
الشركة امُلصدرة:
مجموعة اخلليج للتأمني )ش.م.ك( عامة  

رقم السجل التجاري:
9390

القيمة اإلجمالية للطرح:
50,000,000 دينار كويتي 

سعر الطرح:
600 فلــس لــكل ســهم )مبــا فــي ذلــك القيمــة االســمية 

100 فلــس وعــاوة إصــدار 500 فلــس(

املساهم املؤهل:
فــي  الشــركة  ســجات  فــي  املقيديــن  املســاهمني 
املؤهلــن"(  )"املســاهمن  االســتحقاق  تاريــخ  نهايــة 
وألصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن آلــت إليهــم حقــوق 
ــك  ــة"(، وذل ــوق األولوي ــاب )"حق ــي االكتت ــة ف األولوي
خــال فتــرة االكتتــاب الــواردة أعــاه. وفــى حالــة عــدم 
قيــام املســاهم باالكتتــاب يعتبــر ذلــك تنــازالً منــه عــن 
حقــه فــي األولويــة باالكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس 
ــني أو جــدد. وألصحــاب  ــح مســاهمني حالي ــال لصال امل
رأس  زيــادة  أســهم  فــي  االكتتــاب  فــي  األولويــة  حــق 
ــرة  ــوا عــن هــذا احلــق خــال فت مــال الشــركة أن يتنازل
ــل أو  ــاب للمســاهمني بالشــركة أو غيرهــم، مبقاب االكتت
بغيــر مقابــل، ويكــون التنــازل فــي كل أو بعــض أســهم 
الزيــادة التــي يحــق لــكل منهــم االكتتــاب بهــا. وألصحــاب 
حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس مــال 
الشــركة أن يبيعــوا فــي البورصــة هــذه احلقــوق حتــى 
ممارســة  فتــرة  انتهــاء  مــن  عمــل  أيــام  خمســة  قبــل 
لهــم  يحــق  كمــا  األولويــة،  حقــوق  فــي  االكتتــاب 
التنــازل عنهــا دون مقابــل خــال مــدة االكتتــاب فــي 
اســهم زيــادة رأس املــال للمســاهني بالشــركة أو لغيرهــم.

املكتتب
هو املساهم املؤهل وصاحب حق األولوية

عدد األسهم املخصصة لكل مساهم مؤهل:
يحــق لــكل مســاهم مؤهــل احلصــول علــى عــدد 414 

ســهم لــكل 1000 ســهم مملــوك لــه.

احلد األدنى لالكتتاب:
سهم واحد )1(

وكيل االكتتاب:
شركة كامكو لاستثمار ش.م.ك )عامة(

وكيل املقاصة واإليداع:
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

االكتتاب في األسهم اإلضافية:
يحــق للمكتتبــني االكتتــاب فــي أســهم إضافيــة، باإلضافة 
إلــى حقهــم فــي االكتتــاب فــي أســهم الطــرح علــى أن يتــم 

هــذا االكتتــاب بنفــس ســعر الطرح.

فترة االكتتاب:
ســوف تبــدأ فتــرة االكتتــاب يــوم اخلميــس املوافــق 19 
أغســطس 2021 خــال ســاعات العمــل العاديــة مــن 
األحــد إلــى اخلميــس وتغلــق يــوم اخلميــس املوافــق 2 
ســبتمبر 2021 عنــد الســاعة الواحــدة مــن بعــد الظهــر 

بتوقيــت الكويــت. 

فترة تداول حقوق األولوية:
تبــدأ فــي يــوم اخلميــس 19 أغســطس 2021  وتنتهي في  

يوم اخلميس 26 أغســطس 2021 )مشــموالً(.

ISIN تداول حقوق األولوية ورمز
KW0EQ0360010

نظرة عامة على الطرح
ميكن للمكتتبني االكتتاب في أسهم الطرح عن طريق:

اإلكتتــاب عــن طريــق موقــع اإلكتتــاب للمســاهمن فقــط بعــدد 16,666 )ســتة عشــر الــف وســتمائة وســتة وســتون( ســهم مبــا  أواًل: 
يعــادل 10,000 )عشــرة آالف( دينــار كويتــي أوأقــل:

يتيــح املوقــع املذكــور االكتتــاب فــي زيــادة رأس املــال لعــدد 16,666 )ســتة عشــر الــف وســتمائة وســتة وســتون( ســهم مبــا يعــادل 10,000 
 .K-NET عشــرة آالف( دينــار كويتــي أو أقــل للمكتتبــن فقــط. يتــم الســداد مــن خــال خدمــة(

يقوم املكتتب بالتالي:
 https://www.ipo.com.kw :الدخول إلى موقع اإلكتتاب عن طريق الرابط  .1

يقوم املكتتب بتسجيل الرقم املدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية املكتتب في االكتتاب من عدمه   .2
يقوم املكتتب بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب فيها.  .3

يتــم حتويــل املكتتــب إلــى صفحــة الســداد عــن طريــق خدمــة K-NET، حيــث يقــوم املكتتــب بالســداد مــن حســابه  اخلــاص )وال يجــوز أن   .4
يقــوم شــخص أخــر بالســداد نيابــة عــن املكتتــب إ ال فــي احلــاالت املنصــوص عليهــا قانونــا " تراجــع املســتندات املطلوبــة عنــد تقــدمي طلــب 

االكتتــاب" ويتحمــل املكتتــب كافــة التبعــات القانونيــة فــي حالــة مخالفــة ذلــك(.

االكتتــاب عــن طريــق مراجعــة الشــركة الكويتيــة للمقاصــة )“وكيــل املقاصــة وااليــداع”( للشــركات أو لالكتتــاب فــي عــدد أســهم  ثانيا: 
يتجــاوز  16,666 )ســتة عشــرألف وســتمائة وســتة وســتون( ســهم مبــا يعــادل  10,000 )عشــرة آالف( دينــار كويتــي فأكثــر: 

يقــوم املكتتــب بالدخــول علــى الرابــط: https://www.ipo.com.kw لطباعــة وثيقــة ببيانــات االكتتــاب موضحــاً بهــا علــى ســبيل املثــال   .1
ال احلصــر أســم املكتتــب، الرقــم املدنــي بالنســبة لألفــراد أو رقــم الســجل التجــاري بالنســبة للشــركات، وعــدد األســهم املرغــوب االكتتــاب بهــا 

وقيمتها.
ــغ  ــل مبال ــط أعــاه ويقــوم بتحوي ــاب املطبوعــة مــن الراب ــات االكتت ــه ويقــدم صــورة مــن وثيقــة بيان ــك اخلــاص ب ــى البن ــب إل يتوجــه املكتت  .2
االكتتــاب بالكامــل عــن طريــق حتويــل بنكــي )كمبلــغ صافــي دون رســوم مــن قبــل كل مــن البنــك احملــول والبنــك احملــول لــه( إلــى احلســاب 

ــاه:  ــور أدن ــي واملذك املصرف

مجموعة اخلليج للتامنياملستفيد:

شرق، مبنى 1، قطعة 5، الدور 40، مكتب 1، مدينة الكويت، الكويت – صندوق بريد 1040 الصفاة 13011عنوان املستفيد:

023160025980014600001رقم احلساب:

:IBAN رقمKW96BRGN0000000000006002598007

بنك برقانبنك املستفيد:

الفرع الرئيسي فرع بنك املستفيد:

BRGNKWKWسويفت:

زيــادة رأس مــال مجموعــة اخلليــج للتامــني + رقــم حســاب التــداول للمكتتــب + بيانــات االتصــال اخلاصــة املرجع / الوصف:
ــب. باملكتت

ــداع  ــة واالي ــل املقاص ــى وكي ــه والتوجــه إل ــك اخلــاص ب ــن البن ــغ احملــول م ــة باملبل ــداع اصلي ــى قســيمة اي ــب باحلصــول عل ــوم املكتت يق  .3
املتبقيــة. االكتتــاب  إجــراءات  الســتكمال 

يتوجــه املكتتــب إلــى مقــر وكيــل املقاصــة وااليــداع الواقــع فــي شــارع اخلليــج العربــي، بــرج أحمــد، الــدور اخلامــس لتقــدمي املســتندات   .4
املدرجــة فــي بنــد "املســتندات املطلوبــة عنــد تقــدمي طلــب االكتتــاب" فــي هــذه النشــرة وذلــك خــال ســاعات العمــل الرســمية خــال أيــام 

األحــد إلــى اخلميــس وتعبئــة منــوذج طلــب االكتتــاب.
يقوم وكيل املقاصة وااليداع بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب.  .5

كيفية االكتتاب

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب االكتتاب

عوامل المخاطر:
أســهم  فــي  االســتثمار  فــي  املتعلقــة  املخاطــر  بعــض  هنــاك 
املصــدرة  الشــركة  بنشــاط  الصلــة  ذات  كاملخاطــر  الطــرح 
مــن  اكبــر  ملخاطــر  تتعــرض  الناميــة  األســواق  وعملياتهــا- 
تلــك التــي تتعــرض لهــا األســواق املتقدمــة، و منهــا املخاطــر 
املخاطــر   - املؤثــرة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 
ــل  ــة بحــاالت اخلل ــة بنشــاط التأمــني - املخاطــر املتعلق املتعلق
ــد التراخيــص  ــة بتجدي ــة - املخاطــر املتعلق فــي األســواق املالي
ذات  األطــراف  مــع  بالعقــود  املتعلقــة  املخاطــر   - املطلوبــة 
العاقــة - املخاطــر املتعلقــة بالعقــود مــع األطــراف األخــرى - 
مخاطــر االعتمــاد علــى الوســطاء والــوكاء - مخاطــر االعتمــاد 
علــى املوظفــني الرئيســيني - املخاطــر املتعلقــة بســوء ســلوك 
واخطــاء املوظفــني - املخاطــر املتعلقــة بعــدم كفايــة رأس املــال 
واحلــد األدنــى ملتطلبــات رأس املــال - مخاطــر احلصــول علــى 
التمويــل الكافــي - املخاطــر املتعلقــة بالســيولة واالســتثمارات - 
املخاطــر املتعلقــة بكفايــة املخصصــات واالحتياطــات - املخاطر 
ذات الصلــة باالســتحواذ علــى محافــظ التأمــني - املخاطــر 
بإعــادة  املتعلقــة  املخاطــر   - األعمــال  بتركيــز  الصلــة  ذات 
التأمــني - املخاطــر املتعلقــة بســوء تقديــر املخاطــر - املخاطــر 
املتعلقــة بإلغــاء أو عــدم جتديــد وثائــق التأمــني - املخاطــر 
ــس اإلدارة - املخاطــر  ــام واجتماعــات جلــان مجل ــة مبه املتعلق
املتعلقــة بأنظمــة التشــغيل وتكنولوجيــا املعلومــات - املخاطــر 
ــة باألطــراف  ــي - املخاطــر املتعلق ــف االئتمان ــة بالتصني املتعلق
 - املخاطــر  إدارة  بسياســات  املتعلقــة  املخاطــر   - املقابلــة 
املخاطــر املتعلقــة بالنزاعــات والتقاضــي - املخاطــر املتعلقــة 
بعــدم التطويــر والتوســع - املخاطــر املتعلقــة بزيــادة الديــون 
املشــكوك فــي حتصيلهــا - املخاطــر املتعلقــة بحمايــة العامــة 
التجاريــة - املخاطــر املتعلقــة بفــروق الــزكاة - املخاطــر املتعلقــة 
املتعلقــة  املخاطــر  الشــركة -  فــي  رئيســية  بشــغور مناصــب 
ــي  ــرات ف ــة بالتغي بأســعار صــرف العمــات - املخاطــر املتعلق
املعاييــر احملاســبية وصــدور معاييــر جديــدة - املخاطــر ذات 
الصلــة باملنطقــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة - تســتمر األنظمــة 
القانونيــة فــي دولــة الكويــت ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
األخــرى فــي التطــور وينشــأ عــن ذلــك بيئــة غيــر مســتقرة 
لاســتثمار واالعمــال التجاريــة - املخاطــر املتعلقــة بنمــو ســوق 
التأمــني - املخاطــر املتعلقــة باملنافســة - املخاطــر املتعلقــة بثقــة 
املســتهلك - املخاطــر املتعلقــة بــدور اعمــال التأمــني - املخاطــر 
ــة  ــة القانوني ــى األســعار - األنظم ــة عل ــف الرقاب ــة بضع املتعلق
والرقابيــة - اإلفــاس فــي القانونــي الكويتــي - القــوة القاهــرة 
- املخاطــر ذات الصلــة بأســهم الطــرح - االســتثمار فــي أوراق 
ماليــة فــي األســواق الناميــة والناشــئة يتضمــن بوجــه عــام نســبة 
مخاطــر مرتفعــة - مائمــة االســتثمار - ســيولة وتقلبات أســعار 
األســهم - دفــع توزيعــات أربــاح - خفــض ملكيــة املســاهمون 
احلاليــون - املخاطــر املتعلقــة بإمكانيــة إصــدار أســهم جديــدة - 
املخاطــر املتعلقــة بعــدم ممارســة احلقــوق مــن قبــل املســاهمني 
مخاطــر   - األولوية  حقوق  ممارسة  مخاطر   - الرئيســيني 
ضرائــب علــى دفعــات أســهم الطــرح - مخاطــر تطبيــق ضريبــة 
الدخــل علــى الشــركات وغيرهــا مــن الهيئــات فــي الكويــت 
وتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة - تغييــر القانــون - مخاطــر 
ــاح األســهم – مخاطــر دخــول دول  ــى أرب ــب عل فــرض الضرائ

ــدي.   ــي احتــاد نق ــاون اخلليجــي ف ــس التع مجل

وملزيــد مــن التفاصيــل حــول أي مــن عوامــل املخاطــر، يرجــى 
االطــاع علــى نســخة مــن نشــرة االكتتــاب )القابلــة للتحميــل 
والطباعــة( فيمــا يتعلــق بالطــرح علــى موقــع الشــركة املصــدرة 
)www.gulfinsgroup.com( أو موقــع مديــر اإلصــدار 
ووكيــل اإلكتتــاب )www.kamcoinvest.com( أو موقع 
وكيــل املقاصــة واإليــداع )www.ipo.com.kw( أو موقــع 
.)www.boursakuwait.com.kw( بورصــة الكويــت

يتــم تقــدمي منــوذج طلــب االكتتــاب مرفقــاً بالوثائــق التاليــة، وذلــك حســب احلالــة، وســيقوم املوظفــون املتواجــدون فــي مقــر وكيــل املقاصــة واإليــداع 
مبطابقــة الصــورة مــع األصــل وإعــادة األصــل إلــى املكتتــب: 

متطلبات عامة من املكتتبن
صــورة مــن اإليصــال الصــادر عــن وكيــل املقاصــة واإليــداع يبــني اســم املســاهم وهويــة املشــارك وعــدد األســهم اململوكــة منــه فــي الشــركة فــي   ●

تاريــخ االســتحقاق.
اشعار حتويل مبالغ اإلكتتاب باإلضافة إلى رقم IBAN اخلاص باملكتتب.  ●

املكتتبون من األشخاص الطبيعين
أصل وصورة من البطاقة املدنية للمكتتب  ●

دول  مواطنــي  مــن  للمكتتبــن  الســفر  جــواز  مــن  وصــورة  أصــل   ●
اخلليجــي التعــاون  مجلــس 

أصــل وصــورة مــن الوكالــه القانونيــة اخلاصــة باالكتتــاب فــي األســهم   ●
)للمكتتبــن بالوكالــة(

أصل وصورة من شهادة الوالية )لأليتام(  ●
أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر(، و  ●

أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.  ●

املكتتبون من األشخاص االعتبارين
●  أصل وصورة من شهادة السجل التجاري

ــع أو مســتخرج الســجل  أصــل وصــورة مــن شــهادة املفوضــني بالتوقي  ●
التجــاري، حســب احلــال

أصل وصورة من البطاقة املدنية للمفوض بالتوقيع  ●
صــادرة  بالتوقيــع  للمفــوض  التوقيــع  اعتمــاد  مــن  وصــورة  أصــل   ●
عــن الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة أو مصّدقــة مــن غرفــة التجــارة 

و الكويــت،  فــي  والصناعــة 
كتــاب صــادر عــن املفــوض بالتوقيــع عــن الشــخص االعتبــاري باملوافقــة   ●

علــى االكتتــاب.

املكتتبون من غير الكويتين
ــة  ــة – حســبما يكــون احلــال( أن يقدمــوا املســتندات املماثل ــر الكويتيــني )ســواء أشــخاص طبيعيــني أو أشــخاص إعتباري ــون مــن غي ــى املكتتب يجــب عل
للمســتندات املذكــورة أعــاة تكــون صــادرة عــن اجلهــات املماثلــة فــي دولهــم وذلــك فــي حالــة عــدم حيازتهــم ملســتندات صــادرة لهــم فــي دولــة الكويــت فــي 

هــذا الشــأن.

ــاندة  ــتندات املس ــة املس ــه كاف ــا ب ــليم )مرفق ــل وس ــكل كام ــاًل بش ــاب مكتم ــب االكتت ــدمي طل ــي تق ــن ف ــن املكتتب ــاق أي م ــة إخف ــي حال ف
ــب  ــإن طل ــاب، ف ــرة اإلكتت ــي نش ــور ف ــو مذك ــا ه ــتحق كم ــاب املس ــغ االكتت ــداد مبل ــد س ــداع بع ــة واالي ــل املقاص ــر وكي ــي مق ــة( ف املطلوب

ــدًا. ــاب نق ــغ االكتت ــول مبال ــم قب ــه ال يت ــا بأن ــن، علم ــم يك ــًا وكأن ل ــيعتبر ملغي ــب س ــك املكتت ــن ذل ــدم م ــاب املق االكتت

تم إعداد اإلعالن ألغراض ترويجية ولم يتم إغفال أي بيانات ضرورية عن االستثمار في الورقة المالية في هذا اإلعالن. 

دعوة لالكتتاب في زيادة رأس مال 
مجموعة الخليج للتأمين )ش.م.ك( عامة

يسر مجلس إدارة شركة مجموعــة اخلليــج للتأمــني ش.م.ك.ع. دعوة مساهمي الشركة املقيدين في سجل املساهمني فــي نهايــة التــداول بتاريخ 18 أغســطس 2021 )"تاريخ االستحقاق"(، 
وألصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن آلــت إليهــم حقــوق األولويــة فــي االكتتــاب )"حقــوق األولويــة"(، وذلــك خــال فتــرة االكتتــاب، لاكتتاب في أسهم الطــرح بقيمــة اســمية 8,333,333 دينــار كويتــي 
بعــدد 83,333,333 ســهم عــادي )"األســهم"( بســعر طــرح 600 فلــس كويتــي لــكل ســهم مبــا فــي ذلــك القيمــة االســمية وعــاوة اإلصــدار خــال فتــرة االكتتــاب احملــددة مــن 19 أغســطس  2021 

)مشــموالً(  إلــى 2 ســبتمبر 2021 )مشــموالً( وفق الضوابط التالية:

ــواردة فــي نشــرة  ــع املعلومــات األخــرى ال ــى جمي ــة، باإلضافــة إل ــني النظــر بعناي ــى املســتثمرين احملتمل ــرح، يجــب عل ــهم الط ــل االســتثمار فــي أي مــن أس قب
االكتتــاب املتعلقــة بالطــرح، وعوامــل املخاطــر املوضحــة فــي اجلــدول أعــاه وطلــب املشــورة املهنية.وملزيــد مــن التفاصيــل حــول أي مــن عوامــل املخاطــر، يرجــى 
االطــاع علــى نســخة مــن نشــرة االكتتــاب فيمــا يتعلــق بالطــرح علــى املواقــع املذكــورة أعــاه. هــذا اإلعــان ال يشــتمل علــى جميــع املعلومــات التــي يتعــني علــى 

املســتثمرين احملتملــني دراســتها قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي أســهم الطــرح كمــا أنــه ال ميكــن التأكيــد أن هــذه املعلومــات مكتملــة.

معلومات االكتتاب

املعلومات الضرورية املتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح توجد في نشرة االكتتاب. 

وأن  االكتتاب  نشرة  محتويات  وفهم  بقراءة  املستثمرين  ننصح  االكتتاب.  وطلب  االكتتاب  بنشرة  الواردة  االكتتاب  واحكام  شروط  تسري 
يستشيروا شخصًا ُمرخصًا له طبقًا للقانون ومتخصصًا في تقدمي املشورة حول محتويات نشرة االكتتاب واالستثمار في األسهم واملخاطر 

املتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار االكتتاب باألسهم.

ال تتحمل هيئة أسواق املال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا االعالن او دقته ولم تقم باعتماد محتوياته 
أو التحقق من صحة ودقة أي من املعلومات الواردة فيه، كما ال تتحمل هيئة أسواق املال، أو أي جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية من 

أي نوع عن أي خسارة ناجتة عن االعتماد على كافة أو جزء من محتويات نشرة االكتتاب وينصح باستشارة مستشار استثمار.

بيانات االتصال في حالة االستفسار:
مركز االتصال: 6751 2233 965+

gigri@kamcoinvest.com :البريد االلكتروني

وكيل االكتتاب
شركة كامكو لإلستثمار )ش.م.ك( عامة  


