
االكتتـاب العام بنسبة 50% من أسهـم شـركـة شمال 
الزور األولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع.

في الفترة من 1 أكتوبر 2019 إلى 29 نوفمبر 2019 

تقرير 
التوزيع

zouripo.com
اكتتب اليوم عبر

خطوات االكتتاب
أدخل بياناتك

إختر عدد األسهم

إدفع بالكي-نت

آخر يوم لالكتتاب

29 نوفمبر 2019

من إجمالي القدرة اإلنتاجية 
للطاقة في الكويت

10%
تنتج نحو

من إجمالي القدرة اإلنتاجية 
لتحلية المياه في الكويت

20%
تنتج نحو

إيرادات مستقرة  بموجب اتفاقية 
توليد الطاقة وشراء المياه تمتد 
لمدة  40 عامًا مع وزارة الكهرباء

40
تتميز بإيرادات ثابتة لـ

عامًا



صفحة 1

توزيع عدد 550,000,000 سهم على المواطنين الكويتيين

في شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياه )شركة مساهمة كويتية عامة(

ــع 550,000,000 )خمســمئة  ــام والخــاص بتوزي ــن الع ــن القطاعي ــة مشــروعات الشــراكة بي ــام هيئ ــر لغــرض قي ــد هــذا التقري أع
وخمســون مليــون( ســهم )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "أســهم التوزيــع"( علــى المواطنيــن المؤهليــن وذلــك مــن األســهم المملوكة 
فــي رأس مــال شــركة شــمال الــزور األولــى للطاقــة والميــاه )ش.م.ك.ع.( )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "الشــركة"( بســعر - يعــادل 
القيمــة اإلســمية لألســهم - وهــو 100 فلــس لــكل ســهم )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "التوزيــع"( وذلــك وفقــًا للقوانيــن الســارية 

ــاه(. )كمــا هــي معرفــة أدن

وتمثــل أســهم التوزيــع 50% )خمســين بالمائــة( مــن جميــع أســهم رأس مــال الشــركة التــي اكتتبــت بهــا حكومــة دولــة الكويــت 
)ممثلــة بهيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص( نيابــة عــن المواطنيــن إلــى حيــن توزيعهــا علــى المواطنيــن 
المؤهليــن طبقــا ألحــكام القانــون رقــم 39 لســنة 2010 بشــأن تأســيس شــركات كويتيــة مســاهمة تتولــى بنــاء وتنفيــذ محطــات 
القــوى الكهربائيــة وتحليــة الميــاه فــي الكويــت والئحتــه التنفيذيــة )وتعديالتهمــا( وجميــع القوانيــن األخــرى ذات الصلــة الســارية 

علــى عمليــة التوزيــع )ويشــار إليهــم فــي هــذا التقريــر بـــ "القوانيــن الســارية"(.

ويحــق للمواطنيــن الكويتييــن الموجوديــن علــى قيــد الحيــاة والمســجلة أســمائهم فــي ســجالت الهيئــة العامــة للمعلومــات 
المدنيــة بتاريــخ 15 ســبتمبر 2019 )ويشــار إليهــم فيمــا بعــد بـــ "المواطنيــن المؤهليــن"( المشــاركة فــي عمليــة التوزيــع عــن طريــق 
ســداد قيمــة األســهم المــراد تملكهــا وفقــًا للشــرائح المتاحــة علــى التفصيــل الــوارد أدنــاه تحــت عنــوان "خطــة التوزيــع" وذلــك 

خــالل فتــرة التســوية. 

ولــكل مواطــن مؤهــل الحــق فــي ســداد قيمــة الحــد األدنــى مــن أســهم التوزيــع )المشــار إليهــا فــي الجــدول رقــم )2( أدنــاه تحــت 
عنــوان "خطــة التوزيــع"( )ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ "الحــد األدنــى لألســهم المخصصــة"( بمبلــغ إجمالــي قــدره 38.7 دينــار كويتــي.

ــى لألســهم  ــى الحــد األدن ــع باإلضافــة إل ــن طلــب ســداد قيمــة عــدد إضافــي مــن أســهم التوزي ــن المؤهلي كمــا يحــق للمواطني
المخصصــة وذلــك وفقــًا للخيــارات المحــددة فــي الجــدول رقــم )2( أدنــاه )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "األســهم اإلضافيــة" ويشــار 
إليهــا مجتمعــًة - مــع الحــد األدنــى لألســهم - بـــ "األســهم المطلوبــة"( بحيــث ال يزيــد الحــد األعلــى لألســهم اإلضافيــة عــن عــدد 
19,613 ســهم وبذلــك يصبــح الحــد األعلــى المتــاح لمشــاركة أي مــن المواطنيــن المؤهليــن 20,000 ســهم مــن األســهم 

المطلوبــة.



صفحة 2

وتضمــن عمليــة تخصيــص أســهم التوزيــع حصــول كل مــن المواطنيــن المؤهليــن المشــاركين في عمليــة التوزيــع والذين يقومون 
بســداد قيمــة الحــد األدنــى لألســهم تخصيصهــا لهــم. وفــي حــال طلــب المواطنيــن المؤهليــن أســهمًا إضافيــة سيتســلم هــؤالء 
المواطنــون تلــك األســهم اإلضافيــة وفقــًا آلليــة التخصيــص علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا التقريــر تحــت عنــوان "خطــة التوزيــع 

- آليــة التخصيــص".

وتبــدأ فتــرة التوزيــع مــن تاريــخ 1 أكتوبــر 2019 وتســتمر لمــدة 60 يومــًا حتــى تاريــخ 29 نوفمبــر 2019 )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ 
"فتــرة التســوية"(. وخــالل فتــرة التســوية يمكــن للمواطنيــن المؤهليــن ســداد قيمــة األســهم المطلوبــة عبــر اإلنترنــت مــن خــالل 
 Google Play أو Apple مــن متجر IPO Kuwait أو تحميــل تطبيــق https://www.ipo.com.kw زيــارة الموقــع اإللكترونــي
للتطبيقــات باســتخدام بطاقــة الخصــم K-NET الصــادرة مــن البنــوك المشــاركة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "عمليــة التســوية"(. 
وكذلــك يمكــن للمواطنيــن المؤهليــن القيــام بعمليــة التســوية مــن خــالل زيــارة أحــد األفــرع المختــارة للبنــوك المشــاركة لســداد 
قيمــة األســهم. ويعــد المبلــغ المســدد غيــر قابــل لالســترداد أو الســحب بعــد ســداده. وفــي حــال حــدوث أي خطــأ أو عطــل فنــي 
.support@ipo.com.kw :خــالل عمليــة التســوية فأنــه يمكــن للمواطنيــن المؤهليــن إرســال بريــد إلكترونــي إلــى العنــوان االتــي

حرر هذا التقرير بتاريخ 18 سبتمبر 2019



صفحة 3

مستشارو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشركة الكويتية للمقاصةمكتب المستشار الدوليشركة الوطني لالستثمار
شركة بن سري

للعالقات العامة

محامون ومستشارون ش.م.ك.م.
قانونيون

ذ.م.م.ش.م.ك.م.

البنوك المشاركة

بنك وربةبيت التمويل الكويتيبنك الكويت الوطني 

البنك التجاري الكويتيبنك برقانبنك بوبيان

البنك األهلي المتحدبنك الكويت الدوليبنك الخليج

مصرف الراجحيبنك البحرين والكويتالبنك األهلي الكويتي

بنك االتحاد الوطني

 





صفحة 5

مالحظات هامة

يتضمــن هــذا التقريــر معلومــات تتعلــق بالشــركة وشــروط وأحــكام التوزيــع وأســهم التوزيــع. ولــم تقــم هيئــة مشــروعات الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بالتصريــح بإبــداء أو تقديــم أي إقــرار أو معلومــات بشــأن الشــركة أو توزيــع أســهم التوزيــع بخــالف 
مــا هــو وارد فــي هــذا التقريــر أو حســبما يتــم اعتمــاده لهــذا الغــرض مــن قبــل هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص، كمــا لــم يتــم تفويــض أي شــخص بإعطــاء أيــة معلومــات أو إبــداء أي إقــرار أو بيــان فيمــا يتعلــق بشــروط وأحــكام التوزيــع 
أو أســهم التوزيــع بخــالف تلــك الــواردة فــي هــذا التقريــر وال ينبغــي االعتمــاد علــى أي إقــرارات أو معلومــات غيــر واردة فــي هــذا 

التقريــر علــى أنهــا تمــت بتصريــح مــن الشــركة أو هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

وقامــت هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بإجــراء جميــع االستفســارات المعقولــة حــول دقــة المعلومــات 
الــواردة بهــذا التقريــر فــي تاريخــه إال أن بعــض المعلومــات الخاصــة بالســوق والصناعــة مســتمدة مــن مصــادر خارجيــة لــم يتــم 
التأكــد منهــا بصــورة مســتقلة، لذلــك ال تقــر هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو مستشــاريها المعينيــن 

بدقــة أو تمــام أي مــن هــذه المعلومــات.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، اعتمــدت هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى عدة مصــادر لجمــع المعلومات 
ــة كمســاهم فــي  ــك المعلومــات المتاحــة للهيئ ــة المدققــة للشــركة وكذل ــات المالي ــا البيان ــر ومنه ــة فــي هــذا التقري المتضمن
الشــركة وغيرهــا مــن المعلومــات المتاحــة مــن المصــادر العامــة، وقــد قامــت الهيئــة ببــذل العنايــة الواجبــة للتحقــق مــن دقــة 

البيانــات والمعلومــات الــواردة بالتقريــر بعــد القيــام باالستفســارات التحوطيــة المعقولــة.

والمعلومــات الــواردة بهــذا التقريــر عرضــة للتغييــر - وعلــى وجــه الخصــوص - فــإن الحالــة الماليــة الفعليــة للشــركة المشــار إليهــا 
ــة  ــر بصــورة جوهري ــر أو تتأث ــن أن تتغي ــة ومــن الممك ــة مدقق ــات مالي ــى بيان ــان - عل ــة - فــي بعــض األحي ــر مبني فــي هــذا التقري
ــة والسياســية والعوامــل األخــرى  ــب أو العوامــل االقتصادي ــح أو الضرائ ــة والمســتقبلية فــي اللوائ ــة والحالي بالتطــورات الماضي
ــر أو أي تصريــح شــفهي أو خطــي أو  وبالتالــي ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال تفســير أو االعتمــاد علــى أن تســليم هــذا التقري
مطبــوع يتعلــق بعمليــة التوزيــع أو شــروطها وأحكامهــا مــن شــأنه أن يعتبــر وعــدًا أو تعهــدًا بتحقيــق أيــة أربــاح أو نتائــج أو أحــداث 

مســتقبلية.

ال يجــوز اعتبــار هــذا التقريــر علــى أنــه توصيــة مــن هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العام والخــاص أو أي من مستشــاريهم 
أو شــركاتهم التابعــة للمشــاركة فــي عمليــة التوزيــع وال يتحمــل أي منهــم أي مســؤولية بخصــوص محتــوى هــذا التقريــر، حيــث 
أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا القريــر ذات طبيعــة عامــة وتــم إعدادهــا دون أخــذ األغــراض االســتثمارية ألي مواطــن مؤهــل أو 

وضعــه المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة بــه فــي الحســبان. 



صفحة 6

وقبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري تقــع علــى المواطــن المؤهــل مســئولية الحصــول علــى المشــورة المهنيــة الخاصــة بــه فيمــا يتعلــق 
بالشــركة واالســتثمار وشــروط وأحــكام التوزيــع أو أســهم التوزيــع وإجــراء التقييــم المســتقل الخــاص بــه والمعلومــات واالفتراضــات 
الــواردة فــي هــذا التقريــر، معتمــدًا فــي ذلــك علــى تلــك المشــورة أو التحليــل أو التنبــؤات التــي يراهــا ضروريــة مــن أجــل اتخــاذ أي 
قــرار اســتثماري. وال يجــوز للمواطنيــن المؤهليــن تفســير أو اعتبــار محتويــات هــذا التقريــر علــى أنهــا مشــورة ضريبيــة أو اســتثمارية 
أو ماليــة أو قانونيــة. وقبــل ســداد قيمــة األســهم المخصصــة فإنــه ينبغــي علــى المواطــن المؤهــل أخــذ المشــورة الالزمــة لتحديــد 
مالئمــة وعواقــب أي اســتثمار فــي أســهم التوزيــع بالنســبة لذلــك المواطــن المؤهــل والتوصــل إلــى أي تقييــم مســتقل لذلــك 
االســتثمار. والغــرض الوحيــد مــن هــذا التقريــر هــو توفيــر معلومــات تاريخيــة عــن الشــركة لمســاعدة كل مواطــن مؤهــل فــي إجــراء 

التقييــم المســتقل لالســتثمار فــي أســهم التوزيــع.

ولــم يتــم تفويــض أي شــخص بإعطــاء أيــة معلومــات أو إبــداء أي إقــرار أو بيــان فيمــا يتعلــق بشــروط وأحــكام التوزيــع أو أســهم 
ــر، وفــي حــال تــم إعطائهــا أو إبدائهــا فــال يجــوز االعتمــاد علــى تلــك المعلومــات  ــواردة فــي هــذا التقري ــع بخــالف تلــك ال التوزي
أو اإلقــرارت أو اعتبارهــا صــادرة بتصريــح مــن الشــركة أو هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو أي مــن 
مستشــاريها أو شــركاتهم التابعــة. ال يعتبــر تســليم هــذا التقريــر أو أي توزيــع يتــم وفقــا لشــروطه وأحكامــه ضمانــًا لعــدم حــدوث 

تغيــر فــي شــؤون الشــركة منــذ تاريخــه أو اإليحــاء بعــدم حــدوث مثــل هــذه التغيــرات.

 

تقريب األرقام ألقرب رقم صحيح

خضعــت بعــض األرقــام والنســب المئويــة الــواردة فــي هــذا التقريــر للتقريــب ألقــرب رقــم صحيــح. وألغــراض احتســاب بعــض 
األرقــام والنســب المئويــة فــإن األرقــام األساســية المســتخدمة تــم اســتخالصها مــن البيانــات الماليــة ذات الصلــة وليــس مــن 

األرقــام المقربــة ألقــرب رقــم صحيــح الــواردة فــي هــذا التقريــر.

التوقعات المستقبلية

قــد تعبــر بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر عــن توقعــات أو تكهنــات مســتقبلية. ومــع عــدم اإلخــالل بأيــة متطلبــات أو 
شــروط منصــوص عليهــا بموجــب القوانيــن الســارية ولوائحهــا فــإن هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
تخلــي مســؤوليتها ومستشــاريها بشــكل صريــح عــن أي التــزام أو تعهــد بتحديــث أو مراجعــة البيانــات المســتقبلية الــواردة فــي 
هــذا التقريــر ليعكــس أي تغييــر فــي التوقعــات الخاصــة بتلــك البيانــات أو تغييــر فــي األحــداث أو الظــروف أو األوضــاع التــي بنيــت 

عليهــا تلــك البيانــات المســتقبلية.

إجراءات عملية التوزيع

بموجــب القوانيــن الســارية اكتتبــت هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص نيابــة عــن المواطنيــن فــي الحصــة 
المخصصــة لالكتتــاب العــام )خمســين بالمئــة( 50% مــن رأس مــال الشــركة، وحيــث أن المشــروع وصــل لمرحلة التشــغيل الكلي، 
ــات  ــن لتســديد قيمــة هــذه االكتتاب ــن المؤهلي ــن العــام والخــاص تدعــو المواطني ــن القطاعي ــة مشــروعات الشــراكة بي فــإن هيئ
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للدولــة وفقــًا لإلجــراءات وبالطريقــة التــي تحددهــا الحكومــة علمــًا بأنــه وبموجــب قــرار مجلــس مفوضــي هيئــة أســواق المــال فــي 
اجتماعــه رقــم 33 لســنة 2018 رأت هيئــة أســواق المــال بــأن عمليــة التوزيــع ال تعتبــر اكتتابــًا فــي إصــدار جديــد كمــا ال تعتبــر اكتتابــًا 
فــي عمليــة طــرح ألســهم بهــدف دعــوة الغيــر لشــرائها إنمــا هــي دعــوة للمواطنيــن لســداد المبالــغ المدفوعــة نيابــة عنهــم فــي 
الحصــة المخصصــة لهــم مــن أســهم رأس مــال الشــركة. ومــن جانــب آخــر أجــازت إدارة الفتــوى والتشــريع آليــة تخصيــص أســهم 
التوزيــع المطروحــة فــي هــذا التقريــر كونهــا الطريقــة التــي حددتهــا الحكومــة وبتاريــخ 10 مــارس 2019 اعتمــدت اللجنــة العليــا 
لمشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص آليــة التوزيــع بعــد االطــالع علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 162 باجتماعــه 

رقــم 6 لســنة 2019.
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وصف الشركة

تأسســت الشــركة فــي 19 أغســطس 2013 كشــركة مســاهمة عامــة وهــي مســجلة فــي الســجل التجــاري برقــم 349479 فــي 
ــر 2013. تاريــخ 23 أكتوب

نبذة تاريخية

 )BOT( فــي عــام 2008 أصــدرت دولــة الكويــت القانــون رقــم 7 لســنة 2008 بشــأن تنظيــم عمليــات البنــاء والتشــغيل والتحويــل
ــن العــام والخــاص(  ــن القطاعي ــون رقــم 116 لســنة 2014 بشــأن الشــراكة بي ــم اســتبداله بالقان ــذي ت ــة )وال ــات المماثل والعملي
بغــرض تعزيــز تطويــر البنيــة التحتيــة العامــة والتــي تشــمل الكهربــاء مــن خــالل إشــراك القطــاع الخــاص فــي عمليــة التطويــر. وفــي 
عــام 2010 أصــدرت دولــة الكويــت كذلــك القانــون رقــم 39 لســنة 2010 بتأســيس شــركات مســاهمة كويتيــة تتولــى بنــاء وتنفيــذ 

محطــات القــوى الكهربائيــة وتحليــة الميــاه فــي الكويــت.

ونظــرًا للطلــب المتزايــد علــى الكهربــاء فــي دولــة الكويــت واســتهالك دولــة الكويــت المرتفــع للميــاه فقــد اســتجلبت هيئــة 
مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مــارس 2011 عروضــا بشــأن بنــاء وتنفيــذ وتشــغيل وإدارة وصيانــة 
محطــة الــزور الشــمالية( المرحلــة األولــى، باعتبارهــا الجهــة العامــة المعنيــة بطــرح مشــروعات محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة 

ــاه وفقــًا للقوانيــن الســارية. ــة المي وتحلي

ــه  ــه الحمــد الصقــر وإخوان ــد الل وشــكل كل مــن شــركة انجــي )شــركة جــي دي اف ســويز ســابقًا( وشــركة ســوموتومو وشــركة عب
تحالــف مالــي )ويشــار إليــه بـــ "التحالــف"( والــذي اختيــر كمســتثمر مفضــل فــي مــارس 2012 وتــم نشــر القــرار فــي ديســمبر 2012. 
يســاهم التحالــف بنســبة 40% مــن أســهم الشــركة وتســاهم كل مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والهيئــة العامــة 
لالســتثمار الكويتيــة بنســبة 5% مــن أســهم الشــركة لــكل منهمــا، وتســاهم هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص بنســبة 50% مــن أســهم الشــركة بعــد اكتتابهــا بهــذه النســبة نيابــة عــن المواطنيــن الكويتييــن(.

وبــدأت الشــركة بتشــييد محطــة الكهربــاء وتوليــد الطاقــة ومحطــة تكريــر وتحليــة الميــاه )ويشــار إليهمــا مجتمعتيــن بـــ "المحطــة"( 
ــداي وشــركة ســيدم وشــركة  ــز وهــم شــركة هيون ــي الهندســة واإلنشــاء والتجهي فــي ديســمبر 2013 مــن خــالل خدمــات مقاول

ــاء"(. ــز واإلنش ــة والتجهي ــاول الهندس فيــوال لحلــول وتقنيــات الميــاه )ويشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ "مق

وبتاريــخ 13 مــارس 2015 تــم توصيــل األســطح البينيــة الرئيســية للمحطــة مــع مرافــق وزارة الكهربــاء والمــاء وشــركة نفــط الكويت 
وهــي: )1( مرافــق نقــل الكهربــاء )2( وصلــة الوقــود الرئيســية )3( وصلــة دعــم الوقــود.
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وبتاريــخ 3 مايــو 2015 تــم إنتــاج أول ميجــا وات مــن الكهربــاء ضمــن شــبكة الكهربــاء لدولــة الكويــت، وبتاريــخ 22 ســبتمبر 2016 
تــم تســليم أول إنتــاج مــن الميــاه المحــالة إلــى وزارة الكهربــاء والمــاء. وتــم البــدء فــي إنتــاج الكهربــاء بصــورة ســريعة نســبيًا حيــث تــم 
ذلــك بعــد 18.5 شــهر مــن بــدء تشــييد المحطــة. وكذلــك فقــد قامــت الشــركة بإنتــاج الطاقــة علــى التفصيــل التالــي: )1( تــم الحصــول 
علــى اإلنتــاج األول مــن الكهربــاء بتاريــخ 28 يونيــو 2015 )أي فــي الوقــت المحــدد( )2( تــم الحصــول علــى اإلنتــاج الثانــي مــن الكهربــاء 

يــوم 11 أغســطس 2015 )3( تــم الحصــول علــى اإلنتــاج الثالــث مــن الكهربــاء يــوم 18 ســبتمبر 2015. 

وبتاريــخ 26 نوفمبــر 2016 حققــت المحطــة اإلنتــاج المخطــط لــه حســب الجــدول الزمنــي بينمــا تــم تحقيــق تاريــخ اإلنجــاز1  )أي 
التشــغيل الكلــي( بتاريــخ 29 مــارس 2018.

وبلغــت التكلفــة اإلجماليــة للمحطــة 1.7 مليــار دوالر أمريكــي تقريبــًا تــم تمويلهــا مــن خــالل تمويــالت مبرمــة بيــن الشــركة 
ومختلــف المؤسســات الماليــة.

المحل المختار

يقــع المحــل المختــار للشــركة فــي الطابــق الســادس مــن بــرج مزايــا 2، شــارع خالــد بــن الوليــد، قطعــة 3، المرقــاب، مدينــة 
الكويــت، دولــة الكويــت.

أغراض الشركة حسب النظام األساسي

إن األغــراض التــي أسســت الشــركة مــن أجلهــا هــي بنــاء وتنفيــذ وتشــغيل وإدارة وصيانــة محطــة الــزور الشــمالية )المرحلــة األولــى( 
ولهــا فــي ســبيل ذلــك أن تقــوم باألعمــال التاليــة:

تطويــر وتمويــل وتصميــم وهندســة وتقديــم الخدمــات وبنــاء تنفيــذ وتشــغيل وإدارة وصيانــة محطــة كهربــاء وتوليــد الطاقــة   •
ومحطــة للميــاه بمــا فيهــا تكريــر وتحليــة الميــاه والمرافــق المشــتركة بمــا فيهــا القيــام بكافــة األعمــال المتعلقــة أو الملحقــة 

بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنشــاطها.

القيــام بكافــة األعمــال الخاصــة بالبنــاء المطلوبــة لمباشــرة الشــركة لنشــاطها بمــا فــي ذلــك إنشــاء وشــراء واســتئجار األراضــي   •
والمبانــي والتجهيــزات والمخــازن الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة وكافــة أنــواع المرافــق الخاصــة بذلــك.

القيــام بأعمــال توليــد وإنتــاج وتحويــل وإجــراء وتطويــر وبيــع الكهربــاء والميــاه أو أي منتــج متعّلــق بــأي مــن تلــك األعمــال داخــل   •
وخــارج دولــة الكويــت.

القيــام بأعمــال التنظيــف الكيميائــي وأعمــال الغســل بالزيــت الحــار والتطهيــر لجميــع أنــواع المبــادالت الحراريــة، والقيــام بجميــع   •
األعمــال الكهربائيــة والمدنيــة الالزمــة لكافــة أعمــال قطــاع الكهربــاء والمــاء، والقيــام بجميــع أعمــال الصيانــة بمــا فــي ذلــك 

األعمــال الخاصــة بتوليــد طاقــة الكهربــاء والميــاه والتمديــدات وتركيبــات محطــات التقويــة وتركيــب جميــع العــوازل.

1  يعنــي التاريــخ الــذي تقتنــع فيــه مؤسســة ســوموتومو متســوي المصرفيــة )باعتبارهــا وكيــل التمويــالت العالمــي بموجــب االتفاقيــات الماليــة( بالوفــاء 
بجميــع المعاييــر بموجــب االتفاقيــات الماليــة.
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اســتيراد وتركيــب األجهــزة بمواقــع الكهربــاء والمــاء الخاصــة برصــد وقيــاس الملوثــات بالهــواء واســتخدام العمالــة المتخصصــة   •
فــي أعمــال مكافحــة التلــوث الخــاص بالبيئــة المحيطــة بمجــال الكهربــاء والمــاء.

شــراء كافــة المــواد واآلالت وكافــة المنقــوالت واألجهــزة الالزمــة لقيــام الشــركة بأغراضهــا وصيانتهــا بكافــة الطــرق الحديثــة   •
الممكنــة واســتيراد المــواد األوليــة واألجهــزة والمعــدات واألدوات الالزمــة ألغــراض الشــركة.

توريد وتركيب معدات األمن والسالمة الخاصة بأغراض الشركة.  •

اســتيراد كافــة المعــدات الالزمــة لتنفيــذ أغراضهــا ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تركيــب وإمــداد وصيانــة كافــة أنــواع   •
ــزة والمعــدات المتعلقــة بنشــاط الشــركة. ــاه واألجه ــة ومضخــات المي ــالت الكهربائي ــة والكاب ــالت الطاق كاب

شراء حقوق الملكية الخاصة بالتصنيع ذات العالقة المباشرة بخدمات الشركة في الشركات الصناعية.  •

إجــراء البحــوث الفنيــة المتعلقــة بأعمــال الشــركة بغــرض تحســين وتطويــر خدمــات الشــركة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات   •
االختصــاص داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا.

ــاء والتشــغيل  ــة األساســية للمناطــق والمشــاريع المتعلقــة بأغــراض الشــركة بنظــام البن المســاهمة المباشــرة بوضــع البني  •
والتحويــل أو األنظمــة المشــابهة األخــرى بمــا فيهــا تلــك المشــار إليهــا فــي القانــون رقــم 39 لســنة 2010 )مــع تعديالتــه( وإدارة 

المرافــق التــي ستنشــأ وفقــا لذلــك.

استثمار أموال الشركة في األغراض وبالنسب التي يحددها مجلس اإلدارة.  •

ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصيلة أو بالوكالة.  •

ويجــوز للشــركة أن تشــترك فــي دراســة أو تمويــل أو تنفيــذ أي مشــروع مــن المشــروعات التــي يتــم طرحهــا وفقــا للقانــون رقــم   •
39 لســنة 2010 بتأســيس شــركات كويتيــة مســاهمة تتولــى بنــاء وتنفيــذ محطــات القــوى الكهربائيــة وتحليــة الميــاه فــي دولــة 

الكويت. 

القيود على تداول أسهم التوزيع

ال توجد قيود على تداول أسهم التوزيع.

رأس المال المصدر والمدفوع

رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع هــو 110 مليــون دينــار كويتــي موزعــة علــى 1,100,000,000 ســهم عــادي، القيمــة 
االســمية لــكل منهــا 100 فلــس.

المساهمين

يبين الجدول أدناه مساهمي الشركة )قبل البدء في عملية التوزيع( ونسبة كل منهم:
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جدول 1 المساهمين في رأس مال الشركة

عدد األسهم العادية )بالمليون(نسبة األسهم %المساهمون

هيئة مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص2 

50550

40440شركة الزور الشمالية األولى القابضة

555الهيئة العامة لالستثمار

555المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

وصف أعمال الشركة

نبذة مختصرة

تعتبــر المحطــة ذات قــدرة فعليــة لتوليــد الكهربــاء والمــاء. وتشــكل قــدرة اإلنتــاج 10% تقريبــا مــن الكهربــاء و20% مــن الميــاه 
بالنســبة للشــبكة الوطنيــة فــي الكويــت3.  والمحطــة هــي أول محطــة توليــد كهربــاء وتحليــة ميــاه للقطــاع الخــاص بدولــة الكويــت 
ــون  ــون جال ــاء و107 ملي ــا وات مــن الكهرب ــاوز 1500 ميج ــاه بقــدرة تتج ــة المي ــاء وتحلي ــاج الكهرب ــن إنت ــاز وتجمــع بي وتعمــل بالغ

إمبراطــوري مــن الميــاه )بمــا يســاوي 486،000 متــر مكعــب فــي اليــوم(.

وتمد المحطة شبكة دولة الكويت -التي تشغلها وتشرف عليها وزارة الكهرباء والماء- بإنتاجها من الكهرباء.

الموقع

ــة  ــزور الجنوبي ــاء ال ــة الكويــت بجــوار محطــة كهرب ــد )حقــل أخضــر greenfield site( مملــوك لدول تقــع المحطــة فــي موقــع جدي
ــة. ــة التقليدي الحراري

KUWAIT

AZZOUR NORTH PHASE 1
KUWAIT CITY

AZZOUR NORTH

2 تســاهم هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بتلــك األســهم بالنيابــة عــن المواطنيــن الكويتييــن. وهــذه األســهم ســيتم توزيعهــا علــى 
المواطنيــن المؤهليــن بنــاء علــى هــذا التقريــر.

3 المصدر: كتيب اإلحصاء السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء والماء.
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محطة الكهرباء

تســتند محطــة الكهربــاء علــى الــدورة المشــتركة لتقنيــة توربينــات الغــاز باســتخدام مولــدات اســترجاع الحــرارة مــن البخــار والتوربينــات 
البخاريــة. وتقــوم التوربينــات بتوليــد الكهربــاء باســتخدام الغــاز الطبيعــي كوقــود أولــي أوالنفــط )ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـ "غــاز النفط"( 
كوقــود احتياطــي. وتقــوم وزارة الكهربــاء والمــاء بتزويــد متطلبــات محطــة توليــد الكهربــاء مــن الوقــود وتســليم الغــاز الطبيعــي الــالزم 

لتشــغيل محطــة الكهربــاء مــن خــالل خــط أنابيــب جديــد 40 بوصــة نفذتــه شــركة نفــط الكويــت. 

ويتــم تســليم غــاز النفــط مــن خــالل خــط أنابيــب - جديــد ذو أفــرع - موصــل بخــط األنابيــب الجديــد 24 بوصــة الــذي نفذتــه شــركة 
نفــط الكويــت. وتشــترك محطــة الكهربــاء مــع جميــع المحطــات األخــرى بموقــع الــزور بالمرافــق التاليــة: مرفــق غــاز الوقــود 
ــة بالمحطــة  ــة المتصل ــاه األمطــار والوصل ــف مي ــخ وتصري ــاه الناتجــة ومخــرج البراب ــة المشــترك بالمي المشــترك ونظــام التغذي

ــو فولــت. ــة 400 كيل الفرعي

محطة المياه

تضــم محطــة الميــاه 10 وحــدات تحليــة متعــددة التأثيــرات قــادرة علــى إنتــاج 107 مليــون جالــون إمبراطــوري مــن ميــاه الشــرب 
التــي تســاوي 20% مــن قــدرة الميــاه المعالجــة التــي تــم تركيبهــا فــي دولــة الكويــت.

وتســتخدم عمليــة التقطيــر متعــدد التأثيــرات فــي محطــة الميــاه والتــي تعتبــر تقنيــة معروفــة ومجربــة. ويتــم تغذيــة المحطــة مــن 
ميــاه الخليــج العربــي ويتــم نقلــه للتوزيــع مــن خــالل نظــام نقــل جديــد تــم إنشــائه ألغــراض التحليــة والتبريــد. وقــد تــم بنــاء هيــكل 

متصــل بنظــام التفريــغ التلقائــي بشــكل متزامــن. 

ويتــم توريــد الكهربــاء المطلوبــة لتشــغيل محطــة الميــاه مــن محطــة الكهربــاء. وتعــاد معالجــة الميــاه المقطــرة بالمعــادن قبــل 
تســليمها إلــى خــزان مجمــع توزيــع الميــاه مــن خــالل أربــع )4( خطــوط أنابيــب جديــدة شــيدتها وزارة الكهربــاء والمــاء. ويتــم تســليم 

الكهربــاء إلــى محطــة فرعيــة جديــدة بقــدرة 400 كيلــو فولــت تــم إنشــاؤها أيضــًا مــن قبــل وزارة الكهربــاء والمــاء.

وتعرض الصور التالية المحطة أثناء التشغيل:



صفحة 15

توضح الصورة التالية عملية تحلية المياه وتوليد الكهرباء:

CONDENSATE RETURN

Sea Water intake
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255 MW X 2

HRSG
489 T/H X 5

GTC
228 MW X 5

تســتخدم محطــات الكهربــاء فــي توربينــات الغــاز التــي تتبــع نظــام الــدورة المركبــة كال مــن الوقــود والبخــار لتوليــد الكهربــاء كمــا 
يلــي:

تحرق توربينات الغاز والمولدات الغاز )أو بشكل استثنائي النفط( لتوليد الكهرباء.  •

يلتقط مولد البخار السترداد الحرارة Heat Recovery Steam Generator الحرارة المخلفة إلنتاج البخار.  •

.Steam Turbine and Generator بعد ذلك - ولزيادة الكفاءة - يستخدم البخار لتوليد الكهرباء من خالل مولد وتوربين البخار  •

تســتخدم محطــة الميــاه عمليــة التقطيــر متعــدد التأثيــرات إلنتــاج ميــاه الشــرب مــن خــالل اســتخدام البخــار الناتــج مــن مولــد البخــار 
ــاه  ــاه الحلــوة والمحلــول الملحــي الــذي يتــم رده لمي ــاه البحــر )خــالل مراحــل أو تأثيــرات( إلنتــاج المي ــر مي الســترداد الحــرارة لتبخي

البحــر.
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إدارة الشركة

يتكون مجلس اإلدارة من خمسة )5( أعضاء ممثلين على النحو التالي4: 

ثالثة )3( ممثلين عن التحالف5.   •

ممثل )1( للهيئة العامة لالستثمار.  •

ممثل )1( للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.   •

وينــص عقــد التأســيس والنظــام األساســي علــى انتخــاب كل عضــو مجلــس إدارة فــي الجمعيــة العموميــة العاديــة للمســاهمين 
أو تعييــن ممثليــن لهــم بنســبة مــا يملكــون لمــدة ثــالث ســنوات ويمكــن إعــادة انتخابــه عنــد انتهــاء تلــك المــدة. ولمجلــس اإلدارة 
صالحيــة تعييــن أو إعفــاء المديــر التنفيــذي للشــركة مــن خدماتــه فــي أي وقــت بشــرط وجــود النصــاب القانونــي الــذي يتكــون مــن 

ثالثــة )3( أعضــاء مجلــس إدارة. ويجتمــع مجلــس اإلدارة ســتة )6( مــرات فــي الســنة علــى األقــل وفقــًا للقوانيــن الســارية.

وتــم انتخــاب مجلــس اإلدارة مــن قبــل مســاهمي الشــركة لمــدة ثــالث )3( ســنوات فــي مايــو 2017. وبتاريــخ هــذا التقريــر فــإن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ممثليــن مــن قبــل األشــخاص التاليــة أســمائهم6:

السيد/ يوسف محمد الهاجري )رئيس مجلس اإلدارة(  .1

رئيس مجلس إدارة الشركة منذ يناير 2013.  •

الوكيل المساعد لشبكات نقل الكهرباء في وزارة الكهرباء والماء خالل الفترة من 2006 إلى 2007.  •

وكيل وزارة الكهرباء والماء من 2007 إلى 2009.   •

درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من الواليات المتحدة األمريكية في عام 1978.  •

شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من من جمهورية مصر العربية في عام 1970.  •

2.  السيد/ اليكس كاتون )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019.  •

يشــغل منصــب مديرعــام شــركة ســمت جلوبــل باولــر، وهــي شــركة تابعــة ومملوكــة بالكامــل لشــركة ســوموتومو وعاملــة   •
فــي مجــال تطويــر وإدارة مشــاريع محطــات الطاقــة والتبريــد والميــاه فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا ومنطقــة 

رابطــة الــدول المســتقلة. 

4 كما في تاريخ هذا التقرير.
5 الممثل بشركة الزور الشمالية القابضة.

المصدر: موقع الشركة االلكتروني.  6
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شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة انفــرا كــو - افريقيــا والتــي تعتبــر شــركة اســتثمارية لتطويــر مشــاريع الطاقــة   •
المتجــددة والبنيــة التحتيــة فــي القــارة. 

تقلــد مناصــب عــدة فــي شــركتي إنجــي وGlobaleq فــي منطقــة الشــرق األوســط و أفريقيــا ومنهــا منصــب رئيــس   •
والتواصــل. اإلســتراتيجيات 

بدأ خبرته الوظيفية بشركة  CDC Group Plc كمدير استثمار.  •

حاصل على شهادة محاسب معتمد.  •

شهادة البكالوريوس في تخصصات االقتصاد، المحاسبة واللغة الفرنسية من جامعة نيو كاسل - المملكة المتحدة.  •

ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )عضو مجلس اإلدارة(  .3

السيد/ كوينتين دي كرسونير )عضو مجلس اإلدارة(  .4

ممثل عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019.  •

رئيس قسم إدارة األصول في شركة إنجي – الكويت، المملكة العربية السعودية.  •

عضو مجلس إدارة – شركة إنجي للطاقة والمياه – الشرق األوسط.  •

تقلد منصب مدير عام شركة إنجي للخدمات – الكويت.  •

تقلد منصب كبير المدراء الماليين في الشركة.  •

لديه خبرة تزيد عن 12 عامًا في قطاع الطاقة في أوروبا والشرق األوسط.  •

شارك بشكل فعال في إدارة مرحلة التشييد المتعلقة بمشروع الشركة.  •

درجة الماجستير في إدارة األعمال - جامعة سولفاي - بروكسل.  •

بول فرين )عضو مجلس اإلدارة(  .5

ممثل عضو مجلس إدارة الشركة منذ نوفمبر2017.  •

الرئيس التنفيذي للشركة.  •

لديه خبرة تزيد عن 25 سنة في قطاع توليد الطاقة وإنتاج المياه وخبرة في تصميم وإدارة المشاريع وتطوير األعمال وتشغيلها.  •

شــغل وظائــف عــدة لــدى مكاتــب استشــارية ومقاولــي الهندســة والتوريــد والتشــييد ومصنعــي المعــدات فــي أوروبــا   •
والشــرق األوســط وآســيا.

 Az-Zour North Operations and شــغل منصــب مديــر عــام المحطــة لشــركة الــزور الشــمالية للتشــغيل والصيانــة  •
.Maintenance Company
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درجة الماجستير في الطاقة من جامعة هيروت وات في ادنبرا - المملكة المتحدة.  •

شهادة البكالوريوس في االنظمة الهندسية المتكاملة من جامعة مانشستر متروبوليتن - المملكة المتحدة.  •

اإلدارة التنفيذية للشركة7 

يحدد الجدول الوارد أدناه بعض المعلومات المتعلقة باإلدارة التنفيذية للشركة.

الوظيفةاالسم

المدير التنفيذيأندرو بول فرين

المدير المالي األولكريس بالم

بيان اإلجراءات القضائية بشأن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

علــى حســب علــم هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فإنــه منــذ تأســيس الشــركة لــم يتــم أي ممــا يلــي 
بخصــوص أي عضــو مجلــس إدارة أو عضــو مــن اإلدارة التنفيذيــة: 

صدور أي حكم أو إدانة في جرائم احتيال.  •

كونه عضو مجلس إدارة أو مدير أول في أي شركة في وقت أي إفالس أو تصفية قضائية لتلك الشركة.  •

ــة  ــات المهني ــك الجه ــة )بمــا فــي ذل ــة أو تنظيمي ــل أي ســلطات قانوني ــة مــن قب ــأي صــورة رســمية عامــة و/أو عقوب تجريمــه ب
المحــددة( أو تــم تجريــده مــن األهليــة مــن قبــل أي محكمــة بحيــث ال يجــوز لــه العمــل بصفــة عضــو مجلــس إدارة فــي أي شــركة 

ــام بشــؤون أي شــركة. أو التصــرف فــي إدارة أي شــركة أو القي

7 المصدر: المعلومات مستمدة من الموقع اإللكتروني للشركة.
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البيانات المالية للشركة

ــر البيانــات الماليــة المدققــة للســنوات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 و31 ديســمبر  تجــدون فــي )الملحــق أ( مــن هــذا التقري
2017 و31 ديســمبر 2016.

وصف المعامالت مع األطراف ذات الصلة

للشــركة عالقــة مــع أطــراف ذات صلــة تمثــل جهــات يمكــن لبعــض المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة ممارســة نفــوذ ملحــوظ 
عليهــا. وتضمــن الشــركة أن أســعار وشــروط هــذه المعامــالت هــي التــي يراهــا مجلــس اإلدارة مضاهيــة لتلــك األســعار والشــروط 

المبرمــة مــع األطــراف غيــر ذوي الصلــة.

ــخ،  ــك التاري ــة فــي ذل ــي األرصــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018 و31 ديســمبر 2017 والمعامــالت المنتهي ويحــدد الجــدول التال
ــة. ــر ذات الصل ــة المدققــة للشــركة والتقاري ــات المالي وذلــك علــى مــا ورد بالبيان

كما في/ للفترة المنتهية في

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

)د. ك.()د. ك.(

بيان الوضع المالي

35,218219,414المستحق من أطراف ذات صلة

4,898,2774,395,007مستحق ألطراف ذات صلة

بيان الربح أو الخسارة

14,242,23514,101,490تكاليف التشغيل

304,636302,340المصاريف العمومية واالدارية

المعلومات أعاله مستمدة من اإليضاح رقم 9 من البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
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رأس المال والقروض

يحدد الجدول التالي راس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2018:

31 ديسمبر 
2018

)د. ك.(

389,393,331إجمالي القروض

)45,853,198(ناقصًا: النقد والنقد المعادل

343,540,133صافي الدين

147,361,031إجمالي حقوق الملكية )باستثناء احتياطي التحوط(

490,901,164إجمالي رأس المال

المعلومات أعاله مستمدة من اإليضاح رقم 20 من البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

 

توزيع األرباح من جانب الشركة 

علــى حســب علــم هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لــم تعلــن الشــركة أو تدفــع أيــة توزيعــات أربــاح منــذ 
تأسيســها.

حققــت الشــركة أرباحــًا عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 قيمتهــا 12.1 مليــون دينــار كويتــي8. ووفقــًا للقانــون 
فــإن اإلعــالن عــن توزيــع األربــاح ذات الصلــة بــأي ســنة ماليــة يتــم بموجــب توصيــة مــن مجلــس اإلدارة فــي كل عــام إلــى الجمعيــة 
العموميــة الســنوية للشــركة وذلــك بنــاًء علــى قــرار أو موافقــة أغلبيــة المســاهمين الحاضريــن أو ممثلــي المســاهمين فــي 
الجمعيــة العموميــة الســنوية والتــي يجــب أن تنعقــد خــالل ثالثــة أشــهر فــي أعقــاب نهايــة الســنة الماليــة. ويتــم احتســاب حصــص 
األربــاح الســنوية وتوزيعهــا طبقــا لقانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 )وتعديالتــه( فــي دولــة الكويــت. ولكــن تحظــر اتفاقيــة 

المســاهمين توزيــع أيــة أربــاح لمســاهمي الشــركة قبــل االنتهــاء مــن عمليــة التوزيــع.

8 المصدر: البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2018.
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خطة التوزيع

بموجــب القوانيــن الســارية اكتتبــت هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص نيابــة عــن المواطنيــن الكويتييــن 
ــد  ــن عن ــن المؤهلي ــى المواطني ــع عل ــع أســهم التوزي ــزم بتوزي ــة( 50% مــن أســهم رأســمال الشــركة وتلت بنســبة )خمســين بالمئ

ــا. تشــغيل المشــروع كلًي

المواطنون المؤهلون

هــم المواطنيــن الكويتييــن الموجوديــن علــى قيــد الحيــاة والمســجلة أســمائهم فــي ســجالت الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة 
بتاريــخ 15 ســبتمبر 2019 )ويشــار إليهــم فيمــا بعــد بـ"المواطنيــن المؤهليــن"( والذيــن يعتبــرون مؤهليــن للمشــاركة فــي التوزيــع.

فترة التسوية

تبــدأ فتــرة التســوية يــوم 1 أكتوبــر 2019 الســاعة التاســعة صباحــًا وتظــل مفتوحــة حتــى يــوم 29 نوفمبــر الســاعة الحاديــة شــعرة 
وتســعة وخمســون دقيقــة مســاًء.

طلب المشاركة في األسهم

لــكل مواطــن مؤهــل الحــق فــي ســداد قيمــة عــدد 387 ســهم مــن أســهم الشــركة كحــد أدنــى مــن أســهم الشــركة )التــي تعتبــر 
جــزًء مــن أســهم التوزيــع( )ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ "الحــد األدنــى لألســهم المخصصــة"( بمبلــغ إجمالــي قــدره 38.7 دينــار كويتــي.

ويجــوز للمواطنيــن المؤهليــن - باإلضافــة إلــى الحــد األدنــى لألســهم - طلــب أســهم إضافيــة وفقــا للخيــارات المحــددة بالجــدول 
رقــم )2( )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "باألســهم اإلضافيــة" ويشــار إليهــا - مجتمعــًة مــع الحــد األدنــى لألســهم المخصصــة - 
ــد  ــح الح ــك يصب ــع( وبذل ــزًء مــن أســهم التوزي ــر ج ــي تعتب ــًا )الت ــدد 19,613 ســهمًا إضافي ــد أقصــى ع ــة"( بح بـ"األســهم المطلوب
األعلــى الممكــن المشــاركة فيــه 20,000 ســهم مــن األســهم المطلوبــة لــكل مواطــن. وفيمــا يلــي الخيــارات المتاحــة لطلــب أســهم 

التوزيــع لــكل مواطــن مؤهــل:
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جدول 2 الخيارات المتاحة لطلب أسهم التوزيع

القيمة المجمعة )دينار كويتي(عدد األسهم المطلوبةالمساهمون

38738.7الخيار األول )الحد األدنى لألسهم(

1,000100الخيار الثاني

3,000300الخيار الثالث

5,000500الخيار الرابع

10,0001,000الخيار الخامس

20,0002,000الخيار السادس

آلية التخصيص

ــم  ــى لألســهم المخصصــة. يت ــى الحــد األدن ــع عل ــة التوزي ــع حصــول كل مواطــن مؤهــل يشــارك فــي عملي ــة التوزي تضمــن عملي
تخصيــص طلبــات األســهم اإلضافيــة مــن باقــي أســهم التوزيــع بعــد تخصيــص جميــع األســهم التــي تمثــل الحــد األدنــى لألســهم 
المخصصــة. ويكــون عــدد األســهم اإلضافيــة المخصصــة لــكل مواطــن مؤهــل قــام بطلــب ودفــع قيمــة هــذه األســهم مبنــي علــى 
ــاره كل مواطــن  ــذي يخت ــب األســهم ال ــع )2( طل ــة التوزي ــن المشــاركين فــي عملي ــن المؤهلي ــة: )1( عــدد المواطني العوامــل التالي
مؤهــل مشــارك فــي عمليــة التوزيــع وفقــًا للخيــارات الموضحــة فــي الجــدول رقــم )2( أعــاله )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "األســهم 

المخصصــة"(.

وســتتبع آليــة تخصيــص األســهم المطلوبــة )ويشــار إليهــا بـــ "التخصيــص النهائــي"( ســلم تصاعــدي لضمــان عدالــة آليــة التوزيــع 
بحيــث تبــدأ بتخصيــص الطلبــات األصغــر كــي ال يكــون حجــم الطلــب عامــل يحــول دون تســلم كل مواطــن مؤهــل األســهم 

المطلوبــة مــن قبلــه، وفيمــا يلــي شــرح آلليــة التخصيــص وخطواتهــا:

يخصص الحد األدنى لألسهم المخصصة لكل مواطن مؤهل قام بسداد قيمتها )"الخطوة رقم 1"(.  .1

تخصــص باقــي أســهم التوزيــع )إن وجــدت( بعــد االنتهــاء مــن الخطــوة رقــم 1 علــى أســاس تناســبي لــكل المواطنيــن المؤهليــن   .2
ــار الثانــي والثالــث والرابــع والخامــس والســادس تصــل إلــى عــدد 613  ــاًء علــى الخي الــذي قدمــوا طلبــات ألســهم إضافيــة بن
ســهم إضافــي لــكل مواطــن مؤهــل )بحيــث تصبــح األســهم المخصصــة فــي هــذه الخطــوة عــدد 1,000 أســهم مطلوبــة لــكل 

مواطــن مؤهــل )بمــا فيهــا الحــد األدنــى لألســهم المخصصــة(( )"الخطــوة رقــم 2"(.

تخصــص باقــي أســهم التوزيــع )إن وجــدت( بعــد االنتهــاء مــن الخطــوة رقــم 2 علــى أســاس تناســبي لــكل المواطنيــن المؤهليــن الــذي   .3
قدمــوا طلبــات ألســهم إضافيــة بنــاء علــى الخيــار الثالــث والرابــع والخامــس والســادس تصــل إلــى عــدد 2,000 أســهم إضافيــة لــكل 
مواطــن مؤهــل )بحيــث تصبــح األســهم المخصصــة فــي هــذه الخطــوة عــدد 3,000 أســهم مطلوبــة لــكل مواطــن مؤهــل )بمــا فيهــا 

الحــد األدنــى لألســهم المخصصــة باإلضافــة إلــى األســهم اإلضافيــة المخصصــة وفقــًا للخطــوة رقــم 2(( )"الخطــوة رقــم 3"(.
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تخصــص باقــي أســهم التوزيــع )إن وجــدت( بعــد االنتهــاء مــن الخطــوة رقــم 3 علــى أســاس تناســبي لــكل المواطنيــن المؤهليــن   .4
الــذي قدمــوا طلبــات ألســهم إضافيــة بنــاًء علــى الخيــار الرابــع والخامــس والســادس تصــل إلــى عــدد 2,000 أســهم إضافيــة 
لــكل مواطــن مؤهــل )بحيــث تصبــح األســهم المخصصــة فــي هــذه الخطــوة عــدد 5,000 أســهم مطلوبــة لــكل مواطــن مؤهــل 
ــة المخصصــة وفقــًا للخطــوات رقــم 2 و3((  )بمــا فيهــا الحــد األدنــى لألســهم المخصصــة باإلضافــة إلــى األســهم اإلضافي

)"الخطــوة رقــم 4"(.

تخصــص باقــي أســهم التوزيــع )إن وجــدت( بعــد االنتهــاء مــن الخطــوة رقــم 4 علــى أســاس تناســبي لــكل المواطنيــن المؤهليــن   .5
ــكل  ــة ل ــى عــدد 5,000 أســهم إضافي ــار الخامــس والســادس تصــل إل ــى الخي ــاًء عل ــة بن ــات ألســهم إضافي ــذي قدمــوا طلب ال
مواطــن مؤهــل )بحيــث تصبــح األســهم المخصصــة فــي هــذه الخطــوة عــدد 10,000 أســهم مطلوبــة لــكل مواطــن مؤهــل 
)بمــا فيهــا الحــد األدنــى لألســهم المخصصــة باإلضافــة إلــى األســهم اإلضافيــة المخصصــة وفقــًا للخطــوات رقــم 2 و3 و4(( 

)"الخطــوة رقــم 5"(.

تخصــص باقــي أســهم التوزيــع )إن وجــدت( بعــد االنتهــاء مــن الخطــوة رقــم 5 علــى أســاس تناســبي لــكل المواطنيــن المؤهليــن   .6
الــذي قدمــوا طلبــات ألســهم إضافيــة بنــاء علــى الخيــار الســادس تصــل إلــى عــدد 10,000 أســهم إضافيــة لــكل مواطــن مؤهــل 
)بحيــث تصبــح األســهم المخصصــة فــي هــذه الخطــوة عــدد 20,000 أســهم مطلوبــة لــكل مواطــن مؤهــل )بمــا فيهــا الحــد األدنــى 

لألســهم المخصصــة باإلضافــة إلــى األســهم اإلضافيــة المخصصــة وفقــًا للخطــوات رقــم 2 و3 و4 و5(( )"الخطــوة رقــم 6"(.

طريقة التسوية

ــارة الموقــع اإللكترونــي  ــالل زيــــــ ــر اإلنترنـــــــت مــن خــــ ــوبة عــبــــ ــم المطلـــ ــداد قيمــة األسهــ يمكــن للمواطنيــن المؤهليــن ســــ
https://www.ipo.com.kw أو تحميــل تطبيــق IPO Kuwait مــن متجــر Apple أو Google Play للتطبيقــات باســتخدام 
بطاقــة الخصــم K-NET الصــادرة مــن البنــوك المشــاركة )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "عمليــة التســوية"(. وكذلــك يمكــن 
للمواطنيــن المؤهليــن القيــام بعمليــة التســوية مــن خــالل زيــارة أحــد األفــرع المختــارة للبنــوك المشــاركة. ويعــد هــذا المبلــغ غيــر 
قابــل لالســترداد أو الســحب بعــد ســداده. وفــي حــال حــدوث أي خطــأ أو عطــل فنــي خــالل عمليــة التســوية فإنــه يمكــن للمواطنيــن 

.support@ipo.com.kw :ــد الكترونــي الــى العنــوان االتــي المؤهليــن ارســال بري

وبعــد ســداد المواطنيــن المؤهليــن قيمــة األســهم المطلوبــة لــن تكــون هنــاك فرصــة لســحب المبالــغ المســددة مــن قبــل كل 
مواطــن مؤهــل. وســيتم االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي خــالل )5( أيــام عمــل مــن بعــد انتهــاء  فتــرة التســوية.

وســيتم رد فائــض المبالــغ التــي تشــكل الفــارق بيــن قيمــة األســهم المطلوبــة وقيمــة األســهم المخصصــة لــكل مواطــن مــن 
خــالل تحويلهــا للحســاب البنكــي الــذي تــم ســداد قيمــة التســوية بــه خــالل )5( خمســة أيــام عمــل بعــد االنتهــاء مــن عمليــة 

ــة التخصيــص أعــاله. ــع وآلي ــى خطــة التوزي ــاء عل ــع بن ــي ألســهم التوزي التخصيــص النهائ

السعر

تنــص القوانيــن الســارية علــى ســداد المواطنيــن المؤهليــن لقيمــة أســهم التوزيــع بــدون أي فوائــد أو رســوم أو أتعــاب أو أي زيــادة 
علــى قيمتهــا االســمية. وعليــه فإنــه ســيتم تســوية كل ســهم مــن أســهم التوزيــع نظيــر قيمــة تســاوي 100 فلــس.
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األسهم غير المخصصة

يســقط حــق المواطنيــن المؤهليــن - الذيــن لــم يقومــوا بســداد قيمــة الحــد األدنــى مــن األســهم المخصصــة لهــم خــالل فتــرة 
التســوية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ "األســهم غيــر المخصصــة"( فــي الحــق فــي المشــاركة فــي عمليــة التوزيــع.

وســوف تقــوم هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بالتصــرف فــي األســهم غيــر المخصصــة طبقــا ألحــكام 
القانــون رقــم 39 لســنة 2010 )وتعديالتــه(.

مصاريف التوزيع

ســوف تتحمــل هيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص جميــع الرســوم والمصاريــف ذات الصلــة بالتوزيــع وفقــًا 
للقوانين الســارية.

 عوامل المخاطر

ــواردة فــي هــذا  ــات ال ــع البيان ــع التحقــق مــن جمي ــن فــي ســداد قيمــة أســهم التوزي ــن الراغبي ــن المؤهلي ــى المواطني ــن عل يتعي
التقريــر بمــا فيهــا علــى وجــه الخصــوص عوامــل المخاطــر الــواردة أدنــاه قبــل القيــام بســداد قيمــة األســهم المخصصــة لهــم. علــى 
حســب علــم هيئــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وبعــد القيــام باالستفســارات المعقولــة فــإن العوامــل التاليــة تمثــل 
المخاطــر الرئيســية المرتبطــة بالمســاهمة فــي الشــركة ولكــن يقتضــي التنويــه أن هــذه المخاطــر الــواردة أدنــاه ليســت شــاملة 
ذلــك أن هنــاك ثمــة اعتبــارات أخــرى تخــص الشــركة قــد ال تكــون معلومــة فــي تاريــخ هــذا التقريــر لهيئــة مشــروعات الشــراكة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص والتــي قــد تؤثــر علــى أي اســتثمار فــي األســهم.

نبذة عامة 

ــر  ــه تغي ــر ارتفاعــًا أو انخفاضــًا وهــو مــا قــد ينتــج عن ــأي اســتثمار، إذ تكــون قيمــة األصــول عرضــة للتغي يقتــرن عنصــر المخاطــرة ب
ــع المخاطــر  ــرز المخاطــر المرتبطــة بأســهم التوزي ــادة أو النقصــان. وتعــد مــن أب ــد علــى االســتثمار بالزي ســعر أســهم التوزيــع والعائ
ــاه، ومــن ذلــك مــا قــد يحــدث مــن  ــة المي ــة وتحلي ــد الطاقــة الكهربائي التشــغيلية المتعلقــة بنشــاط الشــركة وأعمالهــا بشــأن تولي
ــة أو النفقــات الرأســمالية للشــركة  ــادة تكاليــف التشــغيل أو الصيان ظــروف مــن شــأنها الحــد مــن قــدرة الشــركة التشــغيلية أو زي
بســبب تغيــر عوامــل فنيــة أو قانونيــة أو تنظيميــة أو بيئيــة أو غيــر ذلــك مــن عوامــل طبيعيــة خارجــة عــن ســيطرة الشــركة أو كنتيجــة 
لتعطــل أو فشــل فــي أنظمــة الشــركة التشــغيلية باإلضافــة إلــى المخاطــر المتعلقــة بمــكان الشــركة الجغرافــي والتقلبــات السياســية 
واالقتصاديــة المتعلقــة بــه، إضافــة إلــى ذلــك، فهنــاك مخاطــر مرتبطــة بالتوزيــع إذ أن الشــركة لــم تــدرج بعــد فــي بورصــة الكويــت 
ــر للمســاهمين  ــه ســوف يوف ــوي فان ــد ســوق ثان ــد تواج ــه عن ــة أو ان ــوي لألســهم المحول ــد ســوق ثان ــد أي ضمــان بتواج وال يوج

الســيولة الســتثماراتهم، وقــد تكــون القيمــة الســوقية ألســهم الشــركة عرضــه للتقلــب.

 وفيما يلي قائمة ببعض المخاطر الخاصة والمتعلقة بالشركة - على سبيل المثال ال الحصر:

ــرة وكفــاءة ومســاهمي الشــركة  ــدار مــن قبــل فريــق ذو خب تاريــخ الشــركة التشــغيلي محــدود: علــى الرغــم مــن أن الشــركة ت  •
لديهــم القــدرة الفنيــة والمؤسســية والماليــة المتعلقــة فــي تشــغيل المشــروع فــإن تاريــخ الشــركة التشــغيلي محــدود حيــث أن 

تاريــخ اإلنجــاز )كمــا هــو معــرف أعــاله( تــم فــي 29 مــارس 2018. 
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توقــف عمــل المحطــة ألســباب تشــغيلية: علــى الرغــم مــن أن المشــغل9  لديــه عمــال أكفــاء وذوي خبــرة فــي تشــغيل محطــات   •
مشــابهة فإنــه مــن الممكــن أن يتوقــف عمــل المحطــة ألســباب تشــغيلية غيــر متوقعــة ممــا يؤثــر علــى أربــاح الشــركة. 

ــدم توافرهــا  ــة وع ــة والفني ــع المســتويات اإلداري ــى جمي ــة عل ــة مدرب ــى عمال ــة الماهــرة: إن الشــركة تعتمــد عل ــر العمال تواف  •
بالشــكل المطلــوب مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبًا علــى اســتمرارية أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي. 

زيــادة التكاليــف التشــغيلية: علــى الرغــم مــن أن أغلبيــة تكاليــف التشــغيل والصيانــة تــم التعاقــد عليهــا لمــدة 40 ســنة مــع   •
ــر معروفــة فــي  ــد الكلفــة التشــغيلية للمحطــة نتيجــة عوامــل خارجــة عــن إرادة المشــغل وغي المشــغل فمــن الممكــن أن تزي

الوقــت الحالــي.

قلــة اإلنتــاج: إنتــاج الشــركة مــن الكهربــاء والميــاه المحــالة قــد ينخفــض إلــى أقــل مــن المتوقــع نظــرًا لتأثيــر المنــاخ الشــديد أو   •
األحــداث الطبيعيــة األخــرى والتــي قــد يكــون لهــا أثــر وخيــم علــى عمــل الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا 

النقديــة.

عــدم تغطيــة البوالــص التأمينيــة قيمــة جميــع الخســائر: الشــركة ملزمــة - بموجــب االتفاقيــات الرئيســية التــي يقــوم عليهــا   •
ــر  ــة وغي ــع األضــرار والخســائر المحتمل ــر جمي ــي قــد ال تكفــي قيمــة لجب ــة الت ــة التأميني ــى مــن التغطي المشــروع – بحــد األدن

المحتملــة.

اعتمــاد الشــركة علــى وزارة الكهربــاء والمــاء وتعاملهــا مــع أجهــزة الدولــة: تعتمــد الشــركة علــى عميــل ومــورد واحــد وهــو وزارة   •
الكهربــاء والمــاء وأي تأثيــر جوهــري علــى وزارة الكهربــاء والمــاء أو تأخرهــا فــي ســداد مســتحقات الشــركة أو توفيرهــا للوقــود 
الــالزم قــد يضــر بالوضــع المالــي للشــركة هــذا باإلضافــة إلــى احتماليــة إنهــاء االتفاقيــات القائــم عليهــا المشــروع مــن قبــل 
ــاالت إخــالل الشــركة فــي  ــال ال الحصــر – ح ــى ســبيل المث ــي تتضمــن – عل ــا والت ــواردة فيه ــل لألســباب المحــدودة ال العمي

بعــض التزاماتهــا العقديــة الجوهريــة.

المخاطــر التشــريعية والرقابيــة: القوانيــن والتشــريعات البيئيــة حديثــة، غيــر مفصلــة وقابلــة للتطــور وللتغييــر ممــا قــد يؤثــر   •
ــة لضمــان التزامهــا.  ــي مــن خــالل تكبدهــا مصاريــف إضافي ــاح الشــركة وأعمالهــا ووضعهــا المال ــى أرب ســلبًا عل

ــر المناخــي والحريــق والطوفــان وتلــوث الهــواء أو  ــرات التغيي المخاطــر البيئيــة: ومنهــا - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - تأثي  •
ــة ملموســة. ــد الشــركة خســائر مادي ــى تكب ــؤدي إل ــة أو المــاء قــد ت الترب

المخاطــر التكنولوجيــة: قــد تخضــع الشــركة لتعطــل أو فشــل فــي أنظمــة تقنيــة المعلومــات الخاصــة بهــا ممــا قــد يؤثــر ســلبًا   •
علــى وضعهــا المالــي.

طبيعــة الســوق والمخاطــر المتعلقــة باالســتثمار باألســهم: يعتبــر الســوق الكويتــي مــن األســواق الناشــئة ممــا يقلــل احتماليــة   •
توافــر ســوق ثانــوي نشــط.

تأخــر إدراج الشــركة: مــن المقــرر فــي القانــون الكويتــي ضــرورة التــزام الشــركات المســاهمة العامــة بــاإلدراج والتأخــر فــي ذلــك قــد   •
يعــرض الشــركة المســاءلة الرقابيــة فضــاًل عــن عــدم توافــر الســيولة المتوقعــة مــن قبــل المشــاركين فــي عمليــة التوزيــع.

9 يعني شركة أيه زد ان للتشغيل والصيانة ذ.م.م. وهي شركة مملوكة بنسبة 50% لشركة انجاي ونسبة 50% لشركة سوموتومو.
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الملحق أ - البيانات المالية السنوية
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