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املسؤوريةتنويه وتحايا 

شار).ع.ك.م.شالوطنيةاالستثماراتشركةبيناملبرمالعقدبموجبالعادلللتقييمالرايابداءحول االستثمارمستشاراتقريرإعدادتم
ُ
أو"الوطنيةتثماراتاالس"باسمبعدفيماإليهاامل

شار)"(الدامجةالشركة)"(ع.ك.م.ش)لالستثمارالصفاةشركةمنوكال"(املستشار"
ُ
(.م.ك.م.ش)لالستثماركوربكابشركةإدارةو "(لالستثمارالصفاة"أو"الصفاة"باسمبعدفيماإليهاامل

شار)
ُ
التقريروُيعتبر.املبادلةنسباوالتبادلونسبة2022مارس31فيكمااالندماجمحلللشركتينالعادلةقيمةالفيالرأيابداءبهدف"(املندمجةالشركة"أو"كوربكاب"باسمبعدفيماإليهاامل

 املاثل
 
 توزيعهفيالحقألحدوليسسريا

 
ليا

ُ
 أوك

 
سبقةالكتابيةاملوافقةدون ثالثطرفأيإلىجزئيا

ُ
.الوطنيةاالستثماراتمنامل

بالتقريرذكرهاتمالتيلوماتاملعواكتمالدقة–ضمنيأوصريحبشكل–يؤكدون الومستشاريهاومحاميهاومحاسبيهاوموظفينهاووكالئهاومساهميهاومديريهاومسؤوليهاالوطنيةاالستثماراتإن

أوأساسعلىقائمة  أوعنة  ناجمالشركةتجاهمسؤوليةأيةيتحملون الومستشاريهاومحاميهاومحاسبيهاوموظفينهاووكالئهاومساهميهاومديريهاومسؤوليهاالوطنيةاالستثماراتأنكما.املاثل

الصفاةشركةقبلمنالتقريراهذباستخدامتتعلقأوإلىتستندأوفيهاسهواتأوأخطاءأيأواملاثلالتقريرفيواردةمعلوماتأيةالحصر،وليساملثالسبيلعلىفيها،بمامعلومات،بأيةمتعلقة  

.(.م.ك.م.ش)لالستثماركوربكابشركةإدارةقبلومن(ع.ك.م.ش)لالستثمار

National)املعتمدينالتقييمللمحللينالوطنيةللجمعيةاملهنيةاملعاييرمعيتوافقبماالتقريرهذاإعدادتم Association of Valuation Analysts)رأيناحسباملناسبةاإلجراءاتإتباعتمحيث

.املهمةهذةملتطلباتاملنهي
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امللخص ارتنفيذ 

ارغرض من ارتقرير

ا.(م.ك.م.ش)لالستثماركوربكابشركةمعاالندماجطريقعنللدمجمبدئياتفاقإلىالتوصلعن(ع.ك.م.ش)لالستثمارالصفاةشركةأعلنت،2022يونيو2في• والتي،التفاهمرةذكملوفق 

.املندمجالكيانهي.م.ك.م.شلالستثماركوربكابوشركةالدامجالكيانانهاعلى.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةتعرف

ا• استشارةعلىول الحصاالندماجفياملشاركةالشركاتعلىيتعين،املالأسواقهيئةالئحةمن(واالستحواذاالندماج)التاسعالكتابمن(االندماج)الثانيالفصلمن(9-2)املادةألحكاموفق 

.االندماجعمليةعلىمستقلاستثمارمستشارمنمستقلة

تاريخ ارتقييم

.(2021-2019)، باإلضافة إلى تحليل البيانات التاريخية املدققة للشركتين للسنوات املالية 2022مارس 31تم إعداد التقرير بناء على البيانات املرحلية للكيانين املندمجين بتاريخ •

ارتقييمنتائجملخص

:منلكلالعادلةالقيمةفإنالتقييمنتائجضوءوفيرأينافي•

قيمةعنالناتجو 2022مارس31فيكماكويتيدينارمليون 42.87إلىكويتيدينارمليون 38.48نطاقفي.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةملكيةحقوق لاالرشاديةالقيمةبلغت1.

.للشركةالقائمةلالسهموفقا2022مارس31فيكماكويتيدينار0.152الىكويتيدينار0.136حدودفي.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةفيسهم

عنالناتجو .2022مارس31فيكماكويتيدينارمليون 14.61إلىكويتيدينارمليون 14.21نطاقفي.م.ك.م.شلالستثماركوربكابشركةملكيةحقوق لاالرشاديةالقيمةبلغت2.

.للشركةالقائمةلالسهموفقا2022مارس31فيكماكويتيدينار0.073الىكويتيدينار0.071حدودفي.م.ك.م.شكوربكابشركةفيالسهمقيمة

0.52xإلى0.48xمنهيالنهائيةاألسهممبادلةنسبةفإن،أعالهاملذكورةالتقييمنتائجعلىبناء  3.

.الوطنيةاالستثماراتشركةحددتهاالتياألسهمادلةمبطاقنوفيعادلة0.50xبلغت(األصول مقوم)الثالثالطرفقبلمناملقترحةاألسهممبادلةنسبة4.
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:يليمانستنتجفإننا،تثمارلالسكوربكابوشركةلالستثمارالصفاةلشركةاملستقلالثالثالطرفتقييمتقريرفياملذكورةالنتائجمقابلأعالهاملحددةالتقييمنتائجملخصضوءفي•

 للسهمكويتيدينار0.139بقيمة.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةلشركةالثالثالطرفتقييممتوسطيعتبر1.
 

شركةتحددهاالتيللسهمالعادلةالقيمةنطاقضمنويقععادال

.الوطنيةاالستثمارات

 للسهمكويتيدينار0.073بقيمة.م.ك.م.شلالستثماركوربكابلشركةالثالثالطرفتقييممتوسطيعتبر2.
 

شركةتحددهاالتيللسهمالعادلةالقيمةنطاقضمنويقععادال

.الوطنيةاالستثمارات

.الوطنيةاالستثماراتشركةحددتهاالتياألسهمادلةمبطاقنوفيعادلة0.50xبلغت(األصول مقوم)الثالثالطرفقبلمناملقترحةاألسهممبادلةنسبة3.

.الشركتينإدارةمجلستوصيةعلىبناء  للمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةسلطةضمناملبادلةعلىاملوافقةتقعو 

ارري  ارعاد  ملستشار االستثمار 

امللخص ارتنفيذ 
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نبذة عن مستشار االستثمار

ة،األداءمراقبةعلىتحرصوبينما.األفرادواملستثمرينللمؤّسساتاملحافظإدارةخدماتمنشاملةمجموعةالوطنّيةاالستثماراتشركةتقّدم
ّ
زبدق

ّ
لعمالئها،ثابتةعوائدتحقيقىعلالشركةترك

باتمنالتقليلإلىنفسهالوقتفيالسعيمع
ّ
دارالتيواملحافظالصناديقمنكّل خاللمنللعمالءاالستثمارفرصوتتوفر.التقل

ُ
مجموعةالوطنّيةاالستثماراتكةشر تقّدمكما.فرديبشكلت

،.العمالءمحافظفيللتنويعالدولّيةاالستثمارّيةاملنتجاتمنمختلفة
 
.2022يونيو30فيكمالعمالئها(أمريكيدوالرمليار3.68)بإدارةالوطنّيةاالستثماراتشركةتقوموحالّيا

مقّومات نجاونا األساسّية

ف:محترففريق•
ّ
.عمالئناأهدافلتحقيقفنياوعلمياومؤهلينيمتلكون محترفينمدراءمنعملنافريقيتأل

 25منأكثرمدارعلىباإلنجازاتحافلوبسجلواسعةبخبرةالوطنّيةاالستثماراتشركةتتمّتع:ناجحسجل•
 
واإلقليمّيةاملحلّيةاألسهمأسواقفيعاما

ةاملحّدداالستثمارّيةاحتياجاتهممعيتوافقبماالطلب،بحسبمرنةاستراتيجّياتعلىالعمالءحصول يضمنماالعميلاحتياجاتعلىنهجنايرتكز:نموذجينهج•

نبذة عن قطاع االستثمارات املصرفية

.التطويروللنموتراتيجياتاإلسإعدادذلكفيبمااملناسبة،املالرأسوهياكلاألعمالوتنفيذتحديدفيالشركاتمساعدةعلىالوطنّيةاالستثماراتشركةفياملصرفيةاالستثماراتقطاعيعمل

عملياتتتضمنمتعددةشارّيةاستخدماتاملالّيةاالستشاراتخدماتتوفر.البديلةواالستثماراتاملالّيةاالستشاراتخدمات-التجاريةالنشاطاتمننوعيناملصرفيةاالستثماراتقطاعيتضّمن

عملياتفيتتلخصفهيالبديلةاالستثماراتأما.غيرهاوالعديدوالصكوك،السنداتإصدارالكويت،بورصةفياإلدراجاألولية،العاقةاالكتتاباتالتقييم،الهيكلة،إعادةواالستحواذ،االندماج

.والدولّيةاإلقليمّيةاملحلّية،األسواقفيالبديلةواالستثماراتالوطنيةاالستثماراتلشركةالخاصةاألسهموإدارةاالستثمار
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خلفية عن ارصفقة

الشركتانوقعتقد.مدرجةغير(م.ك.م.ش)لالستثماركوربكابشركةمعالضمطريقعنللدمجأولياتفاقإلىالتوصلعنع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةأعلنت،2022يونيو1في•

ا.االندماجاقتراحتقييمعلىبموجبهاوافقت(MoU)مبدئياتفاقمذكرة املندمجةالشركةحلمسيتاملذكورة،األطرافبينبالضماإلندماجعمليةتنفيذإتمامحالفي،التفاهمملذكرةوفق 

.الكويتبورصةفيمدرجةكشركة.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةأسهمتداول إستمرار.(لالستثمارالصفاةشركة)الدامجةالشركةإلىاملاليةذمتهاونقل(لالستثماركوربكاب)

إلىباإلضافةخصين،مر مستقلينمستشارينقبلمنالرأيوإبداءالكيانينكالوتقييمالواجبةالعنايةذلكويشمل.الكويتيةواللوائحالقوانينحسبمفصلةلعمليةاالندماجيخضع•

.الطرفينلكالالعاديةغيرالعامةالجمعيةذلكفيبمااملصلحةأصحابوموافقةالتنظيميةاملوافقات

الزميلةالشركاتفياراتاالستثمتشملومتنوعةمتوازنةأصول محفظةمنالدامجالكيانسيستفيد،ذلكعلىعالوة.أكبراستثماريةشركةلتشكيلالشركتينبيناالندماجاقتراحيجمع•

اأكثردخلتدفقيخلقوهذااالستثماري القطاعفيتنشطالتي .استقرار 

ا• استشارةعلىول الحصاالندماجفياملشاركةالشركاتعلىيتعين،املالأسواقهيئةالئحةمن(واالستحواذاالندماج)التاسعالكتابمن(االندماج)الثانيالفصلمن(9-2)املادةألحكاموفق 

.االندماجصفقةعلىمستقلاستثمارمستشارمنمستقلة

.العادلةالقيمةبشأنالرأيلتوفير،املالأسواقهيئةقبلمنلهاملرخصاالستثمارمستشار،.ع.ك.م.شالوطنيةاالستثماراتشركةإلىدعوةالشركاتوجهت،سبقماضوءفي•

ارغرض من هذا ارتقرير
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آرية ارتقييم

كوربكابركةلشاملرحليةاملاليةوالبيانات2022مارس31فيكمااملراجعةاملاليةالبياناتإلىاستندت.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركة-للشركةالعادلةالقيمةلتحديداملتبعةاملنهجية•

(2021-2019)السابقةاملاليةللسنواتللشركتيناملدققةالتاريخيةاملاليةالبياناتإلىباإلضافة2022مارس31فيكما(م.ك.م.ش)لالستثمار

:أدناهمبينهوكماامللكيةق لحقو مختلفتينمنهجيتينعلىاالعتمادتمولقدالدامجةالشركةامللكيةحقوق لتقديرتقييم،طريقتانعلىبناءع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةتقييمتم•

.للشركة(Price-to-Book)الدفتريةالقيمةمضاعفتتضمنوالتيارسوقيةارقيماتمضاعفمنهجية1.

Volume-Weighted)بالحجماملرجحارسعر متوسطمنهجية2. Average Price):مةالقيحسابفيالتداوالتاحجامإلىإستناداالسهملسعرالتاريخيمتوسطاستخداميتمحيث

للسهماالرشادية

:أدناهمبينهوكماامللكيةحقوق لمختلفتينمنهجيتينعلىاالعتمادتمولقداملندمجةالشركةامللكيةحقوق لتقديرتقييم،طريقتانعلىبناء.م.ك.م.شلالستثماركوربكابشركةتقييمتم•

.للشركة(Price-to-Book)الدفتريةالقيمةمضاعفتتضمنوالتيارسوقيةارقيماتمضاعفمنهجية1.

 املالياملركزتعديلبعدوذلك2022مارس31فيكماالشركةملكيةلحقوق املعارةارافتريةارقيمةصافي2.
 
.للتعديلوفقا

.(م.ك.م.ش)تثمارلالسكوربكابشركةو .ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةلشركةامللكيةلحقوق االرشاديةالقيمةإلىللوصول وذلكالسابقةالتقييملطرق الحسابياملتوسطاستخدامتم
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ارنطاق و الحاود

.بالضماالندماجهدفب.(م.ك.م.ش)لالستثماركوربكابشركةو .ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةلشركةالعادليميالتقحول رأيتقديمالتقريرهذافيإجراؤهتمالذيالرئيس يالنطاقتضمن

عرَّف
ُ
ا،السعر"أنهاعلىالعادلةالقيمةت يتصرفوالذي،والقادرالراغبراض ياالفتوالبائعوالقدرةالرغبةلديهافتراض يمشتر  بينالشركةملكيةحقوق تبادليتمحيثالنقد،بمكافئاتعنهمعبر 

ايكون .منهماأييكون العندما،مقيدوغيرمفتوحسوق فياملساواةقدمعلى ذلك،إلىباإلضافة."عاملةباملالصلةذاتبالحقائقمعقولةمعرفةكليهمالدىيكون وعندماالبيعأوالشراءعلىمجبر 

.واملندمجةالدامجةتينللشرك"االستمراريةمبدأ"علىالحاليالتقييميعتمد

اأكثروبشكل :يليماالنطاقيشمللن،تحديد 

.آخرمصدرأيأوالشركاتمناملقدمةاملعلوماتأواالفتراضاتصحةأوبدقةتتعلقتحققإجراءاتأيأواملراجعةبأعمالالقيام•

.للشركاتنهائيةكنسخةإصدارهابعدالنهائيةاملخرجاتتحديث•

.الشركاتقبلمنإلينااملقدمةواملعلوماتالوثائقواكتمالدقةمنالتحققأووالتنظيميةوالضريبيةوالقانونيةوالتجاريةالفنيةالواجبةالعنايةإجراء•

إلىوما،واالستشاريون ات،للشرك الداخليون /الخارجيون املدققون ،املثالسبيلعلى)املهمةبنواتجيتعلقفيمامنهالنهائيةاملوافقةعلىالحصول أوتقديمهأوثالثطرفأيمعاملناقشة•

.املالأسواقهيئةباستثناء(ذلك

الوطنيةاالستثماراتغإبال بدورهاللشركتينويجوز ،والشركتيناملالأسواقهيئةبيناالتصاالتجميعستكون .املشاركةهذهجوانبمنجانبأيبخصوصاملالأسوالهيئةمعالتواصل•

.باملشاركةصلةذاتجوانبأيبشأنتوضيحاتبأي

هيئةطلباتمتبجميعوالوفاءواإلدارةالتخطيطعناألساسيةاملسؤوليةتقع.الدمجبعمليةتتعلقخطوات/عملياتأيوتنفيذوإدارةتخطيطعنمسؤولةالوطنيةاالستثماراتتكون لن•

.الشركتينعاتقعلىاالندماجبعمليةيتعلقفيمااملالأسواق



امللخص ارتنفيذ  1.

نبذة عن مستشار االستثمار 2.

خلفية عن ارصفقة 3.

آرية ارتقييم 4.

ارنطاق و الحاود 5.

استخاامات ارتقرير 6.

املصادر اررئيسية رلمعلومات 7.

"(ارشركة اراامجة)"شركة ارصفاة رالستثمار  8.

"(ارشركة املنامجة)"شركة كاب كورب رالستثمار  9.

مبادرة األسهمنسبة إدباا  ارري  وو   10.
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استخاامات ارتقرير

الصفاةشركةلمنلكلالعادلميالتقيحول رأيتقديمهو،.(م.ك.م.ش)لالستثماركوربكابشركةو .ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةمععليهمتفقهوكما،التقريرهذامنالغرض•

.الضمخاللمناالندماجتعتزمالتي.(م.ك.م.ش)لالستثماركوربكابشركةو .ع.ك.م.شلالستثمار

منخطيةقةموافعلىالحصول دون ،أجلهمنإعدادهتمماباستثناءآخرغرضأليآخركيانأوشخصأيقبلمنالتقريرهذااستخداميمكنال،املالأسواقهيئةوالشركتينبخالف•

.الوطنيةاالستثمارات



امللخص ارتنفيذ  1.

نبذة عن مستشار االستثمار 2.

خلفية عن ارصفقة 3.

آرية ارتقييم 4.

ارنطاق و الحاود 5.

استخاامات ارتقرير 6.

املصادر اررئيسية رلمعلومات 7.

"(ارشركة اراامجة)"شركة ارصفاة رالستثمار  8.

"(ارشركة املنامجة)"شركة كاب كورب رالستثمار  9.

مبادرة األسهمنسبة إدباا  ارري  وو   10.
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املصادر اررئيسية رلمعلومات

املعلومات ارعامة

(.باالسم، الجنسية، نسبة امللكية)امللكية الحالية لشركتين هيكل -1

(.شريك ، نسبة امللكية ، بلد التأسيس واألنشطة القطاعية/ اسم تابع )هيكل االستثمار الحالي للشركتين -2

.الهيكل التنظيمي الحالي للشركتين-3

.اعضاء مجلس اإلدارة ومناصبهم للشركتين-4

.اإلدارة العليا ومناصبهم للشركتين-5

املعلومات ارقانونية

.النظام األساس ي وتعديالته للشركتين-1

.عقد التأسيس وتعديالته للشركتين-2

.أحدث رخصة تجارية للشركتين-3

.أحدث نسخة من السجل التجاري للشركتين-4

.التسجيل في غرفة التجارة والصناعة للشركتين-5

.شهادة مفوض بالتوقيع للشركتين-6

ع على خطاب االرتباط للشركتين-7
ّ
.نسخة من البطاقة املدنية للموق

.نسخة من سجل املساهمين للشركتين-8
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املصادر اررئيسية رلمعلومات

املعلومات املارية

.تقييم من مقييم األعمال املستقل لطرف ثالث للشركتين واملبادلة املقترحة لألسهم-1

2022مارس31في كمااألول للربع والفترة املنتهية2021ديسمبر 31للسنة املنتهية في . ع.ك.م.شالصفاة لالستثمار لشركة البيانات املالية املدققة -2

2022مارس31في كمااألول للربع والفترة املنتهية2021ديسمبر 31للسنة املنتهية في . (م.ك.م.ش)شركة كاب كورب لالستثمار لالبيانات املالية اإلدارية -3

الصفاة لالستثمار بعد االندماجلشركة اإليرادات القطاعية -4

.قواعد بيانات االستثمارات الوطنية-5

Investing.comموقع -6

.بورصة الكويت-7

8-Eikon Refinitiv



امللخص ارتنفيذ  1.

نبذة عن مستشار االستثمار 2.

خلفية عن ارصفقة 3.

آرية ارتقييم 4.

ارنطاق و الحاود 5.

استخاامات ارتقرير 6.

املصادر اررئيسية رلمعلومات 7.

"(ارشركة اراامجة)"شركة ارصفاة رالستثمار  8.

"(ارشركة املنامجة)"شركة كاب كورب رالستثمار  9.

مبادرة األسهمنسبة إدباا  ارري  وو   10.
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البنوك المستقبلة لالكتتاب

("ارصفاة"يو "ارشركة اراامجة)"امللف ارتعريفي رشركة ارصفاة رالستثمار 

االستثمار،بمجالالخاصالقطاعفيالرائدةالشركاتإحدىلتكون 1983سبتمبر15بتاريخ"(رالستثمارارصفاة"أو"اراامجةارشركة)".ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةتأسست•

القطاعالعقارمنهامتنوعةقطاعاتفياالستثمار(1:الدامجةالشركةنشاطيتضمن.كويتيدينارمليون 28.3واملدفوعبهاملصرحاملالورأس.2005نوفمبر21بتاريخالشركةإدراجوتمت

(4.االستثمارصناديقأنواعجميعوإدارةتكوين(3؛والعامةالخاصةاملؤسساتأموالإدارة(2؛األخرى االقتصاديةوالقطاعاتوالغذاءوالزراعةوالطاقةوالصناعةالصحيةوالرعايةاملالي

العمل(6.واإلقراضاالقتراضعملياتفيالوساطةخدماتتقديم(5.السوق ودراساتوأبحاث،االستثمارعوائدوتوقع،الفنيةالتقييماتذلكفيبمااملاليةاالستشاراتخدماتتقديم

،اراالستثمومستشار،الجماعياالستثمارنظاموإدارة،االستثماريةاملحافظإدارة-ماليةأوراقأنشطة5لـمرخصة(8؛األسهمتداول (7؛االستثماروأميناملصدرةللسنداترئيس يكمدير

.االستثمارومراقب،االكتتابووكيل

اعشراالثنيخاللاإليراداتإجماليمنكويتيدينارمليون 6.82الشركةوسجلت• كانت.العمالءمععقودمنمنها٪48حواليأواإليراداتمعظموجاءت.2022مارسفياملنتهيةاملاضيةشهر 

.املشتركةواملشاريعالزميلةالشركاتمنالنتائجوحصةاإليجاراتإيراداتهيلإليراداتاألخرى الرئيسيةاملصادر

.2022مارس31فيكماالكويتبورصةفيالرئيس يالسوق فيمدرجةشركةوهيكويتي،دينارمليون 64.2منأكثرللصفاةالسوقيةالقيمةتبلغ•

.التواليعلىكويتيدينارمليون 29وكويتيدينارمليون 40امللكيةلحقوق الدفتريةوالقيمةالشركةموجوداتإجماليبلغ،2022مارس31فيكما•

رالستثمارارصفاةشركةوينشطةارتأسيس

واملافوعاملصار املا راس

قامتوالحقا,عاديسهم269,786,370علىمقسمةكويتيدينار26,978,637.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةلشركةبهواملصرحواملدفوعاملصدراملالراسبلغ،2022مارس31فيكما•

.عاديسهم283,275,688علىمقسمةكويتيدينار28,327,568.8للشركةبهواملصرحواملدفوعاملصدرمالراسزيادةعنهانتجوالتي%5بنسبةمنحةاسهمبإصدارالشركة

.عاديسهم282,388,748القائمةاألسهمعددبلغحينفي،2022مارس31فيكما•
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("ارصفاة"يو "ارشركة اراامجة)"امللف ارتعريفي رشركة ارصفاة رالستثمار 

اراامجةرشركةارتنفيذيةاإلدارة

اراامجةارشركةإدارةمجلس

نوع ارعضوية املنصب مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا حمد التركيت/ السيد

غير تنفيذي ةنائب رئيس مجلس اإلدار  فهد عبدالرحمن املخيزيم/ السيد

غير تنفيذي عضو ناصر بدر الشرهان/ السيد

مستقل عضو مشعل أحمد الجاركي/ السيد

مستقل عضو أنور علي النقي/ الدكتور 

مستقل عضو انعبداملحسن سليمان املشع/ السيد

غير تنفيذي عضو عبدالرزاق زيد الضبيان/ السيد

املنصب االسم 

رئيس مجلس اإلدارة أحمد فتحي أبوزيد/ السيد

مدير إدارة الخدمات املساندة صاحب صالح خاجة / السيد

مدير إدارة العمليات  عيس ى خالد العيس ى/ السيد
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("ارصفاة"يو "ارشركة اراامجة)"امللف ارتعريفي رشركة ارصفاة رالستثمار 

(2022مارس31فيكما)ارسوق فياملارجةوارزميلةارتابعةارشركات

(2022مارس31فيكما)املساهمينكبار ملكية

النسبة نوع  البلد اسم املستثمر

15.86% مباشر وغير مباشر الكويت
روة شركة امل) الشركة االولى لالستثمار و مجموعتها 

(القابضة 

5.42% مباشر الكويت يالشيخ محمد بن سحيم بن حمد آل ثان–وزارة العدل 

5.40% غير مباشر الكويت
البناء شركة السور التاسع للتجارة العامة ملواد ومعدات

والعقارات

5.27% مباشر وغير مباشر الكويت  شركة القادسية القابضة

5.11% مباشر وغير مباشر الكويت
وسيط شركة ال)شركة االستثمارات الوطنية ومجموعتها 

(لالعمال املالية

نوع العالقة النسبة البلد اسم الشركة

شركة زميلة 20.89% الكويت (ع.ك.م.ش)شركة سنرجي القابضة 
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(املالياملركز قائمة).ع.ك.م.شرالستثمارارصفاةرشركةاملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
اراامجةن

2022مارس 31 2021 2020 2019 دباراينار اركويتيدبيان املركز املالي املجمع
نقد وارصدة لدى البنوك 3,527,504 2,556,345 1,487,464 1,286,713
ودائع محددة االجل 1,843,722 1,360,488 1,358,871 1,175,366

- 30,974 - - مدينو مرابحة
مدينون وموجودات اخرى  4,572,571 2,150,956 2,304,689 2,150,917
مخزون 1,142,247 534,329 462,912 613,980

استثمارات في اوراق مالية 12,221,730 3,267,584 1,953,121 2,123,915
استثمار في شركات زميلة وشركة مشتركة 4,618,614 3,666,893 4,326,597 4,358,541

موجودات غير ملموسة 1,285,140 4,622 2,593 2,091
عقارات استثمارية 16,179,711 17,937,478 19,566,551 19,580,593
ممتلكات ومنشات ومعدات 12,157,602 9,041,317 8,561,653 8,773,372

مجموع املوجودات 57,548,841 40,520,012 40,055,425 40,065,488
- - - وكالة دائنة 21,089,883

حسابات مكشوفة لدى البنوك 102,544 236,868 267,083 207,497
اوراق دفع مستحقة 165,502 55,087 123,583 108,733

مطلوبات اخرى  3,434,759 8,075,774 7,471,539 7,502,532
مطلوبات تاجير 3,843,569 3,575,692 3,365,650 3,269,390

مجموع املطلوبات 28,636,257 11,943,421 11,227,855 11,088,152
راس مال 25,693,940 25,693,940 26,978,637 26,978,637

عالوة اصدار اسهم 259,677 259,677 259,677 259,677
احتياطي اجباري  591,965 1,334,805 1,492,077 1,492,077
احتاطي اختياري  591,965 1,334,805 1,492,077 1,492,077
(307,393) (307,393) (307,393) (307,393) اسهم خزينة
احتياطي اسهم خزينة  615,002 615,002 615,002 615,002
فائض اعادة تقييم موجودات 194,258 231,655 231,655 231,655

(10,634,911) (10,796,434) (10,517,317) (10,759,671) احتياطي القيمة العادلة 
(533,848) (474,830) (472,938) (477,797) احتياطي تحويل عمالت اجابية
376,538 376,538 376,538 - احتياطات اخرى 

ارباح مرحلة 4,219,103 3,840,460 3,366,928 3,458,227
وقوق امللكية الخاصة دبمساهمي ارشركة االم 20,621,049 22,389,234 23,233,934 23,427,738
الحصص غير املسيطرة 8,291,535 6,187,357 5,593,636 5,549,598

اجمالي وقوق امللكية 28,912,584 28,576,591 28,827,570 28,977,336
مجموع املطلوبات ووقوق امللكية 57,548,841 40,520,012 40,055,425 40,065,488
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(اراخلقائمة).ع.ك.م.شرالستثمارارصفاةرشركةاملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
اراامجةن

مارس 31ارثالثة يشهر املنتهية في 
2022

2021 2020 2019 دباراينار اركويتيدبيان االرباح او الخسائر املجمع

ايرادات ناتجة من عقود مع عمالء 4,044,804 3,016,583 3,356,638 795,505

(611,578) (2,462,043) (2,578,664) (3,297,062) تكلفة املبيعات

مجمل ارربح 747,742 437,919 894,595 183,927

ايرادات اتعاب وعموالت 239,994 208,351 236,973 43,198

36,243 326,392 (24,060) ايرادات استثمار في موجودات مالية( خسائر)صافي  1,176,020

(40,144) 892,584 (1,000,208) حصة في تائج شركات زميلة وشركة محاصة 246,630

- 20,664,471 - ربح من تسوية دائني وكالة
صافي ايراددات تاجير  1,327,205 1,208,907 1,416,250 416,324

- 70,825 (2,416,276) (782,069) التغيير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

210,693 24,445 (8,819,501) (491,217) مخصص خسائر انخفض القيمة ومخصصات اخرى 

(172,038) (22,121) (159,708) صافي فروق تحويل عمالت اجنابية 175,797

ايرادات اخرى  1,460,820 153,433 701,870 26,530

صافي ايرادات تشغيل 4,100,922 10,253,328 4,541,813 704,733

(637,159) (2,844,110) (4,278,241) (2,832,877) مصروفات عمومية وادارية

(637,159) (2,844,110) (4,278,241) (2,832,877) اجمالي مصروفات ارتشغيل

ربح ارتشغيل 1,268,045 5,975,087 1,697,703 67,574
(68,726) (264,886) (255,203) (257,969) تكاليف تمويل

(1,152) ارربح قبل ارضرائب ومكفاة اعضا  مجلس ادارة 1,010,076 5,719,884 1,432,817

(96) (14,154) (66,856) (515) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

- (8,228) (54,012) - زكاة

(268) (34,436) - - ضريبة دعم العمالة الوطنية

- (80,000) (80,000) - مكافاة اعضاء مجلس االدارة

(1,516) ربح ارسنة 1,009,561 5,519,016 1,295,999
:الخاص ب

- مساهمي الشركة االم 866,511 7,227,530 1,435,903

- (139,904) (1,708,514) الحصص غير املسيطرة 143,050

(1,516) 1,295,999 5,519,016 1,009,561 
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(ارنقايةارتافقاتقائمة).ع.ك.م.شرالستثمارارصفاةرشركةاملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
اراامجةن

مارس 31ارثالثة يشهر املنتهية في 
2022

2021 2020 2019 دبيان ارتافقات ارنقاية املجمع دباراينار اركويتي

لتشغیل  انشطة ألناتجة من النقدیة ت التدفقااصافي  690,558 551,360 306,215 506,415

(300,251) (1,177,597) (1,056,062) (256,760) ر  الستثماانشطة ألمستخدمة في النقدیة ت التدفقااصافي 

(132,466) (387,063) (605,910) (381,939) لتمویل  انشطة ألمستخدمة في النقدیة ت التدفقااصافي 

73,698 (1,258,445) (1,110,612) في النقد والنقد املعادل( النقص)صافي الزيادة  51,859

يناير 1النقد والنقد املعادل كما في  3,477,179 3,424,960 2,319,477 1,220,381

(214,863) 159,349 5,129 (104,078) صافي فروق تحويل عمالت األجنبية

یسمبر  د31كما في   دل لمعاالنقد والنقد ا 3,424,960 2,319,477 1,220,381 1,079,216
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(ارشركةربياناتاملاليارتحليل).ع.ك.م.شرالستثمارارصفاةرشركةاملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
اراامجةن

رلسنة املارية رلسنة املاريةرلسنة املاريةارتحليل املالي 
ارثالثة يشهر 

املنتهية

2022مارس 20192020202131ارنسب اررئيسية

نسب ارسيورة

%59.48%65.72%70.56%46.23(املوجودات املتداولة/ النقد وأشباه النقد)نسبة النقد واشباه النقد 

%10.33%10.81%13.70%20.19(املوجوداتاجمالي/ املوجودات املتداولة )نسبة املوجودات املتداولة إلى اجمالي املوجودات 

0.4800.7170.5950.568(املطلوبات املتداولة/ املوجودات املتداولة )نسبة املوجودات املتداولة  إلى املطلوبات املتداولة 

نسب ارربحية

%0.00%3.22%11.26%1.81(متوسط املوجودات/ صافي الربح السنوي )العائد على متوسط املوجودات 

%0.01-%4.52%19.20%3.49(متوسط حقوق املساهمين/ صافي الربح السنوي )العائد على متوسط حقوق امللكية 

%23.12%26.65%14.52%18.49( إجمالي اإليرادات/ الربح مجمل)نسبة مجمل الربح 

%0.19-%38.61%182.96%24.96( إجمالي اإليرادات/ صافي الربح )نسبة صافي الربح 

افعة املارية  نسب ارر

%0.72%0.93%0.83%73.30(إجمالي حقوق امللكية/ الدينإجمالي )حقوق امللكية /نسبة الدين

%38.26%38.95%41.79%99.04(إجمالي حقوق امللكية/ إجمالي املطلوبات )حقوق امللكية / إجمالي املطلوبات

نسب األسهم 

3.3826.875.340.037(  بالفلس)ربحية السهم 

80.387.186.183.0(بالفلس)القيمة الدفترية للسهم  
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Volume-Weighted)دبالحجماملرجحارسعر متوسطمنهجية Average Price)

بذة عن ارشركة
ُ
اراامجةن

(ارافتريةرلقيمةارسعر مضاعفطريقة)رالستثمارارصفاةرشركةارسوق مضاعفاتتقييم

2022مارس31يشهر3يشهر6.  ع.ك.م.شركة ارصفاة رالستثمار ش
مليون سهم282.39اجمالي عدد األسهم القائمة

0.1460.1640.250(دينار كويتي)سعر السهم 
41.2746.3070.69نطاق سعر شركة ارصفاة رالستثمار 

ارقيمة األعلىارقيمة األدنى مضاعف ارسعر رلقيمة ارافترية (دينار كويتي)ارقيمة ارريسمارية اراورة اسم ارشركة 

 0.75 144,869,424الكويتمجموعة االمتياز االستثمارية

 1.19 6,299,999الكويتوربة كابيتال القابضة

 1.21 17,528,176الكويتالديرة القابضة

 1.07 23,600,686الكويتشركة املدار لالستثمار

 1.60 35,200,000الكويتالكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي

 1.40 134,329,568الكويتنور لالستثمار املالي

 1.22 160,012,624الكويتع.ك.م.الشركة الكويتية لالستثمار ش

 1.54 521,394,560الكويت(  القابضة)شركة مشاريع الكويت 

 3.04 128,046,136الكويتبيت اإلستثمار الخليجي

 1.19 36,873,527,296السعودية شركة اململكة القابضة 

1.42متوسط مضاعف السعر

1.56الربع الثالث

%0%0خصم

1.42x1.56xمضاعف السعر للقيمة الدفترية 

23,42823,428(  الف دينار كويتي)2022مارس31حقوق ملكية الشركة كما في 

 36,506 33,314( الف دينار كويتي)2022مارس 31قيمة حقوق امللكية االرشادية وفقا ملضاعف السعر للقيمة الدفترية كما في 
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رالستثمارارصفاةرشركةارسوق مضاعفاترتقييمملخص

بذة عن ارشركة
ُ
اراامجةن

تقييم مضاعفات ارسوق رشركة ارصفاة رالستثمار
كية متوسط ارقيمة االرشادية لحقوق امللارقيمة االرشادية لحقوق امللكية  األعلىارقيمة االرشادية لحقوق امللكية األدنى اروزن ارنسبي ( دينار كويتيمليون )2022مارس31كما في 

 43.79 46.30 41.27%65متوسط السعر املرجح بالحجم 

 34.91 36.51 33.31%35مضاعف السعر للقيمة الدفترية  

42.8740.68 38.48متوسط القيمة االرشادية لحقوق ملكية الشركة الدامجة 

282.39282.39282.39(سهم مليون )2022مارس31عدد األسهم القائمة للشركة الدامجة كما في 

0.1360.1520.144(فلس كويتي)2022مارس31قيمة السهم االرشادية كما في 

كويتيفلس136)كويتيدينارمليون 38.48بينالصفاةشركةملكيةلحقوق االرشاديةالقيمةتتراوح،بالحجماملرجحالسعرومتوسطالدفتريةللقيمةالسعرمضاعفنهجعلىبناء•

.2022مارس31فيكما(للسهمفلس152)كويتيدينارمليون 42.87و(للسهم
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ارسوق فيارتقايريةكوربوكابارصفاةوصة

بذة عن ارشركة
ُ
اراامجةن

ارقيمة ارسوقية 
2022مارس 31ارقيمة ارسوقية كما في 

ارنسبة من الحصة ارسوقية دبارقطاع(مليون دينار كويتي)

(رئيس يارسوق األو  وار)اجمالي ارقيمة ارسوقية رلشركات الخامات املارية 
4,826.82

%354.257.34شركة اإلستثمارات الوطنية

%170.203.53التمدين االستثمارية

%160.013.32الشركة الكويتية لالستثمار

%144.873.00مجموعة االمتياز االستثمارية

%134.332.78نور لالستثمار املالي

%128.052.65بيت االستثمار الخليجي

%124.952.59مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار

%117.432.43أعيان لالجارة واالستثمار

%88.471.83املركز املالي الكويتي

%67.241.39ارصفاة

%20.000.41كاب كورب

%87.241.81(اركيان الجايا بعا اإلناماج)مجموع الحصة ارسوقية 

الوطنيةاالستثماراتوتحليلالشركةحسبالسوق ملخص-الكويتبورصة•

كوربكابلشركةالسوقيةوالحصة%1.39الصفاةلشركةالسوقيةالحصةتقديرتملالستثماركوربكابشركةاملالرأسوقيمةلالستثمارالصفاةلشركةالسوقيةالقيمةعلىبناء•

.%1.81اإلندماجبعدالجديدوالكيان0.41%



امللخص ارتنفيذ  1.

نبذة عن مستشار االستثمار 2.

خلفية عن ارصفقة 3.

آرية ارتقييم 4.

ارنطاق و الحاود 5.

استخاامات ارتقرير 6.

املصادر اررئيسية رلمعلومات 7.

"(ارشركة اراامجة)"شركة ارصفاة رالستثمار  8.

"(ارشركة املنامجة)"شركة كاب كورب رالستثمار  9.

مبادرة األسهمنسبة إدباا  ارري  وو   10.
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البنوك المستقبلة لالكتتاب

"(ارشركة املنامجة)"شركة كاب كورب رالستثمار 

 ةالرئيسيأنشطتهاالشركةتمارس.املالاسواقالشرافهيئةالشركةتخضع.مقفلةكويتيةمساهمةكشركة2008أبريل22بتاريخ"(املندمجةالشركة)"لالستثماركوربكابتأسست•
 
وفقا

.اإلسالميةالشريعةألحكام

واستثماراتلقطاعاتامختلففياملباشرةواالستثماراتاالستثماريةواملحافظالصناديقوإدارةاألصول إدارةبينتتراوحالتياالستثماريةواملنتجاتاألنشطةمنمجموعةالشركةتقدم•

.لتمويلاخدماتوالتجاري واإلقراضواالكتتاباألوليالعاموالطرحاالستثماريةواالستشاراتالشركاتتمويلذلكفيبمااالستثماريةاملصرفيةوالخدماتالخاصةاألسهم

.التواليعلىكويتيدينارمليون 15.8وكويتيدينارمليون 16.3امللكيةلحقوق الدفتريةوالقيمةالشركةموجوداتإجماليبلغ،2022مارس31فيكما•

.2022مارس31فيكماسهممليون 200علىمقسمةكويتيدينار20,000,000هولالستثماركوربكابلشركةبهواملصرحواملدفوعاملصدراملالراسيبلغ•

نوع ارعضوية املنصب مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة مالك ماهر معرفي/ السيد

تنفيذي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي زياد طارق املخيزيم/ السيد

غير تنفيذي عضو عالء حمد الرومي/ السيد

مستقل عضو عصام خليل محمد الرفاعي/ السيد

مستقل عضو عمر عبداملحسن الطبطبائي/ السيد

غير تنفيذي عضو يوسف سليمان يوسف الذويخ/ السيد

غير تنفيذي عضو صالح عبدهللا محمد شريف/ السيد

مناصب يخرى  املنصب اإلدارة ارتنفيذية 

رئيس مجلس اإلدارةنائب الرئيس التنفيذي  زياد طارق املخيزيم/ السيد

رالستثماركوربكابشركةوينشطةارتأسيس

واملافوعاملصار املا راس
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(املالياملركز قائمة)(.م.ك.م.ش)رالستثماركوربكابشركةراملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
املنامجة ن

2022مارس 31 2021 2020 2019 دباراينار اركويتيدبيان املركز املالي املجمع

النقد والنقد املعدل 455,029 4,520,237 3,927,742 3,424,429

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 3,442,248 2,648,705 3,973,297 4,942,541

- وديعة وكالة باالستثمار 118,190 117,937 116,276

ارصدة مدينة اخرى  714,516 243,994 214,009 175,191

موجودات حق االستخدام 244,339 193,787 143,235 130,597

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 8,252,491 8,494,273 7,575,167 7,652,174

- - - استثمارات عقارية 4,300,000

ممتلكات  ومعدات 30,043 17,307 14,408 13,066

مجموع املوجودات 17,556,856 16,236,240 15,964,134 16,337,998

ارصدة دائنة اخرى  625,853 82,096 156,951 155,745

التزامات التاجير 240,091 197,881 148,850 137,118

مخصص مكفاة نهاية الخدمة للموظفين 468,058 252,837 244,403 255,615

مجموع املطلوبات 1,334,002 532,814 550,204 548,478

راس املال 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

احتياطي اجباري  104,304 104,304 104,304 104,304

(160,481) (237,488) احتياطي القيمة العادلة الالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تادخل الشامل االخر 440,839 234,469

احتياطي ترجمة عملة اجنابية 3,254 3,254 3,254 3,254

(4,157,557) (4,456,140) (4,638,601) (4,325,543) خسائر متراكمة

مجموع وقوق امللكية 16,222,854 15,703,426 15,413,930 15,789,520

مجموع املطلوبات ووقوق امللكية 17,556,856 16,236,240 15,964,134 16,337,998
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(اراخلقائمة)(.م.ك.م.ش)رالستثماركوربكابشركةراملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
املنامجةن

2022مارس 31ارثالثة يشهر املنتهية في  2021 2020 2019 دباراينار اركويتيدبيان االرباح او الخسائر املجمع

ايرادات ودائع وكالة باالستثمار 62,241 4,775 47,231 11,699

- - - دخل املرابحة 3,523

314,457 152022 (6,307) (90,589) ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر

180,907 629479 (149,806) ربح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 343,459

- - - أرباح بيع استثمار في شركة زميلة 30,108
- - - حصة املجموعة في نتائج أعمال شركة زميلة 12,172
- - ربح من بيع استثمارات عقارية 240,348 100,000
- - - التغير في القيمة العادلة للعقار االستثماري  333,500
- - اجارات عقارية 185,521 163,527

اتعاب وعموالت 187,428 67,187 66,901 10,055
- الدخل من أرباح األسهم 152,380 153,008 134,421

- - إعادة كتابة املخصص ملديني املرابحة 1,565 546,152

- - (124,078) - مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

- (2,282) (5,388) - فروق ترجمة العمالت األجنبية

ايرادات اخرى  7,286 11,853 7,611 11

اجمالي االيرادات 1,468,942 760,923 1,035,383 517,129

(12,638) (794,445) (1,013,730) (1,018,684) استهالك موجودات حق استخدام

(2,425) (50,552) (50,552) (8,425) تكاليف تمويل التزامات التاجير

(200,354) (7,597) (9,699) (1,968) مصاريف عمومية وادارية

(215,417) (852,594) (1,073,981) (1,029,077) اجمالي املصاريف واالعبا  االخرى 

301,712 182,789 (313,058) صاقي ربح ارفترة قبل ارزكاه 439,865

(3,129) (399) - (3,142) الزكاة

298,583 182,390 (313,058) صافي ربح 436,723

1.49 0.91 (1.57) (فلس)ربحية ارسهم االساسية  2.18



تقييم االناماج دبين ارصفاة رالستثمار وكاب كورب رالستثمار  خاص و سر  صفحة 36

(ارنقايةارتافقاتقائمة)(.م.ك.م.ش)رالستثماركوربكابشركةراملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
املنامجةن

مارس 31ارثالثة يشهر املنتهية في 
2022

2021 2020 2019 دبيان ارتافقات ارنقاية املجمع دباراينار اركويتي

(616,819) (1,111,676) (534,144) (528,307) لتشغیل  انشطة ألناتجة من النقدیة ت التدفقااصافي 

127,663 575,809 4,651,261 (2,942,620) ر  الستثماانشطة ألمستخدمة في النقدیة ت التدفقااصافي 

(14,157) (56,628) (51,909) (14,157) لتمویل  انشطة ألمستخدمة في النقدیة ت التدفقااصافي 

(503,313) (592,495) 4,065,208 (3,485,084) في النقد والنقد املعادل( النقص)صافي الزيادة 

يناير 1النقد والنقد املعادل كما في  3,940,113 455,029 4,520,237 3,927,742

یسمبر  د31كما في   دل لمعاالنقد والنقد ا 455,029 4,520,237 3,927,742 3,424,429
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(ارشركةربياناتاملاليارتحليل)(.م.ك.م.ش)رالستثماركوربكابرشركةاملاريةاربيانات

بذة عن ارشركة
ُ
املنامجةن

رلسنة املارية رلسنة املاريةرلسنة املاريةارتحليل املالي 
ارثالثة يشهر 

املنتهية

2022مارس 20192020202131ارنسب اررئيسية

نسب ارسيورة

%40.1%47.7%60.0%9.6(املوجودات املتداولة/ النقد وأشباه النقد)نسبة النقد واشباه النقد 

%21.3%20.5%18.6%8.2(املوجوداتاجمالي/ املوجودات املتداولة )نسبة املوجودات املتداولة إلى اجمالي املوجودات 

%2916.8%2691.7%2689.8%546.2(املطلوبات املتداولة/ املوجودات املتداولة )نسبة املوجودات املتداولة  إلى املطلوبات املتداولة 

نسب ارربحية

%0.7%0.5%0.6-%0.8(متوسط املوجودات/ صافي الربح السنوي )العائد على متوسط املوجودات 

%1.9%1.2%2.0-%1.9(متوسط حقوق املساهمين/ صافي الربح السنوي )العائد على متوسط حقوق امللكية 

%35.6%86.4%57.6%50.9( إجمالي اإليرادات/ الربح مجمل)نسبة مجمل الربح 

%57.7%17.6%41.1-%29.7( إجمالي اإليرادات/ صافي الربح )نسبة صافي الربح 

افعة املارية  نسب ارر

%0.0%0.0%0.0%0.0(إجمالي حقوق امللكية/ الدينإجمالي )حقوق امللكية /نسبة الدين

%3.5%3.6%3.4%8.2(إجمالي حقوق امللكية/ إجمالي املطلوبات )حقوق امللكية / إجمالي املطلوبات

نسب األسهم 

1.570.911.49-2.18(  بالفلس)ربحية السهم 

81.178.577.178.9(بالفلس)القيمة الدفترية للسهم  
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ارقيمة األعلىارقيمة األدنى مضاعف ارسعر رلقيمة ارافترية (دينار كويتي)ارقيمة ارريسمارية اراورة اسم ارشركة 

 0.75 144,869,424الكويتمجموعة االمتياز االستثمارية

 1.19 6,299,999الكويتوربة كابيتال القابضة

 1.21 17,528,176الكويتالديرة القابضة

 1.07 23,600,686الكويتشركة املدار لالستثمار

 1.60 35,200,000الكويتالكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي

 1.40 134,329,568الكويتنور لالستثمار املالي

 1.22 160,012,624الكويتع.ك.م.الشركة الكويتية لالستثمار ش

 1.54 521,394,560الكويت(  القابضة)شركة مشاريع الكويت 

 3.04 128,046,136الكويتبيت اإلستثمار الخليجي

 1.19 36,873,527,296السعودية شركة اململكة القابضة 

1.42متوسط مضاعف السعر

1.56الربع الثالث

1.42x1.56xمضاعف السعر للقيمة الدفترية 

15,79015,790(  الف دينار كويتي)2022مارس31حقوق ملكية الشركة كما في 

3,1223,122(  الف دينار كويتي)وديعة وكالة باالستثمار: خصم

4,1654,165(  الف دينار كويتي)استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر : خصم

8,5038,503(  الف دينار كويتي)حقوق ملكية الشركة املعدلة 

12,09113,249(  الف دينار كويتي)االرشادية قيمة املؤسسة التشغيلية
الف )خسائر وديعة وكالة باالستثمار واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال: إضافة

(  دينار كويتي
7,2877,287

%25%30سيولة كاب كورب خصممعامل 

13,56515,402( الف دينار كويتي)2022مارس 31قيمة حقوق امللكية االرشادية وفقا ملضاعف السعر للقيمة الدفترية كما في 

(ارافتريةرلقيمةارسعر مضاعفطريقة)(.م.ك.م.ش)رالستثماركوربكابشركةرارسوق مضاعفاتتقييم

بذة عن ارشركة
ُ
املنامجةن
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كوربكابشركةملكيةلحقوق املعارةارافتريةارقيمةصافي

بذة عن ارشركة
ُ
املنامجةن

حقوق صافي ارقمية ارافترية املعا  ل
امللكية رنطاق ارتعايل ارعالي

ق صافي ارقمية ارافترية املعا  لحقو 

امللكية رنطاق ارتعايل املنخفض
نطاق ارتعايل ارعالي نطاق ارتعايل املنخفض 2022مارس 31 صافي ارقيمة ارافترية املعارة لحقوق امللكية

303 303 0% 0% النقد والنقد املعدل  303

4,696 4,449 5% 10% استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 4,943

3,122 3,122 0% 0% وديعة وكالة باالستثمار 3,122

158 140 10% 20% ارصدة مدينة اخرى  175

118 105 10% 20% موجودات حق االستخدام 131

6,887 6,122 10% 20% استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر  7,652

- - - - - استثمارات عقارية

7 3 50% 75% ممتلكات  ومعدات 13

مجموع املوجودات 16,339 14,243 15,290

156 156 0% 0% 156 ارصدة دائنة اخرى 

137 137 0% 0% 137 التزامات التاجير

256 256 0% 0% 256 مخصص مكفاة نهاية الخدمة للموظفين

430 430 549 مجموع املطلوبات

صافي قيمة األصو  املعارة 15,790 13,813 14,860

- - 0% 0% األصول غير العاملة: إضافة

صافي قيمة األصو  املعارة 16,337,998 13,813 14,860
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بذة عن ارشركة
ُ
املنامجةن

كوربكابرشركةارسوق مضاعفاترتقييمملخص

كاب كوربتقييم مضاعفات ارسوق رشركة 
كية متوسط ارقيمة االرشادية لحقوق امللارقيمة االرشادية لحقوق امللكية  األعلىارقيمة االرشادية لحقوق امللكية األدنى اروزن ارنسبي ( دينار كويتيمليون )2022مارس31كما في 

 14.48 15.40 13.56%50مضاعف السعر للقيمة الدفترية  

 14.34 13.81 14.86%50لكيةاملصافي القيمة الدفترية املعدلة لحقوق 

14.41 14.2114.61املندمجةمتوسط القيمة االرشادية لحقوق ملكية الشركة 

200200200(سهم مليون )2022مارس31كما في املندمجةعدد األسهم القائمة للشركة 

0.0710.0730.072(فلس كويتي)2022مارس31قيمة السهم االرشادية كما في 

71)كويتيدينارمليون 14.21بينكوربكابشركةلملكيةلحقوق االرشاديةالقيمةتتراوح،امللكيةلحقوق املعدلةالدفتريةالقيمةوصافيالدفتريةللقيمةالسعرمضاعفنهجعلىبناء•

.2022مارس31فيكما(للسهمفلس73)كويتيدينارمليون 14.61و(للسهمكويتيفلس
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ارتقييمنتائج

نتائج ارتقييم رلشركتين املنامجتين 

:منلكلالعادلةالقيمةفإنالتقييمنتائجضوءوفيرأينافي•

عنالناتجو 2022مارس31فيكماكويتيدينارمليون 42.87إلىكويتيدينارمليون 38.48نطاقفي.ع.ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةملكيةحقوق لاالرشاديةالقيمةبلغت1.

.للشركةالقائمةلالسهموفقا2022مارس31فيكماكويتيدينار0.152الىكويتيدينار0.136حدودفيلالستثمارالصفاةشركةفيسهمقيمة

عنالناتجو .2022مارس31فيكماكويتيدينارمليون 14.61إلىكويتيدينارمليون 14.21نطاقفي.م.ك.م.شلالستثماركوربكابشركةملكيةحقوق لاالرشاديةالقيمةبلغت2.

.للشركةالقائمةلالسهموفقا2022مارس31فيكماكويتيدينار0.073الىكويتيدينار0.071حدودفي.م.ك.م.شلالستثماركوربكابشركةفيالسهمقيمة

0.52xإلى0.48xمنينمابيعادللالستثماركوربكابشركةأسهممنواحدسهملكلتقدرالنهائيةالقائمةاألسهممبادلةنسبةفإن،أعالهاملذكورةالتقييمنتائجعلىءبنا3.

.لالستثمارالصفاةشركةأسهممنسهم

لالستثماركوربكابشركةأسهممنواحدسهملكلاألسهمملبادلةاإلرشاديةالنسبةتقدر،(االصول مقوم)الثالثالطرفقبلمناملقترحةاألسهمقيمةمتوسطباعتبار4.

.لالستثمارالصفاةشركةأسهممنسهم(0.5)نصفيعادل

كاب كورب رالستثمارشركة ارصفاة رالستثمارشركة 
283,275,688200,000,000املصدر واملدفوععدد األسهم

-886,940خصم اسهم الخزينة

282,388,748200,000,000عدد األسهم القائمة

دينار كويتي0.073دينار كويتي إلى 0.071من دينار كويتي0.152دينار كويتي إلى 0.136من (دينار كويتي)لألسهم القائمة نطاق القيمة

الحا األعلى الحا األدنى 

0.480.52(دامجةاللكل سهم من اسهم الشركة املندمجةمن اسهم الشركة )القائمةنسبة مبادلة األسهم
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املستهافةاألسهماوتسابيرية

نتائج ارتقييم رلشركتين املنامجتين 

ارناتجالحساب 

سهم 283,275,688(الشركة الدامجة)عدد األسهم القائمة لشركة الصفاة لالستثمار 

سهم200,000,000(الشركة املندمجة)عدد األسهم القائمة لشركة كاب كورب لالستثمار 

0.5(االسهم الدامجة الى االسهم املندمجة)مبادلة األسهم القائمةمتوسط نسبة 

سهم100,000,000 0.5 *سهم200,000,000مستشار االستثمارعدد األسهم الجديدة بناء على تقدير 

سهم  383,275,688سهم100,000,000+ سهم  283,275,688واألسهم الجديدة بناء على تقدير مستشار االستثمار( الشركة الدامجة)عدد األسهم القائمة لشركة الصفاة لالستثمار 

التاليالجدول ويوضح(دامجةالالشركةتمتلكهاالتيتلكبخالف)لالستثماركوربكابشركةمساهميلصالح–الدامجةالشركة–لالستثمارالصفاةشركةستصدرهاالتياملستهدفةاألسهم

:الجديداألسهماحتسابألية

وذلكاالندماجعمليةإلتمامجديدةأسهم100,000,000عدد(املندمجةالشركة)لالستثماركوربكابشركةمساهميلصالحجديدةأسهمبإصدارلالستثمارالصفاةشركةستقوم•

.(األصول مقوم)الثالثالطرفمناملقترحةاملبادلةنسبةعلىبناء

سجلفيكمالالستثمار،كوربكابشركةفيسهم44,199,850عددمباشرةغيربصورةتمتلكوانما،كوربكابشركةفيأسهمأيمباشرةبصورةلالستثمارالصفاةشركةتمتلكال•

.املندمجةللشركةاملساهمين

كباراحدوهي،كابيتالليكويدذيشركةمالرأسمن%50نسبة(الدامجةللشركةتابعةشركة–القابضةالصفاة)شركةامتالكخاللمنأعالهاملبينةاملباشرةغيرامللكيةتتلخص•

.%44.2بنسبةلالستثماركوربكابشركةفياملساهمين

.(الدامجةللشركةتابعةشركة)القابضةالصفاةشركةلصالحستصدرسهم22,099,925عددسهم100,000,000اإلندماجلعمليةاملصدرةالجديدةاألسهمتتضمنوعليه•

.2022سبتمبر28تاريخفيكمااإلندماجعمليةطرفيمناملقدمةالبياناتأحدثأساسعلىمعدةأعالهاليهااملشارامللكيةنسبكافة•
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