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تنويه وتحديد المسؤولية

إدارةقبلمن(“الُمقيّم”أو“ويتالكتليبيكر”باسمبعدفيماإليهاالُمشار).م.م.ذوالتدريبلإلستشاراتالكويتتليبيكرشركةتعيينبموجبالماثلالتقييمتقريرإعدادتم

الملكيةلحقوقلةالعادالقيمةتحديدبهدف(“العرضمحلالشركة”أو“نابيسكو”أو“الشركة”باسميليفيماإليهاالُمشار)ع.ك.م.شالبتروليةللخدماتالوطنيةالشركة

منالُمسبقةالكتابيةةالموافقدونثالثطرفأيإلىجزئيا  أوُكليا  توزيعهفيالحقألحدوليسللغايةسريا  الماثلالتقريرويُعتبر.2016سبتمبر30فيكماللشركة

.الكويتتليبيكر

وإكتمالدقة-ضمنيأوصريحبشكل–يؤكدونالومستشاريهاومحاميهاومحاسبيهاوموظفيهاووكالئهاوشركائهاومساهميهاومديريهاومسؤوليهاالكويتتليبيكرإن

الستشاريهاومومحاميهاومحاسبيهاوموظفيهاووكالئهاوشركائهاومساهميهاومديريهاومسؤوليهاالكويتتليبيكرأنكما.الماثلبالتقريرذكرهاتمالتيالمعلومات

الماثلالتقريرفيواردةمعلوماتأيةالحصر،وليسالمثالسبيلعلىفيها،بمامعلومات،بأيةمتعلقة  أوأساسعلىقائمة  أوعنناجمة  الشركةتجاهمسؤولية  أيةيتحملون

.البتروليةللخدماتالوطنيةالشركةقِبَلمنالتقريرهذاباستخدامتتعلقأوإلىتستندأوفيهاسهواتأوأخطاءأيأو

Nationalالمعتمدينالتقييملمحلليالوطنيةللمؤسسةالمهنيةالمعاييرمعيتوافقبماالماثلوالتقريرالتقييمإعدادتم Association of Certified Valuation

Analysts،قييمالتتقريرإعدادمهمةإلستكمالالُمتاحةالزمنيةالمدةضوءفيالعملنطاقلمتطلبات(المهنيرأيناحسب)المناسبةاإلجراءاتإتباعتمحيث.

.الشركةقِبَلمنتوفيرهاتمإداريةمعلوماتالماثلالتقريريتضمن

إدارةقِبَلمنتوفيرهاتممختلفةفرضياتعلىالتقديراتتلكوتعتمد.للشركةالمستقبلياألداءإلستشرافإستخدامهاتمُمعينةوتقديراتبياناتالماثلالتقريريتضمنكما

األحداثفيتغيريطرأقدحيث،المستقبلفيتحقيقهاسيتمالتيللشركةالحقيقيةالماليةللنتائجُمغايرةتكونقدالُمستقبليةالتقديراتتلكأنبالذكرويجدر.الشركة

.للشركةالمستقبلياألداءعلىاألثرلهبماالمستقبليةوالظروف

واستخدامتحديدتمقدحيثالتقييم،إجراءعندالشركةنشاطلطبيعةوتفهمناالشركةإدارةمعالمناقشاتعلىبناء  تحديدهاتمالتيالمخاطرةعواملباالعتباراألخذتم

.2021ديسمبر31–2016أكتوبر01الفترةخاللللشركةالمستشرفةالنقديةللتدفقاتالحاليةالقيمةلتقديرالخصممعدل
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بأعمالالمتعلقةلخدماتاوكذلكوالتنقيبباالستكشافالمتعلقةالنفطقطاعخدماتتقديممجالفيأساسيبشكلتعملعامةكويتيةمساهمةشركةهيالبتروليةللخدماتالوطنيةالشركة

.(2017فبراير07فيكما)فلس820الشركةلسهمالحاليالسعرويبلغ2003عامفيالماليةلألوراقالكويتسوقفيالشركةإدراجتم.الطاقةوخدماتوالتوزيعوالتسويقالتكرير

مباشروغيرمباشربشكلباالستحواذ2016يونيو05بتاريخ(“العرضُمقدم”أو“القرين”باسميليفيماإليهاالُمشار)ع.ك.م.شالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةقامتوقد

أسهممن%50.53إلىلتصلالمباشروغيرالمباشرإستحواذهانسبةبزيادة2016ديسمبر14بتاريخالقرينقامتثم.البتروليةللخدماتالوطنيةالشركةأسهممن%30.4نسبةعلى

باسمبعدفيماإليهاالُمشار)المالأسواقلهيئةوتعديالته2010لسنة7رقمللقانونالتنفيذيةالالئحةمنالتاسعالكتابفيالثالثالفصلمن2-6-3و1-6-3للمادتينووفقا  .نابيسكو

:التاليةبللنسوفقا  الشركةهذهمالرأسفيُمحددمدىضمنالشركةهذهأسهمعلىالشراءأوبالبيعيقومأنُمدرجةشركةعلىللمسيطريجوز،(“الهيئة”أو“المالأسواقهيئة”

.سنويا  نصف%50حتى%30عنتزيدالتيللملكية±2%

.سنويا  نصف%50عنتزيدالتيللملكية±5%

فيالثالثالفصلمن6-6-3رقمالمادةمعوبالتوافقوبالتالي،.نابيسكورأسمالمن%50.53إلى%30.4منإستحواذهانسبةبزيادةالُمحددةالنسبةبتخطيقامتقدالقرينأنإال

فئةنفسضمنهمممنةبالشركالمساهمينباقيإلىإلزامياستحواذعرضتقديمالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةعلىيتوجبللهيئة،التنفيذيةالالئحةمنالتاسعالكتاب

.2010لسنة7رقمالقانونمن74المادةوتحديدا  المالأسواقهيئةأنظمةمعبالتوافقوذلكاألسهم

تقييمإجراءالشركةتطلبالمساهمين،باقيإلىالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةقبلمنالُمقدم‘اإللزامياالستحواذعرض’وعدالةمعقوليةمدىتحديدوبغرضعليه،وبناء  

تقييمإلجراءكويتالتليبيكرإلىالدعوةالبتروليةللخدماتالوطنيةالشركةوجهتوبالتالي،.المالأسواقهيئةأنظمةمعيتفقبماالشركةلسهمالعادلةالقيمةتحديدبهدفلألعمال

.2016سبتمبر30فيكماللشركةالعادلةالقيمةوتحديدلألعمال

المساندةشأنهامنالتيشراتالمؤبتحديدقمناكما.المتوقعةالمستقبليةالعقودإلىباإلضافةللشركةالتاريخيةالماليةالبياناتمنلكلتحليلبإجراءالبدايةفيقمناالمهمة،نطاقأداءوعند

.للشركةالمستقبليالمالياألداءتقديرفيمتحفظا  أسلوبا  إعتمادتموقد.2021ديسمبر31–2016أكتوبر01بينماالفترةخاللللشركةالماليةالتقديراتإعدادفي

خصمفيالمخصومةيةالنقدالتدفقاتطريقةوتتمثل.للشركةالعادلةالقيمةتحديدفيالمماثلةالُمدرجةالشركاتمقارنةومنهجيةالمخصومةالنقديةالتدفقاتمنهجيةتطبيققررناكما

مقارنةمنهجيةفإنأخرى،جهةومن.ةالعادلالقيمةتحديدبهدفعلميةبطريقةتقديرهيتمخصممعدلإلىإستنادا  الحاليةالقيمإلىالنهائيةوالقيمةالمتوقعةالمستقبليةالداخلةالنقديةالتدفقات

.العادلةالقيمةلتحديدالماليةاألوراقسوقفيالمدرجةالمماثلةبالشركاتالخاصةالنسبمنتستفيدالمماثلةالُمدرجةالشركات

مدىإلىإستنادا  طريقةلكل%50بنسبةالمماثلةالُمدرجةالشركاتمقارنةومنهجيةالمخصومةالنقديةالتدفقاتمنهجيةمنعليهاحصلناالتيالنتائجبتقديرقمناالتقييم،إجراءوعند

.2016سبتمبر30فيكماللشركةالعادلةالقيمةإلىوتوصلناللوضعمالءمتها

الملخص التنفيذي .  1
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الماليةاتواالفتراضالتقييمنتائجمنكلضوءوفيبرأينا،

العادلةسوقيةالالقيمةبلغتالماثل،التقييمتقريرفيالمذكورة

للخدماتالوطنيةللشركةالملكيةحقوقمن%100لـ

يعادلما2016سبتمبر30فيكماع.ك.م.شالبترولية

عددعلىموزعةكويتيدينار90,206,073

.سهم57,609,510

سبتمبر30فيكمانابيسكولسهمالعادلةالسوقيةالقيمةبلغت

.كويتيدينار1.565يعادلما2016

2016سبتمبر30فيكمانابيسكولسهمالسوقيالسعربلغ

.كويتيدينار0.770يعادلما

القيمةتحديدتم،2016سبتمبر30فيوكماوبالتالي،

بسعروليةالبترللخدماتالوطنيةالشركةلسهمالعادلةالسوقية

الكويتسوقفيالشركةلسهمالسوقيالسعرمنأعلى

.الماليةلألوراق

96,620,577

83,791,569

90,206,073

التدفقات النقدية 
المخصومة 

المقارنة مع الشركات 
المماثلة في السوق

القيمة السوقية العادلة

نابيسكوالقيمة السوقية العادلة لشركة 

حسب منهجيات التقييم2016سبتمبر 30كما في 
القيم بالدينار الكويتي
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(“العرضمحلالشركة”)ع.ك.م.شالبتروليةللخدماتالوطنيةالشركةعنمعلومات2-1

التأسيس2-1-1

.1993يناير03بتاريخالبتروليةللخدماتالوطنيةالشركةتأسيستم

اإلدراج2-1-2

.2003أكتوبر18بتاريخالماليةلألوراقالكويتسوقفيالبتروليةللخدماتالوطنيةالشركةإدراجتم

رأس المال2-1-3

.للسهمفلس100بقيمةسهم57,609,510علىمقسمكويتيدينار5,760,951للشركةبالكاملوالمدفوعوالمصدربهالمصرحالمالرأسيبلغ

عنوان المكتب الُمسجل2-1-4

.الكويتدولة–هللاعبدميناء–76قسيمة–6شارع–3قطعة–الغربيةالصناعيةالشعيبةمنطقةفيللشركةالُمسجلالمكتبعنوانيقع

المهمة.  2
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المساهمون الحاليون2-1-5

:بالشركةالرئيسيونالمساهمونيليفيما،(2017فبراير08فيكما)الماليةلألوراقالكويتلسوقااللكترونيللموقعوفقا  

%  نسبة الملكية نوع الملكية المساهم

12.832مباشر وغير مباشرشركة مجموعة أفنان الدولية القابضة وآخرون

8.823مباشرحبيب حسن جوهر حيات

ية، شركة الشركة المتحدة للمشروعات النفط)شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ومجموعتها 

(القرين للصناعات البالستيكية وشركة القرين لصناعة المواد األولية
50.53مباشر وغير مباشر
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األنشطة واألغراض2-1-6

:بمزاولتهاللشركةالُمرخصاألنشطةيليفيما

.اآلبارصيانةبالمرتبطةالخدماتوكذلكلإلنتاجوتجهيزهاوصيانتهاوإصالحهااآلبارحفرلعملياتالمساندةبالخدماتالقيام1.

.المعنيةالجهاتموافقةعلىالحصولبعدالغاياتهذهلتحقيقالالزمةوالموادالمعداتوإنتاجتصنيعبغرضالصناعيةالمنشآتإقامة2.

.أغراضهالتحقيقالالزمةوالموادواألدواتاآلالتوتملكاستيراد3.

.ومعداتهامنشآتهاإلقامةالالزمةوالعقاراتاألراضيتملك4.

.أعاله(1)البندفيالمذكورةاألعماللتنفيذالالزمةالكيماويةالموادوتصديراستيراد5.

.أغراضهالتحقيقضروريةتراهاالتياالمتيازاتعلىوالحصولاالتفاقياتإبرام6.

.العالقةذاتالتجاريةوالعالماتاالختراعبراءاتتملك7.

.الشركةبأعماليتعلقفيماومنحهاالوكاالتعلىالحصول8.

أنللشركةزويجو.الخارجوفيالكويتدولةفيذكرهاالسابقاألعمالمباشرةللشركةويكون.األمالشركةبأغراضالصلةذاتوالبحوثالدراساتبالقيام9.

أنولهالخارج،افيأوالكويتفيأغراضهاتحقيقفيتعاونهاالتيأوبأعمالهاشبيهةأعماالَ تزاولالتيالهيئاتمعوجهبأيتشتركأومصلحةلهاتكون

.بهاتلحقهاأنأوالهيئاتهذهتشتري
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األداء التاريخي لسعر سهم شركة نابيسكو
القيم بالفلس الكويتي

أداء سعر السهم في سوق الكويت لألوراق المالية2-1-7

أعلى سعر للسهم

2017يناير 30

أدنى سعر للسهم

2010يوليو 01

سعر السهم عند اإلدراج

2004سبتمبر 18

آخر سعر للسهم

2017فبراير 07

السهمسعرسلوك2-1-7-1
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(“العرضمقدم”)ع.ك.م.شالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةعنمعلومات2-3

التأسيس2-3-1

.2004نوفمبر10بتاريخالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةتأسيستم

اإلدراج2-3-2

.2007يوليو09بتاريخالماليةلألوراقالكويتسوقفيالكيماوياتلصناعةالقرينشركةإدراجتم

رأس المال2-3-3

.للسهمفلس100بقيمةسهم1,099,192,576علىمقسمكويتيدينار109,919,258للشركةبالكاملوالمدفوعوالمصدربهالمصرحالمالرأسيبلغ

عنوان المكتب المسجل2-3-4

.الكويتدولة–الشرق–26الدور–كيبكوبرج–الوليدبنخالدشارعفيللشركةالمسجلالمكتبعنوانيقع

المساهمون الحاليون2-3-5

:بالقرينالرئيسيونالمساهمونيليفيما،(2017فبراير08فيكما)الماليةلألوراقالكويتلسوقااللكترونيللموقعوفقا

%  نسبة الملكية نوع الملكية المساهم

10مباشرشركة صناعة الكيماويات البترولية

29.53غير مباشر(الشركة الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية)شركة الصناعات المتحدة ومجموعتها 
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األنشطة واألغراض2-3-6

:بمزاولتهاللقرينالمرخصاألنشطةيليفيما

.أخرىمشتقاتوأيالبتروكيماويةالكيماويةالموادأنواعكافةتصنيع1.

.الالزمةالخدماتواستئجارإنشاءذلكفيبمابذلكبهااألنشطةكافةفيوالمشاركةالموادهذهوتخزينتصديرووتوزيعوتوريدوشراءبيع2.

(مقفلة).ك.م.شيرينللستاالكويتيةوالشركة(مقفلة).ك.م.شللعطرياتالكويتيةوالشركة(مقفلة).ك.م.شللبتروكيماوياتايكويتشركةمنكلفيالمساهمة3.

.(مقفلة).ك.م.شلألوليفيناتالكويتيةوالشركة

.أسهمهافيوالتعاملوإدارتهاوتمويلهاالصناعيةالشركاتفيالمساهمة4.

.الخاصالقطاعأوالحكومةتطرحهاالتيوالحرفيةالصناعيةوالمشاريعالمناطقتطوير5.

.المعنيةوالجهاتللصناعةالعامةالهيئةمنالالزمةالموافقاتعلىالحصولبعدفيهاالمساهمةأوالصناعيةالمشاريعإقامة6.
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اللوائح الرقابية لهيئة أسواق المال .  3

(“العرضمقدم”)ع.ك.م.شالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةعلىالسارية3-1

فيماالبتروليةالكيماوياتصناعةلالقرينشركةعلىالساريةالموادتتمثلللهيئة،التنفيذيةبالالئحةالخاص(واإلستحواذالدمج)التاسعالكتابفيالثالثلفصللوفقا  

:يلي

التطبيقنطاق:1.6.3المادة

بشرطوذلكالقانون،من(74)المادةألحكامطبقا  استحواذعرضبتقديمملزما  يكونأندونالمدرجةالشركةأسهمعلىالشراءأوبالبيعيقومأنللمسيطريجوز

.التاليةاألحكاممراعاة

بهاالمسموحالشراءأوالبيعنسبة:2.6.3المادة

:التاليةللنسبوفقا  الشركة،هذهمالرأسفيمحددمدىضمنالشركةهذهأسهمعلىالشراءأوبالبيعيقومأنمدرجةشركةعلىللمسيطريجوز

.سنويا  نصف%50حتى%30عنتزيدالتيللملكية±2%•

.سنويا  نصف%50عنتزيدالتيللملكية±5%•

بهاالمسموحالشراءنسبةتجاوز:6.6.3المادة

حالةفيأوالكتاب،هذامن(2-6-3)المادةألحكاموفقا  وذلكله،المسموحةاألسهمشراءنسبةتجاوزحالفيإلزاميإستحواذعرضبتقديمالمسيطريلتزم

.النسبةهذهعنأخرىمرةزيادتهاثمالمدرجةالشركةأسهممن%30عنملكيتهنسبةإنخفاض

:التاليينالسعرينمنسعرألعلىنقديا  عرضا  اإللزامياالستحواذبموجبالمقدمالعرضيكونأنيجب:2.5.3المادة

اإللزامي،حواذاالستعرضعناإلفصاحلتاريخالسابقةالستةاألشهرخاللالعرضمحلللشركةالبورصةفياليوميللسعرالمرجحالمتوسط.أ

أوالسعر،ذلكالبورصةوتحتسب

الستحواذاعرضعناإلفصاحلتاريخالسابقةالستةاألشهرخاللمعهمتحالفأولهتابعشخصأيأوالعرضمقدمقبلمنمدفوعسعرأعلى.ب

.اإللزامي
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(“العرضمحلالشركة”)ع.ك.م.شالبتروليةللخدماتالوطنيةالشركةعلىالسارية3-2

:يليماعلىوتنصالعرضمحلالشركةعلىالسارية2010لسنة7رقمالقانونمن75المادة

.“مساهمينللوتوصيتهرأيهيبينردا  للهيئةيرفعبأنالعرض،إستالممنعملأيامسبعةوخالللالستحواذ،الماليةأوراقهتخضعالذيالمصدريلتزم”
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2016سبتمبر30فيكماالملكيةلحقوقالعادلةالقيمة4-1

لشركة الوطنية للخدمات البترولية اتقييم .  4

المخصومةالنقديةالتدفقاتطريقةإلىإستنادا  العادلةالقيمة4-1-1

.الكويتتليبيكروتقديراتنابيسكوإدارة:المصدر

بعد الخصمعامل الخصماإلجماليالقيمة النهائيةةالتدفقات النقدية الحرالسنوات 

 0.988711616,749 623,791 2016623,791ديسمبر 31األشهر الثالثة المنتهية في 

20179,796,834 

-

9,796,834 0.9448159,256,194 

201810,131,821 

-

10,131,821 0.9028689,147,693 

201910,405,721 

-

10,405,721 0.8627838,977,876 

202010,679,850 

-

10,679,850 0.8244788,805,296 

20212,209,417 61,204,354 63,413,771 0.78787349,961,994 

 86,765,802القيمة الضمنية 

 9,268,142النقد : يضاف

 2,329,743المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات: يضاف

 48,121المالية المتاحة للبيع الموجودات: يضاف

(1,699,459)مكافأة نهاية الخدمة للموظفين: ناقصا  

(91,772)الحصص غير المسيطرة: ناقصا  

 96,620,577قيمة حقوق الملكية

ستة)ك.د96,620,577بلغتقد2016سبتمبر30فيكماالبتروليةللخدماتالوطنيةللشركةالملكيةحقوقمن%100لـالعادلةالقيمةأنالتاليالجدوليبين

.المخصومةالنقديةالتدفقاتمنهجيةتطبيقأساسعلى(كويتيديناروسبعونوسبعةوخمسمائةألفوعشرونوستمائةمليونوتسعون
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الُمماثلةالُمدرجةالشركاتمقارنةطريقةإلىإستنادا  العادلةالقيمة4-1-2

إلى ا ألرباح المتتبعالسعرالمضاعف

201615.60سبتمبر 30إلى الربحية لسوق الكويت لألوراق المالية كما في مضاعف السعر

3.12-%20–مخاطر الشركة :ناقصا  

12.48المطبق المضاعف

تحديد القيمة السوقية العادلة 

12.48المضاعف المطبق 

6,714,068*2016سبتمبر 30صافي الربح للفترة المنهية في 

83,791,569القيمة السوقية العادلة

.الكويتتليبيكروتقديراتالماليةلألوراقالكويتسوق:المصدر

ا .  مليون دينار كويتي83.7عليه، تم تحديد القيمة السوقية العادلة بمبلغ وبناء 
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الخالصة4-2

:يبين الجدول أدناه أساليب التقييم مع األوزان والقيم المطابقة لها

القيمة الوزنية%الوزن القيمة السوقية العادلة منهجية التقييمأسلوب التقييم

48,310,288%50 96,620,577طريقة التدفقات النقدية المخصومةأسلوب الدخل

 41,895,784%50 83,791,569المدرجة المماثلة طريقة مقارنة الشركاتأسلوب السوق

201690,206,073سبتمبر 30القيمة السوقية العادلة للشركة الوطنية للخدمات البترولية كما في 
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الماليةاتواالفتراضالتقييمنتائجمنكلضوءوفيبرأينا،

العادلةسوقيةالالقيمةبلغتالماثل،التقييمتقريرفيالمذكورة

للخدماتالوطنيةللشركةالملكيةحقوقمن%100لـ

يعادلما2016سبتمبر30فيكماع.ك.م.شالبترولية

عددعلىموزعةكويتيدينار90,206,073

.سهم57,609,510

سبتمبر30فيكمانابيسكولسهمالعادلةالسوقيةالقيمةبلغت

.كويتيدينار1.565يعادلما2016

2016سبتمبر30فيكمانابيسكولسهمالسوقيالسعربلغ

.كويتيدينار0.770يعادلما

القيمةتحديدتم،2016سبتمبر30فيوكماوبالتالي،

بسعروليةالبترللخدماتالوطنيةالشركةلسهمالعادلةالسوقية

الكويتسوقفيالشركةلسهمالسوقيالسعرمنأعلى

.الماليةلألوراق

96,620,577

83,791,569

90,206,073

التدفقات النقدية 
المخصومة 

المقارنة مع الشركات 
المماثلة في السوق

القيمة السوقية العادلة

نابيسكوالقيمة السوقية العادلة لشركة 

حسب منهجيات التقييم2016سبتمبر 30كما في 
القيم بالدينار الكويتي
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1الُمرفق رقم 

التاريخيالدخلبيان

شارة جميع األرقام بالدينار الكويتي إال في حال اإل

.إلى خالف ذلك

201620152014201320122011سبتمبر 30

%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي

%16,377,366100%11,630,357100%14,803,852100%16,065,962100%19,609,382100%100 19,800,301اإليرادات 

%79-(12,862,941)%69-(8,080,082%71-(10,544,169)%69-(11,132,332)%67-(13,112,396)%64-(12,730,952)تكلفة اإليرادات

%3,514,42521%3,550,27531%4,259,68329%4,933,63031%6,496,98633%36 7,069,349مجمل الربح

%124,5561%104,0411%87,0691%333,7372%52,5110%1 100,605أخرىإيرادات

انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت 

%0-%0-%0-%0-%3-(665,857)%1-(116,145)والمعدات

%0 3,711ربح بيع عقار وآالت ومعدات

%0(5,708)%2,2310%57,3830%115,8541%1,624,3588%1 196,583صافي إيرادات االستثمار 

%7-(1,092,933)%11-(1,247,659)%9-(1,287,243)%11-(1,754,002)%8-(1,478,564)%6-(1,198,997)إداريةمصاريف

%0-%0-%1-(102,667)%0-%0-%0-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

%11,8060%4,9020%0-%0-%0-%0-إيرادات فوائد

%0(75,339)%0(26,795)%0-%0-%0-%0-تكاليف تمويل

قدم مؤسسة الكويت للتربح السنة قبل حصة

ة العلمي والزكاة وضريبة دعم العمالة الوطني

%2,476,80715%2,386,99521%3,014,22520%3,629,21923%6,029,43431%31 6,055,106ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

%0(21,749)%0(21,483)%0(27,128)%0(33,829)%0(54,500)%0(54,500)ميمؤسسة الكويت للتقدم العلمخصص حصة

%0(60,165)%1-(64,826)%1-(79,798)%1-(99,222)%1-(151,389)%1-(151,390)مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية 

%0(24,493)%0(25,930)%0(31,919)%0(39,689)%0(60,556)%0(63,616)مخصص الزكاة

%0(32,000)%0(48,000)%0(64,000)%0(64,000)%0(78,000)%0(58,500)مجلس اإلدارة مخصص مكافأة أعضاء

%2,338,40014%2,226,75619%2,811,38019%3,392,47921%5,684,98929%29 5,727,100ربح السنة
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2الُمرفق رقم 

التاريخيالماليالمركزبيان

.ذلكجميع األرقام بالدينار الكويتي إال في حال اإلشارة إلى خالف
201620152014201320122011سبتمبر 30

%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

%44 7,792,971%39 6,963,988%43 8,691,154%35 7,886,533%35 9,047,928%26 8,367,545ومعدات عقار وآالت 

%0-%0-%0-%1 114,277%0 66,658%0 16,524موجودات غير ملموسة

%1 176,647%3 499,850%2 415,201%0 49,701%0 43,814%0 49,766موجودات مالية متاحة للبيع

8,433,835 26%9,158,400 35%8,050,511 36%9,106,355 45%7,463,838 42%7,969,618 45%

الموجودات المتداولة

%9 1,544,191%9 1,623,835%8 1,645,301%10 2,211,409%12 3,069,190%8 2,706,939مخزون

%13 2,305,405%13 2,406,670%18 3,690,138%24 5,439,881%21 5,541,628%25 8,070,180ذمم مدينة 

%2 332,945%3 597,644%5 1,100,943%4 982,540%1 346,129%3 893,662مقدما  وأرصدة مدينة أخرى دفعات

%9 1,632,351%9 1,634,857%8 1,687,628%7 1,675,094%1 141,245%7 2,396,954ئرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا

%22 3,880,436%23 4,165,550%16 3,196,493%19 4,196,919%30 7,891,236%31 9,891,933البنوك وودائع ونقدأرصدة لدى

23,959,668 74%16,989,428 65%14,505,843 64%11,320,503 55%10,428,556 58%9,695,328 55%

%100 17,664,946%100 17,892,394%100 20,426,858%100 22,556,354%100 26,147,828%100 32,393,502إجمالي الموجودات
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1- EXECUTIVE SUMMARY 

.ذلكجميع األرقام بالدينار الكويتي إال في حال اإلشارة إلى خالف
201620152014201320122011سبتمبر  30

%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي%دينار كويتي

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 

%31 5,486,620%32 5,760,951%28 5,760,951%26 5,760,951%22 5,760,951%18 5,760,951رأس المال

%19 3,310,705%19 3,310,705%16 3,310,705%15 3,310,705%13 3,310,705%10 3,310,705إصدار أسهمعالوة

%5-(868,811)%5-(868,811)%3-(585,062)%3-(585,062)%2-(585,062)%2-(585,062)أسهم خزينة

%0-%0-%0 33,825%0 33,825%0 33,825%0 33,825احتياطي أسهم خزينة

%7 1,217,647%8 1,456,346%9 1,757,769%9 2,120,691%10 2,723,364%11 3,541,472احتياطي إجباري

%7 1,217,647%8 1,456,346%9 1,757,769%9 2,120,691%10 2,723,364%11 3,541,472احتياطي اختياري

%0-%0-%0-%0-%0 5,643%0 5,643عمالت أجنبيةاحتياطي تحويل 

%0 15,844%0 24,288%0 50,706%0 20,767%0 15,182%0 21,214في القيمة العادلة التغيرات المتراكمة

%17 3,014,245%18 3,177,104%18 3,745,126%20 4,454,228%25 6,414,335%28 9,142,301مرحلةأرباح

ركة حقوق الملكية بالشحقوق الملكية العائدة إلى أصحاب

%76 13,393,897%80 14,316,929%78 15,831,789%76 17,236,796%78 20,402,307%76 24,772,520األم

%0-%0-%0-%0-%0 49,843%0 58,037حصص غير مسيطرة 

%76 13,393,897%80 14,316,929%78 15,831,789%76 17,236,796%78 20,452,150%77 24,830,557الملكية إجمالي حقوق

المطلوبات

غير المتداولة المطلوبات

%3 569,696%4 725,666%4 860,604%5 1,131,646%5 1,416,260%5 1,591,972نهاية الخدمة للموظفينمكافأة

المتداولة المطلوبات

%9 1,569,571%0-%0-%0-%0-%0-ألجلقروض

%12 2,131,782%16 2,849,799%18 3,734,465%19 4,187,912%16 4,279,418%18 5,970,973ذمم دائنة ومستحقات

5,970,973 18%4,279,418 16%4,187,912 19%3,734,465 18%2,849,799 16%3,701,353 21%

%24 4,271,049%20 3,575,465%22 4,595,069%24 5,319,558%22 5,695,678%23 7,562,945المطلوبات إجمالي

%100 17,664,946%100 17,892,394%100 20,426,858%100 22,556,354%100 26,147,828%100 32,393,502إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات


