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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

صلةذاتفسيراتتأومعلوماتأيأو/والتقريرهذابأحكاميتعلقفيماالغيرتجاهالعنايةبواجبااللتزامنقبلالالقانون،بهيسمححدأقصىإلى

علىاإلهمالذلكفيبما)التقصيربسببأوالعقدبموجباإلجراء،شكلعنالنظروبغضتقدم،ماعلىوبناءً .(“المعلومات“بـمعا ًإليهايُشار)

وننفيالغيراهتجكانتمهمامسؤوليةأينتحملالالتطبيق،واجبالقانونبهيسمحالذياألقصىالحدوإلىذلك،غيرأو(الحصرالالمثالسبيل

.المعلوماتإلىاستناداالتصرفعنامتناعهأوثالثطرفأيتصرفتبعاتعنالناتجةالمسؤوليةكافة

فيذلكغيرإلىيشيرماباستثناءلنا،المقدمةالمعلوماتمنأيإتمامأوبدقةيتعلقفيماضماناتأينقدموالمسؤوليةأينتحملالعليه،وبناءً 

.الشأنبهذاتأكيدأينقدموالالتقرير،

.التقريرفيموضحهوكماالمصادرمنمتنوعةمجموعةمنعليهاحصلناالتقريرهذاإعدادفينستخدمهاالتيالمعلومات

والتقدير،االحترامفائقبقبولوتفضلوا

أجروالأنكول

الصفقاتاستشاراتقسمورئيسشريك

خاص وسري

المحترمالتركيتعبدهللاًحمدً/ السيد

رئيسًمجلسًإدارة

.ك.م.شركةًالصفاةًلالستثمارًش

برجًالصفاة،ًشارعًبيروت

حولي،ًالكويت

1570095458: سان

2022سبتمبر19ً

تقرير التقييم

تحيةًطيبةًوبعد،

.م.ك.م.شتثمارلالسكوربكابوشركة"(الصفاةشركة)".ك.م.شلالستثمارالصفاةشركةلمساعدة(“التقرير”)التقييمتقريرطيهمرفق

"(كةالشر"أو"العميل)"بـمنفردينإليهمويشار"(أنتم"أو"الشركات"أو،"العمالء)"بـمجتمعينإليهميشار،"(كوربكابشركة)"

31فيكما"(المعاملة)"األسهممبادلةخاللمنكوربكابشركةمعالصفاةشركةاندماجطريقعنجانبكممنالمقترحالدمجبموجب

."(التقييمتاريخ)"2022مارس

لنهائيالتقريرنااألولويةإعطاءعلىوافقتملقد."(التعيينكتاب)"ومرفقاته2022يونيو13بتاريخالتعيينلكتابوفقا ًهذهالتقريرإعدادتم

.الخاصةمسؤوليتكمعلىإالأخرىمسودةأيعلىاعتمادكمعدموعلىتقرير،مسودةأيمقابل

يشكلالريرالتقهذاأنمراعاةيجبكما.التعيينكتابمععليهاالطالعيجبالذيالتقريرهذافيالمدرجالهاماإلشعارإلىانتباهكمنلفت

.عدمهمنالمعاملةفيقدما ًالمضيبشأنلكمتوصيات

عليهاالعتمادينبغيوالفيهالمذكورللغرضفقطالتقريرأعد.الكتابهذامعالتاليةالصفحاتفيالواردالهاماإلشعارعلىاالطالعيجب

علىالحصولوندجزئيا،أوكلياعنه،اإلفصاحأوإليهاإلشارةأونسخهيتمأالعلىلكمإصدارهويتمبالسريةتقريرنايتسم.آخرغرضألي

.التعيينكتابفيعليهمنصوصهوماباستثناءالمسبقة،الخطيةموافقتنا

.م.م.شركة كي بي إم جي لالستشارات ذ

،ًشارعًعبدًالعزيزًالصقر25برجًالحمراء،ًالطابقً
دولةًالكويت13001،ًالصفاة24ً. ب.ص ،ً

7000 2228 965+: هاتف

المحترممالكًمعرفيًًًًًًً/ السيد

رئيسًمجلسًاإلدارة

.م.ك.م.ششركةًكابًكوربًلالستثمارً

26،ًالدور2ًبرجًالرايةً

شارعًعبدالعزيزًحمدًالصقر

الشرق،ًمدينةًالكويت،ًالكويت
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

إشعارًهام

."(التقييمتاريخ)"2022مارس31فيكماكوربوكابالصفاةلشركةاإلرشاديةالقيمةهذه"(التقرير)"التقييمتقريرتمثل.كوربكابوشركةالصفاةلشركةتقييمتحليلبتنفيذيتعلقفيماالعميلقبلمن(“جيإمبيكي”)الكويت،.م.م.ذلالستشاراتجيامبيكيشركةتعيينتم

.العميلبمتطلباتللوفاءالتقريرهذاإعدادتم.التعيينكتابمععليهاالطالعويجب"(التعيينكتاب)"2022يونيو13فيالمؤرخالتعيينكتابفيالمبينةجيإمبيكيبشركةالخاصةاالختصاصلشروطوفقا ًالتقريرهذاإعدادتم

مسؤوليةتكونوالتيالمعلوماتبهذهعلقتتمسؤوليةأيةنتحملالوإنناالتجارية،الناحيةمنالمعلوماتهذهبمراجعةفقطقمنالقد.مستقلةبصورةإليناالمقدمة/لناالمتاحةالمعلوماتمنبالتحققنقملموإننا.قبلكممنإليناالمقدمةوالبياناتالمعلوماتهوالرئيسيالمعلوماتمصدركانالتقرير،إعدادخالل

.اإلدارة

موثوقيةإلثباتنسعلمأنناإال.التعيينابكتلبنودوفقاعملناخالللناالمتاحةالمعلوماتمنغيرهامعمتسقةتقريرنافيالمقدمةالمعلوماتبأناإلمكان،بقدرقناعة،إلىتوصلنالقد.التعيينكتابفيالمذكورةالمحدودةالظروفباستثناءعملنا،خاللعليهاحصلنامعلوماتأيدقةأوموثوقيةمننتحققلم

.أخرىأدلةإلىالرجوعخاللمنالمصادر

علىبذلكيقومفإنه(منهجزءأيأو)التقريرهذاعلىاالعتمادفيويرغبمنهنسخةأوالتقريرهذاعلىيحصلالعميلبخالفآخرطرفأي.سياقأيفيأوغرضألي(العميلباستثناء)جيامبيكيضدحقوقأيةعلىالحصولفييرغبطرفأيقبلمنعليهاالعتمادليتممناسب اليسالتقريرهذا

.العميلفبخالآخرمستلمأيأوبهيتصلفيماذلكبخالفأومحتوياتهمنأيأوالتقريرهذااستخدامعنناتجةخسارةأيعناإلهمالأوالخطأعنناتجالتزامأيذلكويشملالتزامأيتقبلوالمسؤوليةأيجيامبيكيتتحملالالقانون،بهيسمححدأقصىإلى.الخاصةمسؤوليته

كيأوالعالميةجيإمبيكيتتحملالدد،الصهذاوفي.القضائياالختصاصهذافيالتقريربهذااالحتفاظأوبتوزيعيتعلقفيماومراعاتهاساريةتنظيميةأوقانونيةمتطلباتبأيالبعضبعضهمإخطارعليهمفيجبالكويتخارجمناطقفيعميلنا،بخالفشخصأيقبلمنالتقريرهذااستالمحالفي

.اختصاصدائرةأيفيالتقريربهذااالحتفاظأوبتوزيعيتعلقفيماشخصأيتجاهمسؤوليةأياألطرافمنأيوالووكالئها،وموظفيهاومسؤوليهامديريهاوالالزميلةشركاتهامنأيأوالكويتجيإمبي

هذهجميعتعلن.التقريرفيردةالواالمعلوماتاكتمالأومعقوليةأودقةبمدىيتعلقفيماضمنية،أوصريحةبصورةضمان،أوتعهدأيمنهم،أيأوالوكالءأوالموظفينأوالشركاءأوالمديرينأوالمساهمينأوالتنفيذيينالمديرينأواالعتباريةالجهاتأوالزميلةشركاتهامنأيوالجيإمبيكيتقدمال

.باستخدامهالمتعلقةأوالتقريرهذاأساسعلىالمبنيةأوالتقريرهذافيالسهوأواألخطاءأوالتقرير،هذافيالواردةالمعلوماتتلكمنبأييتعلقفيماأوأساسعلىأوعنالمسؤوليةكافةأوأيتحملعدمصراحةوالجهاتاألطراف

المكاتبذلكفيبماخارجيةوكاالتمنالتقريرهذاحولثانيرأيأيطلبأوتحديثأيبإجراءالعميليقومولن.التقريرهذاتاريخبعدمستلمةمعلوماتأوتقعمعامالتأوظروفأوأحداثأيبسببالتقريرهذاتحديثعنمسؤولةالعالممستوىعلىالزميلةشركاتهامنأيأوجيإمبيكيتعتبرال

.م.م.ذلالستشاراتجيإمبيكيشركةمنمسبقةكتابيةموافقةدونجيإمبيكيلشركةالعالمية

ألغراضآخرطرفإلىالتقريرمننسخةإلصدارجةالحاحالفي.وعملنابتقريرنايتعلقفيماتجاههمالتزامأومسؤوليةأيتحملنقبلالفإنناالقانون،يجيزهحدأقصىإلىأنهإبالغهمعليكميتعينبذلك،القيامعندأنهبشرطالمحتملةبالمعاملةيتعلقفيماالغيرإلىتقريرناعنباإلفصاحتقومواقدأنهنفهم

.تقريرنا"مستخدمي"ضمنالقراءهؤالءيعتبرالذلك،ومع.التقريرهذابتوزيعتتعلقمسئوليةأيعنجيإمبيكيتعويضالطالبوالطرفالعميلمننطلبسوفالمعلومات،
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

إشعارًهام

والحدودالنطاق

هذاتعزيزتمفقدك،ذلإلىإضافة.منشورة/ثانويةمصادرمنعليهاالحصولتمالتيأوالعمالءقبلمنالمقدمةالمعلوماتذلكفيبماالتقرير،هذافيالمعروضةالمعلوماتهذهمنأيمنبالتحققنقملم.العمالءمنالمقدمةالمعلوماتإلىجيإمبيكيوتحليلمراجعةتستند–

تشكلوبذلكجوهريبشكلعرضهاطريقةفيوعادلةوصحيحةدقيقةالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتبأنكتابيبإقرارلتزويدناالعمالءعلىاعتمدناوقد.فيهاموثوقتكونأننعتقدوالتيالمتاحةالثانويةاألبحاثمصادرإلىاستنادا ًالقطاعومعلوماتالسوقببياناتالتقرير

.لعمالءاقبلمنلناالمتاحةواالفتراضاتالحقائقأساسعلىجيإمبيكيتحليليبينالتقريرهذاإن.وتقييمنانتائجناعلىماديأثرلهسيكونذلكفإنالمقدمة،المعلوماتعرضفيخطأأودقةعدمأوسهوأيوجودحالوفي.التقريرلهذامنهموثوقأساس

السعربالضرورةيعتبرالإليةتوصلناالذيمالتقييإن.المبينللغرضالقيمةإلىيشيرماعلىالعميلاطالعفقطمنهاالمقصودبل.لألعمالالسوقيةالقيمةبشأنرأيتشكلالالتقريرهذافيالواردةالقيمةتقديراتفإنوبالتالي،.للعمالءالسوقيةالقيمةعلىرأيإلبداءتعيننايتملم–

.المشتريمعالنهايةفيالصفقةالبائعبهسيبرمالذي

.المعلوماتلتلكللجهالةنافيفحصأيإجراءنطلبولنواكتمالها،دقتهابشأنمنكمخطيتأكيدنطلبوسوفالعمالءمنلناالمقدمةالمعلوماتعلىنعتمدسوفبالتقييم،قيامناوعند–

.المستقبلفيالطارئةااللتزاماتتحققإمكانيةمننتحققلمأنناإلىاإلشارةتجدرأنهإال.التقييمعلىااللتزاماتهذهتأثيراالعتبارفيأخذناالطارئة،االلتزاماتبشأنالمقدمةالبياناتإلىاستناد ا–

.وجدإنالعميل،دفاترعلىوتأثيرهااألخرىالمماثلةالمحاسبيةوالمتطلباتالماليةللتقاريرالدوليةالمعاييرمحددبشكلاالعتبارفيتقييمناأسلوبيأخذلن–

.المتوقعالزمنيالجدولضمنأو/والمقدرةبالمبالغالواقعأرضعلىللتحقيققابلةتكونفيهالموضحةالعادلةالقيمةبأناإلقرارتقييمنامنالغرضليس–

.التنفيذفيوالمساعدةالمحددةلألصولالصفقةهيكلأوالمحددةالمعامالتتحديدعملنانطاقيتضمنال–

.النتائجعنالمسؤوليةوحدهميتحملونالذينالعمالءعلىفقطمسئوليتهتقعالتقريرهذاعلىبناءالعمالءيتخذهقرارأيإن–

.نتائجناعلىماديتأثيرلهيكونقدالمعلوماتاكتمالعدمأودقةعدمأنحيثالفورعلىإخطارنايجبتامة،بصورةدقيقغيرأوكاملغيرأعالهذكرمماأيكانفإذا.العمالءيقدمهاالتيالمعلوماتإلىيستندالتحليلأننؤكدأننود–

.الرسميةتعليماتكمعلىبناءً نفصلمتعيينبموجبأعمالناعلىالضريبةتأثيراتمراجعةيسرنا.غيرهاأوالكويتفيالضريبيةالتشريعاتفيالمحتملالمستقبليالتغييرتأثيراالعتبارفيتأخذالأعمالنافإنالمضافة،القيمةوضريبةالشركاتبضريبةيتعلقفيما–

ساس المعلوماتأ

:عندًإعدادًهذاًالتقرير،ًاعتمدناًعلىًالمعلوماتًالتالية

؛2021و2020ديسمبر31فيالمنتهيةللسنواتللشركاتالمدققةالماليةالبيانات–

؛2022مارس31فيالمنتهيةللفترةللشركاتالمرحليةالماليةالبيانات–

العميل؛معوالمناقشاتاالجتماعات–

.للجمهورالمتاحةاألخرىالمعلومات–
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(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة مساهمة بحرينيةب.م.ش

bnمليار

مجلس اإلدارةالمجلس

BOTبناء وتشغيل وتحويل

c.تقريبا

capالرسملة

Co.الشركة

CoCoشركات المقارنة

Dec.ديسمبر

ECLخسائر االئتمان المتوقعة

FYالسنة المالية

FVOCIالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

FVTPLالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

JVمشروع مشترك

شركة مساهمة كويتيةك.م.ش

(مقفلة)شركة مساهمة كويتية م.ك.م.ش

دينار كويتيك.د

MMمضاعفات السوق

Mnمليون

NCIحصص غير مسيطرة

NPATصافي الربح بعد الضريبة

NTMاالثني عشر شهًرا القادمة

P/Bنسبة السعر إلى القيمة الدفترية

P/Eنسبة السعر إلى الربحية

TTMاثنا عشر شهرا متتالية

USDدوالر أمريكي

VWAPمتوسط السعر المرجح بالحجم

ذات مسؤولية محدودةم.م.ذ

ت
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تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

الملخص التنفيذي

علىاذاالستحوعلىأعمالهاالشركةتركز.الكويتبورصةفيومدرجةاإلسالميةالشريعةمعمتوافقةاستثمارشركةهيالصفاةشركة▪

.سالميةاإلالشريعةألحكاموفقًاالمالرأسوزيادةالنمولتحقيقمختارةاستثماروأدواتوصناعاتشركاتفياستراتيجيةاستثمارات

كابشركةتتوافق.كويتيدينارمليون20حاليارأسمالهاويبلغ2008عامفي(مقفلة)كويتيةمساهمةكشركةكوربكابشركةتأسست▪

.اإلسالميةالشريعةمبادئمعكورب

.كوربكابشركةفي(مباشرغيربشكل)٪22.1بنسبةفعليةحصةحاليًاالصفاةشركةتمتلك▪

بكاشركةأسهممقابلالصفاةشركةفيأسهمإصدارخاللمناالندماجطريقعنكوربكابشركةمعالدمجإلىالصفاةشركةتسعى▪

.األسهممبادلةعمليةخاللمنكورب

إلىللتوصلوذلك2022مارس31فيكماكوربكابوشركةالصفاةلشركةاسترشاديتقييمإلجراءجيامبيكيتعيينتملذلك،وفقًا▪

.المقترحةللصفقةاألسهممبادلةنسبة

الملخص التنفيذي

نظرة عامة على الصفقة

الهيكل الحالي لحصة ملكية شركة الصفاة غير المباشرة في شركة كاب كورب

.ك.م.شركة الصفاة لالستثمار ش

امة كابيتال للتجارة العليكويدشركة ذي 

.م.م.ذ

50.0%

شركة كاب كورب لالستثمار

44.2%

.م.ك.م.شركة الصفاة القابضة ش

100%

بيانات الشركة: المصدر



–نبذة عن الشركة
شركة الصفاة



10Document Classification: KPMG Confidential©2022 Advisory W.L.L., a Kuwait limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with 

KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

.ك.م.شركة الصفاة لالستثمار ش

2021مساهمة اإليرادات حسب القطاع في السنة المالية 

2021توزيع األصول على أساس قطاعات التشغيل في السنة المالية 

نظرة عامة على الشركة

2021ديسمبر 31مصفوفة التشغيل الرئيسية كما في 

مليون دينار 3.4

كويتي

مليون دينار كويتي1.7 مليون دينار كويتي40.1 مليون دينار كويتي28.8

إجمالي اإليرادات ربح التشغيل إجمالي الموجودات إجمالي حقوق الملكية

مليون دينار 2.5

كويتي

مليون دينار كويتي1.3 مليون دينار كويتي11.2 4.5%

تكلفة المبيعات صافي الربح اجمالي المطلوبات العائد على حقوق الملكية

68% 4% 20% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Financial Real estate Industries Others

11% 50% 36% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Financial Real estate Industries Others

.2021البيانات المالية المدققة لعام (: المصادر)المصدر 

بورصةيفومدرجةاإلسالميةالشريعةأحكاممعمتوافقةاستثمارشركةهي"(الشركة"أو"الصفاةشركة)".ك.م.شلالستثمارالصفاةشركة̶

وزيادةالنموقلتحقيمختارةاستثماروأدواتوصناعاتشركاتفياستراتيجيةاستثماراتعلىاالستحواذعلىأعمالهاالشركةتركز.الكويت

.اإلسالميةالشريعةألحكاموفقًاالمالرأس

.والصناعيةوالعقاريةالماليةالقطاعاتبينالشركةأعمالمحفظةتتنوع̶

Source: Boursa

Shareholding structure

Shareholders Ownership

First Investment Company & Group (Al Marwa Holding Co.) 15.86%

Shaikh Mohamed Bin Suhaim Bin Hamad Al-Thani 5.42%

Al- soor Al- Tasea General Trading Co. for Construction Materials, Equipment and Real Estate 5.40%

Al Qadsiya Holding Company 5.27%

National Investments Company and group 5.11%

Others 62.94%

Total 100%
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركةًالصفاة–الهيكلًالقانونيً

وًالموقعًاإللكترونيًللشركة2021البياناتًالماليةًالمدققةًلعامً(: المصادر)المصدرً

.ك.م.شركة الصفاة لالستثمار ش

استثمارًفيًشركاتًزميلة

.م.ك.م.ششركةًالصفاةًالقابضةً

شركةًالشرقًاألوسطًلتصنيعًالموادً

.م.م.الكيماويةًذ

فلةمساهمةًالمق/ شركةًالصفاةًلالستشاراتً .م.م.شركةًدارًالصفاةًللتجارةًالعامةًذ مصر-شركةًالجذورًبيتًالوساطةً

وزيعًالشركةًالعصريةًللطباعةًوالنشرًوالت

.م.م.ذ

.ك.م.شركةًاالزدهارًالسياحيًش

.م.ك.م.ششركةًصناعاتًالصفاةًالقابضةً

.م.ك.م.ششركةًصناعةًالسجادً

االستثمارًفيًالشركاتًالتابعة

.م.م.شركةًبيتًالصفاةًللتجارةًالعامةًذ

مساهمةًالمقفلة/ شركةًاسياًالقابضةً

.ع.ك.م.شركةًسنرجيًالقابضةًش

امةًكابيتالًللتجارةًالعليكويدشركةًذيً

.م.م.ذ

21.7%

20.9%

50.0%

مساهمةً/ شركةًكابًكوربًلالستثمارً

المقفلة

44.2%



التحليل المالي
ة شرك–التاريخي 

الصفاة
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة-بيان الدخل 

.السجادنيعوتصالطباعةوخدماتالكيماويةالمنتجاتبيعخاللمنالتابعةشركاتهامنأساسيبشكلالعقودإيراداتالشركةتحقق

السنةفي٪11.3بنسبةتعافتثمللجائحةنتيجةالعملياتتعطلبسبب2020الماليةالسنةفي٪25.4بنسبةاإليراداتانخفضت

.2021المالية

٪80.1المتوسطفيالمبيعاتتكلفةتمثل.األخرىالموظفينوتكاليفواألجوروالرواتبالغياروقطعالموادالمبيعاتتكلفةتشمل

.2021إلى2019الماليةالسنواتخاللتقريبا

وهيها،لالتابعةالشركةتقدمهاالتيالماليةالوساطةخدماتأتعابمنالناتجةالعمولةأتعابمنوالعموالتاألتعابدخليتألف

،2021و2019الماليينالعامينبين.لالستثمارالصفاةشركةتديرهاالتيالمحافظعلىاإلدارةوأتعابالوساطةبيتالجذورشركة

أتعابشكلتوقد.كويتيدينارألف237إلىكويتيدينارألف240منطفيفبشكلوالعموالتاألتعابدخلإجماليانخفض

ً الوساطة إلىكويتيدينارألف123منارتفعتحيث(٪66.0بحوالي)والعموالتاألتعابدخلإجماليمننسبةأكبرتاريخيا

أتعابمنكويتيدينارألف23مبلغالشركةحققت،2022عاممناألولالربعوفي.الفترةنفسخاللكويتيدينارألف194

.العمالءمنلديهاالمدارةاألصولبزيادةالصفاةشركةقامتحيثاإلدارة

/المحققةالخسائر/واألرباحاألرباحتوزيعاتوإيراداتالودائعمنالدخلمنالماليةالموجوداتعلىاالستثماردخلصافييتكون

.الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتمنالمحققةغير

كلبنالدفعمستحقمبلغوسجلتكويتيدينارمليون21.3بمبلغالوكالةلدائنيااللتزامبردالشركةقامت،2020الماليةالسنةخالل

إلىالقابضةالقدرةشركةمنسهممليون25.3بتحويلالشركةستقومذلك،إلىإضافة.كويتيدينارمليون0.63بمبلغالوطنيقطر

.*البنك

إلىإضافة.وليحفيوالتحويلوالتشغيلالبناءبنظامعقارخاللمنأساسيبشكلإيجاردخلصافيتحققالتاريخية،الفترةخالل

فبرايرفياإليجاردخلتحقيقوبدأ2021ديسمبرفياألحمدي،فيتشييدهتمعقاروهوالصفاة،نخلةبناءمناالنتهاءتمذلك،

2022.

اتوالمخصصالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصصردصافيمقابلكويتيدينارمليون8.8الشركةسجلت،2020الماليةالسنةفي

بنكإلىلقدرةاشركةأسهمتحويلومخصصالمدينةالتجاريةالذممعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرأساسيبشكلذلكيتضمن.األخرى

.األخرىوالمخصصاتالمستحقةاألرباحتوزيعاتومخصصالوطنيقطر

واالستهالكوالتوزيعالبيعومصاريفوالمهنيةالقانونيةواألتعابالموظفينتكاليفعلىوالعموميةاإلداريةالمصاريفتشتمل

لمرةوالمهنيةالقانونيةاألتعابفيالزيادةبسبب2020الماليةالسنةفي٪51.0بنسبةالمصروفاتهذهارتفعت.أخرىومصاريف

.واحدة

مليون1.3إلىارتفعوالذي،2019الماليةالسنةفيكويتيدينارمليون1.0قدرهربحصافيالشركةسجلتسبق،ماعلىبناءً 

.2022عاممناألولللربعكويتيدينار(1,516)بمبلغخسارةوصافي،2021الماليةالسنةفيكويتيدينار

.2022مارس 31والبيانات المالية المرحلية كما في 2021و 2020و 2019ديسمبر 31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في : المصدر

بموجبهركةالشتلزمنهائًياحكًماالنقضمحكمةأصدرت.الشركةضدقضائيةدعوى"(البنك)"الوطنيقطربنكرفع،2010عامفي*

سهممليون25.29بتحويلالصفاةشركةتلتزمذلك،إلىإضافة.المستحقةالفوائدذلكويتضمنكويتي،دينارمليون0.63مبلغبتسوية

إيضاحلىإالرجوعيرجى.االلتزاماتهذهتسويةبصددوهيالقانونيةاإلجراءاتاألمالشركةبدأت.البنكإلىالقابضةالقدرةشركةمن

.التفاصيلمنلمزيد1وملحق2020ديسمبر31فيكماالصفاةلشركةالمدققةالماليةالبياناتحول13

بيان الدخل

Mar-22-20192020202131ألف دينار كويتي

 4,0453,0173,357796اإليرادات من العقود مع العمالء

(612)(2,462)(2,579)(3,297)تكلفة المبيعات

 184 895 438 748اجمالي الربح

 24020823743ايرادات األتعاب والعموالت

 32636(24)1,176صافي إيرادات االستثمار من الموجودات المالية

(40)893(1,000)247حصة في نتائج شركات زميلة ومشروع مشترك

--20,664-ربح تسوية الوكالة الدائنة

 1,3271,2091,416416صافي إيرادات اإليجار

-71(2,416)(782)التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

 24211(8,820)(491)صافي رد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة والمخصصات األخرى

(172)(22)(160)176صافي فروق العمالت األجنبية

(637)(2,844)(4,278)(2,833)مصاريف إدارية وعمومية

 41 996 5,822(193)ربح التشغيل

 1,46115370227إيرادات أخرى

(69)(265)(255)(258)تكاليف التمويل

(1) 1,433 5,720 1,010قبل الضريبة( الخسارة/ )الربح 

(0.1)(14)(67)(1)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-(8)(54)-الزكاة

(0.3)(34)--ضريبة دعم العمالة الوطنية

-(80)(80)-مكافأة مجلس اإلدارة

(1.5) 1,296 5,519 1,010الفترة( خسارة/ )ربح 
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة–الميزانية العمومية 

الصلةذاتاألطرافمنالمدينةوالذمممسبقاوالمدفوعاتالتجاريونالمدينونأرصدةعلىاألخرىوالموجوداتالمدينةاألرصدةتشتمل

المدينةألرصدةاانخفضت.العاملةالتابعةالشركاتمنالناتجةالمدينةباألرصدةأساسيبشكلاألرصدةتلكتتعلق.األخرىوالموجودات

2022مارس31فيكماكويتيدينارمليون2.2إلى2019ديسمبر31فيكماكويتيدينارمليون4.6مناألخرىوالموجودات

.المدينةاألرصدةمخصصاتبسبب

الشركاتلىإاألرصدةتلكتعود.االستهالكيةوالموادالغياروقطعالتنفيذقيدواألعمالالخاموالموادالجاهزةالسلعمنالمخزونيتكون

31فيكماكويتيدينارألف614.0إلى2019ديسمبر31فيكماكويتيدينارمليون1.1منانخفضتوالتيللشركةالعاملةالتابعة

.2022مارس

ائرالخسأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةبهامحتفظمسعرةوغيرمسعرةماليةموجوداتمنالماليةاألوراقاستثماراتتتكون

دينارمليون2.1إلىكويتيدينارمليون12.2منالماليةاألوراقاستثماراتانخفضت.اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةوبالقيمة

ذاتاألخرىوالموجوداتالقابضةقدرةشركةأسهموتحويلالقيمةانخفاضبسبب2022مارس31و2019ديسمبر31بينكويتي

.الوطنيقطربنكإلىالصلة

شركةأننعلمإننا.(٪20.9)بنسبة.ع.ك.م.شالقابضةسنرجيشركةفياستثماراتأساسيبشكلالزميلةالشركاتفياالستثماريمثل

.لالستثماركوربكابشركةفيحصةتمتلكالتي.م.م.ذالعامةللتجارةكابيتالليكويدذيشركةمعمشتركمشروعلديهاالصفاة

مارس31فيكماكويتيدينارمليون19.6إلى2019ديسمبر31فيكماكويتيدينارمليون16.2مناالستثماريةالعقاراتارتفعت

.األحمديفيالصفاةنخلةمشروعمناالنتهاءبسبب2022

علىناتوتحسيومركباتوتركيباتوأثاثومعداتوآالتومبانيالموجوداتاستخدامحقعلىوالمعداتوالمنشآتالممتلكاتتشتمل

.الدفتريةالقيمةصافيمن٪80.0الموجوداتاالستخدامحقيمثل،2021ديسمبر31فيكما.المباني

شركةلصالحقضائيحكممنكجزءالوطنيقطرلبنكالدفعمستحقمبلغًا2019ديسمبر31فيكماالدفعالمستحقةالوكالةتمثل

.الصفاة

ازاتوإجالخدمةنهايةمكافأةومخصصالقدرةشركةأسهمتحويلومخصصالتجاريونالدائنونبأرصدةاألخرىالمطلوباتتتعلق

عامفيكويتيدينارمليون3.4مناألخرىالمطلوباتارتفعت.األخرىالدائنةواألرصدةالمستحقةوالمصروفاتالمستحقةالموظفين

.الوطنيقطربنكمعالقائمالنزاعنتيجةالمسجلةالمخصصاتبسبب2022مارس31فيكماكويتيدينارمليون7.5إلى2019

دينارمليون23.4إلى2019ديسمبر31فيكماكويتيدينارمليون20.6مناألمالشركةإلىالمنسوبةالملكيةحقوقارتفعتبالتالي،

.2022مارس31فيكماكويتي

والبيانات المالية األولية غير المدققة كما في 2021و 2020و 2019ديسمبر 31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في : المصدر

.2022مارس 31

بيان المركز المالي

Dec-1931-Dec-2031-Dec-2131-Mar-22-31ألف دينار كويتي

الموجودات

 1,287 2,5561,487 3,528النقد واألرصدة لدى البنوك 

 1,175 1,3601,359 1,844ودائع ألجل

- 31--مرابحة مدينة

 2,151 2,1512,305 4,573أرصدة مدينة وموجودات أخرى

 614 534463 1,142المخزون

 2,124 3,2681,953 12,222األوراق المالية االستثمارية

 4,359 3,6674,327 4,619استثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك

 2 53 1,285موجودات غير الملموسة

 19,581 17,93719,567 16,180العقارات االستثمارية

 8,773 9,0418,562 12,158الممتلكات واآلالت والمعدات

 40,065 40,055 40,520 57,549إجمالي الموجودات

المطلوبات

--- 21,090وكالة دائنة

 207 237267 103السحب على المكشوف لدى البنك

 109 16655124أوراق الدفع

 7,503 3,4358,0767,472مطلوبات أخرى

 3,269 3,8443,5763,366مطلوبات التأجير

 11,088 11,228 11,943 28,636اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

 26,979 25,69425,69426,979رأس المال

 260 260260260عالوة اإلصدار

 1,492 5921,3351,492االحتياطي اإلجباري

 1,492 5921,3351,492احتياطي اختياري

(307)(307)(307)(307)أسهم الخزينة

 615 615615615احتياطي أسهم الخزينة

 232 194232232فائض إعادة تقييم الموجودات

(10,635)(10,796)(10,517)(10,760)احتياطي القيمة العادلة

(534)(475)(473)(478)احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

 377 377377-احتياطيات أخرى

 3,458 4,2193,8403,367األرباح المرحلة

 23,428 23,234 22,389 20,621حقوق الملكية العائدة إلى الشركة األم

 5,550 8,2926,1875,594الحصص غير المسيطرة

 28,977 28,828 28,577 28,913إجمالي حقوق الملكية

 40,065 40,055 40,520 57,549مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



أساس اإلعداد 
–م وأسلوب التقيي
شركة الصفاة
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة–أساس اإلعداد 

أنالمحتملمنفإنهتقديمه،/تراضهافتمعماالمعلومات/االفتراضاتتلكمنأكثرأوواحدةفيمادياختالفوجودثبوتحالةفي.التقريرهذافيالواردةوالمطلوباتللموجودات(ذلكانطبقحيثما)التقييممستوىلتحديداستخدامهاتمالتيالرئيسيةالمعلومات/االفتراضاتيليفيما
.مناسبةغيرالنتائجتلكتجعلأنالمحتملومنماديا ًالتقريرهذافيالواردةالنتائجتختلف

اإلعدادأساس

معكم؛التعيينكتابفيبالتفصيلوالمدرجعليهالمتفقللنطاقووفقاالتقريرهذافيالحقاالمبينةاألساليبعلىبناءالتقييمإجراءتم—

إلخ؛المدققةالماليةالبياناتتتضمنوالتيالعميلبهازودنامحددةومعلوماتالمتاحة،الثانويالسوقمعلوماتعلىبناءوالنظريةاألبحاثإلىاستناداالتقرير،هذافيوالموضحالصفاةشركةتقييماعدادتم—

.وشاملةوثابتةمتسقةتكونالقدالعميلقبلمنإليناالمقدمةالمعلوماتومدىطبيعةإن—

وحليالت؛التتلكإلجراءلناالمتاحوالوقتلناالمقدمةالمعلوماتومدىطبيعةمنكبيرةبدرجةالتقييمإجراءفيتطبيقهاتمالتيالتقييممنهجياتانبثقت—

.التقريرهذايحتويهاوالتيباالستثمارالمتعلقةالمعلوماتلكافةالفعليةالدقةعنالمسؤوليةتقبلاإلدارةإن.ذاتهالعميلمنكبيربشكلةبالشركخاصةالمعلوماتالعلىالحصولتم—

المعلوماتمصادر

واالستثمارالتجاريةغيرثماراتواالستاألجلقصيرةوالمرابحةوالسلفوالقروضالبنوكلدىوالودائعالمركزيةالبنوكلدىواألرصدةالنقدالحصر،الالمثالسبيلعلىذلك،ويشملالمعلومات،تلكدقةمننتحققلم.تقييمناإلجراءالعميلقدمهاالتيالمعلوماتعلىاعتمدنالقد—

.األخرىالتشغيلومصروفاتواالستهالكالموظفينوتكلفةاالستثماروإيراداتوالعموالتواألتعاباألخرىوالمطلوباتوالقروضالملموسةغيروالموجوداتوالشهرةوالمعداتوالمبانياألخرىواألصولاالستثماريةوالعقاراتالزميلةالشركاتفي

.التقريرهذافيالواردةلنتائجناالرئيسيةاألسسأحدالمعلوماتتلكوتمثللناتقديمهاتمالتقييمتاريخفيكماالشركاتومطلوباتبموجوداتالمتعلقةالماديةالمعلوماتكافةأننعلمفإننااالستفسارات،إلىاستنادا ً—

نتائجناأساس

.التقييمتاريخفيكماةالشركلدىومطلوباتموجوداتبأييتعلقفيمابالتحققنقملم.مالئمةتشغيليةبحالةتستمرسوفالشركاتموجوداتأنافترضناتقييمنا،إجراءعند—

.2022مارس31فيالتقييمتاريخمعمتزامنةغيرأومتزامنةتكونأنالممكنمنوالتي،المدققةالماليةالمعلوماتاستخدمنالقد—
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة–إشعار هام 

أنيمكنذلك،ومع.التقييمتحليلفياإلمكانقدرالشروطهذهبيناوقد.الكلياالقتصادمستوىعلىواسعنطاقعلىاليقينوعدمالعالميةالماليةاألسواقفيالكبيرالتقلبمنفترةمعويتوافقالتقييم،تاريخفيوغيرهااالقتصاديةوالظروفالسائدة،السوقعلىرأينايستند̶

.سلبيأوإيجابيبشكلسواءقبل،المستفيالقيمةعلىالتحديد،وجهعلىالشركةوعلىعام،بشكلالماليةواألسواقالعالمياالقتصادعلىالظروفهذهفيالحقةتغييراتأيتأثيريؤثرأنويمكن.الزمنمننسبياقصيرةفتراتمدىعلىالظروفهذهتدفعالتيالعواملتتغير

.ونتيجة لذلك، ربما لم يحدد عملنا، أو يحدد كمياً بشكل موثوق به، أثر جميع أوجه عدم اليقين واآلثار هذه. في ضوء ظهور وانتشار فيروس كورونا، هناك عدم يقين، والذي يمكن أن يستمر لبعض الوقت، حول ما قد يعنيه هذا بالنسبة للشركات̶

.تم تقديم المعلومات المستخدمة في تحليل التقييم إلينا من قبل اإلدارة، وقد اعتمدنا بالضرورة على ذلك̶
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة–أساليب التقييم وأسباب االختيار 

مالحظات كي بي إم جيمنهجية التقييمأساليب التقييم

متوسط السعر المرجح بالحجم
متوسط السعر يعتمد مقياس. يتم استخدام أسلوب متوسط السعر المرجح بالحجم بهدف تقليل تأثير التقلبات

.المرجح بالحجم على إجمالي حجم التداول في إطار زمني محدد

. بورصةيمكن االعتماد على أسلوب متوسط السعر المرجح بالحجم عندما يتم تداول األسهم بشكل كاف في ال

لألوراق المالية التداول الحر لشركة الصفاة يعتبر كافيا، وبالتالي تم األخذ في االعتبار سعر اإلدراج بالسوق

.ألغراض التقييم

أسلوب الشركات المقارنة

ستثمار يتم فحص العديد من الشركات المدرجة في الكويت والمنطقة التي تعمل في مجال أعمال العقارات واال

عر إلى القيمة نتيجة لذلك، تم األخذ في االعتبار التقييم النسبي على أساس مضاعفات الس. والقطاع الصناعي

.الدفترية في هذا األسلوب

شكل كاف يمكن تطبيق منهجية االعتماد على أسلوب الشركات المقارنة عندما يتم تداول أسهم شركات مماثلة ب

ر استخدام لذلك، يعتب. الشركات المقارنة المدرجة كجزء من تحليلنا تفي بهذا الشرط األساسي. في البورصة

.أسلوب مضاعفات السوق أمًرا مناسبًا

:(ممكناكانحيثما)التاليةالمنهجياتباالعتبارأخذناالشركاتلتقييم



–م تحليل التقيي
شركة الصفاة



متوسط السعر 
المرجح بالحجم

شركة الصفاة–
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 
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شركة الصفاة–( 1/2)متوسط السعر المرجح بالحجم 
(أشهر6)أداء المخزون التاريخي 

Price ChangeVolume traded Price

Refinitivو  Capital IQ: المصدر

2021أكتوبر 11

أعلنت بورصة الكويت عن بدء تداول أسهم شركة 

طاع الصفاة لالستثمار في السوق الرئيسية ضمن ق

.الخدمات المالية

2021نوفمبر 11

مبلغ عن تحقيق صافي ربح للربع الثالث ب" الصفاة"أعلنت 

دينار 264,967دينار كويتي مقابل خسارة قدرها 260,944

للربع الثالث بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية. كويتي للسنة الماضية

دينار كويتي خالل 701,953دينار كويتي مقابل 853,952

.نفس الفترة

2021فبراير 23

٪ من األسهم5مجلس إدارة الصفاة يقترح توزيع 

2021فبراير 20

ابع تراجع صافي ربح شركة الصفاة للربع الر

دينار كويتي 245,663حيث بلغ صافي الربح 

.يةمليون دينار كويتي بالسنة الماض9.5مقابل 
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

متوسط سعر المرجح بالحجم-شركة الصفاة 

2022مارس 31أشهر3أشهر6

 282,388,748* إجمالي عدد األسهم القائمة 

0.1490.1640.238(  دينار كويتي)قيمة السهم لشركة الصفاة 

 67,235 46,282 41,946(  ألف دينار كويتي)نطاق تقييم شركة الصفاة 

 6,375 6,587 6,116( باآلالف)متوسط حجم التداول اليومي 

شركة الصفاة–( 2/2)متوسط السعر المرجح بالحجم 

أشهر 6د تم تسجيل متوسط حجم التداول اليومي عن،استناًدا إلى منهجية متوسط السعر المرجح بالحجم•

.أشهر وكما في تاريخ التقييم3و 

أشهر للحصول على أحجام التداول التاريخية على مدى فترة 3أشهر و 6كان نطاق التقييم المحدد •

.زمنية معينة

مليون دينار 46.3مليون دينار كويتي إلى 41.9لشركة الصفاة من االسترشادييتراوح التقييم •

.كويتي

دينار 0.164دينار كويتي و 0.149لسهم شركة الصفاة بين االسترشاديبالتالي، يتراوح السعر •

.2022مارس 31كويتي كما في 

و كي بي ام جيوالبورصة  Capital IQتحليل: المصدر

2022يونيو 13تم تعديل عدد األسهم القائمة ليأخذ في االعتبار توزيعات األسهم التي حدثت في تاريخ سابق  *



–شركات المقارنة 
شركة الصفاة
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة–( 1/2)شركات المقارنة 

كيو وكي بي إم جيآيمعلومات اإلدارة وتحليل كابيتال : المصدر

2022مارس 31يشمل ترجيح القطاع المالي أيًضا عوامل أخرى وفًقا لمعلومات القطاع كما في * 

.السوقمضاعفاتأسلوبتطبيقفي2022مارس31فيكماالعملياتقطاعاتعلىبناءً األصولترجيحعلىاعتمدنافقدقطاعات،عدةفيتمتدعملياتولهااستثمارشركةهيالصفاةشركةألننظًرا•

.2022مارس31فيكما(للسهمكويتيدينار0.130)كويتيدينارمليون36.7ومبلغ(سهملكلكويتيدينار0.123)كويتيدينارمليون34.8بينالصفاةلشركةاالسترشاديةالقيمةتتراوحالسوق،مضاعفاتأسلوبإلىاستناًدا•

.القطاعحسبالمقارنةالشركاتعنإضافيةتفاصيلالتاليةالصفحةفينورد•

تقييم مضاعف السوق 

ألف دينار كويتي 

ترجيح األصول:  القطاع

مضاعف السعر 

إلى القيمة 

الدفترية

نطاق الخصم
رية مضاعف السعر إلى القيمة الدفت

المخصوم
المضاعف المرجح

MinMaxMin MaxMin Max

 0.31 0.29 1.62 1.54%0.0%5.0 1.6%18.9*  المالي

 0.83 0.79 1.67 1.59%0.0%5.0 1.7%49.7العقاري 

 0.43 0.41 1.37 1.30%0.0%5.0 1.4%31.4مجاالت األعمال 

 1.57 1.49اإلجمالي 

 23,428 23,428القيمة الدفترية لألسهم 

 36,679 34,845قيمة األسهم االسترشادية 
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة–( 2/2)الشركات المقارنة 

المالي
مليون دينار )قيمة السوقية 

(كويتي

القيمة / السعر 

الدفترية

شركة نور لالستثمار المالي 133 1.6x

شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي 35 1.4x

شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة 36 1.9x

المتوسط المرجح  1.6x

العقاري 
مليون دينار )قيمة السوقية 

(كويتي

القيمة / السعر 

الدفترية

شركة دلقان العقارية 13.2 2.0x

شركة مجموعة أرام 18.2 2.2x

شركة إنماء الروابي لالستثمار والتطوير العقاري 93.6 2.3x

شركة عقارات الكويت 144.2 1.1x

شركة الصالحية العقارية 255.2 1.6x

شركة المراكز العربية 850.2 1.7x

المتوسط المرجح  1.7x

مجاالت األعمال 
مليون دينار )قيمة السوقية 

(كويتي

القيمة / السعر 

الدفترية

الشركة العمانية للتغليف 6.5 1.1x

شركة التغليف المحدودة 5.2 1.3x

النهضة للخدمات 72.5 1.4x

المتوسط المرجح  1.4x



نظرة عامة على 
شركة كاب كورب
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة كاب كورب لالستثمار

2021توزيع االستثمار حسب المنطقة الجغرافية في السنة المالية 

2021توزيع االستثمار حسب القطاع في السنة المالية 

نبذة عن الشركة

2021ديسمبر 31مصفوفة التشغيل الرئيسية كما في 

مليون دينار 1.0

كويتي

يمليون دينار كويت0.2 يمليون دينار كويت16.0 يمليون دينار كويت15.4

إجمالي اإليرادات صافي الربح إجمالي الموجودات إجمالي حقوق الملكية

مليون دينار 0.9

كويتي

17.6% مليون دينار كويتي0.5 1.2%

إجمالي المصروفات هامش صافي الربح٪ إجمالي المطلوبات ةالعائد على حقوق الملكي

مبادئكوربكابشركةتتبع.كويتيدينارمليون20حاليارأسمالهاويبلغ2008عامفي(مقفلة)كويتيةمساهمةكشركةكوربكابتأسست̶

.اإلسالميةالشريعة

.الخاصةالملكيةواستثماراتاألصولوإدارةالعقاريةاالستثماراتفيأساسيبشكلكوربكابشركةتعمل̶

.2021ديسمبر 31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في : المصدر

50%

33%

17%

الكويت

البحرين

المملكة المتحدة

28%

18%

18%

9%

9%

9%

9% المحفظة

التصنيع

التطوير

تكنولوجيا المعلومات

العقارات

البيع بالتجزئة

الخدمات المالية



التحليل المالي
ة شرك–التاريخي 

كاب كورب
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة كاب كورب–بيان الدخل 

.التمويلوإيراداتعمالئهامنوالعموالتاألتعابمنأساسيبشكلإيراداتهاالشركةتحقق

واألوراقيًامحلالمدارةالصناديقأساسيبشكلالخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتتشمل

ألف91قدرهاخسارةمناالستثماراتلهذهالمحققةغيرالخسائر/األرباحارتفعت.المسعرةالمحليةالمالية

وبشكل.2021الماليةالسنةفيكويتيدينارألف152قدرهربحإلى2019الماليةالسنةفيكويتيدينار

ألف629إلى2019الماليةالسنةفيكويتيدينارألف343مناالستثماراتهذهبيعأرباحارتفعتمماثل،

.2021الماليةالسنةفيكويتيدينار

ممايوالرالشويخمنطقةفييقعاناستثماريينعقارينالشركةباعت،2020و2019الماليينالعامينخالل

قتحقالعقاراتهذهكانت.التواليعلىكويتيدينارألف100ومبلغكويتيدينارألف240بمبلغربحإلىأدى

.الفترةذاتعنكويتيدينارألف164ومبلغألف186بمبلغإيجارإيرادات

والسنة2019الماليةالسنةبينوالعموالتاألتعابمنتقريًبا٪60نسبةاإلدارةأتعابتمثلالمتوسط  ،في

ألف67إلى2019الماليةالسنةفيكويتيدينارألف187منوالعموالتاألتعابانخفضت.2021المالية

.التسويقوعمولةاإليداعأتعابانخفاضإلىأساسيبشكلذلكويرجع،2021الماليةالسنةفيكويتيدينار

األرباحزيعاتتوإيراداتانخفضت.االستثمارمحفظةعنالناتجةبالتوزيعاتاألرباحتوزيعاتإيراداتتتعلق

.2021الماليةالسنةفيكويتيدينارألف134إلى2019الماليةالسنةفيكويتيدينارألف152من

دينارألف546بمبلغالمرابحةمدينيقيمةانخفاضمخصصقيدبإعادةالشركةقامت،2020الماليةالسنةفي

.م.ك.م.شالقابضةتوازنشركةمعالديونتسويةالتفاقيةوفقًاكويتي

اكاتواالشترواالستشاريةالمهنيةواألتعابالموظفينتكاليفمنواإلداريةالعموميةالمصاريفتتكون

1,019مبلغمنالمصروفاتفيانخفاضيوجد.األخرىاإلداريةوالمصروفاتواإليجاراالستثمارومصاريف

ذلكويرجع2021الماليةالسنةفيكويتيدينارألف794إلى2019الماليةالسنةفيكويتيدينارألف

.الموظفينتكلفةانخفاضإلىأساسيةبصورة

قدرهاخسارةبصافيمقارنة،2021الماليةالسنةفيكويتيدينارألف182قدرهربحصافيالشركةسجلت

الشركةسجلت،2022الماليةالسنةمناألولىالثالثةاألشهرفي.2020الماليةالسنةفيكويتيدينار313

.كويتيدينارألف299قدرهربحصافي

.2022مارس 31والربع المنتهي في 2021و 2020و 2019ديسمبر 31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في : المصدر

بيان الدخل 

ألف دينار كويتي
2022أشهر من عام 2019202020213

غير مدققمدققةمدققةمدققة

اإليرادات 

 12 47 5 62إيرادات التمويل 

--- 4إيرادات المرابحة 

 314 152(6)(91)خسائر غير المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال( الخسارة/ )الربح 

 181 629(150) 343سائر من بيع االستثمارات من خالل القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ( الخسارة/ )الربح 

--- 30ربح  بيع استثمار في شركة زميلة 

--- 12حصة في نتائج الشركات الزميلة 

-- 100 240أرباح بيع عقارات استثمارية 

--- 334التغير في القيمة العادلة للعقار االستثماري 

-- 164 186إيرادات إيجار العقارات االستثمارية 

 10 67 67 187األتعاب والعموالت 

- 134 153 152إيرادات توزيعات األرباح 

-- 546 2إعادة قيد مخصص انخفاض قيمة مرابحة مدينة 

--(124)-خسائر االئتمان المتوقعة 

-(2)(5) 3صرف العمالت األجنبية من إعادة التقييم ( خسائر/ )أرباح 

 0.01 8 12 4إيردات أخرى 

 517 1,035 761 1,469إجمالي اإليرادات 

(200)(794)(1,014)(1,019)مصاريف إدارية وعمومية 

(13)(51)(51)(8)استهالك حق استخدام الموجودات 

(2)(8)(10)(2)تكاليف تمويل مطلوبات اإليجار 

 302 183(313) 440التشغيل قبل الزكاة ( خسارة/ )صافي دخل 

(3)(0)-(3)الزكاة 

 299 182(313) 437(  الخسارة/ )صافي الربح 
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة كاب كورب–الميزانية العمومية 

31بينكويتيدينارألف4,943إلىكويتيدينارألف3,442منالخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتزادت

نسبةحواليتتعلق،2022مارس31فيوكما.٪7.4نسبتهمركبسنوينموبمعدل2022مارس31و2019ديسمبر

.مسعرةمحليةبأسهمالخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتمن84.27٪

فيماراتواالستثالمسعرةغيرواألجنبيةالمحليةالماليةاألوراقاآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتتشمل

7,652إلىاآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتانخفضت،2022مارس31فيكما.وأجنبيةمحليةمحافظ

بالمملكة)رودليليمحفظةفياستثماراتمنالتخارجبسبب،2019عامفيكويتيدينارألف8,252منكويتيدينارألف

.(األمريكيةالمتحدةبالواليات)ومورهيد(المتحدة

مقدمافوعاتوالمدالمدينةالموظفينوذممالمستحقةاإلدارةوأتعاباألجنبياالستثمارمنالمستحقاألخرىالمدينةاألرصدةتتضمن

.أخرىوأرصدةصلةذيطرفمنوالمستحقالمستردةوالتأمينات

الموظفينذممانخفاضإلىأساسيبشكلذلكويرجع٪76بنسبةاألخرىالمدينةاألرصدةانخفضت،2022مارس31فيكما

.محليةعقاراتلشراءمقدماوالمدفوعاتصلةذيطرفمنوالمستحقالمدينة

يتعلقالرصيدمعظمفإن2019عامخاللأنهغير.أخرىوأرصدةالمستحقةالموظفينإجازاتاألخرىالدائنةاألرصدةتتضمن

.٪81حواليتمثلالتياستثماريةعقاراتشراءمنبالمستحق

.2022مارس 31والربع المنتهي في 2021و 2020و 2019ديسمبر 31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في : المصدر

بيان المركز المالي

ألف دينار كويتي
2022-مارس -202131ديسمبر 202031ديسمبر 201931ديسمبر 31

غير مدققمدققمدققمدقق

الموجودات 

 3,424 3,928 4,520 455النقد والنقد المعادل 

 4,943 3,973 2,649 3,442االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

- 116 118 118ودائع الوكالة االستثمارية 

 175 214 244 715أرصدة مدينة أخرى 

 131 143 194 244حق استخدام الموجودات 

 7,652 7,575 8,494 8,252االستثمارات بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر 

--- 4,300العقارات االستثمارية 

 13 14 17 30ممتلكات ومعدات 

 16,338 15,964 16,236 17,557إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات 

 156 157 82 626أرصدة دائنة أخرى 

 137 149 198 240مطلوبات اإليجار 

 256 244 253 468مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 548 550 533 1,334اجمالي المطلوبات 

حقوق الملكية 

 20,000 20,000 20,000 20,000رأس المال 

 104 104 104 104االحتياطي اإلجباري 

(160)(237) 234 441التغيير في احتياطي القيمة العادلة 

 3 3 3 3احتياطي صرف العمالت األجنبية 

(4,158)(4,456)(4,639)(4,326)خسائر متراكمة 

 15,790 15,414 15,703 16,223إجمالي حقوق الملكية 

 16,338 15,964 16,236 17,557مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 



أساس اإلعداد 
–وأسلوب التقييم

شركة كاب كورب
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة كاب كورب–أساس اإلعداد 

أنالمحتملمنفإنهتقديمه،/تراضهافتمعماالمعلومات/االفتراضاتتلكمنأكثرأوواحدةفيمادياختالفوجودثبوتحالةفي.التقريرهذافيالواردةوالمطلوباتللموجودات(ذلكانطبقحيثما)التقييممستوىلتحديداستخدامهاتمالتيالرئيسيةالمعلومات/االفتراضاتيليفيما
.مناسبةغيرالنتائجتلكتجعلأنالمحتملومنماديا ًالتقريرهذافيالواردةالنتائجتختلف

اإلعدادأساس

معكم؛التعيينكتابفيبالتفصيلوالمدرجعليهالمتفقللنطاقووفقاالتقريرهذافيالحقاالمبينةاألساليبعلىبناءالتقييمإجراءتم—

إلخ؛،اإليراداتألقساماألعمالوخطةالمدققةالماليةالبياناتتتضمنوالتيالعميلبهازودنامحددةومعلوماتالمتاحة،الثانويالسوقمعلوماتعلىبناءوالنظريةاألبحاثإلىاستناداالتقرير،هذافيوالموضحلالستثماركوربكابشركةتقييماعدادتم—

.وشاملةوثابتةمتسقةتكونالقدالعميلقبلمنإليناالمقدمةالمعلوماتومدىطبيعةإن—

وحليالت؛التتلكإلجراءلناالمتاحوالوقتلناالمقدمةالمعلوماتومدىطبيعةمنكبيرةبدرجةالتقييمإجراءفيتطبيقهاتمالتيالتقييممنهجياتانبثقت—

.التقريرهذايحتويهاوالتيالمعلوماتلكافةالفعليةالدقةعنالمسؤوليةتقبلاإلدارةإن.ذاتهالعميلمنكبيربشكلةبالشركخاصةالمعلوماتالعلىالحصولتم—

المعلوماتمصادر

واألصولاالستثماريةوالعقاراتةالزميلالشركاتفيواالستثمارالتجاريةغيرواالستثماراتوالسلفوالقروضالبنوكلدىوالودائعالنقدالحصر،الالمثالسبيلعلىذلك،ويشملالمعلومات،تلكدقةمننتحققلم.تقييمناإلجراءالعميلقدمهاالتيالمعلوماتعلىاعتمدنالقد—

.األخرىالتشغيلومصروفاتواالستهالكالموظفينوتكلفةوالعموالتواألتعابالفوائدإيراداتوصافياألخرىوالمطلوباتالملموسةغيروالموجوداتوالشهرةوالمعداتوالمبانياألخرى

.التقريرهذافيالواردةلنتائجناالرئيسيةاألسسأحدالمعلوماتتلكوتمثللناتقديمهاتمالتقييمتاريخفيكماالشركاتومطلوباتبموجوداتالمتعلقةالماديةالمعلوماتكافةأننعلمفإننااالستفسارات،إلىاستنادا ً—

نتائجناأساس

.التقييمتاريخفيكماةالشركلدىومطلوباتموجوداتبأييتعلقفيمابالتحققنقملم.مالئمةتشغيليةبحالةتستمرسوفالشركاتموجوداتأنافترضناتقييمنا،إجراءعند—

.2022مارس31فيالتقييمتاريخمعمتزامنةغيرأومتزامنةتكونأنالممكنمنوالتي،المدققةالماليةالمعلوماتاستخدمنالقد—
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة كاب كورب–إشعار هام 

أنيمكنذلك،ومع.التقييمتحليلفياإلمكانقدرالشروطهذهبيناوقد.الكلياالقتصادمستوىعلىواسعنطاقعلىاليقينوعدمالعالميةالماليةاألسواقفيالكبيرالتقلبمنفترةمعويتوافقالتقييم،تاريخفيوغيرهااالقتصاديةوالظروفالسائدة،السوقعلىرأينايستند̶

.سلبيأوإيجابيبشكلسواءقبل،المستفيالقيمةعلىالتحديد،وجهعلىالشركةوعلىعام،بشكلالماليةواألسواقالعالمياالقتصادعلىالظروفهذهفيالحقةتغييراتأيتأثيريؤثرأنويمكن.الزمنمننسبياقصيرةفتراتمدىعلىالظروفهذهتدفعالتيالعواملتتغير

.ونتيجة لذلك، ربما لم يحدد عملنا، أو يحدد كمياً بشكل موثوق به، أثر جميع أوجه عدم اليقين واآلثار هذه. في ضوء ظهور وانتشار فيروس كورونا، هناك عدم يقين، والذي يمكن أن يستمر لبعض الوقت، حول ما قد يعنيه هذا بالنسبة للشركات̶

.تم تقديم المعلومات المستخدمة في تحليل التقييم إلينا من قبل اإلدارة، وقد اعتمدنا بالضرورة على ذلك̶
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

بشركة كاب كور–أساليب التقييم وأسباب االختيار 

مالحظات كي بي إم جيمنهجية التقييمأساليب التقييم

طريقة صافي قيمة الموجودات المعدلة

مطروًحاهاأصولإلجماليالعادلةالسوقيةالقيمةأوالشركةأصولقيمةصافيعلىيركزالذيالشركةتقييم

مةقيصافيمجموعإلىالقيمةإجمالييستندالموجودات،صافيأسلوببموجب.التزاماتهاإجماليمنها

فيالمسجلةوغيرالملموسةغيراألصولقيمةليعكسمالئما،كانحيثماقيمة،فرقإلىإضافةاألصول

.العموميةالميزانية

الموجوداتفيالقيمةتكمنحينماالشركاتعلىللتطبيققابليةاألكثرهيالمعدلةاألصولقيمةصافيمنهجية

.(القابضةالعقاريةالشركاتمثل)لألعمالالمستمرةاألنشطةفيوليسالرئيسية

أسلوب الشركات المقارنة

لتداوللمطروحةشركةكانتإذاالشركةتداولقيمةحيثمنللشركةالسوقيةالقيمةإلىاألسلوبهذايشير

علىالنسبيقييمالتاالعتبارفياألخذتملذلك،نتيجة.المماثلةالشركاتعلىاالستحواذقيمةإلىواستناًداالعام

.الحاليةالممارسةهذافيالدفتريةالقيمةإلىالسعرأساس

الخدماتمجالفييعملالذياألسلوبلهذاوفقاوالمنطقةالكويتفيالمدرجةالشركاتمنالعديدفحصيتم

.كافكلبشمتداولةالمقارنةالشركاتأسهمتكونعندماالمقارنةالشركاتأسلوبعلىاالعتماديمكن.المالية

.األساسيالشرطبهذاتفيتحليلنامنكجزءالمدرجةالمقارنةالشركاتإن

:(ممكناكانحيثما)التاليةالمنهجياتباالعتبارأخذناالشركاتلتقييم



–تحليل التقييم
شركة كاب كورب



–الشركات المقارنة 
شركة كاب كورب
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

تقييم مضاف السوق لشركة كاب كورب

ألف دينار كويتي

القيمة الدفترية/ السعر 

مضاعف آجل كما في )

(2022ديسمبر 31

القيمة الدفترية/ السعر 

(اثنا عشر شهرا متتالية)

مليون )قيمة السوقية 

(دينار كويتي
:شركات مماثلة

0.8x 0.8x شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة 106.0

0.8x 0.8x . ك.م.الشركة األولى لالستثمار ش 36.2

1.0x 1.0x شركة الساحل لالستثمار والتطوير 50.6

1.6x 1.6x م.ك.م.ش-شركة نور لالستثمار المالي  132.7

0.8x 0.8x الشركة الوطنية الدولية القابضة 31.1

1.1x 1.1x أمانات القابضة ش م ع  240.9

1.1x 1.1x المتوسط المرجح 

25% 25% خصم  نقص السيولة بنسبة 

0.8x 0.8x المضاعف

المقياس 15,790 17,668

14,780 13,210 (مقربة)القيمة التشغيلية للشركة المبينة 

شركة كاب كورب–الشركات المقارنة 

كاتالشرباالعتبارأخذنافقدجغرافية،مناطقعدةفيتمتدعملياتولهااستثمارشركةهيكوربكابشركةألننظًرا•

.السوقمضاعفاتتحليلألسلوب2022مارس31فيكمامماثلةأصولقاعدةإجماليولهاالمذكورالقطاعفيالعاملة

كماالملكيةحقوققيمةإجماليعلىبناءً اآلجلالدفتريةالقيمةإلىالسعرمضاعفبموجبالدفتريةالقيمةمقياساحتسابتم•

.األخرىالتشغيليةغيروالموجودات2022ديسمبر31في

دينارمليون13.21منيتراوحكوربكابلشركةاالسترشاديةالقيمةنطاقفإنالسوق،مضاعفاتأسلوبعلىبناءً •

مارس31فيكما(للسهمكويتيدينار0.074)كويتيدينارمليون14.78إلى(سهملكلكويتيدينار0.066)كويتي

2022.

و كي بي إم جي Capital IQمعلومات العميل وتحليل : المصدر



صافي قيمة 
الموجودات المعدلة

03.2
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

صافي قيمة الموجودات 

مالحظاتالقيمة المعدلةنطاق التعديل2022مارس 31ألف دينار كويتي 

الحد األقصىالحد األدنىالحد األقصىالحد األدنى

الموجودات 

الموجودات المتداولة 

 303 303-- 303النقد والنقد المعادل 

 3,122 3,122-- 3,122ودائع الوكالة االستثمارية 

ألف دينار كويتي بعد مخصص 124يتضمن مستحق من االستثمارات األجنبية بمبلغ  175 175-- 175أرصدة مدينة أخرى 

تم تعديلها لقابلية االسترداد. ٪50بنسبة 

 3,600 3,600 3,600إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة 

-----استثمارات مباشرة + استثمارات مشتركة 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

الخسائر 

عديل ذلك تم ت. يمثل االستثمار في األسهم المحلية المسعرة والصناديق المحلية المدارة 4,826 4,787(117)(155) 4,943

.لقابلية التسويق

 131 131-- 131حق استخدام الموجودات 

امل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

اآلخر 

الصناديق يمثل االستثمار في األسهم المحلية واألجنبية والمحافظ المحلية واألجنبية و 6,504 5,739(1,148)(1,913) 7,652

.تم تعديل ذلك لقابلية التسويق. المحلية المدارة

-----العقارات االستثمارية 

قابلية بناًء على العمر اإلنتاجي المتبقي للمتلكات واآلالت والمعدات وتم تعديلها ل 12 12(1)(1) 13ممتلكات ومعدات 

.التسويق

 11,473 10,669 12,738إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 15,073 14,268 16,338إجمالي الموجودات  

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات المتداولة 

-----المطلوبات المتداولة 

 156 156-- 156أرصدة دائنة أخرى 

 156 156 156إجمالي المطلوبات المتداولة 

مطلوبات غير متداولة 

 137 137-- 137مطلوبات اإليجار 

 256 256-- 256مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 393 393 393إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 548 548 548اجمالي المطلوبات 

 14,524 13,720 15,790صافي قيمة الموجودات المعدلة 

 1,980-الموجودات غير التشغيلية : يضاف

 16,505 13,720 15,790صافي قيمة األصول 

شركة كاب كورب–صافي قيمة الموجودات المعدلة 

.2022مارس 31البيانات المالية للربع المنتهي في : المصدر

.يقالتسوقابليةعدمبسببالمسعرةغيراألسهمفياالستثماراتتعديلتم•

رشاديةاالستالقيمةنطاقفإنالمعدل،الموجوداتقيمةصافيأسلوبإلىاستناًدا•

كويتيدينار0.069)كويتيدينارمليون13.72بينيتراوحكوربكابلشركة

فيكما(للسهمكويتيدينار0.083)كويتيدينارمليون16.50إلى(سهملكل

.2022مارس31



مملخص التقيي
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

(1/2)ملخص التقييم 

.2022مارس31فيكماللسهمكويتيدينار0.139بـالقيمةمتوسطيقدرعليه،وبناءً .2022مارس31فيكماللسهمكويتيدينار0.149إلىسهملكلكويتيدينار0.130بينيتراوحالصفاةشركةتقييمنطاقفإنأعاله،التحليلعلىبناءً •

.السوقومضاعفاتبالحجمالمرجحالسعرمتوسطمثلمختلفةتقييممنهجياتباستخدامإليهاتوصلناالتيالتمثيليةالقيماالعتبارفيوأخذناللنطاققيموأقلأعلىبين٪10بنسبةللفروقأقصىحداالعتبارفيأخذناللشركة،التقييمنطاقتحديدعند•

.سهممليون282.38القائمةاألسهمعدديبلغ،2022مارس31فيكماإجراؤهتمالذيوالتقييمالالحقالحدثهذاعلىبناءً لذلك،ووفقًا.إضافيةمنحةأسهم2022مارس31بعدالصفاةشركةأصدرتالصفاة،شركةإلدارةوفقا:الحقحدث•

.2022مارس31فيكماللسهمكويتيدينار0.070بـالقيمةمتوسطيقدروبالتالي،.2022مارس31فيكماللسهمكويتيدينار0.074وللسهمكويتيدينار0.066بينكوربكابلشركةالتقييمنطاقيتراوح•

شركة الصفاة–ملخص تحليل التقييم  شركة كاب كورب–ملخص تحليل التقييم 
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

(2/2)ملخص التقييم 

وتحليل كي بي إم جي2022مارس 31البيانات المالية المرحلية كما في : المصدر* 

2022مارس 31كما في 

2022مارس 31تاريخ التقييم كما في 

مجموع الموجودات 

(1)

[  دينار كويتي]

(2)مجموع المطلوبات 

[  دينار كويتي]

( 3)حقوق غير مسيطرة وأخرى 

[  دينار كويتي]

القيمة )صافي قيمة الموجودات 

( 3)-( 2)-( 1( )الدفترية

[دينار كويتي]

التقييم االسترشادي 

[دينار كويتي]
(بعدد األسهم)عدد األسهم القائمة 

قيمة السهم

[  دينار كويتي]

 39,312,585 23,427,738 5,549,598 11,088,152 40,065,488(شركة الصفاة)الشركة الدامجة 
282,388,748 

0.139 

 13,995,000 15,789,520- 548,478 16,337,998(شركة كاب كورب)الشركة المندمجة 
200,000,000 

0.070 
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

القيمة بالدينار الكويتيبيان المبادلة

شركة كاب كوربشركة الصفاة2022مارس 31كما في 

عدد األسهم المصدرة
282,388,748 200,000,000 

(المصدرة ناقصاً أسهم الخزينة)عدد األسهم القائمة 
282,388,748 200,000,000 

(بالمتوسط)التقييم 
39,312,585 13,995,000 

*القيمة االسترشادية للسهم الواحد 
0.139 0.070 

0.50نسبة مبادلة األسهم

0.5(مقربة)نسبة مبادلة األسهم 

2022مارس 31ملخص مبادلة األسهم كما في 
.الطرفينبينعليهامتفقأسهممبادلةصفقةخاللمنكوربكابشركةمعاالندماجالصفاةشركةتعرض•

.المعنيةالمجالسيقترحهابنسبالصفاةشركةمعأسهمهكوربكابشركةفيمساهمكلسيبادللذلك،وفقًا•

.الحاليةوالتزاماتهاأصولهاجانبإلىكوربكابشركةوالتزاماتأصول(الدامجالكيان)الصفاةشركةستمتلكالدمج،بعد•

.لالستثمارالصفاةشركةأسهممنسهم(0.5)بنصفلالستثماركوربكابشركةأسهممنواحدسهملكلاألسهملمبادلةاإلرشاديةالنسبةتقدراألسهم،قيمةمتوسطباعتبار•

وتحليل كي بي إم جي2022مارس 31البيانات المالية المرحلية كما في : المصدر

خانات عشرية3مقربة إلى  *

شركة كاب كوربشركة الصفاة(بالمتوسط)التقييم 

 200,000,000 282,388,748(أ)عدد األسهم القائمة 

 0.070 0.139(ب( )دينار كويتي)السعر االسترشادي للسهم الواحد 

 13,995,000 39,312,585(ب* أ ( = )ج( )دينار كويتي)إجمالي القيمة 



المالحق
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فورتيسمشروع 

تقرير التقييم

(غير مسموح بالتداول)خاص وسري 

شركة الصفاة–الدعوى القضائية 

2020ديسمبر 31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في : المصدر

(.دينار كويتي21,089,883: 2019)تمت تسويتها خالل السنة "( البنك)"يمثل المبلغ وكالة دائنة مستحقة إلى بنك قطر الوطني •

يناير 1كما في ( دينار كويتي8,172,909أي ما يعادل مبلغ )لاير قطري 106,684,937قامت الشركة األم بسداد مدفوعات بمبلغ . ٪ سنويا12مليون لاير قطري وفوائده بنسبة 360، رفع البنك دعوى قضائية ضد الشركة األم مطالبا بالمبلغ األصلي البالغ 2010في عام •

.دينار كويتي كما في ذلك التاريخ19,405,935مقابل المبلغ األصلي، مما أدى إلى خفض إجمالي المطلوبات إلى مبلغ 2012

.ومع ذلك، قرر البنك الطعن في القرار أمام محكمة االستئناف. ، حكمت المحكمة االبتدائية لصالح الشركة األم وأعلنت أن اتفاقية الوكالة الغية وباطلة ورفضت الدعوى2013مايو 5في •

.ومع ذلك، استأنفت الشركة األم الحكم أمام محكمة التمييز. وحتى سداد المبلغ بالكامل2010يونيو 1٪ سنويًا، اعتباًرا من 12مليون لاير قطري إضافة إلى الفائدة عليها بمعدل 360، صدر حكم لغير صالح الشركة األم يُلزم الشركة األم بتسوية مبلغ 2016يناير 27في •

.ق من عناصر االستئناف وتقديم نتائجها وفقًا لذلكتحق، قبلت محكمة التمييز االستئناف المقدم من الشركة األم وعلقت أي إجراءات تنفيذ جارية للحكم المستأنف وكلفت لجنة من ثالثة خبراء لل2018مارس 21في •

.نتائج االكتشاف هذه أمام المحكمةلى ، نفذت اللجنة تكليفها على النحو المحدد في حكم المحكمة وقدمت تقرير نتائج خبرائها في المحكمة، إال أن كال طرفي التقاضي اعترضوا ع2018نوفمبر 1في •

.إلحالةدعوى سابقا، للنظر في اعتراضات كال الطرفين وتنفيذ التكليف المحدد في حكم اال، قضت محكمة التمييز بضرورة إعادة القضية إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لتكليف لجنة من ثالثة خبراء محاسبة، لم يشارك أي منهم في2019يونيو 19في •

شركة األم تسوية الوكالة الدائنة وفي رأي الخبراء، من بين العديد من االستنتاجات األخرى التي توصلوا إليها، أنه يتعين على ال. وقدم التقرير آراء الخبراء بشأن مختلف جوانب القضية لكي تنظر فيها المحكمة"(. التقرير)"، صدر تقرير نتائج الخبراء 2019أكتوبر 18في •

.لاير قطري نقًدا8,272,968وتسوية مبلغ إضافي قدره " شركة القدرة القابضة"سهًما من 25,295,591المستحقة من خالل إعادة 

٪ سنويا من تاريخ هذا الحكم حتى تاريخ 7لاير قطري أو ما يعادله نقًدا بالدينار الكويتي وكذلك فائدة بنسبة 8,272,968، ألغت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة االستئناف وأصدرت حكًما نهائيًا يقضي بأنه يحق للبنك الحصول على مبلغ 2020يوليو 28في •

"(.شركة القدرة)"سهماً من شركة القدرة القابضة 25,295,591إضافة إلى ذلك، للبنك أيًضا الحق في استالم . التسوية

مة كما قامت الشركة األم باستبعاد استثماراتها بالقي". مطلوبات أخرى"دينار كويتي، متضمنا الفوائد المستحقة، تحت بند 630,699دينار كويتي وسجلت المبلغ المستحق الدفع للبنك وقدره 21,295,170وبناًء عليه، قامت الشركة األم برد االلتزام عن الوكالة الدائنة البالغة •

سهم 25,295,591عالوة على ذلك، بدأت الشركة األم اإلجراءات القانونية وهي بصدد تحويل . دينار كويتي عند االستبعاد، ضمن حقوق الملكية5,332,638سهماً، وسجلت خسارة بمبلغ 25,295,591العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في شركة القدرة، والتي تعادل 

.من أسهم شركة القدرة إلى البنك

1ملحق 
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