
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كم عدد األسهم التي ستصدر في زيادة رأس المال؟ بأي سعر ستُطرح أسهم اإلصدار؟  .1
  شركة ٪ في زيادة رأس مال  41.4، وهو ما يمثل زيادة بنسبة دينار كويتي 50,000,000سهم عادي بقيمة إجمالية  83,333,333

دينار   0.100دينار كويتي للسهم الواحد )يشمل القيمة االسمية  0.600يتم طرح كل سهم بقيمة   . مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع
 دينار كويتي(  0.500عالوة اصداركويتي و

 
 ما هي حقوق التصويت على األسهم المصدرة؟  .2

أسهههم الطرح صههوح واحد، ولكل مسههاهم الحل في الحلههور والتصههويح في الجم.ية ال.امة. وال يتمتم أي من المسههاهمين لكل سهههم من  
بحقوق امتياز في التصهويح أو اررباح. عند إصهدار أسههم الزيادة في رأس المال يحل للمسهاهم المكتتم المشهاركة في اجتماعاح الجم.ية 

نصههيبم من توزي.اح اررباح متت تم االعالن عنها من الشههركة المصههدرة. كما يحل للمسههاهمين  ال.مومية للشههركة المصههدرة وفت اسههتالم
 الحصول علت نصيم من عوائد تصفية أصول الشركة المصدرة عند التصفية وذلك ب.د سداد مديوناتها.

 
 من هم المساهمين المؤهلين لإلكتتاب؟  .3

( ورصهحام حقوق ارولوية    المكتتبينأو    المؤهلين   المكتتبيناالسهتحقاق ) تاريخ للمسهاهمين المقيدين في سهجالح الشهركة في نهاية يحل  
وفت حهالهة عهدم ميهام  االكتتهام في ارسهههههم.  ،الهذين للهح إليهم حقوق ارولويهة في االكتتهام ) حقوق ارولويهة (، وذلهك خالل فترة االكتتهام

باالكتتام ي.تبر ذلك تنازالً منم عن حقم في ارولوية باالكتتام في أسهههههم زيادة رأس المال لصههههال    حم حل ارولويةأو صهههها  المسههههاهم
مسههاهمين حاليين أو جدد. ورصههحام حل ارولوية في االكتتام في أسهههم زيادة رأس مال الشههركة أن يتنازلوا عن هذا الحل خالل فترة 

للمسههاهمين بالشههركة أو ميرهم، بمقابل أو ب ير   عمل من انتهاء فترة ممارسههة االكتتام في حقوق ارولوية حتت مبل خمسههة أيام االكتتام
 مقابل، ويكون التنازل في كل أو ب.ض أسهم الزيادة التي يحل لكل منهم االكتتام بها.

 
 ى لإلكتتاب؟ الحد األدنما هو  .4

 ( واحد 1سهم )
 

 اب فيها؟ كم عدد أسهم اإلصدار الذي يحق لي اإلكتت  .5
 سهم مملوك لم كما في تاريخ االستحقاق  1,000سهم إصدار مقابل كل  414

 
 هل يمكنني االكتتاب في أكثر من األسهم التي يحق لي االكتتاب فيها؟  .6

المساهمين  في حال عدم اكتمال االكتتام في جميم أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية مير المكتتم فيها، إن ُوجدح، إلت 
المؤهلين أو أصحام حقوق ارولوية الذين تقدموا لالكتتام ب.دد إلافي من أسهم الطرح يفوق ال.دد المخصص لهم وذلك علت أساس  
نسبة عدد ارسهم االلافية المتبقية إلت عدد ارسهم االلافية التي طلم المكتتبون أو أصحام حقوق ارولوية االكتتام فيها وبالتناسم  

 نهم.فيما بي 
 

 ما هي فترة اإلكتتاب؟  .7
خالل ساعاح ال.مل ال.ادية من ارحد إلت الخميس وت لل يوم    2021أمسطس  19سوف تبدأ فترة االكتتام يوم الخميس الموافل 

 عند الساعة الواحدة من ب.د الظهر بتوميح الكويح.   2021سبتمبر  2الخميس الموافل 
 

 متى تاريخ الحيازة للسهم؟  .8
 2021أمسطس  15ارحد 

 
 متى تاريخ تداول السهم دون استحقاق؟  .9

 2021أمسطس  16 االثنين
 

 متى تاريخ اإلستحقاق؟  .10
 2021أمسطس  18اررب.اء 

 
 ما هي فترة تداول حقوق األولوية؟  .11

 )مشموالً(.   2021أمسطس  26وتنتهي في  يوم الخميس    2021أمسطس   19تبدأ في يوم الخميس 
 



 األولوية؟ ما هي حقوق  .12
مرتبطة بارسهم التي يمتلكونها، والتي يمكن ممارستها )أي يمكنهم استخدام   أولوية سيكون للمساهمين اعتباًرا من تاريخ االستحقاق حقوق 

اليين، مما  لخرين أو لمساهمين ح لمستثمرينفي االكتتام لهزيادة رأس المال( أو مابلة للبيم )أي يمكن بي.ها جزئيًا أو كليًا  ارولوية حقوق 
  هذه الحقوق س.ر ب.د ذلك الفرصة للمشاركة في زيادة رأس المال أو المساهمين الحاليين لزيادة حصتهم من االكتتام(.  للمستثمرينيمن  

س.ر حقوق  ، وسيت ير كويتيفلس   600س.ر االصدار البالغ واعتباًرا من إمالق اليوم السابل  المتداول  سهم ال س.ر الفرق بين  سيكون
أيام عمل مبل إمالق   5أمسطس )أي  26أمسطس( حتت  19علت أساس يومي. يمكن تداول هذه الحقوق من يوم فت  االكتتام )ارولوية 

أمسطس   19خالل فترة االكتتام )  االكتتامال يمارسون حقومهم في المشاركة في  للذينبال ميمة  ة هذه الحقوق تنتهي صالحي ساالكتتام(.  
 أمسطس(.   26 - أمسطس  19)من ارولوية  ( أو بي.ها خالل فترة تداول الحقوق سبتمبر 2 -
 

 ؟ االكتتابما هي طريقة  .13
 

 )ستة عشر الف وستمائة وستة وستون( سهم بما يعادل   16,666أوالً : اإلكتتاب عن طريق موقع اإلكتتاب للمساهمين فقط بعدد 
 )عشرة آالف( دينار كويتي أوأقل: 10,000

  10,000وستمائة وستة وستون( سهم بما ي.ادل   ألف)ستة عشر   16,666يتي  المومم المذكور االكتتام في زيادة رأس المال ل.دد 
 .  K-NET)عشرة لالف( دينار كويتي أو أمل للمكتتبين فقط. يتم السداد من خالل خدمة 

 بالتالي:  المكتتبيقوم 
   https://www.ipo.com.kwالدخول إلت مومم االكتتام عن طريل الرابط:  .1
 يقوم المكتتم بتسجيل الرمم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المكتتم في االكتتام من عدمم   .2
 يقوم المكتتم بتسجيل عدد ارسهم المرموم االكتتام فيها.  .3
حيث يقوم المكتتم بالسداد من حسابم  الخاص )وال يجوز أن يقوم  ، K-NETيتم تحويل المكتتم إلت صفحة السداد عن طريل خدمة   .4

شخص أخر بالسداد نيابة عن المكتتم إ ال في الحاالح المنصوص عليها مانونا   تراجم المستنداح المطلوبة عند تقديم طلم االكتتام   
 تب.اح القانونية في حالة مخالفة ذلك(. ويتحمل المكتتم كافة ال

 
والكائن في شارع الخليج العربي, برج    -وكيل المقاصة واإليداع"(  (“ثانيا: االكتتاب عن طريق مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة 

بما   )ستة عشر الف وستمائة وستة وستون( سهم   16,666للشركات أو لالكتتاب في عدد أسهم يتجاوز   - أحمد, الدور الخامس 
 )عشرة آالف( دينار كويتي فأكثر:  10,000 يعادل  

لطباعة وثيقة ببياناح االكتتام مولحاً بها علت سبيل المثال ال   https://www.ipo.com.kwيقوم المكتتم بالدخول علت الرابط:   .1
بالنسبة للشركاح، وعدد ارسهم المرموم االكتتام بها الحصر أسم المك بالنسبة لألفراد أو رمم السجل التجاري  تتم، الرمم المدني 

 وميمتها.
يتوجم المكتتم إلت البنك الخاص بم ويقدم صورة من وثيقة بياناح االكتتام المطبوعة من الرابط أعاله ويقوم بتحويل مبالغ االكتتام   .2

المصرفي  ل بنكي )كمبلغ صافي دون رسوم من مبل كل من البنك المحول والبنك المحول لم( إلت الحسام  بالكامل عن طريل تحوي 
 أدناه:   والمذكور

 مجموعة الخليج للتامين :  المستفيد 
صندوق    –، مدينة الكويح، الكويح  1، مكتم  40، الدور  5، مط.ة  1شرق، مبنت   : عنوان المستفيد:

 13011الصفاة  1040بريد 
 023160025980014600001 :  رمم الحسام 

 IBAN  : KW96 BRGN 0000 0000 0000 6002598007  رمم
 بنك برمان :  المستفيد بنك 
  الفرع الرئيسي :   بنك المستفيد فرع

 BRGNKWKW :  سويفح 
بياناح  زيادة رأس مال مجموعة الخليج للتامين + رمم حسام التداول للمكتتم +  :  المرجم / الوصف 

 االتصال الخاصة بالمكتتم. 
يقوم المكتتم بالحصول علت مسيمة ايداع اصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص بم والتوجم إلت وكيل المقاصة وااليداع الستكمال   .3

 إجراءاح االكتتام المتبقية. 
أحمد، الدور الخامس لتقديم المستنداح المدرجة    يتوجم المكتتم إلت مقر وكيل المقاصة وااليداع الوامم في شارع الخليج ال.ربي، برج  .4

في بند  المستنداح المطلوبة عند تقديم طلم االكتتام  في هذه النشرة وذلك خالل ساعاح ال.مل الرسمية خالل أيام ارحد إلت الخميس  
 وت.بئة نموذج طلم االكتتام. 

 كتتام. يقوم وكيل المقاصة وااليداع بتسليم المكتتم إيصال إيداع مقابل اال .5
  ال يتم مبول مبالغ االكتتام نقداً *

 
 ؟المستندات المطلوبة عند تقديم طلب االكتتابما هي  .14

  وكيل المقاصة وااليداع يتم تقديم نموذج طلم االكتتام مرفقاً بالوثائل التالية، وذلك حسم الحالة، وسيقوم الموظفون المتواجدون في مقر  
 بمطابقة الصورة مم ارصل وإعادة ارصل إلت المكتتم:  

  
 متطلبات عامة من المكتتبين  

https://www.ipo.com.kw/
https://www.ipo.com.kw/


وااليداع يبين اسم المساهم وهوية المشارك وعدد ارسهم المملوكة منم في الشركة في  صورة من االيصال الصادر عن وكيل المقاصة   ›
 تاريخ االستحقاق. 

 .الخاص بالمكتتم IBAN  اش.ار تحويل مبالغ االكتتام بااللافة إلت رمم ›
 

 المكتتبون من األشخاص الطبيعيين  
 أصل وصورة من البطامة المدنية للمكتتم ›
 السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس الت.اون الخليجي أصل وصورة من جواز  ›
 القانونية الخاصة باالكتتام في ارسهم )للمكتتبين بالوكالة( الوكالةأصل وصورة من  ›
 أصل وصورة من شهادة الوالية )لأليتام( ›
 أصل وصورة من شهادة الوصاية )للقصر(، و  ›
 أصل وصورة من شهادة حصر الوراثم بالنسبة للورثة.  ›
 

 مكتتبون من األشخاص االعتباريينال 
 أصل وصورة من شهادة السجل التجاري  ›
 أصل وصورة من شهادة المفولين بالتوميم أو مستخرج السجل التجاري، حسم الحال  ›
 أصل وصورة من البطامة المدنية للمفوض بالتوميم ›
.املة أو مصّدمة من مرفة التجارة  أصل وصورة من اعتماد التوميم للمفوض بالتوميم صادرة عن الهيئة ال.امة للقوى ال ›

 والصناعة في الكويح، و 
 كتام صادر عن المفوض بالتوميم عن الشخص االعتباري بالموافقة علت االكتتام.  ›
 

 المكتتبون من غير الكويتيين 
حسبما يكون الحال( أن يقدموا المستنداح المماثلة   – من مير الكويتيين )سواء أشخاص طبي.يين أو أشخاص إعتبارية  المكتتبونيجم علت 

للمستنداح المذكورة أعالة تكون صادرة عن الجهاح المماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم لمستنداح صادرة لهم في دولة الكويح  
 في هذا الشأن. 

 
 إكتتابي؟   رفض اإلكتتاب، والشركة، ووكيل المقاصة واإليداع  لوكيل هل يمكن   .15

إخفاق أي من المكتتبين في  اكتتام المكتتبين دون أي مسؤولية في حال  رفض، والشركة، ووكيل المقاصة وااليداع االكتتاميحل لوكيل 
طلوبة( في مقر وكيل المقاصة وااليداع ب.د سداد  تقديم طلم االكتتام مكتمالً بشكل كامل وسليم )مرفقا بم كافة المستنداح المساندة الم

 سي.تبر مل ياً وكأن لم يكن.  ينالمكتتب  تلكفإن طلم االكتتام المقدم من  االكتتام.  نشرة في مبلغ االكتتام المستحل كما هو مذكور  
 

 هل أستطيع إلغاء أو تغيير اكتتابي؟  .16
 االكتتاباح نهائية ب.د اتمام عملية الدفم.  ت.تبر

 
 متى فترة التخصيص؟  .17

 ( خمسة أيام عمل من إمالق بام االكتتام. 5خالل )
 

 ؟ االكتتابمتى سيتم تنفيذ رد فائض مبالغ  .18
 ( خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التخصيص. 5خالل )

 
 

قبل االستثمار في أي من أسهم الطرح، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية، باإلضافة إلى جميع المعلومات األخرى الواردة  تنبيه: 
ولمزيد من التفاصيل حول أي  .  وطلب المشورة المهنيةنشرة االكتتاب  الموضحة في  في نشرة االكتتاب المتعلقة بالطرح، وعوامل المخاطر

موقع الشركة   فيما يتعلق بالطرح على  )القابلة للتحميل والطباعة( االكتتاب  من عوامل المخاطر، يرجى االطالع على نسخة من نشرة 
وكيل  موقع أو  )www.kamcoinvest.com( االكتتاب مدير اإلصدار ووكيل  ( أو موقع www.gulfinsgroup.comالمصدرة ) 

هذه األسئلة الشائعة   .)www.boursakuwait.com.kw(موقع بورصة الكويت  أو   ).comipowww.(المقاصة واإليداع  
المذكورة أعاله ال تشتمل على جميع المعلومات التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار االستثمار في  وأجوبتها 

 أسهم الطرح كما أنه ال يمكن التأكيد أن هذه المعلومات مكتملة. 

http://www.gulfinsgroup.com/
http://www.kamcoinvest.com/
http://www.ipo.com/
http://www.boursakuwait.com.kw/

