
ملخص طرح خاص ألسهم 
شركة جاسم للنقليات والمناولة 

ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة"(

مدير اإلكتتاب ووكيل اإلكتتاب
شركة كامكو لإلستثمار )ش.م.ك( عامة  

األسهم المطروحة
شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة(



طرح ثانوي عن طريق االكتتاب الخاص ب 60,000,000 سهم عادي )"األسهم"( كحد أقصى من أسهم الشركة من قبل 
المساهمين الحاليين إلى مستثمرين محترفين )"الطرح"( ، والتي تمثل ما يصل إلى 40% من رأس المال الحالي. يتم طرح 

األسهم بسعر 0.450 دينار كويتي للسهم الواحد والقيمة اإلجمالية للطرح هي  27,000,000 دينار الكويتي بحد أقصى. ستبدأ 
فترة االكتتاب في الساعة 9:00 صباًحا في 16 يونيو 2021 وتنتهي الساعة 12:00 ظهًرا في 8 يوليو 2021.

نظرة عامة على الطرح

شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك. )مقفلة( :الشركة 

23954:رقم السجل التجاري

27,000,000   دينار كويتي بحد أقصى:القيمة اإلجمالية للطرح

450 فلس لكل سهم :سعر الطرح

جميع االفراد والكيانات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق، باستثناء من يحظر عليهم :المساهم المؤهل
تملك األسهم، الذين يقبلون شروط االكتتاب المنصوص عليها في طلب االكتتاب الخاص وكذلك في 

نشرة االكتتاب المماثلة. 

22,500  سهم بقيمة إجمالية تعادل 10,125  دينار كويتي:الحد األدنى لالكتتاب

 شركة كامكو لالستثمار  ش.م.ك )عامة( )"كامكو إنفست"(:مدير اإلكتتاب ووكيل االكتتاب

سوف تبدأ فترة االكتتاب الساعة 9:00 صباًحا في 16 يونيو 2021 وتستمر خالل ساعات العمل العادية من :فترة االكتتاب
األحد إلى الخميس وتغلق 8 يوليو 2021 عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الكويت. 

للمستثمرين المؤهلين لالكتتاب الخاص االكتتاب في األسهم المطروحة وفًقا لإلرشادات والخطوات :كيفية االكتتاب
التالية:

يجب على جميع المكتتبين المهتمين:

 https://www.iktatib.com الدخول إلى موقع االكتتاب عن طريق الرابط  .1
تسجيل الرقم المدني أو رقم جواز السفر )لغير المقيمين في دولة الكويت( ورقم حساب التداول لدى   .2

الشركة الكويتية للمقاصة، وغيره من معلومات ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المكتتب في 
االكتتاب والسداد من عدمه.

تسجيل عدد األسهم لالكتتاب فيها.   .3
طباعة واالحتفاظ بنموذج طلب االكتتاب والتوقيع عليه، والذي يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر،   .4

اسم المكتتب، ورقم بطاقته المدنية / جواز السفر، رقم تداول المكتتب، وعدد األسهم التي يرغب 
باالكتتاب بها وبسداد ثمنها.

سيكون للمكتب حينها الخيارين التاليين للدفع:

في حال اختار المكتتب دفع قيمة االكتتاب عن طريق التحويل البنكي فيجب عليه: أ. 
سداد مبلغ االكتتاب عن طريق التحويل البنكي من الحساب البنكي للمكتتب إلى حساب   .1

االكتتاب المذكور أدناه )على ان يكون المبلغ صافيا وذلك دون أي رسوم من البنك المحول والبنك 
المستلم(:

اسم المستفيد: شركة كامكو لالستثمار – حساب اإلكتتاب  ●
عنوان المستفيد: برج الشهيد، شارع خالد بن الوليد، شرق، الكويت  ●

رقم حساب المستفيد: 6035680038  ●
 KW59BRGN0000000000006035680038 :للمستفيد IBAN رقم الـ  ●

بنك المستفيد: بنك برقان  ●
BRGNKWKW :السويفت  ●

CORPORATE BRANCH - 231 :فرع بنك المستفيد  ●
الغرض من الدفع / الوصف: شركة جاسم للنقليات والمناولة + رقم حساب التداول الخاص   ●

بالمكتتب + رقم الهاتف الخاص بالمكتتب
تحميل نموذج طلب االكتتاب الموَقع وايصال التحويل البنكي والذي يجب ان يحتوي على اسم   .2

.www.iktatib.com ورقم الحساب على الموقع اإللكتروني IBAN البنك الخاص بالمكتتب ورقم ال
سيتم ارسال رسالة تأكيد الكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني للمكتتب. يعتبر طلب االكتتاب   .3

 عندئذ كامال. 

مالحظة: يجب على المكتتب االكتتاب من خالل حساب بنكي واحد فقط. 

https://www.iktatib.com


في حال اختار المكتتب دفع قيمة االكتتاب عن طريق زيارة مقر مدير االكتتاب وسداد مبلغ االكتتاب :كيفية االكتتاب )يتبع( ب ( 
من خالل بطاقة الدفع K-NET يجب على المكتتب:

الحضور شخصيا إلى مقر مدير االكتتاب الكائن في برج الشهيد، شارع خالد بن الوليد، شرق، الكويت.  .1
عرض الوثائق المطلوبة أدناه على مدير االكتتاب باإلضافة الى نموذج طلب االكتتاب الموَقع.  .2

الدفع عن طريق  K-NET في مقر مدير االكتتاب.  .3

 .www.iktatib.com تحميل نموذج طلب االكتتاب الموَقع وايصاالت الدفع اإللكتروني على الموقع  .4

سيتم ارسال رسالة تأكيد الكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني للمكتتب. يعتبر طلب االكتتاب   .5
عندئذ كامال. 

مالحظة: يجب على المكتتب االكتتاب من خالل حساب بنكي واحد فقط. 

يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب الموَقع خالل فترة االكتتاب مع المستندات التالية:

المكتتبون من األشخاص الطبيعيين: أ . 

أصل البطاقة المدنية )للمقيمين في دولة الكويت والقاصرين(؛  ●
أصل جواز السفر لغير المقيمين في دولة الكويت؛   ●

أصل التفويض القانوني الخاص باالكتتاب في األسهم )للمكتتبين بالوكالة(؛  ●
أصل شهادة الوصاية على األيتام/القّصر؛  ●

أصل حصر اإلرث للورثة؛ و  ●
في حالة عدم حضور المكتتب شخصيا، التفويض األصلي الصادر من المكتتب إلى الشخص   ●

المخول له بإجراء المعامالت اإلدارية الخاصة بطلب االكتتاب )شريطة أن يكون التوقيع الوارد في 
التفويض مصدقا من قبل بنك المكتتب(.

المكتتبون من األشخاص االعتباريين: ب . 

أصل أو نسخة من شهادة التسجيل التجاري؛  ●
أصل أو نسخة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري؛  ●

أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع؛   ●
أصل أو نسخة من نموذج التوقيع للمفوض بالتوقيع الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة أو   ●

مصدق من غرفة التجارة والصناعة؛
وفي حالة عدم حضور المفوض بالتوقيع شخصيا، التفويض األصلي الصادر من المكتتب إلى   ●

الشخص المخول له بإجراء المعامالت اإلدارية الخاصة بطلب االكتتاب.

في حال اإلخفاق في تقديم نموذج طلب االكتتاب بشكل كامل وسليم وموّقع )مرفقا به كافة المستندات 
المساندة المطلوبة( وإيصاالت الدفع وسداد مبلغ االكتتاب المستحق كما هو مطلوب، فإن نموذج طلب 

االكتتاب المقدم من المكتتب سيعتبر ملغيًا وكأن لم يكن، علما بأنه ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقداً.

هناك مخاطر متعلقة في االستثمار في أسهم الطرح. يرجى االطالع على نسخة من نشرة االكتتاب )القابلة :عوامل المخاطر
للتحميل والطباعة( فيما يتعلق بالطرح على موقع الشركة )www.jtckw.com( أو موقع مدير اإلكتتاب 

 .www.iktatib.com أو )www.kamcoinvest.com( ووكيل اإلكتتاب

قبل االستثمار في أي من األسهم ، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية، باإلضافة إلى جميع المعلومات األخرى الواردة في نشرة االكتتاب 
المتعلقة بالطرح والشروط واألحكام المتعلقة، عوامل المخاطر الموضحة في نشرة اإلكتتاب وطلب المشورة المهنية . ملخص الطرح هذا  ال يشتمل على 
جميع المعلومات التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح كما أنه ال يمكن التأكيد أن هذه المعلومات 

مكتملة. يجب على المستثمرين المحتملين االطالع على نشرة اإلكتتاب.

ننصح بأن تستشير شخصًا ُمرخصًا له ومؤهل طبقًا للقانون ومتخصص في تقديم المشورة حول االكتتاب قبل اتخاذ قرار االكتتاب في األسهم من 
عدمه.

بيانات االتصال في حالة االستفسار:
مركز االتصال: 6600 2233 965+ - داخلي 2202
iktatib@kamcoinvest.com :البريد االلكتروني

www.iktatib.com
www.kamcoinvest.com
www.jtckw.com

