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.  ك.م.الشركة الكويتية السورية القابضة شابداء الرأي بشأن القيمة العادلة لسهم 
2020سبتمبر 30كما في 

المحترمين.ك.م.الشركة الكويتية السورية القابضة ش/السادة

تحية طيبة وبعد،

فياكم.ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةلسهملةدالعاالقيمةبشأنالرأيإبداءبغرض2020ديسمبر20بتاريخوالُمَوقَعبينناالُمبرمالعقدإلىباإلشارة

نشرهعلىلالماأسواقهيئةمنالموافقةعلىالحصولتموالذي.الحوسنيسالمعبدهللاسالمالسيدمنالمقدمااللزامياالستحواذعرضمقابل،2020سبتمبر30

قيمةذويكونوأنبولكمقعلىويحوزبمتطلباتكميفيبأنآملينالتقييمتقريرَطيهنُرفقأنيسرناالُمستلمة،الُمستنداتضوءوفي.2020ديسمبر30بتاريخ

.الموقرةلشركتكممضافة

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

______________

برهان كمالي

وليةاإلستثمارات الد–نائب رئيس تنفيذي 
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المسؤوليةتنويه وتحديد 

الشركةإدارةقبلمن("الُمقيم"أو"بيالرزكويت»باسمبعدفيماإليهاالُمشار).(مقفلة)ك.م.شالماليلإلستثماربيالرزكويتشركةتعيينبموجبالتقييمإعدادتم

لسهمالعادلةالقيمةبشأنالرأيابداءبهدف"(العرضمحلالشركة"أو"السوريةالكويتية»أو"الشركة"باسمبعدفيماإليهاالُمشار).ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتية

منالُمسبقةالكتابيةةالموافقدونثالثطرفأيإلىجزئيا  أوُكليا  توزيعهفيالحقألحدوليسللغايةسريا  الماثلالتقريرويُعتبر.2020سبتمبر30فيكماالشركة

.بيالرزكويت

المعلوماتواكتمالدقة–ضمنيأوصريحبشكل–يؤكدونالومستشاريهاومحاميهاومحاسبيهاوموظفينهاووكالئهاومساهميهاومديريهاومسؤوليهابيالرزكويتإن

تجاهمسؤوليةيةأيتحملونالومستشاريهاومحاميهاومحاسبيهاوموظفينهاووكالئهاومساهميهاومديريهاومسؤوليهابيالرزكويتأنكما.الماثلبالتقريرذكرهاتمالتي

سهواتأوأخطاءأيأوالماثلالتقريرفيواردةمعلوماتأيةالحصر،وليسالمثالسبيلعلىفيها،بمامعلومات،بأيةمتعلقة  أوأساسعلىقائمة  أوعنناجمة  الشركة

.ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةقبلمنالتقريرهذاباستخدامتتعلقأوإلىتستندأوفيها
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المهمة

منوذلك.ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةفيحصتهبزيادة2020ديسمبر2بتاريخ"(العرضمقدم"بـبعدفيماإليهالمشار).الحوسنيعبدهللاسالمالسيدقام

.العرضمحلالشركةأسهمإجماليمن%51.83إلىملكيتهنسبةلتصلالعرضمحلالشركةأسهممن%28.42نسبتهماشراءخالل

يجب،"(الهيئة"بمصطلحبعدفيماإليهاالمشار)الكويتبدولةالمالأسواقلهيئةالتنفيذيةالالئحةمن(واالستحواذاالندماج)التاسعالكتابمن3-2-3رقمللمادةوفقا

عرضمستندقديمبتالتزامهعنباإلفصاحالفورعلىالقيام"(العرض"أوالعرضمستند"بعدفيماإليهالمشار)إلزامياستحواذعرضبتقديمالملتزمالشخصعلى

.العالقةذاتالمعلوماتجميعلديهتتوفرلملوحتىاالستحواذ

.ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةأسهمعلىاستحواذعرضبتقديمالتزامهعنباإلفصاح2020ديسمبر7بتاريخالعرضمقدمقامسبق،ماضوءفي

خاللالهيئةإلىياإللزاماالستحواذعرضمستندتقديمالعرضمقدمعلىيجبللهيئة،التنفيذيةالالئحةمن(واالستحواذاالندماج)التاسعالكتابمن5رقمللملحقوفقا

الموافقةمتوالذياإللزامياالستحواذمستندبإعدادالعرضمقدمقاموقد.اإللزامياالستحواذعرضبأحكامااللتزامعناإلفصاحتاريخمنيومتسعونأقصاهامدة

.الواحدللسهمكويتيفلس30بقيمةوذلك،2020ديسمبر30بتاريخالهيئةمنعليه

التقييمتاريخ

.2020سبتمبر30هوالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةتقييمتاريخ

الملخص التنفيذي
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العادلةالقيمةتقديرملخص

الملخص التنفيذي

دينار5,918,036يعادلما2020سبتمبر30فيكماالسوريةالكويتيةالشركةالملكيةحقوقمن%100لـالعادلةالقيمةبلغتالماثل،التقييمنتائجضوءوفيبرأينا،

.الواحدللسهمكويتيفلس3.63حوالييعادلماأيقائمسهم176,276,900عددعلىموزعةكويتي

كويتيفلس30يعادلما"السوريةالكويتية"العرضمحلللشركةالمتاحةاألسهمعلىلالستحواذ"الحوسنيسالمالسيد"العرضمقدمقبلمنالمقدمالعرضسعربلغ

.الماثلالتقييمتقريرحسبالواحدالسهمقيمةمنأقلوهوالواحد،للسهم
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"(العرضمحلالشركة)".ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةعنلمحة

عن الشركة محل العرض وُمقَدم العرضنُبذة 

النشاطات الرئيسية•

وادارتهابنوعيهاالشركاتهذهتأسيسفياالشتراكاواجنبيةاوكويتيةمحدودةمسؤوليةذاتشركاتفيحصصاواجنبيةاوكويتيةمساهمةشركاتاسهمتملك

مالرأسفيالقابضةكةالشرمشاركةنسبةتقلااليتعينالحاليةهذهوفيالغيرلدىوكفالتهااسهمافيهاالشركةتملكالتيالشركاتاقراضالغير،لدىوكفالتهاواقراضها

ذلكبتتعلقاخرىحقوقايةاوصناعيةرسوماوصناعيةتجاريةعالماتاواختراعبراءامنالصناعيةالملكيةحقوقتملكاالقل،على%20عنالمقترضةالشركة

استغاللنون،للقاوفقابهاالمسموحالحدودفينشاطهالمباشرةاالزمةوالعقاراتالمنقوالتتملكخارجها،اوالكويتداخلفيسواءواستغاللهااخرىلشركاتوتاجيرها

.متخصصةشركاتقبلمنتداروعقاريةماليةمحافظفياستثمارهاطريقعنالشركةلدىالمتوفرةالماليةالفوائض

دينار كويتي17,627,690 رأس المال• 2002يوليو 28 تاريخ التأسيس•

شركة مساهمة كويتية الكيان القانوني• 2008يونيو 2 تاريخ االدراج في السوق•

المساهمون•

:السوريةيتمثل المساهمون الرئيسيون في الكويتية

تاريخ النشر %النسبة  نوع اإلفصاح االسم الكامل

2020ديسمبر 3 51.83 مباشرغير ومباشر شركة السالم المحدودة، شركة ام القيوين)سالم عبدهللا الحوسني ومجموعته 

(لالستثمارات العامة

2017يناير 17 7.73 وغير مباشرمباشر ,لطاقةلالمشتركةالوطنيةالصناعاتشركة)القابضةالوطنيةالصناعاتمجموعة

الوطنيةلدرةاشركة,القابضةالعالميةالوطنيةالشركة,القابضةاالقتصاديةالشركة

الوطنيةاللؤلؤةشركة,الصناعيةللمشاريعالمشتركةالوطنيةالشركة,العقارية

(القابضة
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البنوك المستقبلة لالكتتاب

عن الشركة محل العرض وُمقَدم العرضنُبذة 

4.989 (مليون)القيمة السوقية 

0.501 فصلآخر -القيمة الدفترية  السعر إلى 

25.508 شهر12آخر -السعر إلى المبيعات 

0.010- شهر12آخر -ربحية السهم من دون البنود اإلستثنائية 

%3.91 سنوات5معدل –اإلقفال نسبة توزيعات األرباح النقدية السنوية إلى سعر 

0.043 شهر12أعلى سعر خالل 

0.022 شهر12أدنى سعر خالل 

2.487 (مليون)أشهر 3معدل حجم التداول خالل آخر 

(2020نوفمبر 19في )بورصة الكويت : المصدر

الكويتبورصةفيالسهمسعرأداء•
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العرضمقدمعنلمحة

عن الشركة محل العرض وُمقَدم العرضنُبذة 

.  السيد سالم عبدهللا سالم الحوسنيمستند عرض االستحواذ اإللزامي المقدم من : المصدر

بيروتجامعةمن1976عاماألعمالإدارةفيبكالوريوسعلىحاصل،1952مواليدمنالجنسيةإماراتيأعمالرجلهوالحوسنيسالمعبدهللاسالم/السيد

لخليجاشركةإدارةمجلسرئيسونائبالعامة،لإلستثماراتالقيوينأمشركةإدارةمجلسورئيسالمحدودة،السالمشركةإدارةمجلسرئيسوهو.العربية
.اإلنشائيةوالمواداالبيضاالسمنتلصناعةالخيمةرأسوشركةللتأمين،الشارقةشركةمنكلإدارةمجلسوعضوالطبية،للمشاريع
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التقييممنهجية

:هيرئيسيةثالثةفيعامبشكلالتقييمأساليبتتمثل

Incomeالدخلأسلوب1) Approach

Assetاألصولأسلوب2) Based Approach

Marketالسوقأسلوب3) Approach

:أدناهمبينهوكما2020سبتمبر30فيللشركةالملكيةلحقوقالعادلةالقيمةلتقديرمنهجياتأربعإتباعتموقد

آلية التقييم

Price)الدفتريةالقيمةإلىالسهمسعرمضاعفمنهجية to Book Value Method)القيمةإلىالسعرمضاعفاستخداميتمحيث:السوقأسلوبضمن

بهدفاألخرى،العواملمنوغيرهاوالقطاعالتشغيليوالنشاطالحجمفيالمقارنةالمدرجةللشركات2020ديسمبر17تاريخفيكما(P/BV)الدفترية

.التقييممحلالشركةلسهمالعادلالسعرالىالوصول

-أ

Price)النقديالتدفقإلىالسهمسعرمضاعفمنهجية to Cash Flow)النقديالتدفقإلىالسهمسعرمضاعفاستخداميتمحيث:السوقأسلوبضمن

(P/CF)لىاالوصولبهدفاألخرى،العواملمنوغيرهاوالقطاعالتشغيليوالنشاطالحجمفيالمقارنةالمدرجةللشركات2020ديسمبر17تاريخفيكما

.التقييممحلالشركةلسهمالعادلالسعر

-ب

Price)االيراداتالىالسهمسعرمضاعفمنهجية to Sales)االيراداتالىالسهمسعرمضاعفاستخداميتمحيث:السوقأسلوبضمن(P/S)تاريخفيكما

سهملالعادلالسعرالىالوصولبهدفاالخرى،العواملمنوغيرهاوالقطاعالتشغيليوالنشاطالحجمفيالمقارنةالمدرجةللشركات2020ديسمبر17

.التقييممحلالشركة

-ج

Adjusted)المعدلةاألصولقيمةصافيمنهجية Net Asset Value Method)مقِيَ إلىالشركةومطلوباتموجوداتتعديليتمحيث:األصولأسلوبضمن

.الشركةةملكيحقوقالفعليةالقيمةإلىالتوصلبهدفوالمطلوباتالموجوداتتلكطبيعةعلىبناء  أولهاالسوقيةالقيمعلىبناء  إماتقييمهاتم

-د
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آلية التقييم

التقييمنطاقحدود

.2020سبتمبر30فيماكالسوريةالكويتيةلسهمالعادلةالقيمةبشأنالرأيابداءفيالماثلالتقريرخاللمنبأدائهبيالرزكويتقامتالذيالرئيسيالعملنطاقيتمثل

:يليماالخصوصوجهعلىبيالرزكويتعملنطاقيشملولم

.مستقلينعقارينمقيمينتعين1)

.أخرىأطرافمعمفاوضاتأيةإدارةأوفيالمساعدة2)

.أخرىألطرافاإليضاحيةالعروضوتقيمأخرىأطرافأيةمنمقدمةاستفساراتأيعلىاإلجابة3)

.اتفاقياتأيةمسوداتصياغة4)

.لناالمتوفرةوالمعلوماتالمستنداتواكتمالدقةمدىمنالتحققأو(للجهالةالنافيالفحص)الواجبةالعنايةإجراءاتأوتدقيقأعمالبأيةالقيام5)

.الشركةإلىتقديمهبعدالتقاريرتحديث6)

.الواجبةالرقابيةبالعنايةتتعلقخدماتأوضريبيةأوقانونيةأوتجاريةأوفنيةخدماتأيةتقديم7)

.تتخذهاقراراتأيعنمسؤولةالشركةوتظلاستشارية،بصفةفقطتعملبيالرزكويتأنحيثالشركة،عنبالنيابةإداريةقراراتأياتخاذ8)

ممثليقبلمنهاتوفيريتمالتيالصلةذاتالمعلوماتمنوغيرهاالشركةممثليقبلمنالمعدةاإلداريةالحساباتأوالتاريخيةالماليةالبياناتصحةمنالتحقق9)

.للشركةالماليواألداءالعملياتنتائجوتعكسصحيحةأنهاوتعتبرإضافيتحققأيدونقبولهاسيتمحيثالشركة
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آلية التقييم

التقييمتقريرإعدادفيالمستخدمةللمعلوماتالرئيسيةالمصادر

:أدناهمبينهوكماأخرىومصادرالسوريةالكويتيةإدارةطرفمنعليهاالحصولتمالتيالرئيسيةالمعلوماتعلىالماثلالتقريرإعدادفيبيالرزكويتاعتماد

.2020سبتمبر30فيالمنتهيةللفترةالقابضةالسوريةالكويتيةللشركةالماليةالبيانات•

.2020مبرديسوالمؤرخالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةأسهمعلىلالستحواذالحوسنيعبدهللاسالمالسيدمنالمقَدماإللزامياالستحواذعرضمستند•

.المركزيالكويتوبنكالكويتوبورصةالسوريةالكويتيةمنلكلاإلكترونيالموقع•

Bloomberg)بروفيشنالبلومبيرغ• Professional).
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الرقابية لهيئة أسواق المالاللوائح 

العرضمقدمعلىالساريةالمالأسواقلهيئةالرقابيةاللوائح

.اإللزامياالتحواذتتناولوالتي2010لسنة7رقمالقانونمن74بالمادةالصلةذاتالتنفيذيةالالئحةمن(واالستحواذاالندماج)التاسعالكتابمن5-3المادة

مساهمةلشركةالمتداولةالماليــــةاألوراقمن%30علىتزيدملكيةعلىمباشرةغيرأومباشرةبصورةحصولهمن،يوما،ثالثينخاللالشخصيلزم"1.

.الالئحةهذهتحددهاالتيللضوابطووفقاللشروططبقاالمتبقيةالمتداولةاألسهملكافةبالشراءعرضبتقديميبادرأنمدرجة،

:التاليينالسعرينمنسعرألعلىنقدياعرضااإللزامياالستحواذبموجبالمقدمالعرضيكونأنيجب2.

وتحتسبزامي،اإللاالستحواذعرضعناإلفصاحلتاريخالسابقةالستةاألشهرخاللالعرضمحلللشركةالبورصةفياليوميللسعرالمرجحالمتوسطأ-

أو.السعرذلكالبورصة

اذاالستحوعرضعناإلفصاحلتاريخالسابقةالستةاألشهرخاللمعه،أومتحالفلهتابعشخصأيأوالعرضمقدمقبلمنمدفوعسعرأعلى-ب

".اإللزامي

:يليماعلىوتنصللهيئةالتنفيذيةالالئحةمن(واالستحواذاالندماج)التاسعالكتابمن10-3-3المادة

إلىباإلضافةاهمينللمسوتوصيتهرأيهيبينرداللهيئةيرفعبأنالعرض،مستنداستالمتاريخمنعملأيامسبعةوخاللالعرض،محلالشركةإدارةمجلسعلىيجب"

."الكتابهذامن(9-3-3)المادةفيالمتبعةلآلليةوفقاالعرضبشأنالشركةلمساهميتوصيتهينشروأناالستثمار،مستشاررأي

"(العرضمحلالشركة)".ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتيةالشركةعلىالساريةالمالأسواقلهيئةالرقابيةاللوائح
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خاص و سريصفحة 19

الشركة الكويتية السورية القابضةالرأي بشأن القيمة العادلة لسهم ابداء 

منهجية مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية

Bloombergلـوفقا  )0.62يعادلوالذيالمقارنةللشركاتP/BVالدفتريةالقيمةإلىالسعرمضاعفاستخدامتم Professional).

البيان

0.62 القيمة الدفتريةمضاعف السعر إلى

ك.د9,954,624 القيمة الدفترية

ك.د6,147,885 للشركةقيمة حقوق الملكية

34.9 فلس كويتي–ما يعادل للسهم الواحد 

يعادلما2020سبتمبر30فيكماالسوريةالكويتيةملكيةحقوقمن%100لـالعادلةالقيمةبلغتالدفترية،القيمةإلىالسعرمضاعفمنهجيةاستخداملنتائجوفقا  
.كويتيدينار6,147,885



خاص و سريصفحة 20

التدفقات النقدية منهجية مضاعف سعر السهم إلى 

Bloombergلـوفقا  )شهر12ألخر9.03يعادلوالذيالتشغيليةالنقديةالتدفقاتالىالسعرمضاعفاستخدامتم Professional).

البيان

9.03 (شهر12أخر )مضاعف السعر الى التفقات النقدية 

ك.د النقدية التشغيليةالتدفقاتمتوسط 632,092

ك.د5,710,878 للشركةقيمة حقوق الملكية

32.4 فلس كويتي–ما يعادل للسهم الواحد 

2020سبتمبر30فيكماالسوريةالكويتيةالشركةملكيةحقوقمن%100لـالعادلةالقيمةبلغتالنقدية،التدفقاتإلىالسهمسعرمضاعفمنهجيةاستخداملنتائجوفقا  
.كويتيدينار5,710,878يعادلما

الشركة الكويتية السورية القابضةالرأي بشأن القيمة العادلة لسهم ابداء 



خاص و سريصفحة 21

منهجية السعر الى اإليرادات

Bloombergلـوفقا  )شهر12آلخر10.92يعادلوالذياإليراداتالىالسعرمضاعفاستخدامتم Professional)

البيان

10.92 (شهر12آخر )مضاعف السعر الى االيرادات 

ك.د350,585 متوسط إجمالي االيرادات 

ك.د 3,829,466 للشركةقيمة حقوق الملكية

21.7 فلس كويتي–ما يعادل للسهم الواحد 

ما2020سبتمبر30فيكماالسوريةالكويتيةالشركةملكيةحقوقمن%100لـالعادلةالقيمةبلغتااليرادات،الىالسعرمضاعفمنهجيةاستخداملنتائجوفقا  

.كويتيدينار3,829,466يعادل

الشركة الكويتية السورية القابضةالرأي بشأن القيمة العادلة لسهم ابداء 



خاص و سريصفحة 22

منهجية صافي قيمة األصول المعدلة

المالحظات
المعدلةاألصولقيمةصافي

2020سبتمبر30فيكما

الدفتريةالقيمة

2020سبتمبر30فيكما
جميع األرقام بالدينار الكويتي

الموجودات

النقد واألرصدة لدى البنوك 567,172 567,172

76,427 76,427 أرصدة مدينة وموجودات أخرى

1 بغرض المتاجرةعقارات 4,078,218 3,670,396

2 استثمارات عقارية 8,122,601 6,498,081

3 2,311,946 استثمارات في أوراق مالية 2,719,937

ومعداتآالت  235,626 235,626

13,359,648 إجمالي الموجودات 15,799,981

المطلوبات

قرض ألجل 142,395 142,395

أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى 3,983,553 3,983,553

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 13,185 13,185

إجمالي المطلوبات 4,139,133 4,139,133

9,220,515 11,660,848
المعدلةصافي قيمة األصول 

7,983,915 9,945,624 مقيمة األصول لمساهمي الشركة األصافي

1,236,601 1,706,224 المسيطرةحقوق الجهات غير

0.0453 0.0565 فلس كويتي–ما يعادل للسهم الواحد 

ما2020سبتمبر30فيكماالسوريةالكويتيةالشركةملكيةحقوقمن%100لـالعادلةالقيمةبلغتالمعدلة،األصولقيمةصافيمنهجيةاستخداملنتائجوفقا  

.كويتيدينار7,983,915يعادل

الشركة الكويتية السورية القابضةالرأي بشأن القيمة العادلة لسهم ابداء 



خاص و سريصفحة 23

(تتمة)منهجية صافي قيمة األصول المعدلة 

التعديالت المالحظات البيان

من القيمة الدفترية لهذه % 10تم تقدير القيم العادلة للعقارات بغرض المتاجرة وذلك بخصم نسبة 

.األصول
1 عقارات بغرض المتاجرة

ضافة لمشروع البارك ريزيدانس في الجمهورية السورية، باإلمن القيمة الدفترية% 20خصم نسبة

خيص القيمة الدفترية ألرض في الجمهورية السورية لم يتم استخراج كافة الترا% 20الى خصم 

.الالزمة إلقامة مشروع سكني عليها وال يوجد حاليا خطة لتطوير المشروع

2 عقاريةاستثمارات 

ة مدرجة وغير االستثمارات في األوراق المالية في استثمارات في اسهم شركات كويتية وسوريتتمثل

من القيمة الدفترية من اإلستثمارات في األوراق % 15تم تقدير القيمة العادلة وذلك بخصم . مدرجة

.المالية

3 استثمارات في أوراق مالية

الشركة الكويتية السورية القابضةالرأي بشأن القيمة العادلة لسهم ابداء 



خاص و سريصفحة 24

خالصة تقدير القيمة العادلة

.(ك.د)القيمة الوزنية  الوزن النسبي (.ك.د)قيمة حقوق الملكية منهجية التقيم أسلوب التقيم

1,536,971 25% 6,147,885 ةإلى القيمة الدفتريمضاعف السعر أسلوب السوق

1,427,719 25% قديسعر السهم إلى التدفق النمضاعف 5,710,878 أسلوب السوق

957,366 25% 3,829,466 اإليراداتمضاعف السعر الى أسلوب السوق

1,995,979 25% 7,983,915 األصول المعدلةصافي قيمة أسلوب األصول

5,918,036 100% 2020سبتمبر 30كما في . ك.م.الكويتية السورية القابضة  شالقيمة العادلة لسهم الشركة

33.6 فلس كويتي–ما يعادل للسهم الواحد 

:منهالكلالمطابقةوالقيماألوزانمعالمستخدمةالتقييمأساليبنتائجأدناهالجدوليبين

يعادلما2020سبتمبر30فيكما.ك.م.شالقابضةالسوريةالكويتيةللشركةالملكيةحقوقمن%100لـالعادلةالقيمةبلغتالماثل،التقييمنتائجضوءوفيبرأينا،

.الواحدللسهمكويتيفلس33.6حوالييعادلماأيسهم176,276,900عددعلىموزعةكويتيدينار5,918,036

قيمةمنأقلوهوالواحد،للسهمكويتيفلس30.0يعادلما"السوريةالكويتية“العرضمحلالشركةأسهمعلىلالستحواذالعرضمقدمقبلمنالمقدمالعرضسعربلغ

.الماثلالتقييمحسبالواحدالسهم

الشركة الكويتية السورية القابضةالرأي بشأن القيمة العادلة لسهم ابداء 



الملخص التنفيذي. 1

نبذة عن الشركة محل العرض وُمقَدم العرض. 2

آلية التقييم. 3

اللوائح الرقابية لهيئة أسواق المال. 4

ابضةقابداء الرأي بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة الكويتية السورية ال. 5

األداء المالي التاريخي للشركة الكويتية السورية القابضة . 6

قائمة المصطلحات. 7



خاص و سريصفحة 26

المركز المالي التاريخيبيان -األداء المالي التاريخي للشركة الكويتية السورية القابضة

% 2020سبتمبر 30 % 2019ديسمبر 31 % 2018ديسمبر 31 % 2017ديسمبر 31 البيان

الموجودات

25.8% 4,078,218 12.7% 4,105,100 15.2% 4,117,906 17.0% عقارات بغرض المتاجرة 4,177,906

0.5% 76,427 0.5% 164,015 0.4% 115,604 10.6% أرصدة مدينة وموجودات أخرى 2,602,237

3.6% 567,172 2.2% 704,344 3.2% 879,159 10.3% النقد واألرصدة لدى البنوك 2,525,344

0.0% - 0.0% - 2.3% 612,146 3.8% لمن خالل بيان الدخاستثمارات مالية بالقيمة العادلة 923,127

1.5% 235,626 2.3% 760,070 0.0% - 0.0% - ممتلكات ومعدات

51.4% 8,122,601 69.9% 22,669,024 67.1% 18,165,848 44.7% استثمارات عقارية 10,972,572

17.2% 2,719,937 12.5% 4,043,919 11.7% 3,174,750 13.7% بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملماليةاستثمارات  3,352,820

اآلخر

100.0% 15,799,981 100.0% 32,446,472 100.0% 27,065,413 100.0% إجمالي الموجودات 24,554,006

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

0.4% 70,159 0.9% 291,489 0.0% - 0.0% - ألجلقرض

25.2% 3,983,553 11.8% 3,836,960 16.3% 4,399,349 0.4% دائنون تجاريون وأرصدة دائنة اخرى 107,477

0.5% 72,236 0.9% 302,362 0.0% - 0.0% - غير متداول –طويل األجل قرض

0.1% 13,185 0.0% 12,016 0.6% 154,950 0.5% مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 119,109

26.2% 4,139,133 13.7% 4,442,827 16.8% 4,554,299 0.9% إجمالي المطلوبات 226,586

حقوق الملكية

111.6% 17,627,690 54.3% 17,627,690 65.1% 17,627,690 71.8% رأس المال 17,627,690

0.9% 139,253 0.4% 139,253 0.5% 139,253 0.6% احتياطي اجباري 139,253

-38.2% (6,034,123) 4.8% 1,547,541 -1.2% (327,181) 0.0% - احتياطي ترجمة بيانات مالية بعمالت اجنبية

6.0% 953,350 7.0% 2,263,618 5.2% 1,397,675 6.5% احتياطي القيمة العادلة 1,593,647

-17.3% (2,731,546) -3.0% (972,891) -2.0% (551,477) 2.2% (خسائر متراكمة)أرباح مرحلة  550,916

63.0% 9,954,624 63.5% 20,605,211 67.6% 18,285,960 81.1% الملكية المتاحة لمساهمي الشرة األمإجمالي حقوق  19,911,506

10.8% 1,706,224 22.8% 7,398,434 15.6% 4,225,154 18.0% المسيطرةحقوق الجهات غير 4,415,914

73.8% 11,660,848 86.3% 28,003,645 83.2% 22,511,114 99.1% إجمالي حقوق الملكية 24,327,420

100.0% 15,799,981 100.0% 32,446,472 100.0% 27,065,413 100.0% إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 24,554,006

بيان المركز المالي التاريخي



خاص و سريصفحة 27

بيان الدخل التاريخي-للشركة الكويتية السورية القابضة األداء المالي التاريخي 

% 2020تسعة أشهر  % 2019 % 2018 % 2017 البيان

اإليرادات

88.8% 137,605 39.5% 215,020 64.7% 152,577 62.2% ايرادات عقاراتصافي 216,301

0.0% - 5.8% 31,466 27.7% 65,329 28.3% استثمارصافي ايرادات 98,352

0.0% - 53.3% 290,175 0.0% - 0.0% - تحويل عملة اجنبيةإيرادات

11.2% 17,342 1.4% 7,813 7.6% 17,847 9.6% ايرادات اخرى 33,225

100.0% 154,947 100.0% 544,474 100.0% 235,753 100.0% إجمالي اإليرادات 347,878

ألمصروفات

-74.7% (115,747) -41.6% (226,727) -115.5% (272,311) -87.5% (304,421) تكاليف موظفين

0.0% - -9.7% (52,642) 0.0% - -0.8% (2,928) متوقعةخسائر ائتمان

-129.8% (201,108) -114.3% (622,434) -129.9% (306,292) -32.3% (112,219) مصروفات عمومية وإدارية

0.0% - 0.0% - -131.7% (310,584) 0.0% - خسائر اقتناء شركات تابعة

-1688.2% (2,615,884) 0.0% - -29.3% (69,189) -5.7% (19,975) خسائر فروقات عمالت اجنبية

-1892.7% (2,932,739) -165.6% (901,803) -406.5% (958,376) -126.3% (439,543) إجمالي المصروفات

-1792.7% (2,777,792) -65.6% (357,329) -306.5% (722,623) -26.3% (91,665) الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

0.0% - 0.0% - 0.0% - -1.4% (4,780) حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

0.0% - 0.0% - 0.0% - -4.7% (16,428) ضريبة دعم العمالة الوطنية

0.0% - 0.0% - 0.0% - -1.7% (5,884) زكاة

0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

-1792.7% (2,777,792) -65.6% (357,329) -306.5% (722,623) -34.1% (118,757) ربح السنة

0.0% - 0.0% - 0.0% - 213.6% صافي الربح من االنشطة غير المستمرة 743,104

-1792.7% (2,777,792) -65.6% (357,329) -306.5% (722,623) 179.5% السنة( خسارة)صافي ربح  624,347

-1135.0% (1,758,655) -63.4% (345,017) -243.3% (573,562) 166.8% بمساهمي الشركة األمخاصة 580,360

-657.7% (1,019,137) -2.3% (12,312) -63.2% (149,061) 12.6% حقوق الجهات غير المسيطرة 43,987

بيان المركز المالي التاريخي
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خاص و سريصفحة 29

قائمة الُمصطلحات

المستند المصطلح

(  Hypothetical Willing and Able Buyer)المعادل للنقد يتم دفعه من قبل مشتري افتراضي راغب ومطلع المبلغ

بهدف تبادل حقوق ملكية شركة ( Hypothetical Willing and Able Seller)لصالح بائع افتراضي راغب ومطلع 

يث يكون الشراء وبح/في سوق مفتوح وغير مقيد وبدون إجبار أو ضغوط خارجية على الطرفين التخاذ قرار البيع

.الطرفان على علم ودراية  باحقائق ذات الصلة

القيمة العادلة

.2020سبتمبر 30السورية القابضة كما في دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق ملكية سهم الشركة الكويتية لتقييمتقرير تقدير القيمة العادلة أو تقرير ا

.كات المقارنةيتم احتساب هذا المضاعف عن طريق قسمة سعر السهم على القيمة الدفترية للسهم الواحد بالنسبة للشر P/BVمضاعف السعر الى القيمة الدفترية 

.ركات المقارنةيتم احتساب هذا المضاعف عن طريق قسمة سعر السهم على التدفق النقدي التشغيلي للسهم الواحد  للش  P/CFمضاعف السعر الى التدفقات النقدية

.يتم احتساب هذا المضاعف عن طريق قسمة سعر السهم على اإليرادات للسهم الواحد  للشركات المقارنة  P/Revenueمضاعف السعر الى االيرادات

ُمتاحة للشركة االستحواذ اإللزامي الُمقدم من السيد سالم عبدهللا سالم الحوسني لالستحواذ على األسهم المستند عرض

.2020ديسمبر 30الكويتية السورية والذي تم الموافقة عليه من هيئة أسواق المال بتاريخ 

أو مستند العرضعرض االستحواذ اإللزامي

.ك.م.شالسورية القابضة الشركة الكويتية الشركة محل العرض

سالم عبدهللا سالم الحوسني/السيد الشركة مقدم العرض

الكويتهيئة أسواق المال بدولة الهيئة


