاريخ التقييم تم تقديمها لنا وبالشركة الهدف كما ةتعلقالمأن كافة المعلومات المادية فإننا نعلم إلى االستفسارات، استنادا.

:نتائجناأساس

 في تاريخ التقييمالهدف كما التحقق فيما يتعلق بأي موجودات ومطلوبات لدى الشركة بلم نقم . مالئمةتستمر بحالة تشغيلية موجودات الشركة الهدف سوف تقييمنا، افترضنا أن عند إجراء  .

 التقييمالمدققة، والتي من الممكن أن تكون متزامنة أو غير متزامنة مع تاريخ المدققة وغير استخدمنا المعلومات المالية لقد  .
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مسرد المصطلحات

B/Dبرميلًفيًاليوم

BCMمليارًمترًمكعب

Bnمليار

BODمجلسًاإلدارة

CAGRمعدلًالنموًالسنويًالمركب

CAPEXالنفقاتًالرأسمالية

CAPMنموذجًتقييمًاألصولًالرأسمالية

COGSتكلفةًالبضاعةًالمباعة

EBITDAاألرباحًقبلًالفوائدًوالضرائبًواالستهالكًواإلطفاء

EOSBمكافأةًنهايةًالخدمة

EVقيمةًالشركة

GCCمجلسًالتعاونًالخليجي

GDP الناتجًالمحليًاإلجمالي

HEISCOشركةًالصناعاتًالهندسيةًالثقيلةًوبناءًالسفن

IOCشركاتًالنفطًالدولية

KDدينارًكويتي

Keحقوقًالملكيةتكلفة

KFASمؤسسةًالكويتًللتقدمًالعلمي

KNPCشركةًالبترولًالوطنيةًالكويتية

KOCشركةًنفطًالكويت

KSEسوقًالكويتًلألوراقًالمالية

L.L.Pشركةًذاتًمسؤوليةًمحدودة

Mnمليون

MOFوزارةًالمالية

NAPESCOالشركةًالوطنيةًللخدماتًالبترولية

NLSTضريبةًدعمًالعمالةًالوطنية

NOCشركاتًالنفطًالوطنية

NOFSالخدماتًغيرًالمتعلقةًبالنفط

O&Gالنفطًوالغاز

OFSالخدماتًالمتعلقةًبالنفط

P/Bنسبةًالسعرًإلىًالقيمةًالدفترية

P/E نسبةًالسعرًإلىًالربحية

QPICلصناعةًالكيماوياتًالبتروليةشركةًالقرين

S.P.Cشركةًشخصًواحد

TTMاًالسابقة فترةًاالثنيًعشرًشهر 

UOPCالشركةًالمتحدةًللمشروعاتًالنفطية

WACC
تكلفةًرأسًالمالً

المتوسطًالمرجحًلتكلفةًرأسًالمال

YoYمنًسنةًإلىًسنة



نظرةًعامةًعلىًالشركةًوً
الصناعة
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نظرة عامة على الشركة و الصناعة

نظرة عامة على 

الشركة

تًعامًهيًشركةًمساهمةًكويتيةًتأسس( «الشركةًالهدف»أوً« نابيسكو». )ك.م.الشركةًالوطنيةًللخدماتًالبتروليةًش■

فةًإلىًعملياتً،ًوتعملًبصورةًرئيسيةًفيًمجالًتقديمًخدماتًالدعمًفيماًيتعلقًبحفرًوصيانةًآبارًالنفط،ًباإلضا1993

:وتعملًالشركةًفيًالقطاعاتًالثالثًالتالية. الترميم

.خدماتًحقولًالنفط•

.الخدماتًغيرًالمتعلقةًبالنفط•

.االستثمارات•

.الطاقةوخدماتًاإلنتاجًوالتسويقًو( البحثًواالستخراج)خدماتًالحقولًالنفطيةً: تنقسمًالخدماتًإلىًاألقسامًالتالية■

(تدعيمًاآلبارًوالمحاكاةًوفحصًاآلبارًإلخ)الخدماتًالبحثًواالستخراجً■

(يقًإلخخدماتًالصحةًوالسالمةًوالبيئةًوالمنتجاتًالصناعيةًوخدماتًمكافحةًالحر)خدماتًالتسويقًواإلنتاجً■

(العملياتًفيًالعراق)العملياتًالدوليةً■

المباشرةًهيًالمساهمًالرئيسيةًفيًالشركةًمنًخاللًمساهماتها( «القرين»)شركةًالقرينًلصناعةًالكيماوياتًالبتروليةً■

(.منًخاللًالشركةًالمتحدةًللمشروعاتًالنفطية)وغيرًالمباشرةً

يةًفيًأعمالًحفرًشركةًتابعة،ًوهيًشركةًنابيسكوًالدوليةًللخدماتًالبترولية،ًالتيًتعملًبصفةًأساسنابيسكولدىًشركةً■

.اآلبارًوصيانتهاًوإدارةًالنفايات

.مليونًدينارًكويتي30.4(: 2016سبتمبرً)إجماليًالموجوداتً■حقائق عن الشركة

.مليونًدينارًكويتي22.8(: 2016سبتمبرً)حقوقًالمساهمينً■

2003-10-18:  تاريخًاإلدراج■

(دينارًكويتي0.100: القيمةًاالسمية)دينارًكويتي5,760,951ًرأسًالمالًالمدفوع■

سهم57,609,510عددًاألسهمًالمصدرةً■

سهم1,680,000عددًأسهمًالخزانةً■

سهم55,929,510األسهمًالمدرجةً■

هيكل الشركة

نابيسكو

الدوليةًللخدماتًنابيسكو
البترولية،ًشركةًشخصًواحد

بيإلالهندًإلًنابيسكو

.  الموقعًاإللكترونيًللهدف،ًموقعًزاوية،ًوًموقعًسوقًالكويتًلألوراقًالمالية: المصدر
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التحليل المالي التاريخي

التحليل المالي 

التاريخي

.2016سبتمبر30فيالمنتهيةأشهرالتسعةفترةفيكويتيدينارمليون19.8إلى2013عامكويتيدينارمليون14.8منالخدمةوإيراداتالمبيعاتإجماليارتفع■

.2016سبتمبر30فيالمنتهيةالفترةفيكويتيدينار12.73إلى2013عامكويتيدينارمليون10.54منوالخدماتالمبيعاتتكلفةارتفع■

.التشغيليالنقدتحسنإلىأساسيةبصفةذلكويعود،2016عاممنالثالثالربعفي%35.7إلى2013عام%28.78منالربحهامشإجماليارتفع■

.المبيعاتزيادةإلىأساسيةبصفةذلكويعودكويتي،دينارمليون5.73إلى2016سبتمبر30فيالمنتهيةالفترةربحصافيارتفع■

جيكيًبيًإمًتحليلًالبياناتًالماليةًالسنويةًوالمرحليةًمنًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًو: المصدر

بيان الدخل

السنة حتى تاريخه الربع الثالث 2016 201320142015ألف دينار كويتي

غير مدققة

                                    19,800   19,609   16,066   14,804إيرادات ت المبيعات والخدمات

(11,132) (10,544)تكلفة المبيعات والخدمات  (13,112)  (12,731)                                  

                                      7,069     6,497     4,934     4,260مجمل ربح النشاط

                                         101          53        334          87إيرادات أخرى

                                             4        -        -        - الربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

                                       (116)      (666)        -        - انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات

                                    (1,199)   (1,479)   (1,754)   (1,287)مصروفات إدارية

                                         -        -        -      (103)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

                                    (1,211)   (2,092)   (1,420)   (1,303)إجمالي المصروفات واألعباء األخرى

                                      5,859     4,405     3,513     2,957 األرباح قبل الضرائب ومكافأة مجلس اإلدارة

                                         (55)        (55)        (34)        (27) مخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

                                       (151)      (151)        (99)        (80)مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية

                                         (64)        (61)        (40)        (32)مخصص الزكاة

                                         (59)        (78)        (64)        (64)مخصص مكافأة مجلس اإلدارة

                                      5,531     4,061     3,277     2,754 صافي الربح قبل إيرادات االستثمار

                                         197     1,624        116          57 صافي إيرادات االستثمار

                                      5,727     5,685     3,392     2,811 صافي الربح بعد إيرادات االستثمار

%28.9%29.0%21.1%19.0 هامش صافي الربح )%(

مدققة
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التحليل المالي التاريخي

التحليل المالي 

التاريخي
فيكماكويتيدينارمليون30.4الشركةموجوداتإجماليبلغ■

الممتلكاتمنالموجوداتأغلبيةتتألف.2016سبتمبر30

البنوكولدىالصندوقفيونقد(%28)والمعداتوالمنشآت

(17%).

عامكويتيدينارمليون15.83منالملكيةحقوقإجماليارتفع■

،2016سبتمبر30فيكويتيدينارمليون22.77إلى2013

دينارمليون3.7منبهاالمحتفظاألرباحارتفاعحسابعلىوذلك

نتهيةالمالفترةفيكويتيدينارمليون8.78إلى2013عامكويتي

.2016سبتمبر30في

فعارتالموجودات،دورانومعدلالربحهامشصافيتحسنبسبب■

عام%27.9إلى2013عام%17.8منالموجوداتعلىالعائد

2015.

جيكيًبيًإمًتحليلًالبياناتًالماليةًالسنويةًوالمرحليةًمنًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًوً: المصدر

بيان المركز المالي

Dec-1331-Dec-1431-Dec-1530-Sep-16-31ألف دينار كويتي

غير مدققة

موجودات متداولة

        2,516       3,069       2,211       1,645المخزونات

        6,581       5,542       5,440       3,690األرصدة المدينة

        1,013          346          983       1,101مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى

        2,330          141       1,675       1,688استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

        4,000       4,000           -           -ودائع ألجل  

        5,268       3,891       4,197       3,196النقد في الصندوق ولدى البنوك  

      21,707     16,989     14,506     11,321 إجمالي الموجودات المتادولة

        8,617       9,048       7,887       8,691ممتلكات ومنشآت ومعدات

             31            67          114           -اصول غير ملموسة  

             48            44            50          415استثمارات متاحة للبيع  

      30,403     26,148     22,556     20,427إجمالي الموجودات

المطلوبات المتداولة

        5,876       4,279       4,188       3,734األرصدة الدائنة

        5,876       4,279       4,188       3,734إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

        1,699       1,416       1,132          861مخصص مكافأة نهاية الخدمة

        1,699       1,416       1,132          861إجمالي المطلوبات غير المتداولة

حقوق ملكية المالك

        5,761       5,761       5,761       5,761رأس المال

        3,311       3,311       3,311       3,311عالوة إصدار أسهم

          (585)         (585)         (585)         (585)أسهم خزينة

             34            34            34            34احتياطي أسهم خزينة

        2,723       2,723       2,121       1,758احتياطي قانوني

        2,723       2,723       2,121       1,758احتياطي اختياري

               6              6           -           -احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

             19            15            21            51التغير المتراكم في القيمة العادلة

        8,779       6,414       4,454       3,745أربح مرحلة

      22,772     20,402     17,237     15,832إجمالي حقوق ملكية المالك

             56            50           -           -حصص غير مسيطرة

      30,403     26,148     22,556     20,427إجمالي المطلوبات وحقوق ملكية المالك

مدققة
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تحليل السوق والصناعة

تحليل االقتصاد 

الكلي

االنفطأسعارانخفاضعنهانتجالتيالعالميةالماليةاألزمةتأثيراتمنالكويتفياإلجماليالمحليالناتجتعافى■ ا،2010منذعالمي  .2013عامخاللكويتيدينارمليار49إلىووصلفصاعد 

اكويتيدينارمليار2بمبلغللكويتاإلجماليالمحليالناتجانخفض،2014عامخالل■ غيرالخدماتفيالمتوقعالنمووتباطؤالنفطأسعارانخفاضبسببوذلككويتي،دينارمليار46.3إلىليصلتقريب 

.بالنفطالمتعلقة

ا■ اكويتيدينارألف11.6إلىليصل%2.9بنسبةمركبسنوينموبمعدلللفرداإلجماليالمحليالناتجينموأنالمتوقعمنتقدم،ماإلىاستناد  عامكويتيدينارألف9.2من2020عامبحلولتقريب 

2015.

ا،■ .2021عامبحلول%3.6إلىليصلالمستقبلفيالتضخميرتفعأنالمتوقعمنوعليه،.المأكوالتوأسعارالسكنيةاإليجاراتمعدالتمثلعواملفيبالتأثرالتضخممعدالتتستمرحالي 

ابرميلمليون2.45من%3.07بنسبةمركبسنوينموبمعدلالكويتفيالنفطإنتاجارتفع■تحليل الصناعة ابرميلمليون2.85إلى2013عاميومي  االستهالكفيالزيادةمنالكويتاستفادتحيث،2015عاميومي 

.السوقيةحصتهاعلىوحافظتالعالمي

علىالمنافسةوشدةالتكريرطاقةفياضباالنخفسلبيا ًتأثرا ًأيضا ًواإلنتاجاالستكشافشركاتتتأثرقدذلك،علىوعالوة.النفطأسعارفيالحادباالنخفاضسلبيةبصورةالكويتدولةفيالنفطيالقطاعتأثر■

.والمتوسطالقصيرالمدى

هوامشلحمايةالشركاتيفتكمع،التكاليفخفضإلىالحاجةوالنفطأسعارفياالنخفاضتسارع.الكويتفيالنفطحقولخدماتلشركاتمشكلةأكبرهيالعامةالنفقاتوزيادةالرأسماليةالتكاليفارتفاع■

.الصناعةهذهفيالتكاليفقاعدةضبطعلىتغييراتاآلنحاجةوهناك،أرباحها

ابرميل936,000إجماليةبسعةمصافي3الكويتلدى■ فينةمروإضفاءأجلمنبعضها،منقريبةوهيجزئية،بصورةالثالثالمصافيدمجتموالتوسعة،التحديثمشاريعمنمجموعةخاللمن.يومي 

.2017عامفيالشعيبةمصفاةإيقافسيتم،(«البيئيالوقودمشروع»)والتوزيعاإلنتاجمجالفيالرئيسيةالمشاريعمنكجزء.المنتجاتوتسويقإنتاج

ابرميل270,000إنتاجيةبسعةهللاعبدميناءتطويرسيتم■ ا،برميل466,000إنتاجيةبسعةاألحمديوميناءيومي  ا،برميل550,000إنتاجيةبسعةالزورفيالجديدةالمنشأةإنشاءسيتموكمايومي  مايومي 

ابرميلمليون1.4إلىاإلجماليةاإلنتاجيةالسعةيرفع ايومي  ا2020عاممناعتبار  .فصاعد 

ا،■ يساهمأنالمفترضمن.ليةالحاالمصافيتحديثأجلمنجوهريةباستثماراتالقيامالحكومةتقترح.المكررةالمنتجاتعلىالطلبفيالزيادةحسابعلىمتقاربةإنتاجيةبسعاتالكويتمصافيتعملحالي 

ابرميلمليون0.6بـللمصافياإلنتاجيةالسعةزيادةفيالزورمشروع .األوسطالشرقفياألكبرتكونأنالمحتملومنالكويت،فيمصفاةأكبرالمشروعهذاسيكون.إنجازهعنديومي 

.  الموقعًاإللكترونيًللهدف،ًموقعًزاوية،ًوًموقعًسوقًالكويتًلألوراقًالمالية: المصدر



تحليلًحصةًالسوق



12© 2017 KPMG Advisory W.L.L., a Kuwait limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative )“KPMG 

International”(, a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Kuwait. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International.

Document Classification: KPMG Confidential

تحليل حصة السوق

 إيرادات 2015 إيرادات 2014 الحيثيات
 إيرادات فترة االثني عشر 

شهر السابقة من 2016

 ألف دينار كويتي

                      475,044                  582,189                  899,187  المجموعة البترولية المستقلة

                      157,802                  163,325                  109,218  شركة القرين لصناعة البتروليات الكيماوية *

                        85,504                    85,365                    76,063  شركة الصناعات الهندسيه الثقيله وبناء السفن

                        78,208                    68,429                    58,429  شركة المقاوالت والخدمات البحرية

                        38,705                    40,355                    40,552  شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة *

ات                         29,415                    30,562                    26,841  شركة بوبيان للبتروكيماوي

                        24,432                    19,609                    16,066  الشركة الوطنية للخدمات البترولية

                        15,434                    16,134                    13,371  شركة بيت الطاقة القابضة

                          2,729                      9,476                    14,212  شركة إيكاروس للصناعات النفطية

                          9,097                      7,916                    14,559  الشركة الخليجية لالستثمار البترولي

                          7,386                      7,014                      5,457  شركة الصفاة للطاقة القابضة

 إجمالي إيرادات الشركات المدرجة لدى سوق 

الكويت لألوراق المالية
 1,273,955               1,030,375               923,754                      

%2.6%1.9%1.3 الحصة السوقية للشركة الهدف )نابيسكو(

 الحصة السوقية لشركة القرين لصناعة الكيماويات 

البترولية
8.6%15.9%17.1%

 الحصة السوقية المجمعة للشركة الهدف 

)نابيسكو( وشركة القرين  لصناعة الكيماويات 

البترولية

9.8%17.8%19.7%

.2016سبتمبر 30والفترة المنتهية في 2015عام و2014عام فيالمدرجة اإليرادات إجمالي أساس على ،النفط والغاز المدرجةشركاتللهدف منحصة السوقيةال

2016سبتمبر30فيالمنتهيةللفترةالمدرجةاإليراداتأساسعلىالسوقحصةمن٪90مثلتشركاتخمسةأكبر.

2016سبتمبر30فيالمنتهيةللفترةالمدرجةاإليراداتأساسعلىالسوقحصةمن٪2.6نسبةالهدفيمتلكتحليل،للخضعتالتيالمدرجةالشركاتبينمن.

تزيدهاأوالمجمعةالسوقيةالحصةعلىالمقترحةالصفقةتؤثرلنالخدمات،نفستنفيذفيتشاركالالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةأنبما.

إلى2015أكتوبرأي)الميالديةللسنةشهر12فترةإيراداتاالعتبارفيأخذناأعاله،الموضحالتحليلوألغراض.مارس31هيبرقانوشركةالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينلشركةالماليةالسنةنهايةإن:مالحظة

.(2016سبتمبر

جيكيًبيًإمًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًوتحليلً: المصدر

كماًذكرتًالواردةًدرجةًإيراداتًالشركاتًالمإجماليًقدرتًالحصةًالسوقيةًعلىًأساسً. الماليةالمدرجةًفيًسوقًالكويتًلألوراقًوالغازًشركاتًالنفطًالتاليًبعدًاالطالعًعلىًجميعًوقدًتمًتنفيذًتحليلًحصةًالسوقً
:أدناه
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(تتمة)تحليل حصة السوق 

 إيرادات 2015 إيرادات 2014 الحيثيات

 إيرادات فترة االثني عشر 

شهر السابقة من 2016من 

2016

 ألف دينار كويتي

                     85,504                 85,365                 76,063  شركة الصناعات الهندسيه الثقيله وبناء السفن

                     78,208                 68,429                 58,429  شركة المقاوالت والخدمات البحرية

                     29,415                 40,355                 40,552  شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة *

                     24,432                 19,609                 16,066  الشركة الوطنية للخدمات البترولية

                     15,434                 16,134                 13,371  شركة بيت الطاقة القابضة

                       9,097                   7,916                 14,559  الشركة الخليجية لالستثمار البترولي

                       7,386                   7,014                   5,457  شركة الصفاة للطاقة القابضة

                      249,474                  244,823                  224,497  اإلجمالي

%9.8%8.0%7.2 الحصة السوقية للشركة الهدف )نابيسكو(

.لة في نفس المجالقية لشركة نابسكو بناًء على الشركات المدرجة العاملسواألخذ في االعتبار أن الشركة الهدف تعمل بشكل أساسي في مجال عمليات التنقيب واالستخراج بقطاع النفط والغاز، تم أيضا تحليل الحصة امع 

المدرجةاإليراداتأساسعلىبناءالسوقحصةمن٪77مثلتشركاتثالثةأكبر.

2016سبتمبر30فيالمنتهيةللفترةالمدرجةاإليراداتحيثمن٪9.8تمثللهدفلبالنسبةالسوقفيةحصالفإن،واالستخراجالبحثعملياتقطاعفيرئيسيبشكلشاركتالتيالمدرجةللشركاتتحليلناعلىبناء.

منلكلالمجمعةوقيةالسالحصةتبلغسوفذلك،علىعالوة.تزيدهاأوالمجمعةالسوقيةالحصةعلىالمقترحةالصفقةتؤثرلناألنشطة،/الخدماتنفستقديمفيتشاركالالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةأنبما

.المالأسواقهيئةمنالمقررةالمتطلباتبسببتنخفضسوفوالتي%19.7المدرجةوالغازالنفطاتشركبينفيماونابسكوالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركة

.(2016سبتمبرإلى2015أكتوبرأي)الميالديةللسنةشهر12فترةإيراداتاالعتبارفيأخذناأعاله،الموضحالتحليلوألغراض.مارس31هيبرقانلشركةالماليةالسنةنهايةإن:مالحظة*

جيكيًبيًإمًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًوتحليلً: المصدر



ملخصًالتقييم
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ملخص التقييم

.يليةًللهدفتمثنظراًلطبيعةًالصناعةًالتيًيعملًبهاًالهدفًولعدمًوجودًشركاتًمدرجةًتقدمًخدماتًمماثلةًفيًدولًالخليج،ًالًيوفرًنهجًمماثلًالسوقًقيمةً•

دلةًألسهمًنظراًالنخفاضًأحجامًالتداولًوالمعامالتًمحدودة،ًفقدًالًيوفرًنهجًمتوسطًالسعرًالمرجحًبالحجمًقيمةًعا. علىًالرغمًمنًأنًأسهمًالهدفًمدرجةًفيًسوقًالكويتًلألوراقًالمالية،ًفإنًتداولًاألسهمًغيرًنشيط•

.الهدف

.للهدفدلةبناءًعلىًماًسبق،ًفإنًمنهجيةًتقييمًالتدفقاتًالنقديةًالمخصومةًونموذجًخصمًالتوزيعاتًالنقديةًتعتبرًأكثرًمالئمةًلتوفيرًالقيمةًالعا•

اًإلىًتحليلنا،ًمنًالمتوقعًأنًيكونًمدىًالسعرًللمساهمينًبينً• (كماًهوًمبينًفيًملخصًتحليلًالتسعير. )دينارًكويتي0.881دينارًكويتيًو0.835ًاستناد 

.تمًعرضًاألعمالًالتفصيليةًوالمنهجياتًالمطبقةًفيًالقسمًالتاليًمنًالتقرير•

تحليلًكيًبيًإمًجي: المصدر

ملخص التقييم

الحد األقصىالحد األدنىدينار كويتي للسهم

            0.890                    0.654طريقة مضاعفات السوق

            0.731                    0.641متوسط السعر المرجح بالحجم 

            0.881                    0.819نموذج توزيعات األرباح المخصومة

            0.909                    0.835التدفقات النقدية المخصومة

            0.881                    0.835نطاق التقييم
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ملخص التقييم

تقييم التدفقات النقدية المخصومة

حقوقتكلفةمع،ةموخصالمالنقديةالتدفقاتأسلوبعلىبناء2016سبتمبر30فيكما(الواحدللسهمكويتيدينار0.862)كويتيدينارمليون49.7بمبلغلهدفلاالسترشاديةقيمةالتقدر

.٪2بنسبةالنهائيالنموومعدل٪،14.37بنسبةالملكية

للسهمدينار0.909)كويتيدينارمليون52.38إلى(الواحدللسهمدينار0.835)كويتيدينارمليون48.11للهدفاالسترشاديةقيمةالتبلغ،أجريناهالذيالحساسيةتحليلعلىبناء

.(الواحد

منهجية السوق

.األوسطالشرقفيالمنبعالنفطحقولخدماتتقدمالتيشركات5إلىتصفيتهاتمتوالتيوالغاز،النفطقطاعفيمدرجةشركة55منمجموعةعلىمختارةالةمقارنالالشركاتالئحةتقوم

.تحليلنامنالنائيةمضاعفاتلديهاالتيالشركاتاستبعادتم

.الواحدللسهمكويتيدينار0.890والواحدللسهمكويتيدينار0.654بينمابهايعملالهدفعلىتدلقيمةفإنأعاله،تحليلالإلىاستنادا

تقييم خصم توزيعات األرباح

.(الواحدللسهمدينار0.835)كويتيدينارمليون48.08إلىالهدفقيمةوصلترباح،األتوزيعاتخصمتقييممنهجيةإلىاستنادا

كويتيدينارمليون50.73إلى(الواحدللسهمدينار0.819)كويتيدينارمليون47.21منلهدفلاالسترشاديةقيمةالتراوحتالمال،رأستكلفةعلىطبقالمالحساسيةتحليلعلىبناء

.(الواحدللسهمدينار0.881)

الحجمالتقييم بطريقة متوسط السعر المرجح ب
ا 0.731)كويتيدينارمليون42.11و(للسهمكويتيدينار0.641)كويتيدينارمليون36.93بينللهدفاالسترشاديةالقيمةتتراوحبالحجم،المرجحالسعرمتوسططريقةإلىاستناد 

.(للسهمكويتيدينار

تحليلًكيًبيًإمًجي: المصدر



التقييمنتائجً
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ملخص التوقعات

.  ،ًوذلكًوفقاًلالتجاهاتًالتاريخيةًوًتوقعاتًاإلدارةًلنموًالسوق2021مليونًدينارًكويتيًفيًعام42.2ًإلى2016ًمليونًدينارًكويتيًفيًعام26.4ًمنًالمتوقعًأنًيزيدًإجماليًالمبيعاتًمنً•

.2021مليونًدينارًكويتيًفيًعام32.0ًإلى2016ًمليونًدينارًكويتيًفيًعام16.7ًتقدرًتكلفةًالمبيعاتًبماًيتوافقًمعًاالتجاهاتًالتاريخيةًويتوقعًأنًتزدادًمنً•

.وفقاًلالتجاهاتًالتاريخيةًوللتضخمًفيًالكويت2021مليونًدينارًكويتيًفيًعام2.83ًإلى2016ًمليونًدينارًكويتيًفيًعام2.37ًمنًالمتوقعًأنًترتفعًالمصروفاتًاإلداريةًمنً•

نتيجةًارتفاعًالتكاليف2021ًمليونًدينارًكويتيًبحلولًعام6.9ًقبلًأنًتنخفضًتدريجياًإلى2018ًمليونًدينارًكويتيًبحلولًعام7.54ًإلى2016ًمليونًدينارًكويتيًفيًعام7.04ًمنًالمتوقعًأنًيرتفعًصافيًالربحًمنً•

.أسرعًمنًاإليرادات

.الفترةًالمتوقعةدىًتقدرًمتطلباتًاإلنفاقًالرأسماليًفيًالمستقبلًوفقاًلالتجاهاتًالتاريخيةًومنًالمتوقعًالوفاءًبهاًمنًخاللًاالستحقاقاتًالداخليةًعلىًم•

كيًبيًامًجيتحليلًوًالعميلًإدارةً:المصدر

ملخص التوقعات

201620172018201920202021ألف دينار كويتي

بيان الدخل

   42,246   39,932   36,712   33,631   29,929  26,400إيرادات المبيعات والخدمات

(23,070) (19,612)(16,742)تكلفة المبيعات والخدمات  (26,315)  (29,449)  (31,977)  

   (2,834)   (2,712)   (2,626)   (2,531)   (2,411)  (2,365)مصروفات إدارية

     6,932     7,262     7,275     7,535     7,431    7,036صافي الربح

بيان المركز المالي

   (1,444)   (1,885)   (1,881)   (2,123)   (2,612)  (4,380)التغيرات في رأس المال العامل

     3,430     3,430     3,430     3,500     3,550    1,150نفقات رأسمالية

     3,222     2,913     2,620     2,261     1,875    1,793استهالك

   46,531   39,599   32,336   25,062   17,526  10,095أرباح مرحلة
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تقييم التدفقات النقدية المخصومة

٪،ًومعدل14.37ًبناءًعلىًأسلوبًالتدفقاتًالنقديةًالمخصومة،ًمعًتكلفةًحقوقًالملكيةًبنسبة2016ًسبتمبر30ًكماًفيً( دينارًكويتيًللسهمًالواحد0.862)مليونًدينارًكويتي49.7ًتقدرًالقيمةًاالسترشاديةًللهدفًبمبلغً•

.٪2النموًالنهائيًبنسبةً

(.دينارًللسهمًالواحد0.909)مليونًدينارًكويتي52.38ًإلىً( دينارًللسهمًالواحد0.835)مليونًدينارًكويتي48.11ًبناءًعلىًتحليلًالحساسيةًالذيًأجريناه،ًتبلغًالقيمةًاالسترشاديةًللهدفً•

التدفقات النقدية الحرة للشركة

3M 201620172018201920202021ألف دينار كويتي

      6,932     7,262     7,275       7,535   7,431       1,309صافي الربح

      3,222     2,913     2,620       2,261   1,875         620ُيضاف: االستهالك

      1,281     1,165     1,043          908      770           72ُيضاف: مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(2,612)     (4,824)ُيخصم: التغيرات في رأس المال العامل  (2,123)     (1,881)    (1,885)    (1,444)     

(3,560)        (337)ُيخصم: النفقات الرأسمالية  (3,510)     (3,440)    (3,440)    (3,440)     

      6,551     6,015     5,616       5,072   3,905     (3,159)التدفقات النقدية الحرة الواردة للشركة

    51,520القيمة النهائية

        0.49       0.57       0.65         0.74     0.85        0.97معامل الخصم

    28,697     3,399     3,630       3,749   3,302     (3,055)التدفقات النقدية الحرة المخصومة

     39,723القيمة قبل التعديالت

الرصيد كما في 30 سبتمبر 2016

       5,268النقد في الصندوق

       4,000ودائع ألجل

       2,378استثمارات

     (1,699)مكافأة نهاية الخدمة

     49,670قيمة حقوق الملكية بنسبة 100% كما في 30 سبتمبر 2016

       0.862قيمة السهم

كيًبيًامًجيتحليلًوًإدارةًالعميل:المصدر

كيًبيًامًجيتحليلً:المصدر

تكلفة رأس المال

14.00%14.37%14.50%

1.5%0.866          0.843          0.835              

              0.854          0.862          0.887%2.0النمو النهائي

2.5%0.909          0.883          0.874              

تحليل الحساسية - التغير في تكلفة رأس المال ومعدل النمو النهائي 
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التقييم على أساس المضاعفات

تمًاستبعادًالشركاتًالتيًلديهاً. شركاتًالتيًتقدمًخدماتًحقولًالنفطًالمنبعًفيًالشرقًاألوسط5شركةًمدرجةًفيًقطاعًالنفطًوالغاز،ًوالتيًتمتًتصفيتهاًإلى55ًتقومًالئحةًالشركاتًالمقارنةًالمختارةًعلىًمجموعةًمنً•

.مضاعفاتًالنائيةًمنًتحليلنا

.دينارًكويتيًللسهمًالواحد0.890دينارًكويتيًللسهمًالواحدًو0.654ًاستناداًإلىًالتحليلًأعاله،ًفإنًقيمةًتدلًعلىًالهدفًيعملًبهاًماًبينً•

ملخص التقييم

القيمة الدفترية للشركة الهدف كما في 30 سبتمبر 2016              22,772(ألف دينار كويتي)

 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء لفترة االثني عشر 

شهرا السابقة )ألف دينار كويتي(
8,578              

              6,714 صافي الربح لفترة االثني عشر شهرا السابقة )ألف دينار كويتي(

الدولة مضاعفات السوق
القيمة السوقية )ألف 

دينار كويتي(

السعر/ القيمة 

الدفترية

قيمة 

EBITDA/الشركة

                  5.1                  2.1             46,664الكويت الشركة الوطنية للخدمات البترولية

 الشركات المقارنة:

                  -                  -             18,866الكويت شركة برقان لحفر اآلبار

                  4.6                  -             27,397الكويت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن )هيسكو(

                  5.1                  -             52,317عمان شركة النهضة للخدمات

                  -                  1.6           532,033قطر شركة الخليج الدولية للخدمات

                  -                  2.0             27,203عمان شركة الغاز الوطنية

                  4.9                  1.7 المتوسط المرجح

            42,022            37,674 قيمة الشركة قبل التعديالت

              9,268 يضاف: النقد وودائع ألجل

            51,290            37,674 قيمة الشركة قبل التعديالت

              0.890              0.654 القيمة السوقية االسترشادية المعدلة )فلس للسهم(

كما في 30 سبتمبر 2016

كيًبيًامًجيوتحليلً(Bloomberg)موقعً–المصدرً
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تقييم خصم توزيعات األرباح

٪ًمنًربحيتهاًكتوزيعات68ًعلىًمدىًالسنواتًالثالثًالماضيةًوزعتًالشركةًمتوسطً•

.أرباحًإلىًمساهميها

٪ًعلىًأساسًمتوسطًالسنواتًالثالثًالماضية،ًوتم7.3ًيقدرًمعدلًالنموًالمقدرًبنسبةً•

.تحديدًتكلفةًرأسًالمالًباستخدامًمنهجيةًنموذجًتسعيرًاألصولًالرأسمالية

مليون48.08ًاستناداًإلىًمنهجيةًتقييمًخصمًتوزيعاتًاألرباح،ًوصلتًقيمةًالهدفًإلىً•

(.دينارًللسهمًالواحد0.835)دينارًكويتيً

رشاديةًبناءًعلىًتحليلًالحساسيةًالمطبقًعلىًتكلفةًرأسًالمال،ًتراوحتًالقيمةًاالست•

مليون50.73ًإلىً( دينارًللسهمًالواحد0.819)مليونًدينارًكويتي47.21ًللهدفًمنً

(.دينارًللسهمًالواحد0.881)دينارًكويتيً

ملخص التقييم

2013201420152016eألف دينار كويتي

     3,635   3,356   2,517    1,958توزيعات أرباح

%48.3%41.0%25.8%30.4نسبة االحتجاز

     7,036   5,685   3,392    2,811صافي الربح السنوي

17,237  15,832حقوق الملكية المفصح عنها  20,402  24,087   

%29.2%27.9%19.7%17.8العائد على حقوق الملكية 

%51.7%59.0%74.2%69.6نسبة الدفع

%14.1%11.4%5.1%5.4 معدل النمو )نسبة االحتجاز × العائد على حقوق الملكية(

قيمة حقوق ملكية الهدف

     3,169 متوسط توزيعات األرباح  )2014 - 2016(

%7.30 نسبة النمو الضمنية )المتوسط  التاريخي(

%14.37تكلفة حقوق الملكية

   48,079التقييم االسترشادي للهدف

     0.835التقييم االستشرشادي للهدف - قيمة السهم

وتحليلًكيًبيًامًجيلشركةًلالتقريرًالسنويً-المصدرً

تحليلًكيًبيًامًجي-المصدرً

 تحليل الحساسية - التغير في تكلفة حقوق الملكية

   3,169   3,169    3,169متوسط توزيعات األرباح

%7.3%7.3%7.3معدل النمو الضمني

%14.50%14.37%14.00 تكلفةًحقوقًالملكية

48,079  50,729التقييم االسترشادي للهدف  47,208  

   0.819   0.835    0.881التقييم االستشرشادي للهدف - قيمة السهم
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ملخص التقييم

كما في 30 سبتمبر 2016فترة 3 أشهرفترة 6 أشهرفترة 12 شهرفترة 24 شهرعدد األسهم المملوكة

                                      770                          731                          641                         699                         687          57,609,510نابيسكو )فلس(

                                 44,359                     42,113                     36,928                     40,269                    39,578نطاق التقييم )ألف دينار كويتي(

الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016

500

550

600

650

700

750

800

850

Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16

F
ils

سعر القائمة السابق للشركة الهدف 

:2016يوليو28

المنتهيةللفترةالماليةالنتائجالشركةنشرت

.2016يونيو30في

:  2015أغسطس 10

ألفًسهمًفي37.6ًاستحوذًالمستثمرونًعلىً

.دينارًكويتي0.640الشركةًالهدفًبسعرً

:2016يناير 6

ألفًسهم15ًاستحوذًالمستثمرونًعلىً

دينار0.680ًفيًالشركةًالهدفًبسعرً

.كويتي

التقييم بطريقة متوسط السعر المرجح بالحجم

اًإلىًطريقةًمتوسطًالسعرًالمرجحًبالحجم،ًتتراوحًالقيمةًاالسترشاديةًللهدفًبينً• (.دينارًكويتيًللسهم0.731)مليونًدينارًكويتي42.11ًوً( دينارًكويتيًللسهم0.641)مليونًدينارًكويتي36.93ًاستناد 

سوقًالكويتًلألوراقًالماليةً: المصدر

تحليلًكيًبيًامًجي: المصدر



Document Classification: KPMG Confidential

© 2016 KPMG Advisory W.L.L., a Kuwait limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms 

affiliated with KPMG International Cooperative )“KPMG International”(, a Swiss entity. 

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 

Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 

received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a 

thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app


