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إشعار هام

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”(2016مارس31فيكما

أيإلىالتقريرهذاتسليمحالفي.")التعيينكتاب("2016أبريل91فيالمؤرخالتعيينكتابفيالمبينةجيإمبيكيبشركةالخاصةاالختصاصلشروطوفقا ًالتقريرإعدادتم
جزئيا،أوكلياإليه،تناداالسأوعنهالكشفيتمالأنيجبوأعالهالمذكورللغرضلعميلنافقطإعدادهتمالمرفقالتقريربأنعلماالتقريرهذامستلمإحاطةيتمعميلنا،بخالفشخص

.مسبقةخطيةموافقةدونأعالهمبينهومماآخرغرضألياستخدامهأو

.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
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(تتمة)هامإشعار 

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■

؛2016مارس31فيالمنتهيةللفترة)المدققةغير(المرحليةالماليةالمعلومات■

.للعامةالمتاحةاألخرىالمعلومات■
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/  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.

 يرات االعتبار التأثير المحتمل للتغصادرة من حكومة دولة الكويت لفهم كيفية تطبيق الضريبة الجديدة على الشركات الكويتية، فإننا لم نأخذ في( حتى ولو كانت مسودات)بالنسبة للضرائب على الشركات، ونظًرا لعدم وجود تشريعات

أثير ذلك على عملنا بموجب كتاب تعيين ل تعند إصدار تفاصيل رسمية موثوقة من قبل حكومة دولة الكويت بخصوص التغيرات المحتملة على قوانين الضريبة في الكويت، فإنه سيسرنا تعدي. المستقبلية في قوانين الضريبة في الكويت

.مستقل وبناًء على تعليماتكم الرسمية

: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.

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

:نتائجناأساس

 التحقق فيما يتعلق بأي موجودات ومطلوبات لدى الشركة كما في تاريخ التقييمبلم نقم . مالئمةسوف تستمر بحالة تشغيلية موجودات الشركة تقييمنا، افترضنا أن عند إجراء  .

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

تحليلًالتقييم

أساس اإلعداد



نظرة عامة على الشركة 

و الصناعة
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ملخص تنفيذي

الشركة و الصناعةنظرة عامة على 

نظرة عامة على 

الشركة

،1993ًهيًشركةًمساهمةًكويتيةًتأسستًعامً) «الشركة»أوً« نابيسكو». (ك.م.الشركةًالوطنيةًللخدماتًالبتروليةًش■

.  ملياتًالترميموتعملًبصورةًرئيسيةًفيًمجالًتقديمًخدماتًالدعمًفيماًيتعلقًبحفرًوصيانةًآبارًالنفط،ًباإلضافةًإلىًع

:وتعملًالشركةًفيًالقطاعاتًالثالثًالتالية

.خدماتًحقولًالنفط•

.الخدماتًغيرًالمتعلقةًبالنفط•

.االستثمارات•

.الطاقةوخدماتًاإلنتاجًوالتسويقًو) البحثًواالستخراج(خدماتًالحقولًالنفطيةً: تنقسمًالخدماتًإلىًاألقسامًالتالية■

)تدعيمًاآلبارًوالمحاكاةًوفحصًاآلبارًإلخ(الخدماتًالبحثًواالستخراجً■

)يقًإلخخدماتًالصحةًوالسالمةًوالبيئةًوالمنتجاتًالصناعيةًوخدماتًمكافحةًالحر(خدماتًالتسويقًواإلنتاجً■

)العملياتًفيًالعراق(العملياتًالدوليةً■

ةًأساسيةًفيًأعمالًإنًشركةًنابيسكوًهيًشركةًمملوكةًبالكاملًلشركةًنابيسكوًالدوليةًللخدماتًالبترولية،ًالتيًتعملًبصف■

.حفرًاآلبارًوصيانتهاًوإدارةًالنفايات

اًمنًأسهمًالشركةًبصورةًمباشرةًوغيرًمباشرة% 30) «القرين»(تملكًشركةًالقرينًلصناعةًالكيماوياتًالبتروليةً■ تقريب 

.كماًهوًمبينًفيًالجدولًالمجاور) منًخاللًالشركةًالمتحدةًللمشروعاتًالنفطية(

.مليونًدينارًكويتي27.5،ًبلغًإجماليًموجوداتًشركةًنابيسكو2016ًمارس31ًكماًفيً■حقائق عن الشركة

2003-10-18:  تاريخًاإلدراج■

دينارًكويتي5,760,951رأسًالمالًالمدفوع■

فلس100القيمةًاالسميةًالسهمً■

سهم57,609,510عددًاألسهمًالمصدرةً■

سهم1,680,000عددًأسهمًالخزانةً■

سهم55,929,510عددًاألسهمًالقائمةً■

هيكل الشركة

نابيسكو

الدوليةًللخدماتًنابيسكو
البترولية،ًشركةًشخصًواحد

بيإلالهندًإلًنابيسكو

.  الموقعًاإللكترونيًللهدف،ًموقعًزاوية،ًوًموقعًسوقًالكويتًلألوراقًالمالية: المصدر



© 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. 

All rights reserved. Printed in Kuwait. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International.

6

التحليل الملي التاريخي

التحليل المالي 

التاريخي

.2015عامكويتيدينارمليون19.6إلى2013عامكويتيدينارمليون14.8منالخدمةوإيراداتالمبيعاتإجماليارتفع■

.2016عاممناألولالربعفي%35.3إلى2013عام%28.8منالربحهامشإجماليتحسينمنالشركةتمكنتالتشغيلية،التكاليففيللتحسننتيجة■

.كويتيدينارمليون1.62بمبلغاالستثمارمنالمحققةاإليراداتصافيإلىأساسيةبصفةذلكويعود،%29إلىليصلكبيربشكل2015عامفيالربحهامشصافيوارتفع■

.2015عام%24.1إلى2013عام%18.6منالمعدلالتشغيليالربحهامشتحسينعلىالشركةساعدالعامةالنفقاتفياإلضافياالنخفاضإن■

جيكيًبيًإمًتحليلًالبياناتًالماليةًالسنويةًوالمرحليةًمنًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًو: المصدر

بيان الدخل

Q1 2016 201320142015ألف دينار كويتي

غير مدققةمدققةمدققةمدققة

          4,905        19,609        16,066        14,804المبيعات وإيرادات الخدمات

         (3,172)       (13,112)       (11,132)       (10,544)تكلفة المبيعات والخدمات

          1,733          6,497          4,934          4,260مجمل الربح من األنشطة

              0.3               53             334               87الدخل اآلخر

            (371)         (1,479)         (1,754)         (1,287)مصاريف إدارية

              -              -              -            (103)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

              -            (666)              -              -انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات

            (371)         (2,092)         (1,420)         (1,303)إجمالي المصاريف والرسوم األخرى

          1,362          4,405          3,513          2,957ربح السنة قبل مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

              (13)              (55)              (34)              (27)مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

              (37)            (151)              (99)              (80)مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية

              (16)              (61)              (40)              (32)مخصص الزكاة

              (20)              (78)              (64)              (64)مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

          1,276          4,061          3,277          2,754ربح السنة

             126          1,624             116               57صافي إيرادات االستثمار

          1,402          5,685          3,392          2,811الربح السنة المعدل

%28.6%29.0%21.1%19.0هامش ربح السنة المعدل
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التحليل المالي 

التاريخي
زون،والمخوالمدينينالمعادلوالنقدالنقدمثلالمتداولةالموجودات■

اتمثل مارس31فيكماالموجوداتإجمالي)%67.5(ثلثيتقريب 

2016.

إلى2013عام%13.8منالموجوداتعلىالعائدارتفع■

.داتالموجواستغاللفيتحسنإلىُيشيرما،2015عام21.7%

عامكويتيدينارمليون14.3منالملكيةحقوقإجماليارتفع■

كما.2016مارس31فيكويتيدينارمليون21.8إلى2012

إلى2013عام%17.8منالملكيةحقوقعلىالعائدارتفع

.2015عام27.9%

جيكيًبيًإمًتحليلًالبياناتًالماليةًالسنويةًوالمرحليةًمنًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًوً: المصدر

التحليل الملي التاريخي

بيان المركز المالي

201320142015Q1 2016ألف دينار كويتي

غير مدققةمدققةمدققةمدققة

الموجودات المتداولة

          3,173          3,069          2,211          1,645المخزون

          6,626          5,542          5,440          3,690مدينون

             776             346             983          1,101مدفوعات مقدًما وأرصدة دائنة أخرى

             126             141          1,675          1,688استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

          4,000          4,000              -              -ودائع ألجل

          3,875          3,891          4,197          3,196نقد في الصندوق ولدى البنوك

        18,575        16,989        14,506        11,321إجمالي الموجودات المتداولة

          8,830          9,048          7,887          8,691ممتلكات ومنشآت ومعدات

               55               67             114              -موجودات غير ملموسة

               40               44               50             415استثمارات متاحة للبيع

        27,500        26,148        22,556        20,427إجمالي الموجودات

المطلوبات المتداولة

          4,123          4,279          4,188          3,734دائنون

          4,123          4,279          4,188          3,734إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

          1,527          1,416          1,132             861مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

          1,527          1,416          1,132             861إجمالي المطلوبات غير المتداولة

حقوق الملكية

          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 إجباري

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

                 6                 6              -              -احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

               12               15               21               51التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

          7,830          6,414          4,454          3,745أرباح مرحلة

        21,814        20,402        17,237        15,832إجمالي حقوق الملكية

               36               50              -              -الحصص غير المسيطرة

        27,500        26,148        22,556        20,427إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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نظرة عامة على 

اقتصاد الكويت

االنفطأسعارفيالمستمراالنخفاضإن■ هذايستمرأنالمتوقعمن.)كويتيدينارمليار2015:38(أكبربشكلالكويتياإلجماليالمحليالناتجانخفاضإلىأدىالنفطيةغيرالقطاعاتفيوالتقلبعالمي 

ا2016عامخاللالتوجه .النفطأسعارارتفاعظلفي2017عامخالليتعافىأنقبلأيض 

ا■ اكويتيدينارألف11إلىليصلللفرداإلجماليالمحليالناتجينموأنالمتوقعمنتقدم،ماإلىاستناد  .2015عامكويتيدينارألف10.24من2020عامبحلولتقريب 

ا،■ .2020عامبحلول%3.6إلىليصلالمستقبلفيالتضخميرتفعأنالمتوقعمنوعليه،.المأكوالتوأسعارالسكنيةاإليجاراتمعدالتمثلعواملفيبالتأثرالتضخممعدالتتستمرحالي 

نظرة عامة على 

السوق

ا،برميلمليون2.85ُيقاربماإلىالكويتفيالنفطإنتاجارتفع،2015عامفي■ .يومي 

ابرميلمليون2.45منالكويتفيالنفطإنتاجارتفع■ ابرميلمليون2.85إلى2013عاميومي  .السوقيةحصتهاعلىوحافظتالعالمياالستهالكفيالزيادةمنالكويتاستفادتحيث،2015عاميومي 

علىالمنافسةوشدةالتكريرطاقةفياضباالنخفسلبيا ًتأثرا ًأيضا ًواإلنتاجاالستكشافشركاتتتأثرقدذلك،علىوعالوة.النفطأسعارفيالحادباالنخفاضسلبيةبصورةالكويتدولةفيالنفطيالقطاعتأثر■

.والمتوسطالقصيرالمدى

لحمايةالشركاتكيفتمع،التكاليفخفضإلىالحاجةوالنفطأسعارفياالنخفاضتسارع.الكويتفيالنفطحقولخدماتلشركاتمشكلةأكبرهيالعامةالنفقاتوزيادةالرأسماليةالتكاليفارتفاع■

.الصناعةهذهفيالتكاليفقاعدةضبطعلىتغييراتاآلنحاجةوهناك،أرباحهاهوامش

ابرميلألف936إجماليةبسعةمصافي3الكويتلدى■ فينةمروإضفاءأجلمنبعضها،منقريبةوهيجزئية،بصورةالثالثالمصافيدمجتموالتوسعة،التحديثمشاريعمنمجموعةخاللمن.يومي 

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

ا،■ بوضعقامتوقدلية،الحاالمصافيتحديثأجلمنجوهريةباستثماراتالقيامالحكومةتقترح.المكررةالمنتجاتعلىالطلبفيالزيادةحسابعلىمتقاربةإنتاجيةبسعاتالكويتمصافيتعملحالي 

.الزورمنطقةفيجديدةمصفاةبناءاجلمنالخطط

ابرميلألف270إنتاجيةقدرة(هللاعبدميناءمنشأةوتحديثدمجسيتم■ ابرميلألف466إنتاجيةقدرة(األحمديميناءومنشأة)يومي  إنتاجيةقدرة()األخضرالحقل(جديدةمنشأةإنشاءسيتمبينما،)يومي 

ابرميلألف550 ابرميلمليون1.4إلىاإلنتاجيةالسعةترتفعبحيث،)يومي  ايومي  .2020مناعتبار 

ابرميلمليون0.6بـللمصافياإلنتاجيةالسعةزيادةفيالزورمشروعيساهمأنالمفترضمن■ أنإال.األوسطالشرقفياألكبرتكونأنالمحتملومنالكويت،فيمصفاةأكبرالمشروعهذاسيكون.يومي 

االكويتحكومةوتقومإلغاؤه،تمللمشروعاألوليالبدءتاريخ .المشروعفيالنظربإعادةحالي 

الشركة و الصناعةنظرة عامة على 

.  الموقعًاإللكترونيًللهدف،ًموقعًزاوية،ًوًموقعًسوقًالكويتًلألوراقًالمالية: المصدر



تحليل حصة السوق
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تحليل حصة السوق

.2015عام و2014عام اإليرادات فيإجمالي أساس على ،النفط والغاز المدرجةشركاتللهدف منحصة السوقيةال

2015عامفيالمدرجةاإليراداتأساسعلىالسوقحصةمن٪90مثلتشركاتخمسةأكبر.

2015عامإيراداتحيثمنالسوقحصةمن٪1.9نسبةالهدفيمتلكتحليل،للخضعتالتيالمدرجةالشركاتبينمن.

تزيدهاأوالمجمعةالسوقيةالحصةعلىالمقترحةالصفقةتؤثرلنالخدمات،نفستنفيذفيتشاركالالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةأنبما.

إلى2015ينايرأي)الميالديةللسنةشهر12فترةإيراداتاالعتبارفيأخذناأعاله،الموضحالتحليلوألغراض.مارس31هيبرقانوشركةالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينلشركةالماليةالسنةنهايةإن:مالحظة

.(2015ديسمبر

جيكيًبيًإمًتحليلًالبياناتًالماليةًالسنويةًوالمرحليةًمنًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًو: المصدر

كماًذكرتًإيراداتًالشركاتًالمدرجةًإجماليًأساسًعلىًقدرتًالحصةًالسوقيةًالتاليةً. شركاتًالنفطًوًالغازًالمدرجةًفيًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًاالطالعًعلىًجميعًوقدًتمًتنفيذًتحليلًحصةًالسوقًبعدً
الواردةًأدناه

إيرادات 2015 إيرادات 2014 الشركات

ألف دينار كويتي

المجموعة البترولية المستقلة                   899,187                      582,189

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية                   109,218                      163,325

 شركة الصناعات الثقيلة وبناء السفن                     76,063                        85,365

شركة الخدمات البحرية                     58,429                        68,429

شركة برقان لحفر اآلبار                     40,552                        40,355

شركة بوبيان للبتروكيماويات                     26,841                        30,562

الشركة الوطنية للخدمات البترولية                     16,066                        19,609

شركة بيت الطاقة القابضة                     13,371                        16,134

شركة إيكاروس للصناعات النفطية                     14,212                          9,476

الشركة الخليجية لالستثمار البترولي                     14,559                          7,916

شركة الصفاة للطاقة القابضة                       5,457                          7,014

تقدير حجم السوق على أساس إجمالي اإليرادات                1,273,955                   1,030,375

1.9% 1.3% الحصة السوقية للهدف

15.9% 8.6% الحصة السوقية لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية

17.8% 9.8% إجمالي الحصة السوقية



© 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. 

All rights reserved. Printed in Kuwait. The KPMG logo and name are trademarks of KPMG International.

11

كات المدرجة العاملة في يل الحصة السوقية لشركة نابسكو بناًء على الشرتحلعلى ذلك، ومع األخذ في االعتبار أن الشركة الهدف تعمل بشكل أساسي في مجال عمليات التنقيب واالستخراج بقطاع النفط والغاز، تم أيضا عالوة 

. نفس المجال

المدرجةاإليراداتأساسعلىبناءالسوقحصةمن٪79مثلتشركاتثالثةأكبر.

2015عامإيراداتحيثمن٪8.0تمثللهدفلبالنسبةالسوقفيةحصالفإن،واالستخراجالبحثعملياتقطاعفيرئيسيبشكلشاركتالتيالمدرجةللشركاتتحليلناعلىبناء.

منلكلالمجمعةوقيةالسالحصةتبلغسوفذلك،علىعالوة.تزيدهاأوالمجمعةالسوقيةالحصةعلىالمقترحةالصفقةتؤثرلناألنشطة،/الخدماتنفستقديمفيتشاركالالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركةأنبما

.المالأسواقهيئةمنالمقررةالمتطلباتبسببتنخفضسوفوالتي%17.8المدرجةوالغازالنفطشركةبينونابسكوالبتروليةالكيماوياتلصناعةالقرينشركة

.(2015ديسمبرإلى2015ينايرأي)الميالديةللسنةشهر12فترةإيراداتاالعتبارفيأخذناأعاله،الموضحالتحليلوألغراض.مارس31هيبرقانلشركةالماليةالسنةنهايةإن:مالحظة*

تحليل حصة السوق

جيكيًبيًإمًتحليلًالبياناتًالماليةًالسنويةًوالمرحليةًمنًسوقًالكويتًلألوراقًالماليةًو: المصدر

إيرادات 2015 إيرادات 2014 الشركات

ألف دينار كويتي

 شركة الصناعات الثقيلة وبناء السفن                     76,063                        85,365

شركة الخدمات البحرية                     58,429                        68,429

شركة برقان لحفر اآلبار                     40,552                        40,355

الشركة الوطنية للخدمات البترولية                     16,066                        19,609

شركة بيت الطاقة القابضة                     13,371                        16,134

الشركة الخليجية لالستثمار البترولي                     14,559                          7,916

شركة الصفاة للطاقة القابضة                       5,457                          7,014

تقدير حجم السوق على أساس إجمالي اإليرادات                   224,497                      244,823

8.0% 7.2% الحصة السوقية للهدف



ملخص التقييم
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ملخص التقييم

للهدفتمثيليةقيمةالسوقمماثلنهجيوفرالفقدالخليج،دولفيمماثلةخدماتتقدمالتيالشركاتلقلةوالهدفبهايعملالتيالصناعةلطبيعةنظرا.

الهدفهمألسعادلةقيمةبالحجمالمرجحالسعرمتوسطنهجيوفرالفقد،محدودةوالمعامالتالتداولأحجامالنخفاضنظرا.نشيطغيراألسهمتداولفإنالمالية،لألوراقالكويتسوقفيمدرجةالهدفأسهمأنمنالرغمعلى..

للهدفتمثيليةقيمةلتوفيرمالئمةأكثرتعتبرالنقديةالتوزيعاتخصمونموذجالمخصومةالنقديةالتدفقاتتقييممنهجيةفإنسبق،ماعلىبناء.

ا )التسعيرتحليلملخصفيمبينهوكما(.كويتيدينار0.725وكويتيدينار0.675بينللمساهمينالسعرمدىيكونأنالمتوقعمنتحليلنا،إلىاستناد 

التقريرمنالتاليالقسمفيالمطبقةوالمنهجياتالتفصيليةاألعمالعرضتم.

تحليلًكيًبيًإمًجي: المصدر

ملخص التقييم

الحد األقصى  الحد الدنى  دينار كويتي للسهم الواحد

طريقة مضاعفات السوق               0.614             0.700

متوسط السعر المرجح بالحجم               0.614             0.677

طريقة توزيعات األرباح المخصومة               0.675             0.725

التدفقات النقدية المخصومة               0.674             0.744

مدى السعر للسهم الواحد               0.675             0.725
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ومعدل٪،14.29بنسبةالملكيةحقوقتكلفةمع،ةموخصالمالنقديةالتدفقاتأسلوبعلىبناء2016مارس31فيكماكويتيدينارمليون40.59بمبلغلهدفلاالسترشاديةقيمةالتقدر■تقييم التدفقات النقدية المخصومة

.٪2بنسبةالنهائيالنمو

.)الواحدللسهمدينار0.744(كويتيدينارمليون42.87إلى)الواحدللسهمدينار0.674(كويتيدينارمليون38.84االسترشاديةقيمةالتبلغ،أجريناهالذيالحساسيةتحليلعلىبناء■

الشرقفيالمنبعالنفطحقولخدماتتقدمالتيشركات7إلىتصفيتهاتمتوالتيوالغاز،النفطقطاعفيمدرجةشركة55منمجموعةعلىمختارةالةمقارنالالشركاتالئحةتقوم■التقييم على أساس المضاعفات

.تحليلنامنالنائيةمضاعفاتلديهاالتيالشركاتاستبعادتم.األوسط

.الواحدللسهمكويتيدينار0.700والواحدللسهمكويتيدينار0.614بينمابهايعملالهدفعلىتدلقيمةفإنأعاله،تحليلالإلىاستنادا■

.)الواحدللسهمدينار0.695(كويتيدينارمليون40.05إلىالهدفقيمةوصلترباح،األتوزيعاتخصمتقييممنهجيةإلىاستنادا■تقييم خصم توزيعات األرباح

كويتيدينارمليون41.78إلى)الواحدللسهمدينار0.675(كويتيدينارمليون38.87منلهدفلاالسترشاديةقيمةالتراوحتالمال،رأستكلفةعلىطبقالمالحساسيةتحليلعلىبناء■

.)الواحدللسهمدينار0.725(

جح التقييم بطريقة متوسط السعر المر

بالحجم

ا■ 0.677(كويتيدينارمليون39.03و)للسهمكويتيدينار0.614(كويتيدينارمليون35.36بينللهدفاالسترشاديةالقيمةتتراوحبالحجم،المرجحالسعرمتوسططريقةإلىاستناد 

.)للسهمكويتيدينار

ملخص التقييم

تحليلًكيًبيًإمًجي: المصدر



تحليل التقييم
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التاريخيةالتجاهاتلوفقاذلكو،2020عامفيكويتيدينارمليون31.75إلى2016عامفيكويتيدينارمليون22.55منالمبيعاتإجمالييزيدأنالمتوقعمن.

2020عامفيكويتيدينارمليون22.92إلى2016عامفيكويتيدينارمليون15.30منزدادتنأويتوقعالتاريخيةاالتجاهاتمعيتوافقبماالمبيعاتتكلفةتقدر.

الكويتفيلتضخملوفقا2020عامفيكويتيدينارمليون2.52إلى2016عامفيكويتيدينارمليون1.86مناإلداريةالمصروفاتترتفعأنالمتوقعمن.

النفطأسعارفياالنخفاضنتيجةالمستقبلفيالربحهوامشتنخفضأنالمتوقعمنأنهإال.2020عامبحلولكويتيدينارمليون5.90إلى2016عامفيكويتيدينارمليون5.06منالربحصافييرتفعأنالمتوقعمن

.المضغوطةالحكوميةوالميزانيات

المتوقعةالفترةمدىعلىالداخليةاالستحقاقاتخاللمنبهاالوفاءالمتوقعومنالتاريخيةالتجاهاتلوفقاالمستقبلفيالرأسمالياإلنفاقمتطلباتتقدر.

كيًبيًامًجيتحليلًوًالعميلًإدارةً:المصدر

تحليلًالتقييم

ملخص التوقعات

ملخص التقدير

20162017201820192020ألف دينار كويتي

بيان الدخل

    31,752    30,071    27,913    25,363    22,552إيرادات المبيعات والخدمات

   (22,920)   (21,583)   (19,781)   (17,621)   (15,297)تكلفة المبيعات والخدمات

     (2,523)     (2,400)     (2,231)     (2,026)     (1,860)المصاريف اإلدارية

      5,899      5,695      5,524      5,357      5,064صافي الربح

بيان المركز المالي

        (933)     (1,200)     (1,405)     (1,469)     (3,132)التغيرات في رأس المال العامل

      3,310      3,310      3,400      3,450      3,250النفقات الرأسمالية

      3,315      3,039      2,697      2,321      1,925االستهالك

    30,182    24,282    18,588    13,064      7,707األرباح المرحلة
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التدفقات النقدية الحرة للشركة

9M 20162017201820192020ألف دينار كويتي

       5,899    5,695    5,524    5,357         3,662صافي الربح

       3,315    3,039    2,697    2,321         1,509ُيضاف: االستهالك

          725       687       632       565           374ُيضاف: مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

         (933)  (1,200)   (1,405)   (1,469)       (1,358)ُيخصم: التغيرات في رأس المال العامل

      (3,320)  (3,320)   (3,410)   (3,460)       (3,074)ُيخصم: النفقات الرأسمالية

       5,687    4,901    4,037    3,313         1,113التدفقات النقدية الحرة الواردة للشركة

     47,195القيمة النهائية

         0.53      0.61      0.69      0.79          0.90معامل الخصم

     28,039    2,970    2,796    2,622         1,007التدفقات النقدية الحرة المخصومة

       37,434القيمة قبل التعديالت

         3,875الرصيد النقدي كما في 31 مارس 2016

       (3,356)توزيعات األرباح المقترحة

         4,000ودائع ألجل

           166استثمارات

       (1,527)مكافأة نهاية الخدمة

       40,593 %100 قيمة حقوق الملكية للهدف

         0.705قيمة السهم

.٪2بنسبةالنهائيالنموومعدل٪،14.29بنسبةالملكيةحقوقتكلفةمع،ةموخصالمالنقديةالتدفقاتأسلوبعلىبناء2016مارس31فيكماكويتيدينارمليون40.59بمبلغلهدفلاالسترشاديةقيمةالتقدر■

.)الواحدللسهمدينار0.744(كويتيدينارمليون42.87إلى)الواحدللسهمدينار0.674(كويتيدينارمليون38.84االسترشاديةقيمةالتبلغ،أجريناهالذيالحساسيةتحليلعلىبناء■

تحليلًالتقييم

تقييم التدفقات النقدية المخصومة

كيًبيًامًجيتحليلًوًالعميلإدارةً:المصدر

كيًبيًامًجيتحليلً:المصدر

تحليل الحساسية - التغير في تكلفة رأس المال ومعدل النمو النهائي

14.00%14.29%14.50%

1.5%0.702              0.686              0.674              

2.0%0.722              0.705              0.692              

2.5%0.744              0.725              0.712              

تكلفة رأس المال

النمو النهائي
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ملخص التقييم

                                  21,814 القيمة الدفترية للهدف كما في 31 مارس 2016 )ألف دينار كويتي(

                                    6,675 اإليرادات قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )ألف دينار كويتي(

                                    4,771 صافي الربح )ألف دينار كويتي(

الدولةمضاعفات السوق
القيمة الرأسمالية السوقية 

)ألف دينار كويتي(

مضاعف 

القيمة الدفترية
مضاعف الربحية

مضاعفات قيمة الشركة / اإليرادات قبل 

الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

                                        5.3                 8.2           1.9                     42,055الكويتالشركة الوطنية للخدمات البترولية

:الشركات المقارنة

                                       -                 8.8           -                     20,963الكويتبرقان لحفر اآلبار

                                        4.6                 -           -                     24,032الكويت شركة الصناعات الثقيلة وبناء السفن (هيسكو)

                                        5.7                 -           -                     53,135عمانالنهضة

                                       -                 -           1.7                   533,376قطرالخليج الدولية للخدمات

                                       -                 -           -                     34,492مصرماريدايف والخدمات النفطية

                                       -                 9.3           1.3                     15,475الكويتالغاز الوطنية

                                       -                 7.2           -                   272,760الكويتبوبيان للبتروكيماويات

                                        5.4                 7.4           1.7المتوسط المرجح

                                  35,826           35,345      36,649قيمة الشركة قبل التعديالت

                                    4,519ُيضاف: النقد

                                  40,345           35,345      36,649قيمة الشركة بعد التعديالت

                                    0.700             0.614       0.636 القيمة السوقية االسترشادية المعدلة )ألف دينار كويتي(

كما في 31 مارس 2016

اتمضاعفلديهاالتيالشركاتاستبعادتم.األوسطالشرقفيالمنبعالنفطحقولخدماتتقدمالتيشركات7إلىتصفيتهاتمتوالتيوالغاز،النفطقطاعفيمدرجةشركة55منمجموعةعلىمختارةالةمقارنالالشركاتالئحةتقوم■

.تحليلنامنالنائية

.الواحدللسهمكويتيدينار0.700والواحدللسهمكويتيدينار0.614بينمابهايعملالهدفعلىتدلقيمةفإن،أعالهتحليلالإلىاستنادا■

.2015لسنةالمقترحاألرباحبتوزيعيتعلقفيما2016مارس31تاريخفيكماألجلالودائعوالنقدرصيدتعديلتم■

كيًبيًامًجيوتحليلً(Bloomberg)موقعً–المصدرً

تحليلًالتقييم

التقييم على أساس المضاعفات
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 ملخص التقييم

201520142013 ألف دينار كويتي

     1,958       2,517        3,356 توزيعات أرباح

%30%26%41 نسبة االحتجاز

     2,811       3,392        5,685 صافي الربح

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

%17.8%19.7%27.9 متوسط العائد على حقوق الملكية

%5.39%5.08%11.42 معدل النمو (نسبة االحتجاز × العائد على حقوق الملكية)

قيمة حقوق ملكية الهدف

        2,610متوسط توزيعات األرباح

%7.30نسبة النمو المطبقة

%14.29تكلفة حقوق الملكية

      40,045التقييم االسترشادي للهدف

        0.695التقييم االستشرشادي للهدف - قيمة السهم

ربحيتهامن٪68متوسطالشركةوزعتالماضيةالثالثالسنواتمدىعلى■

.مساهميهاإلىأرباحكتوزيعات

موتالماضية،الثالثالسنواتمتوسطأساسعلى٪7.3بنسبةالمقدرالنمومعدليقدر■

.الرأسماليةاألصولتسعيرنموذجمنهجيةباستخدامالمالرأستكلفةتحديد

40.05إلىالهدفقيمةوصلترباح،األتوزيعاتخصمتقييممنهجيةإلىاستنادا■

.)الواحدللسهمدينار0.695(كويتيدينارمليون

سترشاديةاالقيمةالتراوحتالمال،رأستكلفةعلىطبقالمالحساسيةتحليلعلىبناء■

41.78إلى)الواحدللسهمدينار0.675(كويتيدينارمليون38.87منلهدفل

.)الواحدللسهمدينار0.725(كويتيدينارمليون

وتحليلًكيًبيًامًجيلشركةًلالتقريرًالسنويً-المصدرً

تحليلًكيًبيًامًجي-المصدرً

تحليلًالتقييم

تقييم خصم توزيعات األرباح

تحليل الحساسية - التغير في تكلفة حقوق الملكية

     2,610       2,610        2,610متوسط توزيعاتاألرباح

%7.3%7.3%7.3نسبة النمو المطبقة

%14.50%14.29%14.00تكلفةًحقوقًالملكية

   38,877      40,045      41,777القيمة االسترشادية للهدف

     0.675       0.695        0.725القيمة االسترشادية للهدف - للسهم
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ا■ .)للسهمكويتيدينار0.677(كويتيدينارمليون39.03و)للسهمكويتيدينار0.614(كويتيدينارمليون35.36بينللهدفاالسترشاديةالقيمةتتراوحبالحجم،المرجحالسعرمتوسططريقةإلىاستناد 

سعر القائمة السابق للشركة الهدف 

500

550

600

650

700

750

07/01/2014 13/05/2014 29/10/2014 13/04/2015 18/08/2015 09/11/2015 06/01/2016

F
ils

سوقًالكويتًلألوراقًالماليةً: المصدر

:  2014يناير 22

استحوذتًشركةًالقرينًلصناعةًالكيماوياتً

مليونًسهمًفيًالشركةًالهدف12ًالبتروليةًعلىً

.  دينارًكويتي0.611بسعرً

:  2016مارس 2

نشرتًالشركةًالنتائج

السنويةًللسنةًالمالية

2015  .

:  2015أغسطس 10

ألفًسهمًفي37.6ًاستحوذًالمستثمرونًعلىً

.  دينارًكويتي0.640الشركةًالهدفًبسعرً

:2016يناير 6

سهمًفيًالشركةًألف15ًاستحوذًالمستثمرونًعلىً

.  كويتيدينار0.680ًالهدفًبسعرً

تحليلًكيًبيًامًجي: المصدر

تحليلًالتقييمً

التقييم بطريقة متوسط السعر المرجح بالحجم 

ملخص التقييم

كما في 31 مارس 2016فترة الـ 3 أشهرفترة الـ 6 أشهرفترة الـ 12 شهًرافترة الـ 24 شهًرافترة الـ 36 شهًراعدد األسهم المملوكة

730                             677                             623646                             614                              595                57,609,510نابيسكو (فلس)

                               42,055                        39,030                        37,218                          35,872                        35,359                         34,298مدى التقييم )ألف دينار كويتي(

المنتهية في 31 مارس
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