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 سعر الطرح للسهم العادي: 740 فلس كويتي

إخطار للمستثمرين المحتملين

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.م
نشرة اكتتاب خاص للطرح الثانوي بنسبة حتى 30% من رأس مال

�طرح ثانوي خاص حتى 88,950,000 سهم� عادي

تمثل نشرة االكتتاب الخاص هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «نشرة االكتتاب» أو «النشرة») طرح� ثانوي� لالكتتاب الخاص �سهم عادية في شركة ميزان القابضة 
ش.م.ك.م (ويشار إليها فيما بعد بـ «ميزان» أو «الشركة»)، وهي إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوزيع ا�غذية والمشروبات والسلع االستهالكية سريعة الدوران 

وذلك من خالل شركاتها التابعة والشركة مؤسسة وقائمة في دولة الكويت.

تتألف ا�وراق المالية المطروحة من خالل هذه النشرة من اكتتاب ثانوي يصل إلى 88,950,000 سهم� عادي� (ويشار إليها فيما بعد بـ «ا�سهم») مطروحة للبيع 
الثانوي من قبل بعض مساهمي الشركة (ويشار إليهم فيما بعد بـ «المساهمين البائعين») إلى مستثمرين جدد محتملين (ويشار إليها فيما بعد بـ «عملية 

الطرح» أو «الطرح»). وتدار عملية الطرح ل¿سهم من قبل شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك (مقفلة) (ويشار إليها فيما بعد بـ «الوطني لالستثمار» أو «مدير 
االكتتاب»)، وهي إحدى الشركات التابعة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك (ويشار إليها فيما بعد بـ «بنك الكويت الوطني»).

تطرح ا�سهم بسعر اكتتاب بقيمة 740 فلس كويتي للسهم الواحد. ويبلغ إجمالي عوائد االكتتاب المتوقعة 65,823,000 مليون دينار كويتي. وسوف يحصل 
المساهمون البائعون على عوائد االكتتاب. وسيتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف المتعلقة بعملية الطرح. (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم 

الخاص بـ «مصادر واستخدامات العوائد» في صفحة رقم  16 من النشرة.

يتعين على المستثمرين المحتملين المهتمين بشراء ا�سهم (ويشار إليهم فيما بعد بـ «المستثمرين») استيفاء كافة بيانات طلب االكتتاب الملزم لهم وغير 
القابل لÈلغاء والتوقيع عليه والمتوفر لدى كل من مدير االكتتاب وبنك الكويت الوطني ش.م.ك بصفته وكيل البيع أو أي وكيل بيع آخر يتم تعيينه من وقت 
Ëخر، والذى يتضمن كذلك شروط وأحكام االكتتاب (ويشار إليه فيما بعد بـ «طلب االكتتاب»). ويجب تسليم كافة طلبات االكتتاب الموقعة والمكتملة بالبيانات 
باÎضافة إلى كافة الوثائق المطلوبة صحيحة وكاملة وسارية وكذلك استالم كامل مبلغ االكتتاب في حساب االكتتاب لدى شركة الوطني لالستثمار في موعد 

2015 (ويشار إليها فيما بعد بـ «تاريخ قفل باب االكتتاب») ويجوز لمدير االكتتاب إغالق االكتتاب في حالة تغطية  أقصاه الساعة 12:00 ظهرÐ بتاريخ 12 مايو
االكتتاب بالكامل قبل تاريخ قفل باب االكتتاب.

سوف تحدد شركة الوطني لالستثمار تخصيص ا�سهم وفق� لالكتتاب وذلك بالتشاور مع المساهمين البائعين والشركة. هذا ويحتفظ كل من شركة الوطني 
لالستثمار والمساهمون البائعون والشركة بالحق في رفض أي من الطلبات كلي� أو جزئي� وفق تقدير أي منهم دون إبداء أسباب و�ي سبب أي� كان ودون أي 

مسؤولية أي� كانت (سواًء مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو قانونية أو �ي سبب آخر)، كما أن لهم الحق في تخصيص ا�سهم وفق تقديرهم الكامل والمطلق دون 
أي التزام بتطبيق نظام تخصيص بالنسبة والتناسب أو أي قواعد تخصيص موحدة أي� كانت.

على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة. يرجى كذلك مراجعة القسم الخاص بـ «عوامل المخاطرة الرئيسية» الواردة في 
صفحة 82 إلى صفحة 87 من هذه النشرة لقراءة ودراسة عوامل المخاطرة المؤثرة التي يجب أن يدركها المستثمرون المحتملون قبل االكتتاب في ا�سهم.

ا�سهم المطروحة غير مدرجة أو متداولة في أي سوق من أسواق ا�وراق المالية في الوقت الحالي. وقد وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ميزان 
2015، تلقت شركة ميزان موافقة مبدئية  بتاريخ 24 أغسطس 2014 على إدراج الشركة وا�سهم للتداول في سوق الكويت ل¿وراق المالية. وبتاريخ 26 مارس

من هيئة أسواق المال بدولة الكويت على إدراج الشركة وا�سهم للتداول في السوق الرسمي لسوق الكويت ل¿وراق المالية مشروطة بنجاح إكمال الطرح الحالي 
الستيفاء الحد ا�دنى لعدد المساهمين الالزم لÈدراج واستيفاء باقي إجراءات اÎدراج والتداول. وتنوي الشركة تقليل الفترة الزمنية ما بين تاريخ اÎقفال لهذا الطرح 

وأول يوم تداول ل¿سهم. وستعمل الشركة على استكمال جميع متطلبات اÎدراج في أسرع وقت ممكن عقب االنتهاء من الطرح الثانوي خالل الربع الثاني من 
عام 2015، إال أنه ليس هناك ثمة ضمان لتحقيق ذلك. وفي هذه المرحلة، ال يوجد سوق عام ل¿سهم، وال يمكن تقديم تأكيد على وجود أو استمرار وجود سوق 

عام ل¿سهم أو سيولة ل¿سهم في حال أو عند اÎدراج في سوق الكويت ل¿وراق المالية في المستقبل. وقد وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على هذه النشرة 
والطرح الثانوي ل¿سهم بتاريخ 24 مارس 2015.

مدير االكتتاب

استثمار مستشار من مسبقة استشارة على بالحصول استثماري، قرار أي أو االكتتاب قرار اتخاذ وقبل النشرة، لهذه متلقي أي يقوم بأن االكتتاب ومدير البائعون المساهمون يوصي االكتتاب، نشرة مراجعة بغرض
.2011 بتاريخ 13 مارس الصادرة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 والئحته المال اسواق هيئة لقانون �طبق المال أسواق هيئة قبل من له �ومرخص ا�خرى المالية وا�وراق ا�سهم شراء حول المشورة تقديم في متخصص

تم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بدولة الكويت على هذه النشرة. تم إعداد هذه النشرة وفق� �حكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 13 مارس 2011. وقانون 
الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته بموجب القانون رقم 97 لسنة 2013 ويتحمل اعضاء مجلس اÎدارة الذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة تحت عنوان (اÎدارة)، مجتمعين ومنفردين، المسؤولية الكاملة 

عن دقة وصحة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة. كما يؤكدون على أنه، على حد علمهم وبعد القيام بكافة االستفسارات المعقولة، ليس هنالك ثمة حقائق أو معلومات أخرى قد يؤثر إغفالها على دقة أو صحة أي بيان 
أو إفادة وردت في هذه النشرة. كما ال تتحمل هيئة أسواق المال أي مسؤولية تتعلق بمحتويات هذه النشرة، وال تقدم أي إقرار بشأن دقتها أو تمامها، كما تخلي نفسها بشكل واضح وصريح من أي مسؤولية أي� كان نوعها 

بسبب اي خسارة يمكن أن تنشأ أو تحدث بسبب االعتماد على أي جزء من هذه النشرة.

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.م
تاريخ النشرة 26 مارس 2015
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تعتبر مجموعة ميزان من الشركات الرائدة 
في مجال تصنيع وتوزيع وتزويد ا�غذية 
والمشروبات ومنتجات وخدمات السلع 

االستهالكية سريعة الدوران في الكويت 
وبشكل متناٍم في منطقة الشرق ا�وسط، 

وتعمل على أسس التكامل العامودي.



ملخص عن مجموعة ميزان

+25,000
صنف 

 أكثر من

358
عالمة تجارية

%28.2
 نمو في إيرادات فترة

عام 2014

29
 مليون د.ك شركة تابعة

 إيرادات عام 2014
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182.5

دول





مقدمة عن الصفقة
ميزان شركة تعتبر ،�مدى 70 عام على عريق بتاريخ

ميزان» («مجموعة التابعة وشركاتها ش.م.ك.م القابضة
وفق أعمالها تمارس عائلية شركة «المجموعة»)، أو

الشركات كبرى إحدى أنها كما مؤسسية، ومبادئ أسس
وتجارة وتوزيع تصنيع مجال في العاملة ا�نشطة متعددة

حيث ا�وسط الشرق منطقة في والمشروبات ا�غذية
القطاعات من إيراداتها حجم الشركة 75% من تحقق

السنوات في الشركة شرعت المختلفة. وقد االستهالكية
إلى التحول مبادرات من مجموعة في الماضية ا�خيرة
لتصبح الشركة لتطوير المؤسسية النظم استخدام

تلك اشتملت حيث عالية، كفاءة ذات رائدة إقليمية شركة
على واالستحواذ تنظيمية، هيكلة إعادة على المبادرات
استثمارات إلى إضافة �عمالها، ومعززة مكملة أنشطة
للشركة والتكنولوجية التشغيلية التحتية البنية في

حوكمة وأنظمة إجراءات وتطوير التابعة، وشركاتها
التشغيلية المجموعة أنشطة توسع مع تتناسب صارمة

التي المبادرات تلك كافة الشركة والجغرافية. وأتمت
الثانوي الخاص الطرح هذا بنجاح. ويعد إليها تسعى

الخطوة بمثابة بالشركة المؤسسين المساهمين �سهم
الشركة تبذلها التي المؤسسية الجهود في التالية

المالية. ل¿وراق الكويت سوق في الشركة Îدراج الرامية

08

الصفقة
مقدمة عن الصفقة



يؤكد المساهمون البائعون والشركة، بعد أن طرحوا كافة االستفسارات المعقولة، 
أن هذه الوثيقة تحتوي على كافة المعلومات الجوهرية والقانونية فيما يتعلق بأعمال 

الشركة، وشركاتها التابعة، وا�سهم، والتي تعتبر عنصرÐ جوهري� ومؤثرÐ في سياق 
الطرح، وأن البيانات الواردة في هذه النشرة صحيحة ودقيقة وغير مضللة من كافة 

الجوانب الجوهرية والمؤثرة، كما أن اËراء والنوايا المعبر عنها في هذه النشرة قد طرحت 
بأمانة، وقد تم التوصل إليها بعد دراسة كافة الظروف الجوهرية والمؤثرة ذات الصلة؛ 

وأنها تعتمد على افتراضات معقولة وضعتها الشركة والمساهمون البائعون. باÎضافة 
إلى ذلك، ليس هناك حقائق جوهرية أخرى تم إغفالها في سياق هذا الطرح أو أي بيان 

ورد في هذه الوثيقة مضلًال من أي وجه جوهري أو مؤثر، وقد تم طرح كافة االستفسارات 
المعقولة من جانب الشركة للتأكد من تلك الحقائق الجوهرية وللتحقق من دقة كافة 

تلك المعلومات الجوهرية الواردة في هذه النشرة.

لم يخول أي شخص لتقديم أي معلومات أو أي تعهد غير وارد في هذه النشرة ويجب 
عدم االعتماد على أي معلومات أو تعهدات غير واردة في هذه النشرة أو اعتبار أنها قد 

تم اعتمادها أو إجازتها من قبل الشركة أو مستشاريها الماليين أو أي جهة تابعة أو 
ممثلة لها. كما أن تقديم هذه النشرة في أي وقت ال يعني أن المعلومات الواردة فيها 

صحيحة في أي وقت الحق لتاريخها. ويحظر أي نسخ أو توزيع لنشرة الطرح هذه، كلي� أو 
جزئي�، كما يحظر أي إفصاح عن محتوياتها أو استخدام أي معلومات واردة فيها �ي غرض 

بخالف دراسة االستثمار في ا�سهم المطروحة وفق� لهذه النشرة، ويستثنى من ذلك 
تلك المعلومات المتاحة للجمهور بشكل آخر. ويوافق كل مستثمر محتمل على ما سبق 

بقبوله تسلم نسخة من هذه النشرة.

قد قدمت هذه النشرة الستخدامها من قبل المستثمرين المحتملين فحسب ممن 
دعاهم المساهمون البائعون لدراسة االستثمار في ا�سهم. ويجب على المستثمرين 
المحتملين المهتمين بالطرح قراءة هذه النشرة كاملًة. كما يجب أن تقرأ هذه النشرة 

جنب� إلى جنب مع النظام ا�ساسي للشركة وتعديالته. ولم يقصد من هذه النشرة 
أن تكون الوثيقة الوحيدة التي يجب على المستثمرين المحتملين االعتماد عليها في 

التوصل إلى قرار استثماري؛ إذ يجب على المستثمرين المحتملين االعتماد على الفحص 
النافي للجهالة الذي يعدونه بأنفسهم للشركة ولشروط الطرح، بما في ذلك المخاطر 

التي يكتنفها هذا الطرح من أجل التوصل إلى قرار استثماري. وال يمثل أي جزء من هذه 
النشرة مشورة مالية أو ضريبية أو قانونية �ي مستثمر محتمل.

على الرغم مما سبق، فإن هذه النشرة ال تمثل، وال يجب أن تفّسر على أنها تمثل عرض� أو 
استقطاب� (كما يجب أال تستخدم لتلك ا�غراض) من قبل أي شخص في أي نظام قانوني 

ال يجيز مثل ذلك العرض أو االستقطاب، أو ال يكون فيه الشخص الذي يقدم له ذلك 
العرض أو االستقطاب مؤهًال للقيام باالكتتاب في ا�سهم أو تلقى هذه النشرة، أو إلى أي 

شخص يكون تقديم ذلك العرض أو االستقطاب له غير قانوني أو غير مصرح به.

ال تقدم شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م أو بنك الكويت الوطني ش.م.ك أو 
شركاتهما التابعة أو الزميلة أو مسؤوليهما أو مديروهما أو مساهموهما أو شركاؤهما 

أو وكالؤهما أو موظفوهما أو محاسبوهما أو محاموهما أو مستشاروهما أي تعهد أو 
ضمان، صريح� كان أو ضمني�، لدقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذه النشرة. كما 

تخلي شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م وبنك الكويت الوطني ش.م.ك وشركاتهما 
التابعة والزميلة ومسؤوليهما ومديروهما ومساهموهما وشركاؤهما ووكالؤهما 

وموظفوهما ومحاسبوهما ومحاموهما ومستشاروهما مسؤوليتهم أي� كانت عن أي 
معلومات أو على أساس أي معلومات أو ما يتعلق بأي معلومات بهذه النشرة، ويشمل 

ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي معلومات واردة في هذه النشرة، أو أخطاء أو إغفاالت 
فيها أو مستنتجة منها، أو بناًء على أو ما يتعلق باستخدام هذه النشرة من قبل 

المستثمرين المحتملين. وال تمثل هذه النشرة توصية لشراء ا�سهم أو االكتتاب فيها، 
كما أنه ال يعتمد على هذه النشرة أو على أي جزء منها بأي طريقة ما فيما يتعلق بأي 

عملية لشراء ا�سهم، كما أن هذه النشرة ال ولن تمثل أي شكل من أشكال االلتزام من 
جانب المساهمين البائعين بالمضي قدم� في الطرح.

تحتوي هذه النشرة على بيانات عن الصناعة والسوق تم الحصول عليها من أبحاث 
السوق، أو المعلومات المتاحة على الساحة العامة أو منشورات تتعلق بالقطاع أو 
بالصناعة، أو مصادر أخرى معتبرة بشكل عام. وعلى المستثمرين المحتملين أن 

يأخذوا في االعتبار أن المساهمين البائعين والشركة لم يتحققوا بشكل مستقل من 
المعلومات التي تم الحصول عليها من أبحاث السوق، أو من المعلومات المتاحة على 
 �الساحة العامة أو من منشورات القطاع أو الصناعة، وليس ثمة تعهد أو ضمان، صريح
كان أو ضمني�، بدقة أو كفاية أو اكتمال أي من تلك المعلومات المستخدمة في نشرة 

الطرح الماثلة من جانب أي منهم.

يتعين على المستثمرين المحتملين أن يستندوا في اتخاذ قرارهم االستثماري إلى 
الفحص النافي للجهالة الذي يجرونه بأنفسهم للشركة ولشروط هذا الطرح المقدم من 

خالل هذه النشرة، بما في ذلك المزايا والمخاطر التي ينطوي عليها هذا االكتتاب. كما

أنه لم تتم التوصية باالكتتاب في ا�سهم من قبل أي هيئة أو جهة تنظيمية كويتية. 
باÎضافة إلى ذلك، فإن الجهات السابقة لم تؤكد دقة أو تحدد كفاية هذه النشرة.

ينطوي االكتتاب في ا�سهم المطروحة على بعض المخاطر المرتفعة على النحو المبين 
في الجزء من هذه النشرة بعنوان «عوامل المخاطرة الرئيسية». وقد قدمت هذه النشرة 
Îتاحة معلومات فقط، وال يقصد منها، وال يجب أن تؤخذ، كأساس �ي قرار استثماري. كما 

يجب على المستثمرين المحتملين عدم تفسير محتويات هذه النشرة على أنها تمثل 
مشورة ضريبية أو استثمارية أو قانونية. وقبل االكتتاب في ا�سهم، يتعين على كل 
مستثمر محتمل أن يتشاور مع مستشاريه القانونيين والضريبيين ومستشاريه في 

ا�عمال واالستثمار لتحديد مالءمة ونتائج االستثمار في الشركة بالنسبة لذلك المستثمر 
المحتمل والتوصل إلى تقييم مستقل لذلك االستثمار.

تحتوي هذه النشرة على معلومات جوهرية تتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، وتعتمد 
على اËراء المعقولة Îدارة الشركة والتوقعات المبنية على بعض االفتراضات المتعلقة 

باالتجاهات العامة في اقتصاد الكويت والشرق ا�وسط، عالوة على عوامل أخرى.

عند استخدام الكلمات التالية («يتوقع» و «يرى» و «يتكهن» و «يقّدر» و «ينوي» و «قد» 
و «سوف» و «يحتمل» وغيرها من الكلمات أو العبارات ذات المعنى المماثل في هذه 

النشرة فيما يتعلق بالشركة وشركاتها التابعة) فإن المقصود منها اÎشارة إلى 
استشراف تلك الُجمل للمستقبل. كما تعكس تلك الجمل المخاطر والشكوك 

واالفتراضات الحالية المتعلقة ببعض العوامل التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر 
العوامل التنافسية، وا�وضاع اÎقتصادية العامة، وظروف السوق، وا�حداث التي تقع لمرة 

واحدة، وغير ذلك من العوامل ا�خرى المبينة بالوصف في هذه النشرة، وبخاصة في 
الجزء بعنوان «عوامل المخاطرة». وبناًء على الظروف المتغيرة وإمكانية تغير الظروف، 

فإنه إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك، أو إذا ثبتت عدم صحة أي 
افتراض أساسي، فإن النتائج الفعلية قد تتباين بدرجة جوهرية ومؤثرة عما ورد في هذه 
النشرة كنتائج متوقعة أو محتملة أو معتقدة أو متكهن بها أو تقديرية. وال تنوي شركة 

الوطني لالستثمار ش.م.ك.م أو المستثمرون البائعون أو الشركة وشركاتها التابعة 
تحديث أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة؛ بما في ذلك أي من البيانات التي 

تستشرف المستقبل.

الشركة هي شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ك.م) تأسست ومسجلة وفق� لقانون 
الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012 والئحتة التنفيذية وتعديالته بموجب القانون 
رقم 97 لسنة 2013. قد وافقت هيئة أسواق المال الكويتية بتاريخ 24 مارس 2015 
على توزيع نشرة الطرح الماثلة على أساس طرح خاص في الكويت وفق� لقانون هيئة 

أسواق المال رقم 7 لسنة 2012 وتعديالته، والئحته التنفيذية وتعديالتها.

قد يكون توزيع هذه النشرة وكذلك طرح وبيع ا�سهم محظورÐ بموجب القانون في 
بعض ا�نظمة القانونية. وعلى المستثمرين المحتملين أن يتعرفوا على المتطلبات 

القانونية والتبعات الضريبية في بالد جنسيتهم وإقامتهم ومحل أعمالهم فيما يتعلق 
بشراء أو تملك أو التصرف في ا�سهم، وكذلك أي قيود على الصرف ا�جنبي قد تكون 

وثيقة الصلة بتلك العمليات.

 Ðنتيجة للتعديالت الواردة على ا�رقام بهذه النشرة بتقريبها �قرب رقم صحيح صعود
أو نزوالً، فإن ا�رقام و/أو النسب المئوية الواردة في نشرة الطرح الماثلة قد ال تؤدي إلى 

المجموع الكلي.

 إشعار وإخالء
مسؤولية هام

يجب على كافة المستثمرين المحتملين مراجعة المعلومات المقدمة في هذه النشرة بعناية، وبخاصة الجزء 
المعنون «عوامل المخاطرة الرئيسية» المبين أدناه لالطالع على وصف لبعض المخاطر المرتبطة باالستثمار في 

الشركة (بما في ذلك مخاطر الخسارة الكاملة الستثمارهم). وإذا ساورتكم أي شكوك بشأن محتويات نشرة 
الطرح هذه، يتعين عليكم طلب مشورة مالية مهنية مستقلة. تذكروا أن كافة االستثمارات تنطوي على 

مستويات متباينة من المخاطر، وأن قيمة استثماركم قد تنخفض أو ترتفع.
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بيان المسؤولية

ا�شخاص المسؤولون عن نشرة االكتتاب

أعدت نشرة االكتتاب الماثلة من قبل:

عن مجلس إدارة الشركة:

يتحمل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة ميزان القابضة ش.م.ك.م والذين وردت أسماؤهم في هذه النشرة مسؤولية المعلومات الواردة في هذه النشرة. وعلى حد علم 
واعتقاد أعضاء مجلس اÎدارة الذين بذلوا العناية الواجبة في الحدود المعقولة وقاموا بإجراء فحص كامل وتفصيلي نافي للجهالة للتحقق من صحة المعلومات، وأن المعلومات 

الواردة في هذه النشرة تتفق مع الحقائق والواقع، كما أنها خالية من أي حذف أو سهو من الممكن أن يؤثر على أهمية واكتمال وفحوى هذه النشرة وأنها أعدت طبق� �حكام 
القانون.

العنوان ا�سم        المسمى الوظيفي          

التوقيع ا�سم        المسمى الوظيفي          

جاريت وولش

مناف يوسف

على عبدالرحمن الوزان

وليد خليل

الرئيس التنفيذي

المدير المالي

مدير تنفيذي - االستثمارات

مدير اÎدارة القانونية

العارضية 
 قطعة: 1

مبنى: 287
الكويت

خالد جاسم الوزان

محمد جاسم الوزان

رئيس مجلس اÎدارة

نائب رئيس مجلس اÎدارة - تنفيذي
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ملخص وشروط الطرح الخاص
الشركة

عنوان الشركة

الطرح

الغرض من الطرح

سعر الطرح

الحد ا�دنى لالكتتاب

مدة الطرح

رسوم الطرح

التخصيص

استخدام العوائد

التوزيعات

شركة ميزان القابضة ش.م.ك.م، شركة مساهمة تأسست ومسجلة في الكويت، ورقم 
سجلها التجاري 78031.

الشويخ منطقة في الرئيسي أعمالها ومقر مبنى 287 - الكويت، ،1 قطعة العارضية،
الوزان. جاسم أوالد شركة مبنى قطعة 1 أ، ،3 الصناعية

المساهمين قبل من بيعها يتم �عادي �حتى 88,950,000 سهم خاص ثانوي طرح
جدد. محتملين مستثمرين إلى بالشركة البائعين

تحويل شركة ميزان من شركة أعمال عائلية خاصة إلى شركة مساهمة عامة من خالل 
اكتتاب ا�سهم تمهيدÎ Ðدراج الشركة للتداول في سوق الكويت ل¿وراق المالية. كما أن 

عوائد االكتتاب ستؤول إلى المساهمين البائعين، وبذلك لجني عائد استثمارهم طويل 
ا�مد في الشركة إلى نقد.

فلس كويتي للسهم الواحد. سعر الطرح هو 740

14,800دينار كويتي للمكتتب الواحد. الحد ا�دنى لالكتتاب هو 20,000 سهم� أو بقيمة

 .2015 2015 وتنتهي الساعة 12 ظهرÐ بتاريخ 12 مايو تبدأ مدة االكتتاب بتاريخ 1 أبريل
ويجب استالم كافة طلبات االكتتاب الموقعة والوثائق الالزمة ومبلغ االكتتاب كامًال في 
ويجوز لمدير االكتتاب إغالق  .2015 بتاريخ 12 مايو Ðموعد أقصاه الساعة 12:00 ظهر

ويجوز لمدير االكتتاب تمديد  االكتتاب قبل هذا التاريخ في حال تغطية االكتتاب بالكامل.
فترة االكتتاب لمدة إضافية واحدة أو أكثر أو أقل على أال يتجاوز إجمالى مدة االكتتاب 

شهرين من تاريخ موافقة هيئة أسواق المال على إدارج الشركة بسوق الكويت ل¿وراق 
المالية أو إلغاء االكتتاب وفق تقديره.

يشمل سعر الطرح رسوم االكتتاب وتدفع من قبل المساهمين البائعين.

يحدد تخصيص ا�سهم وفق� لالكتتاب من قبل مدير االكتتاب بالتشاور مع المساهمين 
البائعين والشركة. هذا ويحتفظ كل من شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م 

والمساهمون البائعون والشركة بحق رفض طلبات االكتتاب كلي� أو جزئي� وفق تقدير كل 
منهم دون إبداء أسباب و�ي سبب ودون أي مسؤولية على أي منهم (سواًء مسؤولية 

عقدية أو تقصيرية أو قانونية أو �ي سبب أخر) وتخصيص ا�سهم بكاملها وفق تقديرهم 
المطلق دون أي التزام بتطبيق أي تخصيص بالنسبة والتناسب أو إتباع طريقة أو قواعد 

تخصيص موحدة أي� كانت.

سوف يحصل المساهمون البائعون على مبلغ إجمالي قدره 65,823,000 مليون دينار 
كويتي. وسيقوم الطرح على زيادة قاعدة مساهمي الشركة تمهيدÐ لÈدراج في سوق 
الكويت ل¿وراق المالية. وسيتحمل المساهمون البائعون المصاريف المتعلقة بعملية 

الطرح. ويمكن الرجوع إلى مزيد من التفاصيل في هذا الشأن إلى القسم الخاص الوارد في 
هذه النشرة تحت عنوان «مصادر واستخدامات العوائد».

يحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في أي تاريخ إعالن عن توزيعات 
أرباح إعتبارÐ من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 استالم المبالغ المستحقة 
على ا�سهم سواًء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة بعد عملية الطرح. هذا وال يمكن 

تقديم تأكيد توزيع أية أرباح أو توزيعات مستقبلية.
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اÎدراج

عوامل المخاطرة

ا�سهم

 حالة ا�سهم ومساواتها
بإصدارات جديدة

دفع مبلغ االكتتاب وتسليم
طلب االكتتاب 

 رأس مال وإجمالي ا�سهم
المصدرة للشركة

 
المصاريف المتعلقة بالطرح

 تاريخ موافقة الجمعية العمومية
 على اÎدراج في سوق الكويت

 ل¿وراق المالية

أعضاء مجلس إدارة الشركة

ا�سهم المطروحة غير مدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق مالية أو سوق آخر في 
الوقت الحالي. وقد وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة ميزان بتاريخ 24 
أغسطس 2014 على إدراج الشركة وا�سهم للتداول في سوق الكويت ل¿وراق المالية.

2015، تلقت شركة ميزان موافقة مبدئية من هيئة أسواق المال  وبتاريخ 26 مارس
بدولة الكويت على إدراج الشركة وا�سهم للتداول في السوق الرسمي لسوق 

الكويت ل¿وراق المالية مشروطة بنجاح إكمال الطرح الحالي الستيفاء الحد ا�دنى لعدد 
المساهمين الالزم لÈدراج واستيفاء باقي إجراءات اÎدراج والتداول. وتنوي الشركة تقليل 

الفترة الزمنية ما بين تاريخ اÎقفال لهذا الطرح وأول يوم تداول ل¿سهم. وستعكف 
الشركة على استكمال جميع متطلبات اÎدراج في أسرع وقت ممكن عقب اÎنتهاء من 

الطرح الثانوي خالل الربع الثاني من عام 2015، إال أنه ليس هناك ثمة ضمان لتحقيق 
ذلك. وفي هذه المرحلة، ال يوجد سوق عام ل¿سهم، وال يمكن تقديم تأكيد على وجود 
أو استمرار وجود سوق عام ل¿سهم أو سيولة ل¿سهم في حال أو عند اÎدراج في سوق 

الكويت ال¿وراق المالية في المستقبل.

يجب على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة 
قبل اتخاذ قرار االستثمار في ا�سهم، بما في ذلك العوامل الواردة بهذه النشرة تحت 

عنوان «عوامل المخاطرة الرئيسية».

88.950 مليون سهم� عادي� مصدرÐ ومدفوع� بالكامل معروضة للبيع من المساهمين 
البائعين وتمثل نسبة 30% من جميع ا�سهم المصدرة من الشركة.

جميع أسهم الشركة حالي� متساوية في الحقوق من كافة الجوانب، بما في ذلك 
توزيعات ا�رباح، والتوزيعات عند التصفية، وحقوق التصويت.

يتعين تسليم طلب اكتتاب كامل وموقع مع كافة الوثائق ا�خرى، كما يجب تحويل 
كامل مبلغ االكتتاب إلى حساب االكتتاب وتأكيده لشركة الوطني لالستثمار في موعد 

.2015 أقصاه الساعة 12:00 ظهرÐ بتاريخ 12 مايو

Ðمصدر �عادي �اسمي �على 296,500,000 سهم موزعة كويتي دينار 29.65 مليون
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وجميع ا�سهم مدفوعة بالكامل.

يتحمل المساهمون البائعون كافة التكاليف والمصروفات اÎجمالية لعملية الطرح 
وتشمل أتعاب مدير اÎصدار والمستشارين القانونيين، ورسوم هيئة أسواق المال، 

ورسوم الوساطة، ورسوم وكيل المقاصة، ورسوم الطباعة، وتكلفة المواد التسويقية 
وغير ذلك من التكاليف والمصروفات ذات الصلة.

24 أغسطس 2014

خالد جاسم محمد الوزان - رئيس مجلس اÎدارة 
محمد جاسم محمد الوزان - نائب رئيس مجلس اÎدارة - تنفيذي

معتصم جاسم محمد الوزان - عضو مجلس إدارة
عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب المرزوق - عضو مجلس إدارة

جمال عبدالحميد خالد المطوع - عضو مجلس إدارة
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يمنح كل سهم حامله المعني حق� متساوي� في الحضور والمشاركة في المناقشات 
والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، وكذلك في استالم توزيعات 

ا�رباح وعائدات التصفية.

حقوق التصويت



 ملخص نتائج البيانات المالية
المجمعة - 31 ديسمبر 2013

(مدققة)

رأس المال الحالي

 المستشار المالي ومدير االكتتاب

وكيل البيع

القانون الواجب

االختصاص القضائي

مدققو الحسابات

 المستشار القانوني لمدير
 االكتتاب

الموجودات: 154.7 مليون دينار كويتي
رأس المال: 19.8 مليون دينار كويتي

المطلوبات: 72.4 مليون دينار كويتي
إجمالي حقوق الملكية: 82.2 مليون دينار كويتي

كويتي دينار ا�م: 70.7 مليون الشركة بمساهمي الخاصة الملكية حقوق

لÈيضاح يرجى  كويتي بقيمة 29,650,000 دينار بالكامل مدفوع المال الرأس إن
مراجعة القسم الخاص بـ «هيكل رأس المال ومصادر التمويل» الواردة في صفحة 16.

 
شركة الوطني لالستثمار (ش.م.ك.م) 

بنك الكويت الوطنى ش.م.ك أو أي وكيل بيع آخر يتم تعيينه من وقت Ëخر.

القوانين واللوائح الكويتية.

محاكم دولة الكويت

السيد/ وليد العصيمي، إرنست ويونغ.

االكتتاب). لمدير القانوني المستشار (بصفته وشركاه مكتب (ASAR) - الرويح
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الصفقة
ملخص وشروط الطرح الخاص

 ملخص نتائج البيانات المالية
 المجمعة - 31 ديسمبر 2014

(مدققة)

الموجودات: 163.8 مليون دينار كويتي
كويتي دينار المال: 29.65 مليون رأس
كويتي دينار المطلوبات: 75.2 مليون

كويتي دينار الملكية: 88.7 مليون حقوق إجمالي
كويتي دينار ا�م: 86.5 مليون الشركة بمساهمي الخاصة الملكية حقوق
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الصفقة
مقدمة  عن الصفقة



 هيكل رأس المال
ومصادر التمويل

على 296,500,000  موزع كويتي بالكامل 29,650,000 دينار والمدفوع والمصدر به المصرح الحالي الشركة مال رأس يبلغ
للسهم (0.100 د.ك). اسمية 100 فلس بقيمة �عادي �سهم

الطرح.  هذا في المكتتبين إلى الحالية أسهمهم من �إلى 88,950,000 سهم يصل عدد بيع البائعون المساهمون يتوقع
يقرأ أن التمويلي. يجب الهيكل على اÎدراج وأثر ديسمبر 2014، 31 في كما للشركة التمويلي الهيكل التالي الجدول ويوضح

هذه). االكتتاب نشرة في (الواردة للشركة المالية البيانات مع التالي الجدول

الشركات سجل في التأشير من صورة كويتي. وتوجد بقيمة 29,650,000 دينار بالكامل مدفوع رأسمالها أن القابضة ميزان شركة تؤكد
.114 صفحة في

 االلتزامات التي تسري عليها فائدة

حسابات مكشوفة لدى البنوك

 قروض وسلف قصيرة ا�جل

 قروض وسلف طويلة ا�جل

 إجمالي االلتزامات التي تسري
عليها فائدة

رأس المال

االحتياطيات

أرباح محتفظ بها

 حقوق الملكية الخاصة لمساهمي
الشركة ا�م

إجمالي حقوق الملكية

 إجمالي هيكل التمويل

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2014 با�لف دينار كويتي 
بعد ا�دراج
(افتراضية)
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4,492

24,588

6,362

35,442

29,650

22,689

34,179

86,518

88,659

124,101

4,492

24,588

6,362

35,442

29,650

22,689

34,179

86,518

88,659

124,101



 مصادر
واستخدامات العوائد

سوف تجمع عملية الطرح هذه مبلغ إجمالي قدره 
65,823,000 مليون دينار كويتي تدفع إلى المساهمين 

البائعين. وسيقوم الطرح على زيادة قاعدة مساهمي 
الشركة تمهيدÐ لÈدراج في سوق الكويت ل¿وراق المالية. 

وسيتحمل المساهمون البائعون المصاريف المتعلقة 
بعملية الطرح هذه. 
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الصفقة
مصادر واستخدامات العوائد



ملخص عن «ميزان القابضة»
بدأت عمليات المجموعة في بداية ا�ربعينات، وتنفرد الشركة بمحفظتها من 
المنتجات المتنوعة التي تستحوذ على حصص ا�سد عبر مختلف القطاعات 

االستهالكية في السوق اÎقليمي.

عام 2014  إيرادات حقق 73% من

يعمل خط أعمال مجموعة شركة ميزان في مجال 
ا�غذية والمشروبات من خالل ثالثة قطاعات رئيسية 
هي تصنيع وتوزيع ا�غذية والمشروبات، التجهيزات 

الغذائية، والخدمات.

عام 2014  إيرادات حقق 27% من

يعمل خط أعمال مجموعة شركة ميزان في المجاالت 
ا�خرى بخالف ا�غذية من خالل قطاعين وهما: المنتجات 

المنزلية والصناعات.

مجال غير ا	غذية مجال ا	غذية

عدد ا�صناف
عدد الدول التي 25 ألف

تتواجد فيها 
الشركة

7
عدد الوجبات 
�المقدمة يومي

ميزان القابضة
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عن ميزان المجموعة
ملخص عن الشركة

100 ألف

%73%27



فئة التونة المعلبة
الكويت

فئة الجبنة البيضاء والزبدة، 
وتحتل المرتبة الثالثة في فئة 

ا�لبان وا�جبان
الكويت

فئة منتجات الديك الرومي، 
وتحتل المرتبة الثالثة في 

فئة اللحوم
الكويت

فئة مستلزمات التنظيف 
الكويت

فئة مشروبات الطاقة 
ا�مارات

فئة رقائق البطاطا
الكويت

فئة المياه المعلبة 
قطر

فئة ا�رز، ويتصدر قائمة 
الغذاء ا�ساسي 

الكويت

تجارية عالمة 358 من أكثر من محفظة
قيادية استهالكية

المؤشرات المالية

غير االستهالكية والمنتجات ا�غذية مجالي في رائد استهالكي من 358 منتج أكثر القابضة ميزان شركة وتوّزع تصّنع الغذائي، وغير الغذائي المجالين بكال
 Aqua) وأكوا جلف (Dana Water) دانه ومياه ،(Al Wazzan Canned Tuna) الوزان من التونة معلبات المعروفة التجارية العالمات هذه وتشمل ا�غذية،
في ستاربكس (Starbucks) المباعة ومنتجات ،(Khazan) خزان ولحوم ،(Kitco) وكتكو ،(Al Wazzan Rice) الوزان وأرز ،(Lurpak) لورباك وزبدة ،(Gulf

،(Tabasco) وتباسكو ،(Betty Crocker) كروكر وبيتي ،(Sara Lee) لي وساره ،(Green Giant) ا�خضر والعمالق ،(Pillsbury) بيري وبيلز التسوق، مراكز
الصيدالنية والمنتجات ،(Huggies) هجيز وحفاضات ،(Pif Paf) باف وبيف ،(Listerine) وليسترين ،(Dettol) ديتول ومنظفات ،(Kleenex) وكلينكس

وجافسكون ،(Misporin) ومسبورين ،(Olfen) وأولفن ،(Tylenol) وتايلنول ،(Zyrtec) وزيرتك ،(Neutrogena) ونيوتروجينا ،(Clearasil) كليراسيل مثل
وغيرها. ،(Gaviscon)

إجمالي الموجودات (بالمليون دك) 

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة

%8.2 14.4%معدل النمو السنوي المركب 20.0%معدل النمو السنوي المركب معدل النمو السنوي المركب

صافي ا�رباح (بالمليون دك) إجمالي اÎيرادات (بالمليون دك) 

18

عن ميزان المجموعة
ملخص عن الشركة

84.8

79.0

91.6

63.1

78.3

61.6

182.5

142.4 139.4

16.1

11.2

13.1



الفرصة االستثمارية
مميزات مجموعة ميزان

واحدة من أكبر شركات ا�غذية والمشروبات والسلع االستهالكية سريعة الدوران في الكويت، وبمحفظة منتجات 
متنامية تزيد عن 25,000 صنف.

العب رئيسي في الكويت وبنسبة إشغال تبلغ 21% من إجمالي مساحة العرض (الرفوف) في أسواق الجمعيات 
التعاونية وا�سواق المركزية ضمن القطاعات التي تعمل بها الشركة من المواد الغذائية والمشروبات، والسلع 

االستهالكية سريعة الدوران. 

 تتمتع المجموعة بهيكل تنظيمي جيد في منطقة الخليج العربي كما تتوسع  المجموعة من خالل عمليات االستحواذ 
التي تقوم بها. 

فرصة للمستثمرين لالستثمار في شركة تعمل في مجاالت مختلفة في قطاعات ا�غذية والمشروبات والسلع 
االستهالكية سريعة الدوران، وهو قطاع متنامي في الكويت، مع تمتع الشركة بحضور فعال ومتزايد في منطقة 

الخليج العربي.

تغطية شريحة كبيرة من القطاعات االستهالكية ا�ساسية، ومدعومة بعالقات متينة وطويلة ا�مد مع شركات عالمية 
ومنها على سبيل المثال وليس الحصر جونسون آند جونسون، وعليان كيمبرلي كالرك، وريكيت بينكيسر، وجنرال 

ميلز، وساره لي، والعديد من العالمات التجارية الرائدة ا�خرى.

تتمتع الشركة بعالقات راسخة مع أسواق استهالكية وجمعيات تعاونية وأسواق التجزئة، امتدت لعقود من الزمن.

محفظة متميزة مكونة من أكثر من 358 عالمة تجارية استهالكية عالية الطلب منها كتكو وريد بل (اÎمارات) وخزان 
والوزان ومياه أكوا جلف وجونسون آند جونسون ولورباك وكلينكس.

تكامل أعمال الشركة تكامًال عامودي� من خالل عمليات أعمال تكميلية تشمل التعبئة والتغليف وخدمات التجهيزات 
الغذائية وخدمات العقود والدعم اللوجستية.

 مميزات سوق ا�غذية والمشروبات
والسلع االستهالكية سريعة الدوران

أعلى نسبة نمو لمتوسط   دخل الفرد في دول الخليج بلغت 9.1% (معدل نمو سنوي مركب) منذ عام 2004، وهي 
ا�على في العالم. 

ارتفع عدد سكان منطقة الخليج العربي بنسبة 3.8% (معدل نمو سنوي مركب) منذ عام 2006، وهو معدل يفوق 
معدل النمو العالمي بثالثة أضعاف.

ومن المتوقع أن يستمر نمو االستهالك الغذائي للفرد في منطقة الخليج العربي بمعدل 3.1% خالل السنوات الثالث 
القادمة، مدفوعة بالنمو السكاني والدخل المنزلي.
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الصفقة
الفرصة االستثمارية





نبذة عن المجموعة



تعد شركة ميزان القابضة ش.م.ك.(مقفلة) وشركاتها 
التابعة والزميلة («مجموعة ميزان» أو «المجموعة») إحدى 
أكبر المجموعات العاملة في قطاع ا�غذية والمشروبات 

والسلع االستهالكية سريعة الدوران في الشرق ا�وسط. 
كما لها تاريخ عريق يمتد �كثر من سبعين عامً�، وتقوم من 

خالل شركاتها التابعة بتصنيع وتوزيع مجموعة أكثر من 
25,000 صنف في قطاعي السلع االستهالكية والخدمات 

ذات الصلة. وتمتد عمليات مجموعة ميزان في أسواق 
منطقة الخليج وغيرها من ا�سواق ا�خرى المختارة من 

خالل 29 شركة تشغيلية متكاملة تكامًال عامودي�. وقد 
حققت العالمات التجارية التي تصّنعها المجموعة منذ فترة 

طويلة، ومنها الوزان وكتكو وخزان، عالوة على العالمات 
 ،�التجارية التي حصلت الشركة على وكالتها، انتشارÐ فائق

كما حازت على رضاء العمالء، وتمكنت من االنتشار على 
صعيد واسع في ا�سواق التي تعمل فيها المجموعة.
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نبذة عن المجموعة
ملخص عن المجموعة



تاريخ مجموعة ميزان

1940

1960

بدأ تاريخ المجموعة في ا�ربعينيات من القرن 
الماضي عندما اقتنص رائد ا�عمال الشاب 

الكويتي المرحوم / جاسم محمد علي الوزان 
الفرصة واستثمر في أول نشاط تجاري له 

يتمثل في متجر صغير في مدينة الكويت. وقد 
تخصص المتجر في بيع المستلزمات المنزلية 

ا�ساسية، باÎضافة إلى المنتجات الغذائية 
المحفوظة والمعلبة. بعد ذلك، بدأ المرحوم / 

جاسم الوزان في تطوير العالقات من خالل 
صفقات تجارية حصرية مع بعض المصنعين 

ا�جانب منهم علي سبيل المثال وليس الحصر 
كلير غي Claire Ghee، وبيلز بيري فالور

 Bairds وبيردس فينجر ،Pillsbury Flour
 Crystal وكريستال هوت سوسز Vinegar

Hot Sauces إضافة إلى عدد من المواد 
االستهالكية ا�خرى. ومنذ ذلك الزمن وحتى 

هذا اليوم، ما زالت هذه العالمات التجارية تمثل 
منتجات أساسية بين ا�سر في الشرق ا�وسط، 

فضًال عن ارتباطها باسم عائلة الوزان.

وأكمل المرحوم / جاسم الوزان أعماله ودخل مجال 
تصنيع ا�غذية. ففي الستينيات من القرن الماضي، 
بنى أول مصنع لحوم في دول الخليج العربي، وهو 

عبارة عن خط من ماكينات لفرم اللحوم وخلطها 
وحزمها Îنتاج لحوم حالل للبيع، والتي فيما بعد 

اشتهرت بالعالمة التجارية، خزان. كما استثمر الوزان 
في أحد أوائل مصانع رقائق البطاطا في المنطقة 

وطرح منتج «كتكو» الذي ظل أحد أبرز  العالمات 
التجارية المرتبطة بصناعة رقائق البطاطا  في 

المنطقة. 

وكجزء من استراتيجية عمل منظمة لتوسيع نطاق 
مجاالت التشغيل ومحفظة المنتجات، عمل  المرحوم/ 

جاسم الوزان بعد ذلك على تنمية عملياته وتجارته 
كجزء من استراتيجية تطوير أعماله المستدامة، 

وهي استراتيجية متأصلة منذ ذلك الوقت في نموذج 
أعمال مجموعة ميزان. وقد انجذب موردون عالميون 

معروفون لمجموعة ميزان لما أصبحت عليه من 
نموذج أعمال ناجح وقائم، بما في ذلك جونسون آند 

جونسون، وكميبرلي كالرك، وريكيت بينكينسر، 
وهم ثالثة من أكبر شركاء ميزان ومن أكبر الشركات 

المعترف بهم دولي� حتى اليوم.

في البدايات

إطالق قطاع إنتاج 
ا�غذية
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1980

2000

وفي عام 2009، قام ورثة وأسرة المرحوم / جاسم 
الوزان، وهم في جيلهم الثالث اËن، بتعيين إدارة عليا 

تتمتع بخبرة عالمية في ذات مجال ا�عمال لضمان 
استمرار اÎرث، وتطوير وتنمية مجموعة الشركات 

وتحويلها نحو النظام المؤسسي. وقد كان التكليف 
الذي أسند إلى اÎدارة الجديدة يتمثل في رفع الكفاءة 
التشغيلية لمختلف ممتلكات مجموعة شركة ميزان، 

وتبني نظام حوكمة فعال للشركات على مستوى 
الشركة القابضة وعلى مستوى الشركات التابعة، 

وزيادة الربحية وطرح استراتيجية فورية للنمو لترسيخ 
المكانة الرائدة لمجموعة ميزان في قطاع التصنيع 

واÎتجار وتوزيع السلع االستهالكية في المنطقة. 
واشتملت المبادرات ا�خرى على تحديث وتعزيز البنية 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتي من ضمنها 
استخدام منتج تطبيقات ا�نظمة (SAP) لتدقيق 

العمليات الداخلية وضمان أمن وسالمة البيانات.

واليوم تستمر مجموعة ميزان في التزامها بمباشرة 
أعمالها الرئيسية في مجاالت ا�غذية وغيرها ذات 

الصلة ومرتكزة عليها. حيث أتاحت المحافظة على 
التركيز في عمل رئيسي بتكامل عامودي فعال 

لمجموعة ميزان تعزيز هوامش الربح وتعظيم 
الكفاءات وبناء حجم أعمال يمنح المجموعة ميزة 

إضافية مقارنًة بمنافسيها ونظيراتها من الشركات 
ا�خرى العاملة في ذات المجال.

استمرار النجاح

وبناًء على إرث عظيم بناه المرحوم / جاسم الوزان، 
شهدت الثمانينات من القرن الماضي دخول الجيل 

الثاني من عائلة الوزان في أعمال المجموعة. وقد 
تبنى فريق العمل الجديد نفس ا�سس التي 
اتبعها والدهم وهي: معرفة السوق، ودراسة 

سلوك المستهلك، وتقديم منتجات عالية الجودة، 
وتطوير عمليات التشغيل باستمرار، والحفاظ على 

شراكات فعالة.

وقد عمل الجيل الثاني من عائلة الوزان على توسيع 
 Ðكبير Ðنطاق التجارة لمجموعة ميزان، وحقق نمو

لقائمة المنتجات وذلك ضمن نموذج متكامل تكامًال 
عامودي� لمختلف قطاعات الشركة ضمن سلسلة 

قيم مضافة للسلع االستهالكية التي تشتمل على 
تصنيع وتوزيع ا�غذية والمشروبات، وكذلك اÎتجار 
والتوزيع لمجموعة من السلع االستهالكية سريعة 

الدوران، والتجهيزات الغذائية والخدمات. كما تضم 
مجموعة ميزان قطاع� �عمال الخدمات الصناعية 
.�التي تمثل جزءÐ من نموذجها المتكامل عامودي

التوّسع إلى نموذج 
التكامل العمودي
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توزع وتبيع أعمال مجموعة ميزان أكثر من 25,000 صنف من ا�غذية والمشروبات والسلع االستهالكية سريعة الدوران 
�كثر من 358 عالمة تجارية، كما أنها تستحوذ على نحو 21% من ا�رفف في الجمعيات التعاونية في الكويت في 
القطاعات التي تعمل بها مجموعة ميزان. ويبين الرسم في الصفحة التالية ملخص� للعالمات التجارية تحت مظلة 

مجموعة ميزان.

 مجموعة ميزان اليوم

لم يستطع العديد من اللذين امتازوا بالريادة أن يحققوا ما 
وصلت إليه مجموعة ميزان حتى اليوم، سواء في الكويت 
أو في منطقة الخليج العربي. فقد حققت مجموعة ميزان 

نموÐ في اÎيرادات حيث دفعت نحو االنتشار الواسع والتنوع 
المدروس في المتاجر وذلك خالل فترة الخمسينيات من 
القرن الماضي، وقد عملت على إدخال خيارات ومنتجات 

مختلفة في وقت كانت تفتقر فيه تلك ا�سواق إلى ذلك. 
ومع ارتفاع ثراء وقدرة العمالء الشرائية مع مرور الزمن، 

حققت منتجات وخدمات مجموعة ميزان نموÐ متوازي� مما 
أدى إلى وصول أعمال المجموعة إلى حجم كبير. ما زالت 

تلك العمليات قائمة على خدمة وتغطية االحتياجات 
ا�ساسية الحديثة للمستهلك المتزايدة في الطلب. 
 Stock) 25,000 صنف واليوم، ومن خالل أكثر من

Keeping Unit)، تتمتع مجموعة ميزان بقدرة انتشارية 
فريدة تمكنها من الوصول إلى المستهلكين من خالل 
عدد كبير من المنتجات التى ال غنى عنها والتى يكاد ال 

يخلو أي منزل منها، ولشريحة واسعة من المستهلكين.

تضم مجموعة 
ميزان 29 شركة 
تابعة، وتنقسم 
أعمال المجموعة 

إلى قسمين: خط 
«ا�غذية» وخط 

«القطاعات ا�خرى»

 العالمات التجارية واالنتشار في
 الجمعيات التعاونية في الكويت

نظام خاص �سلوب التكامل العامودي

ُبنيت مجموعة ميزان على هيكل عامودي متكامل فريد يمّكن المجموعة من االبتكار، واالرتقاء، وخلق وتفعيل التعاون 
العامودي. ونقاط القوة المذكورة تميز مجموعة ميزان وتشكلها فيما أصبحت عليه اليوم، كما أنها تمثل المحركات 

الرئيسية الستقرار ونمو أعمال المجموعة، وهي أحد العوامل الوقائية التي تحمي الشركة في أوقات ا�زمات االقتصادية. 
وقد كان هذا الهيكل المذكور نتاج جهود أكثر من 40 عامً�، اشتملت على إنشاء وإدارة ونمو الشركات التابعة التي 

تشكل هذا التكامل بصورة مباشرة مع الشركة ا�م. ونتيجة لذلك، تشترك الشركات التابعة في خلق قيمة أعمال 
مجموعة ميزان، كما أنها متكاملة مع بعضها البعض بشكل مميز من الناحية التشغيلية. وقد تبنت مجموعة ميزان 

مؤخرÐ استراتيجية االستحواذ لتعزيز تكاملها وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة.
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خدمات توريد وتصنيع 
المنتجات

تصنيع علب 
بيع بالجملة توزيع المنتجاتالمنتجات

والتجزئة



أكثر من 358 عالمة تجارية قيادية

�النمو إقليمي

ازدياد تنوع مصادر إيرادات مجموعة 
  :�ميزان جغرافي

الكويت الكويتالدول ا�خرى الدول ا�خرى

26

نبذة عن المجموعة
المجموعة اليوم

TM

®





 وصف عن شركة ميزان القابضة
وشركاتها التابعة



عام
2014

133.2

 مجال ا�غذية

تتمثل أعمال مجموعة ميزان في مجال ا�غذية والمشروبات، 
والذي حقق 73% من إيرادات المجموعة في عام 2014، 

ا�غذية وتوزيع تصنيع من خالل ثالثة قطاعات رئيسية هي:
ا�غذية وخدمات الغذائية، والتجهيزات والمشروبات،

التعاقدية. 

وينتج قطاع التصنيع بالمجموعة رقائق البطاطا والمأكوالت 
الخفيفة، واللحوم، والمياه المعبأة، وا�غذية المعلبة من 

خالل مرافق إنتاج في الكويت وقطر واÎمارات العربية 
المتحدة. وتباع المنتجات من خالل ا�سواق في منطقة 

الخليج إلى المستهلكين وعمالء آخرين من شركات 
الخدمات الغذائية ومطاعم وجبات سريعة عالمية وشركات 

طيران إقليمية وغيرها. 

في حين يستورد قطاع التوزيع بالمجموعة بعض المنتجات 
العالمية الرائدة ويوزعها من خالل نفس ا�سواق. وتتمتع 

العديد من العالمات التجارية والمنتجات التي تحتويها  
قائمة المنتجات المميزة في مجموعة ميزان بأوضاع 

رائدة في السوق من خالل شرائحها السوقية ومناطقها 
الجغرافية المعنية وتلخص الصفحة التالية عمليات 

مجموعة ميزان في مجال ا�غذية.

73% من إيرادات المجموعة في عام 2014 @ حقق

@ من إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2014

إيرادات مجال ا�غذية (مليون دك)

تصّنع المجموعة المنتجات الغذائية 
التالية:

التواجد الجغرافي لعمليات 
المجموعة في مجال ا�غذية:

رقائق البطاطا 
والمأكوالت 

الخفيفة
المعلبات

اللحوم المياه 
المعبأة

التجهيزات الغذائية

توزيع ا�غذية

الخدمات

تصنيع ا�غذية

%44.2 نمو
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عام
2013

92.4



يضم مجال ا�غذية ثالثة قطاعات وهي:

قطاعات مجال ا�غذية

وصف ا	عمال

تزويد العمالء بخدمات 
التجهيزات الغذائية على 

المدى الطويل، من تصنيع 
ا�غذية إلى عمليات التجزئة، 

في أفغانستان والكويت 
وا�ردن.

نظرة عامة على العمالء

مشّغلون حصريون 
ومقاولون توريد رئيسيون 

للوزارات ومخيمات الالجئين 
بما في ذلك برنامج ا�غذية 

العالمي التابع ل¿مم 
المتحدة.

وصف ا	عمال

توزيع العالمات المملوكة 
للشركة على مستوى 

الدول الخليجية وعالمات 
الوكاالت العالمية مثل 

ريد بل في دولة اÎمارات 
العربية المتحدة. وتسعى 
الشركة في الوقت الحالي 

بقوة للتوّسع في سوق 
اÎمارات العربية المتحدة بعد 

االستحواذ على مجموعة 
 (UMG) يونيترا ميتس

في عام 2014.

نظرة عامة على المنتجات

المشروبات ومنتجات 
ا�لبان ورقائق البطاطس 
والبسكويت وا�رز والتونا 

والسكر والملح والخضروات 
المعلبة.

العالمات التجارية 
الرئيسية

وصف ا	عمال

تصنيع ا�غذية والمشروبات 
مثل مأكوالت كتكو 

الخفيفة ولحوم خزان، من 
خالل مرافق اÎنتاج في 

الكويت وقطر وأفغانستان 
واÎمارات العربية المتحدة، 

وذلك للعالمات التجارية 
التي تمتلكها الشركة 

وكذلك للعالمات الخاصة 
المملوكة �طراف أخرى.

خطوط التصنيع

اللحوم ورقائق البطاطس 
والمأكوالت الخفيفة والمياه 

المعبأة وا�غذية المعلبة 
والمخبوزات.

العالمات التجارية 
الرئيسية

الخدماتالتجهيزات الغذائيةا�غذية

7% من اÎيرادات15% من اÎيرادات51% من اÎيرادات

2. التوزيع1. التصنيع
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وصف ا	عمال

الغذائية التجهيزات خدمات
مثل المؤسسات �ضخم

والجهات والفنادق الشركات
الكويت في الحكومية

وقطر واÎمارات العربية 
مجموعة المتحدة. وتقدم

ميزان 100,000  شركة
في 31  كما �يومي وجبة

.2014 ديسمبر

نظرة عامة على العمالء

تضم قائمة كبار العمالء 
وزارات ومستشفيات 

وشركات بعقود لسنوات 
طويلة ا�مد وقابلة للتمديد.



 المنتجات الريادية في مجال ا�غذية التي
 تصنعها وتوزعها مجموعة ميزان

رقائق البطاطا

ا�رز

تونة معلبة

الديك الرومي 
المعالج

الجبن ا�بيض 
والزبدة

المياه

مشروبات الطاقة

البكسويت

الخضروات 
المعلبة

 كتكو
 

الوزان، وكنتري إكس إل 
وصنوايت  ،Country XL

 Sun White

الوزان

خزان

جبنة البقرات الثالث 
ولورباك

،Three Cows)
(Lurpack

دانة وأكوا جلف

  Red Bull بل ريد
(اÎمارات العربية 

المتحدة)

 كتكو – وانت 

وخزان والوزان دانيه
ا�خضر والعمالق

Green Giant

في رقائق البطاطا 
في الكويت.

في ا�رز في الكويت.

في التونة المعبأة في 
الكويت.

في الديك الرومي 
المعالج في الكويت.

في الجبن ا�بيض 
والزبدة في الكويت.

في المياه في قطر.

في المياه في الكويت.

في مشروبات الطاقة 
في اÎمارات العربية 

المتحدة.

في البسكويت في 
الكويت.

في الخضروات المعلبة 
في الكويت.

4

2

3

مركز المنتج في السوق الشعار   المنتج        العالمات التجارية  
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 ملخص لمرافق التصنيع التابعة
 لمجموعة ميزان

 استثمارات في مجال ا�غذية

يرجى مراجعة القسم الخاص «العقارات» الواردة في هذه 
النشرة التي تلخص كافة عقارات مجموعة ميزان. 

الشركة الكويتية لÌلبان (كي دي كاو)

التابعة شركاتها إحدى خالل من ميزان مجموعة تمتلك
الكويتية الشركة بنسبة 8.156% في ملكية حصة

إنتاج في متخصصة شركة وهي كاو)، دي (كي ل¿لبان
في شارك وقد الخليج منطقة في ا�لبان منتجات وتوزيع

الوزان. جاسم المرحوم تأسيسها

المساحة (بالمتر المربع) المرافق    المنتج     

رقائق البطاطا والمأكوالت الخفيفة 
وأصابع البطاطا والمأكوالت الخفيفة 

المقلية والتورتيال (كعك من دقيق الذرة) 
والبسكويت ورقائق الذرة ورقائق البطاطا 

.(Kettle Chips) كيتل من

لحم بقري حالل، ودجاج، وديك رومي، 
ودجاج كامل، ولحم ضأن وأسماك.

قوارير المياه وعبوات المياه الكبيرة.

الخل المعبأ ومعجون الطماطم، والفول، 
والحمص والبازالء والفطر والذرة الحلوة 

واللحم البقري المعلب ونقانق الدجاج.

الكعك والسويسرول (كعكة رقيقة 
 Chapati) مغطاة بالمربى) وخبز البراتا

 (Tortilla Bread) وخبز التورتيال ،(Bread
والبقسماط، والكرواسون (كعكة محالة 

هاللية الشكل)، والكوكيز (الكعك).

خدمات التجهيزات الغذائية.

الكويت (4 مرافق)
اÎمارات العربية المتحدة

الكويت
اÎمارات العربية المتحدة

الكويت
قطر (الدوحة)

الكويت (صبحان)

الكويت
أفغانستان

قطر

الكويت
قطر

اÎمارات العربية المتحدة

13,000
11,145

4,000
6,760

4,000
25,751

5,000

4,000
5,000
1,000

3,000
1,000
2,000
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عام
2013

49.9

مجال غير ا	غذية

يتضمن مجال غير ا�غذية للمجموعة 
المنتجات التالية:

33

التواجد الجغرافي لعمليات 
المجموعة في المجال غير ا�غذية:

توزيع السلع االستهالكية 
سريعة الدوران

توزيع المنتجات الصناعية

تصنيع السلع االستهالكية سريعة الدوران

تصنيع المنتجات الصناعية

نبذة عن أعمال المجموعة
مجال غير ا�غذية

@ من إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2014

التغليف المنتجات
المنزلية

زيوت 
التشحيم ا�دوية

عام
2014

49.2

في المجاالت ا�خرى  ميزان مجموعة أعمال تشمل
بخالف ا�غذية قطاعين رئيسيين وهم: قطاع السلع 

االستهالكية سريعة الدوران (منتجات منزلية وأدوية) 
القطاعات %27  هذه حققت وقد وقطاع الصناعات.

تلك أن كما 2014؛ عام في المجموعة إيرادات من
القطاعات تعمل على تزويد ا�سواق بأهم وأبرز 

العالمات التجارية في السلع المنزلية االستهالكية 
(منتجات الوكاالت ومنتجات العالمات التجارية). وقد 
حافظت مجموعة ميزان على عالقات وطيدة بينها 

وبين كافة الموردين والوكاالت وما زالت تمثل الحجر 
ا�ساسي لنجاح هذه الشريحة من ا�عمال. وقد أتاحت 

الشروط المالئمة والعمليات المنظمة واÎمكانات 
اللوجستية الفاعلة لمجموعة ميزان ترسيخ هذه 

العالقات لتصبح مجموعة ميزان أحد الشركات 
الرائدة في سوق السلع االستهالكية سريعة الدوران 

في المنطقة. ويحقق اÎيراد من خالل العمليات في 
الكويت.

إيرادات مجال غير ا�غذية (مليون دك)

27% من إيرادات المجموعة في عام 2014 @ حقق



قطاعات مجال غير ا�غذية

تعمل المجموعة في قطاعين ضمن مجال غير ا�غذية، وهي: 

يقوم قطاع أعمال ا�دوية بتوزيع 
ا�دوية ومنتجات الرعاية الصحية في 

السوق المحلي بالكويت، كما يمتلك 
ويشّغل هذا القطاع 16 منفذÐ لبيع 

ا�دوية بالتجزئة. ويدير قطاع هذا 
النشاط محفظة من العالمات التجارية 

العالمية المعروفة منذ أكثر من 
30 عام�، وتشمل زيرتك وتيلينول 
وزيزال وكيبرا وسفن سيز وأولفن 

وميزبورين وجافيسكون وبيتادين 
وريباريل وكلينل ورينوكلينيل 

وبودير وسوماتوستاتين وكورديلز 
وهيرميسيتاس. ويرجع نجاح هذا 

القطاع كموزع كويتي معروف لعالمات 
تجارية مميزة إلى معرفته المتخصصة 

بعمالئه وبالسوق.

وكجزء من نموذجها المتكامل 
عامودي�، تشّغل مجموعة شركة ميزان 

عمليات مجدية في عدة قطاعات 
صناعية ذات صلة تشمل تصنيع 

المواد البالستيكية والكارتون وزيوت 
 �التشحيم للسيارات. فيما يلي وصف
ل¿قسام المندرجة تحت هذا القطاع.

في مجال المواد البالستيكية، 
تزّود المجموعة شركات في العراق 

والمملكة العربية السعودية وا�ردن 
وقطر من خالل مرافق التصنيع الخاصة 

بها في الكويت.

أما العلب والمنتجات الكرتونية، يخدم 
هذا القسم أساسي� القطاعات ا�خرى 
للمجموعة بتزويدها بعلب ومنتجات 
التعبئة، مثل ا�طباق وقوارير المياه 

والصناديق الكرتونية لمنتجات اللحوم 
ولكتكو التي توّزعها مجموعة شركة 

ميزان.

فيما يخص زيوت التشحيم، تصّنع 
المجموعة هذه الزيوت باÎضافة إلى 

إعادة تدوير المشتقات البترولية Îنتاج 
زيوت المحركات وزيوت ديزل وزيوت 

هيدروليك وزيوت لناقل الحركة، وماء 
المبرد، وزيوت لمنع التصاق القوالب، 

وغيرها من المنتجات.

يقوم قطاع أعمال السلع االستهالكية 
سريعة الدوران بتوزيع منتجات من 
33 عالمة تجارية عالمية مميزة من 
خالل اتفاقيات وكالة وحقوق توريد 

حصرية مع المصّنعين مثل ريكيت 
بنكيزر أرابيا، وعليان كيمبرلي كالرك، 
وجونسون آند جونسون على سبيل 

المثال ال الحصر. كما أن مجموعة 
شركات ميزان تصّنع وتوزع عالمات 

سوفتي التجارية الخاصة بالمجموعة. 
وتشمل عروض منتجات سوفتي أكثر 

من 66 منتج� منزلي� وعطري� منها 
الشامبو والبلسم وصابون الجسم. 
ويتم تصنيع وبيع منتجات سوفتي 

في الكويت وا�ردن، حيث تتمتع 
أيض� بانتشار وتواجد كبير لعالمتها 

التجارية في كلتا الدولتين.

2. ا	دوية1. المنتجات المنزلية

الصناعاتالسلع االستهالكية سريعة الدوران
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4% من اÎيرادات23% من اÎيرادات



 نظرة عامة على أعمال مجموعة ميزان
في المجاالت ا�خرى بخالف ا�غذية

 ،�باÎضافة إلى أعمال مجموعة ميزان في قطاع السلع االستهالكية سريعة الدوران، وكجزء من نموذجها المتكامل عامودي
تشغل مجموعة ميزان عمليات مجدية في قطاعات صناعية ذات صلة تشمل تصنيع المواد البالستيكية والكرتون وزيوت 
التشحيم السيارات والمعدات الصناعة.  فيما يلي وصف� لكل قطاع من أعمال المجموعة في قطاع الصناعة (بخالف مجال 

ا�غذية).

استثمرت مجموعة ميزان في صناعة البالستيك والتعبئة من خالل تملكها لعدد من ا�سهم بنسبة 55.58% في 
شركة الصناعات البالستيكية (ش.م.ك) مقفلة. وتنتج الشركة مواد تعبئة وتغليف لقطاعات مجموعة ميزان كقطاع 

ا�غذية وقطاع السلع االستهالكية سريعة الدوران وقطاع التجهيزات الغذائية بشكل خاص. إضافة إلى ذلك، تقوم 
مجموعة ميزان ببيع تلك المنتجات أيض� إلى عمالء آخرين في الكويت والدول المجاورة. وتتمتع شركة الصناعات 
البالستيكية (ش.م.ك) مقفلة في الكويت بعالقات قوية ووطيدة مع عمالء رئيسيين ومن بينهم مركز سلطان 
والجهات الحكومية الكويتية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. وعلى مستوى المنطقة، تقوم الشركة 

بتوريد بعض منتجاتها لشركات أخرى في العراق والمملكة العربية السعودية وا�ردن وقطر من خالل مرافق التصنيع 
الخاصة بها في الكويت.

يخدم قطاع أعمال المواد الكرتونية طلب خطوط ا�عمال ا�خرى لمجموعة ميزان على مواد التعبئة بصفة أساسية، 
مثل ا�طباق وقوارير المياه والصناديق الكرتونية لمنتجات اللحوم وكتكو المقدمة من مجموعة ميزان.

وتشغل الوحدة من خالل شركة ميزان الصناعية وشركتها الزميلة: الشركة العالمية لصناعة منتجات الورق، وهي 
مصّنع متوسط الحجم للمواد الكرتونية التي يمكن طيها حسب الحاجة �غراض التعبئة، بما في ذلك الطباعة والطالء 

والطباعة على الرقائق والنقش/ الحفر، وتقطيع القوالب، ووضع النوافذ، والطي، والتغرية والتغليف.
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المواد البالستيكية

المواد الكرتونية

نبذة عن أعمال المجموعة
مجال غير ا�غذية



تعتبر الشركة الكويتية Îنتاج الزيوت والشحوم (ش.م.ك) مقفلة أول منتج في الكويت لزيوت التشحيم عالية الجودة 
للسيارات والمعدات الصناعية مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في الكويت. وتعد الشركة الكويتية Îنتاج 
الزيوت والشحوم اليوم إحدى أولى شركات زيوت التشحيم في الشرق ا�وسط حيث تتوفر منتجاتها في 11 دولة في 

الشرق ا�وسط. وتعتمد منتجات الشركة على المنتجات الثانونية للزيوت المعاد تدويرها إلى زيوت محركات وزيوت 
ديزل وزيوت هيدروليك وزيوت لناقل الحركة وماء راديتير، وزيوت منع التصاق القوالب وغيرها من المنتجات. كما أن 

الشركة الكويتية Îنتاج الزيوت والشحوم هي الشركة الوحيدة في الكويت المرخصة للعمل في إعادة تدوير وإعادة 
استخدام المنتجات الثانونية للزيوت.

رائد ومصّدر مصّنع وهي الوطنية، المنسوجات شركة بنسبة 31.65% في ملكية حصة ميزان مجموعة تمتلك
للمنسوجات في الكويت. وتصنع شركة المنسوجات الوطنية أكثر من 100 منتج عالي الجودة ومكتمل بعالمة الربيع 
وغيرها من العالمات ا�خرى من خالل المصانع العاملة في صبحان وأمغرة. كما يشمل خط المنتج ا�قمشة المصبوغة 

والمطبوعة، والمواد المزركشة، وألحفة ا�سّرة. وتنتج الشركة أيض� تشكيلة من منتجات الحمامات والمطابخ.
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الشركة الكويتية �نتاج الزيوت والشحوم 

شركة المنسوجات الوطنية 

نبذة عن أعمال المجموعة
مجال غير ا�غذية



في عام 2014، واصلت شركة ميزان 
القابضة نموها والتوّسع في منطقة 

الشرق ا�وسط.





نبذة عن إنجازات مجموعة 
ميزان التوسعية في عام 2014

الشرق تجارة مخزن وشركة إنترناشيونال يونترا شركة من كل على ميزان مجموعة يناير 2014 استحوذت شهر في
ومساهمي لالستثمار ظبي أبو شركة من وذلك المتحدة، العربية ميتس) في دولة اÎمارات يونيترا (مجموعة ا�وسط

المتحدة العربية اÎمارات في الكحولية غير المشروبات موزعي رواد أحد ميتس يونيترا مجموعة آخرين. وتعد أقلية
اÎمارات بالليغرينو San Pellegrino في بل Red Bull وأكوا بانا Aqua Panna وسان رد لمنتجات موزع وهي

قوية قاعدة ميزان مجموعة منح االستحواذ فإن ميتس، يونيترا مجموعة أعمال نجاح إلى المتحدة. وباÎضافة العربية
من Ðبدء المتحدة العربية اÎمارات في أخرى أسواق من ناجحة منتجات لطرح المتحدة العربية اÎمارات في للتوزيع

في بقوة ميزان مجموعة له تسّوق واËن البطاطا؛ رقائق على يعتمد والذي كتكو مجموعة من ستيكس منتج خط
ميتس. يونيترا على االستحواذ قبل ما مستوى ضعف إلى المبيعات وتصل المتحدة، العربية اÎمارات

أمريكي دوالر بقيمة 12.5 مليون معبأة مياه إنتاج مرفق ببدء إنشاء ميزان مجموعة قامت ،2014 أبريل شهر وفي
نشاط في ميزان مجموعة أعمال نجاح على الجديد المرفق عام 2015. ويعتمد أوائل في إنتاجه سيبدأ قطر، في

اÎنتاجية الطاقة ويرفع كبيرة وبموقع الريادة في السوق، سوقية بحصة المجموعة تتمتع حيث قطر في المياه
.%136 بنسبة

نسبة 49% التي بشراء كامل بشكل كتكو مجموعة بدمج ميزان مجموعة قامت ،2014 يونيو شهر وفي
استمرار مع للمجموعة، ومشغلون كتكو مجموعة في مؤسسين شركاء وهم أوبيروي، عائلة من فراد تمتلكها

تتبعها التي المدروس التوسع استراتيجية مع Ðمؤخر تم الذي االستحواذ كمشغلين. ويتماشى بالشركاء االحتفاظ
ومثبت. حافل أداء بسجل تتمتع مربحة مشاريع في عملياتها حجم لزيادة ميزان مجموعة

المشروبات الباردة التي تصنعها  منتجات توزيع حقوق على ميزان مجموعة استحوذت ،2014 أغسطس شهر في
ستاربكس. شركة

،Dr. Scholl’s شول دكتور منتجات توزيع حق على الحصول من ميزان مجموعة تمكنت ،2014 سبتمبر شهر في
بالقدم.  العناية مجال في الرائدة الشركات من وهي

الطماطم معجون منتجات في خاصة �ملحوظ Ðنمو ميزان لمجموعة التابع الغذائية المواد قطاع الكويت: حقق في
الغذائية المواد دعم مبادرة تحت المتوفرة المنتجات باقة في خزان طماطم معجون منتج Ðمؤخر أضيف والماء. فقد

عام 2014 مقارنة بـ 92,355 دينار في كويتي إلى 916,632 دينار تصل ملحوظة مبيعات حققت فقد (التموين)،
بيع استراتيجية خالل من مشهودة، أرباحا المحلية المياه قطاع حقق ذلك، إلى في عام 2013. باÎضافة كويتي

بنسبة 41 في المعلبة الغذائية المواد وتجارة Îنتاج الوطنية الشركة في المبيعات ارتفاع إلى أدت والتي مطورة
في 2014.   المائة

مؤسسات من كبيرة حكومية عقود على ميزان مجموعة في الغذائية التجهيزات خدمات قطر: حاز قطاع في
قطر في الغذائية التجهيزات خدمات نشاط الدولي. ويتمتع الدوحة مطار منها وخدمية، وحكومية سيادية وجهات

.2022 العالم لكأس القادمة االستعدادات مع خاصًة عام، كل ثابت بنمو يبشر الذي باالستقرار
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أبرز ا�نجازات في 2014

إيضاحات حول أعمال الشركة في المنطقة

خطوات نمو المجموعة
نبذة عن أعمال المجموعة



 �في اÎمارات العربية المتحدة: يشهد المطبخ المركزي لخدمات التجهيزات الغذائية في اÎمارات العربية المتحدة توسع
عام من ا�ول الربع خالل التشغيل مرحلة الجديد المطبخ يبدأ أن المتوقع المحلي. ومن السوق طلب لتلبية Ðكبير

اليوم. في إضافية Îعداد 20,000 وجبة تقديرية إنتاجية 2015 بطاقة

أفغانستان: تقوم احدى شركات المجموعة وهي شركة عافية للتجارة والخدمات (عافية) بتقديم خدمات مع  في
نوفمبر شهر في الخدمات تقديم في الشركة وبدأت شركة أنهام والتي بدورها تقدم خدمات إلى قوات التحالف.

أطنان خمسة ينتج Ðمخبز تشغل حيث قريب وقت منذ والمجمد لقوات التحالف الطازج الخبز 2013. وتورد الشركة
آسيا وسط اتحاد دول من وا�لبان منتجات العصائر استيراد إلى إضافة المخبوزة. هذا ا�غذية أصناف من اليوم في
Ðواحد �مستودع عافية شركة متعاقد. وتمتلك محلي خالل 20,000 مزارع من الطازجة والخضروات الفواكه وتوريد

على مثمرة عالقة بأنها الرئيسي المورد عالقة ا�فغانية. وتتميز ا�راضي على للفرز Ðواحد �مرفق وتؤجر للتخزين
جديدة. أسواق في فرص إلى الوصول ميزان لمجموعة يتيح ما وهو الطويل؛ المدى

2013 لتقديم خدمات المساندة ل¿مم المتحدة Îغاثة  عام في ا�ردنية السوق ميزان مجموعة ا�ردن: دخلت في
ا�ردن، في المتحدة ا�مم تديرها التي الالجئين ومخيمات والعراق أفغانستان في العمل خط نجاح الالجئين. وبعد

مع عالقات بناء خالل من التخصص وعالي التحدي شديد المجال هذا في فرص القتناص اËن ميزان مجموعة تسعى
مستواها. ورفع الخدمات تقديم لتعزيز ا�خرى ا�عمال خطوط في القوة نقاط مستوى ورفع الحكومية غير المنظمات

العراق. في لالجئين أغذية صناديق لتقديم عام 2014 مع ا�مم المتحدة في ميزان مجموعة العراق: تعاقدت في

الشركة تطورت المجموعة، موارد الوزان. ولتعزيز لمنتجات كموزع العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة بدأت
من 60 عام�. وتوزع أكثر منذ المحلية التجزئة أسواق في الغذائية للمواد �ومعروف �موثوق �وموزع Ðمستورد لتصبح

التجارية العالمات تحمل التي والسلع والمنتجات ا�صناف من متنوعة قائمة العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة
والشاي، الهند، جوز ومسحوق المعلبة، والخضروات والتونا، والملح، والسكر، البسمتي، ا�رز وتشمل المعروفة،

للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة الحالية الشراكات الطماطم. وتشمل ومعجون الطماطم وكتشب الزيتون، وزيت
 Betty كروكر بيلز بيري Pillsbury وبيتي كعك مثل العالم مستوى على بالجودة لهم مشهود موردين مع العامة

ومياه ،Sunwhite صنوايت وأرز ،Crystal كريستال وصلصات ،Green Giant جاينت جرين ومعلبات ،Crocker
.Claire كالرا التاريخي والشريك ،Volvic فولفك

بالوكالة، تطورت بعد ذلك إلى شركة محاصة مربحة تأسست بين  توزيع كاتفاقية الكويت فودز أرال شركة بدأت
مسؤولية ذات 49%)، ثم تأسست شركة الشركة السويدية أرال والشركة الدنماركية إم دي فودز (أرال فودز) (بنسبة

القابضة ميزان أس (49%) وشركة إيه هولدينج فودز أرال شركة من كال الكويت) بين فودز أرال (شركة محدودة
Ðانتشار ا�لبان منتجات موردي أكثر من واحدة أرال شركة ا�لبان. وتعد لمنتجات رئيسي عالمي موّرد (51%) - وهي

تشمل 50  ا�لبان منتجات مختلف من نحو 15 فئة خالل من الكويت في المطلوبة ل¿لبان التجارية للعالمات �واعتراف
.Lurpack لورباك بوك Puck وزبدة جبنة تضم �صنف

 .�من 30 عام �كثر بنكيسر لريكيت �حصري وكيًال ميزان مجموعة بنكيسر (Reckitt Benckiser): عملت ريكيت
لعقد �الشخصية. ووفق بالنظافة العناية ومنتجات الجو ومعطرات والمنظفات للمطهرات موزع بنكيسر ريكيت

ديتول Dettol وايركويك Airwick وكراون تشمل منتجات محفظة ميزان مجموعة تورد معها، المبرم الوكالة
بف Pif Paf وفانش Vanish وفينيش وهاربك Harpic وبف Easy Off أوف Crown ودرامر Drummer وإيزي

المنازل في مألوفة التجارية العالمات هذه أصبحت مؤخرÐ. وقد أضيف الذي وشول ،Gaviscon وجافسكون Finish
يومية. ضرورة تمثل زالت وما الكويت، في المحلي المستوى على

عليان كمبرلي كالرك (Olayan-Kimberly Clark): عملت مجموعة ميزان وكيًال حصري� لشركة عليان كمبرلي كالرك 
�كثر من 30 عام�. وتعد شركة عليان كمبرلي كالرك شركة محاصة مشهورة جدÐ بين مرفقي تصنيع في البحرين 
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إيضاحات حول العالمات التجارية بالوكالة

خطوات نمو المجموعة
نبذة عن أعمال المجموعة



خطوات نمو المجموعة
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والمملكة العربية السعودية. وتنتج الشركة منتجات المحارم الورقية والفوط الصحية النسائية وحفاضات ا�طفال 
بأسماء عالمات تجارية للمنتجات المنزلية تشمل: كلينكس Kleenex (محارم) وهاجيز Huggies (حفاضات) وكوتكس 

Kotex (منتجات العناية النسائية) وغيرها من العالمات التجارية المعروفة.

آند جونسون لشركة �حصري وكيًال ميزان مجموعة جونسون (Johnson and Johnson): عملت آند جونسون
مستوى على وشهرة Ðانتشار ا�كثر الشركات إحدى جونسون آند جونسون من 30 عام�. وتعتبر �كثر جونسون

وجونسونز جونسون من ا�طفال تشمل: شامبو تجارية عالمات ميزان مجموعة توزع الوكالة، التفاقية �العالم. ووفق
آند وكلين ،Listerine ونيوتروجينا Neutrogena وليستيرين ،Carefree وكيرفري ،Johnson and Johnson

ا�وسط. الشرق لسوق أخرى تجارية عالمات إلى كلير Clean & Clear باÎضافة

من 9 سنوات، �كثر ليمتد ماريكو لشركة �حصري وكيًال ميزان مجموعة ليمتد (Marico Limited): عملت ماريكو
هي ليمتد ماريكو باراشوت. وشركة التجارية العالمة باسم بالشعر العناية وزيوت كريمات الكويتي للسوق وتوفر

والتجميل. الصحة مجاالت في استهالكية وخدمات منتجات تقدم هندية استهالكية سلع شركة

تتمتع مجموعة ميزان بعالقات وطيدة أخرى مع شركة زيرتك Zyrtec، وتيلينول Tylenol، وزيزال Xyzal، وكبرا 
 ،Misporin وميسبورين ،Olfen وأولفين ،Seven Seas وسفن سيز ،Keppra - GlaxoSmithKline product

وجافيسكون Gaviscon، وبيتادين Betadine، وريباريل Reparil، وكلينيل Clinil، ورينوكلينيل Rinoclenil، وبودير 
 .Hermesetas وهيرمسيتاس ،Kordel’s وكورديلز ،Somatostatin وسوماتوستاتين ،Budair

نبذة عن أعمال المجموعة
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استراتيجية مجموعة ميزان

تستمر مجموعة ميزان في المحافظة على ثقافة ا�عمال التي أرساها المرحوم جاسم الوزان عندما بدأ ا�عمال منذ 70 
عام� مضت، وتجمع هذه الثقافة النزعة القوية لريادة ا�عمال بأفضل الممارسات والحوكمة والنظم المتبعة دولي�. وعلى 

مدى عقود من التطوير، نجحت المجموعة في تكوين تفهم عميق لبيئة عملياتها وسلوك المستهلكين فيها؛ مما يتيح 
لها تحديد فرص تحسين الوصول إلى ا�سواق وتعظيم الربحية بفاعلية.

تسعى المجموعة اليوم �ن تصبح العب� رائدÐ في كل سوق من ا�سواق التي تعمل بها وذلك بالتركيز على تقوية وضعها 
الحالي المسيطر الذي اكتسبته قطاعات ا�عمال وفئات المنتجات، وكذلك التوسع واالنتشار في أسواق جاذبة، مع مراعاة 
المعايير العالمية للعمليات، والبحث المستمر عن االستثمارات وفرص االستحواذ في ا�عمال المتعلقة بقطاع االستهالك 

في منطقة الخليج وشمال أفريقيا.

توسيع التغطية السوقية 
عن طريق التوغل في مناطق 

جغرافية جديدة وتوسيع نطاق 
عروض المنتجات في ا�سواق 
الخليجية وغيرها من ا�سواق 

المختارة عن طرق عمليات 
االستحواذ على كيانات أعمال 

تعمل في المجال االستهالكي 
في المنطقة.

رفع الحصة السوقية من خالل 
الحرص على زيادة الظهور 

باستمرار، واالستثمار المستمر 
في قطاعات وأسواق جاذبة.

زيادة الحجم بزيادة الطاقة 
اÎنتاجية على مستوى 

خطوط ا�عمال، وتحديد 
الفرص الجديدة للتضافر 

ضمن مجموعة شركات 
المجموعة.

زيادة عروض المنتجات 
والتوسع في فئات جديدة 

مقاربة وناشئة.

زيادة
االنتشار

زيادة
الحجم

زيادة
المنتجات

زيادة
الحصة 
السوقية

 ا�ركان االستراتيجية ا�ربعة للنمو 
التي تتبناها مجموعة ميزان:

نبذة عن أعمال المجموعة
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وقد بدأت مجموعة ميزان تنفيذ 
استراتيجيتها بالفعل وفقÎ لما 

تظهره عدة مبادرات اتخذتها 
:Ïالشركة مؤخر

االستحواذ على مجموعة يونيترا ميتس، مما يتيح للمجموعة االنتشار بفاعلية في سوق اÎمارات العربية المتحدة 
.(2014 (يناير بيع من 10,000 نقطة �كثر واسعة وتغطية مسيطرة تجارية عالمات محفظة خالل من الجاذب

دخول السوق السعودي مؤخرÐ (فبراير 2014).

الفوز بعقود مخبوزات والفواكه والخضروات الطازجة في أفغانستان (2014).

زيادة القدرات اÎنتاجية وحجم منتجات رقائق البطاطا والمأكوالت الخفيفة في اÎمارات العربية المتحدة (2014) والكويت 
.(2014 (ديسمبر (2015) والمياه

.(2014 (يونيو كتكو مجموعة في شركائها ملكية حصة على االستحواذ

نبذة عن أعمال المجموعة
استراتيجية مجموعة ميزان





 الشركات التابعة



قطاع ا�غذية

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

اÎمارات 

%99.99

%99.99

%99.98

%99.99

%99.99

%99.99

%99.99

%99.98

%99.98

%51.00

%99.00

19 نوفمبر 1966 

21 نوفمبر 1968

8 فبراير 1970 

17 يوليو 1979

16 ديسمبر 1980

8 يناير 1984

1989 13 نوفمبر

1990 22 مايو

2002 2 نوفمبر

2007 13 يناير

1995 19 سبتمبر

الشركة الكويتية 
الهندية التجارية 

المحدودة ذ.م.م. (1)

شركة الوزان للتجارة 
والخدمات الغذائية 

ذ.م.م. (1)

شركة الهدى الكويتية 
للمواد الغذائية ذ.م.م. (1)

شركة توزيع المعلبات 
المحفوظة ذ.م.م. (1)

شركة الكويت لصناعة 
البسكويت والمواد 

الغذائية ذ.م.م. (1)

الشركة الوطنية Îنتاج 
وتجارة المواد الغذائية 

المعلبة ذ.م.م. (1)

شركة أوالد جاسم الوزان 
للتجارة العامة ذ.م.م. (1)

شركة الخليج لصناعة 
المعجنات ذ.م.م. (1)

الشركة الشرقية 
للتجهيزات الغذائية 

ذ.م.م. (1)

شركة أرال فودز الكويت 
ذ.م.م

إمارات ستار للخدمات 
ذ.م.م. 

تصنيع وبيع المواد 
الغذائية

تقديم خدمات توريد 
ا�غذية والتجارة العامة 

التصدير واالستيراد 
والمتاجرة في جميع 
أنواع المواد الغذائية

تصنيع وتوزيع بالجملة 
لمنتجات اللحوم 

والتجارة العامة في 
المواد الغذائية 

التصنيع والمتاجرة في 
البسكويت والمنتجات 

ذات الصلة

التصنيع والمتاجرة 
في جميع أنواع المواد 

الغذائية 

تجارة المواد الغذائية 
بالجملة والتجزئة

تصنيع وبيع المعجنات 
والكعك 

التصدير واالستيراد 
والمتاجرة في جميع 
أنواع المواد الغذائية

االستيراد والمتاجرة 
في جميع أنواع منتجات 

االلبان

تقديم خدمات توريد 
ا�غذية وتشغيل 

المطاعم
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حصة الملكية
31 ديسمبر 2014

بلد 
التأسيس

تاريخ 
التأسيس 

النشاط 
الرئيسي

اسم الشركة 

نبذة عن أعمال المجموعة
الشركات التابعة



Company Country of 
Incorporation

Ownership
June 30, 2014

Date of
Incorporation

Principal
Activity

اÎمارات 

اÎمارات 

اÎمارات 

اÎمارات 

اÎمارات 

قطر

قطر

السعودية

السعودية

ا�ردن

%99.67

فرع (5)

%99.67

%99.00

%100.00

(5) فرع

%50.00

%100.00

فرع (5)

%50.00

1 أبريل 2002

27 نوفمبر 2005 

18 مارس 2006

18 يناير 2007 

12 أغسطس 2012

 10 فبراير 2005 

 20 أكتوبر 2003 

25 يناير 2010
 

29 أكتوبر 2012

18 سبتمبر 2013

يونيترا انترناشونال 
ذ.م.م. (2)

مصنع خزان للحوم 

شركة مخزن الشرق 
ا�وسط للتجارة ذ.م.م. (2)

مصنع الوزان للمواد 
الغذائية ذ.م.م. (1)

عافية للتجارة والخدمات  
ش.م.ح.

 توزيع المعلبات 
المحفوظة ذ.م.م. - قطر 

(خزان قطر) 

قطر ستار للخدمات 
ذ.م.م.

شركة ميزان السعودية 
(3) التجارية ذ.م.م.

شركة توزيع المعلبات 
المحفوظة ذ.م.م.  - 

السعودية

تزويد للخدمات التجارية 
ش.م.ع. (4) 

تجارة المواد الغذائية 
والمشروبات 

تصنيع وتوزيع بالجملة 
لمنتجات اللحوم 

والتجارة العامة في 
المواد الغذائية 

تجارة المواد الغذائية 
والمشروبات 

التصنيع والمتاجرة في 
المواد الغذائية

المتاجرة في الخدمات 
الغذائية وتقديم 

الخدمات ذات الصلة

تصنيع وتوزيع بالجملة 
لمنتجات اللحوم 

والتجارة العامة في 
المواد الغذائية 

تقديم خدمات توريد 
ا�غذية وخدمات 

التنظيف

استيراد وتصدير وتجارة 
الجملة والتجزئة في 

المواد الغذائية والمواد 
االستهالكية

تصنيع وتوزيع بالجملة 
لمنتجات اللحوم 

والتجارة العامة في 
المواد الغذائية 

تقديم خدمات 
التوريدات الغذائية 

وخدمات البيع بالتجزئة
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بلد 
التأسيس

تاريخ 
التأسيس 

النشاط 
الرئيسي

اسم الشركة 

نبذة عن أعمال المجموعة
الشركات التابعة

حصة الملكية
31 ديسمبر 2014



قطاع غير ا�غذية

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

ا�ردن

%99.94

%99.88

%99.99

%99.98

%93.66

%55.58

%96.00

%100.00

9 يناير 1990

1992 10 فبراير

2001 21 أبريل

2008 15  أكتوبر

1981 3 مارس

1981  17 فبراير

28 ديسمبر 2011

2010 21 يونيو

شركة المنصورية لتجارة 
المواد االستهالكية ذ.م.م. 

(1)

شركة الصابرية 
إنترناشيونال للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ.م.م. (1) 

شركة المنتصر ل¿دوية 
ذ.م.م. (1)

شركة ميزان الصناعية 
ذ.م.م. (1)

الشركة الكويتية Îنتاج 
الزيوت والشحوم ش.م.ك. 

(مقفلة) 

شركة الصناعات 
البالستيكية ش.م.ك. 

(مقفلة) 

شركة ميزان لوجيستيك  
لخدمات النقل والتخزين 

ش.م.ك. (مقفلة) (2)

 ميزان ا�ردن للصناعات 
ذ.م.م.

تجارة السلع المنزلية 
ومواد التنظيف

أنشطة التجارة العامة 
والمقاوالت

التجارة بالتجزئة والجملة 
في مستحضرات 

التجميل وا�دوية وبنود 
المستهلك ا�خرى 

تصنيع المنتجات 
الورقية والنايلون

إعادة تدوير وبيع النفط 
والزيوت والمنتجات ذات 

الصلة

التصنيع والمتاجرة في 
السلع المنزلية

خدمات النقل ومرافق 
التخزين

التصنيع والبيع بالجملة 
والتجزئة لمستحضرات 

التجميل وبنود 
المستهلك ا�خرى 

بلد 
التأسيس

تاريخ 
التأسيس 

النشاط 
الرئيسي

اسم الشركة 
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أخرى تابعة شركة تسيطر حين صلة. في ذات أطراف من إضافية ملكية حصة على ميزان مجموعة المنتهية 31 ديسمبر 2014 استحوذت الفترة خالل
المائة. للمجموعة 100 في الفعلية الملكية فان وبالتالي المتبقية، الملكية على

المائة. للمجموعة 100 في الفعلية الملكية فإن وبالتالي المتبقية، الملكية على أخرى تابعة شركة تسيطر

المائة. للمجموعة 100 في الفعلية الملكية فإن وبالتالي ميزان، مجموعة عن نيابًة التابعة الشركات في المتبقية الملكية على آخر شريك يحتفظ

الخسارة. أو الربح صافي من المائة على 80 في الحصول ميزان لمجموعة يحق فإنه التأسيس، لشروط �وفق

المائة. ذ.م.م. (الكويت) مملوكة 100 في المحفوظة المعلبات توزيع شركة من فرع

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

نبذة عن أعمال المجموعة
الشركات التابعة

حصة الملكية
31 ديسمبر 2014

(1)
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اإلدارة
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مجلس ا�دارة

يتولى مجلس اÎدارة مسؤولية إدارة الشركة وفق� لقانون 
الشركات الكويتي والنظام ا�ساسي لشركة ميزان. 

وينص النظام ا�ساسي كما في تاريخ هذه النشرة على 
أن مجلس اÎدارة يتألف من خمسة أعضاء. ويوضح الجدول 

التالي مجلس اÎدارة الحالي لشركة ميزان وملكية كل 
عضو من أعضائه في الشركة:

خالد جاسم محمد الوزان 

محمد جاسم محمد الوزان

معتصم جاسم محمد الوزان

عبد الوهاب أحمد المرزوق(أ)

جمال عبد الحميد المطوع(أ)

رئيس مجلس اÎدارة

نائب رئيس مجلس اÎدارة - تنفيذي

عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

13,161,019

13,161,019

13,161,022

3

3

%4.4

%4.4

%4.4

%0.0

%0.0

االسم             الوظيفة                               عدد ا�سهم    نسبة الملكية %

مجلس اÎدارة
ا�دارة

أعضاء تتوافر فيهم صفة اÎستقالل طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم (25) لسنة 2013 
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، ولم يتم تسجيلهما كأعضاء 
مجلس إدارة مستقلين بسجالت وزارة التجارة والصناعة لتعذر ذلك قبل إدراج الشركة رسميا بسوق الكويت ل¿وراق المالية فقام كل منهما 

من الرغم رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته. وعلى الشركات قانون �حكام طبقا العضوية شروط مع للتوافق بالشركة بتملك (3) أسهم
بمهامهم يتعلق فيما المستقلين اÎدارة مجلس أعضاء سلطات بكافة العضوان هذان تمتع على الشركة إدارة مجلس وافق فقد ذلك،

وسلطاتهم وتشكيل اللجان الداخلية وذلك كله طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة المذكورة.

(أ)



خالد جاسم محمد الوزان

محمد جاسم محمد الوزان

معتصم جاسم محمد الوزان

الكويت. وقد جامعة من التجارة في بكالوريوس درجة على الشركة بعد حصوله في بالعمل الوزان السيد/ خالد التحق
التاريخ ذلك منذ الشركة قاد وقد الوزان، جاسم المرحوم وفاة عام 1989 بعد في اÎدارة لمجلس �رئيس تعيينه تم

عدة خالل وكذلك التحرير، عقب الكويت إعمار وإعادة ،1990 عام في الكويت غزو عن نتجت التي الصعوبات أثناء
ساعد مما ا�غذية، بأعمال �خاص �اهتمام السيد/ خالد اهتم وقد الحين ذلك الشركة. منذ بها قامت استحواذ عمليات
عن أوبيروي عائلة شركائنا أفراد مع السيد/ خالد عمل خاص. وقد بوجه السلع مجال في المجموعة أعمال توجيه على

والبنوك إدارة عدد من الشركات عضو مجلس السيد/ خالد كان كتكو. كما الرائدة التجارية العالمة تطوير في كثب
من 1992 إلى الكويتية الموانئ مؤسسة ،2010 من 1989 إلى للتأمين الخليج مجموعة منها وخارجها، الكويت في

من المتحد – لندن الكويتي والبنك ،2000 1997 إلى من الكويتي التجاري البنك إدارة مجلس لرئيس �1996 ونائب
من 1998 إلى 2010  العالمي االستثمار بيت من 1997 إلى 2000 وشركة للصناعة العامة والهيئة ،2000 1997 إلى

ل¿لبان الكويتية الشركة إدارة مجلس في عضويته إلى إضافة ،2010 من 2008 إلى للميادين الوطنية للشركة �ورئيس
.�سابق

ميزان عام 1985.  بشركة يلتحق أن عام 1981 قبل في الخليج بنك في العملية حياته الوزان السيد/ محمد بدأ
باÎضافة والقطاعات المجاالت من العديد في االستراتيجية ميزان مجموعة دخول مسؤولية السيد/ محمد وتولى

مدى على اÎدارة مجلس قبل من السيد/ محمد تكليف تم المعلومات. وقد وتكنولوجيا المالية الشؤون إدارات إلى
السيد/  ا�ولي. ويشغل العام للطرح �وفق المجموعة في استراتيجية تغييرات بإحداث الماضية الخمس السنوات

اÎدارة وعضو تنفيذي مكلف من قبل مجلس اÎدارة لمتابعة اÎدارة التنفيذية  مجلس لرئيس �نائب اËن منصب محمد
فيما يتعلق بأعمال اÎدارة اليومية الرئيسية. وقد حصل السيد/ محمد على بكالوريوس العلوم في الهندسة من 

التجاري البنك في إدارة مجلس عضو السيد/ محمد عمل جامعة ميامي بدرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة. كما
.2009 عام 2004 وحتى من العقارية التجارية الشركة إدارة عام 2000 وحتى 2003 ومجلس من الكويتي

ويضم الغزو، بعد ما فترة منذ بالشركة الدوران سريعة االستهالكية السلع قطاع مسؤولية السيد/ معتصم تولى
الطبية المجموعة أعمال وكذلك كي، بي وآر جونسون آند جونسون مثل الكبرى الوكاالت من العديد القطاع هذا

قطاعه أعمال تحويل على حرص وقد قيادته، تحت السنوات مدى على �خاص Ðنمو ا�عمال هذه أظهرت والصيدلية. وقد
الحفاظ على وحرص سوفتي، أنشأ عالمتنا التجارية أنه كما الجديد، اÎدارة فريق مهام لتسهيل مؤسسي عمل إلى

فقد جديدة، تحديات عن الدائم بحثه منطلق التصنيع. ومن ومرافق التجارية العالمات أصحاب مع وطيدة عالقات على
وهي با�ردن، المفرق منطقة في سوفتي مصنع بناء خالل من ا�ردن إلى المجموعة دخول عملية السيد/ معتصم قاد

لنحو الكويتي التجاري البنك في السيد/ معتصم عمل ميزان، مجموعة إلى انضمامه متميزة. وقبل صناعية منشاءة

 رئيس مجلس ا�دارة

 نائب رئيس مجلس ا�دارة وعضو تنفيذي

عضو مجلس إدارة

مجلس اÎدارة
ا�دارة
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عبد الوهاب أحمد المرزوق

قطاعات في المتنوعة خبرته بفضل اÎدارة مجلس مستوى على فريدة تجربة ميزان لمجموعة السيد/ المرزوق يضيف
في حافل سجل السيد/ المرزوق المالية، واÎعالن. يمتلك والخدمات والتجزئة، الصناعة، والبناء، والعقارات، منها مختلفة
قبل 26 عام، المهنية مسيرته بداية منذ كبرى شركات في القيادية المناصب من عدد لشغله يعود والذي اÎنجازات

،1989 عام منذ والمقاوالت العامة كي 4 للتجارة شركة من كل إدارة مجلس عضوية السيد/ المرزوق يشغل حيث
شغل وقد عام 2008. هذا منذ لالستثمارات العالمية والشركة ،1993 عام منذ البريطانية الصناعات شركة

المرزوق السيد/ عام 1997 وعام 2000. يحمل بين الكويتي التجاري البنك إدارة مجلس عضوية المرزوق السيد/
ا�مريكية. وتتوافر بالسيد/  المتحدة الواليات إنديانا، بارك، بوينت جامعة من العامة اÎدارة في البكالوريوس شهادة

المرزوق صفة اÎستقالل طبق� لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم (25) لسنة 
2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، ولم 

يتم تسجيله كعضو مجلس إدارة مستقل بسجالت وزارة التجارة والصناعة لتعذر ذلك قبل إدراج الشركة رسمي� بسوق 
رقم الشركات قانون الكويت ل¿وراق المالية فقام بتملك (3) أسهم بالشركة للتوافق مع شروط العضوية طبقا �حكام
بكافة سلطات عضو  تمتعه على الشركة إدارة مجلس وافق فقد ذلك، من الرغم 25 لسنة 2012 وتعديالته. وعلى

مجلس اÎدارة المستقل فيما يتعلق بمهامه وسلطاته وتشكيل اللجان الداخلية وذلك كله طبق� لمتطلبات قواعد 
الحوكمة المذكورة.

أجهزة مجال في تعمل والتي للمجموعة التابعة الشركات إحدى الجامعة بإدارة دراسته أثناء قام كما أعوام، خمسة
كعضو وعمل اÎنجليزي ا�دب في الليسانس درجة على السيد/ معتصم حصل الحرائق. وقد ومكافحة الهواء تكييف

كعضو عمل وكذلك ،2008 من 2003 حتى الفترة البحرين) عن (في للصناعات الخليج أوال شركة لدى إدارة مجلس
المتاجرة بشركة مجلس اÎدارة رئيس نائب منصب شغل كما ،2008 عام الوطنية المنسوجات بشركة إدارة مجلس

.2013 من 2007 حتى العقارية

عضو مجلس إدارة (تتوافر فيه مواصفات العضو المستقل)

جمال عبدالحميد المطوع

�المطوع 16 عام السيد شغل حيث والمصرفية المالية الخدمات مجال في الخبرة من �السيد/ المطوع 34 عام يمتلك
ورئيس عام مدير عمل حيث الكويتي، التجاري البنك في عليا مناصب عدة تقلد وقد وقيادية، تنفيذية مناصب في

عام في البنك لدى خدمته نهاية حتى التنفيذي والرئيس عامي 1999 و2003، بين للبنك بالوكالة التنفيذي الجهاز
رئاسة المطوع السيد/ وترأس الكويت في االئتمانية المعلومات شبكــة إدارة مجلس رئيس منصب شغل 2010. كما

وشغل عامي 2010 و2011، بين الشام وبنك عامـي 2009 و2012، بين للميادين الوطنية الشركة إدارة مجلس
والشركة عامي 1995 و1996، بين ا�وسط والشرق الوسطى آسيا لمنطقة انترناشيونال فيزا إدارة مجلس عضوية
في الخبرة من ثروة ميزان شركة لمجموعة المطوع السيد/ عام 1997 وحتى 1999. ويوفر من لالستثمارات ا�هليــة

وهندسة الصناعية الهندسة في بكالوريوس على المطوع السيد/ وحصل المنطقة. هذا في المالية الخدمات قطاع
 �المطوع صفة اÎستقالل طبق ا�مريكية. وتتوافر بالسيد/ المتحدة الواليات كاليفورنيا، جنوب جامعة من النظم

هيئة مفوضي لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم (25) لسنة 2013 لمجلس
هيئة أسواق المال، ولم يتم تسجيله كعضو مجلس  لرقابة الخاضعة الشركات حوكمة قواعد إصدار بشأن المال أسواق

عضو مجلس إدارة (تتوافر فيه مواصفات العضو المستقل)

مجلس اÎدارة
ا�دارة
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مجلس اÎدارة
ا�دارة

ا�ستقاالت السابقة من عضوية مجلس ا�دارة

جاسم الرحمن عبد من كل إستقالة سوى تأسيسها تاريخ منذ ميزان إدارة مجلس من سابقة إستقاالت أية تحدث لم
عضوي Îنتخاب المجال Îفساح طواعية من 18 سبتمبر 2014 وذلك Ðإعتبار الوزان محمد جاسم ومنتصر الوزان محمد

تطبيق في الشركة سياسة مع �تماشي اÎدارة بمجلس المستقلين اÎدارة اللذان تتوافر فيهما مواصفات ا�عضاء مجلس
الحوكمة. معايير

فقام المالية ل¿وراق الكويت بسوق رسميا الشركة إدارة مستقل بسجالت وزارة التجارة والصناعة لتعذر ذلك قبل إدراج
رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته. الشركات قانون �حكام طبقا العضوية شروط مع للتوافق بالشركة بتملك (3) أسهم

بكافة سلطات عضو مجلس اÎدارة المستقل فيما  تمتعه على الشركة إدارة مجلس وافق فقد ذلك، من الرغم وعلى
يتعلق بمهامه وسلطاته وتشكيل اللجان الداخلية وذلك كله طبق� لمتطلبات قواعد الحوكمة المذكورة. 



جاريت وولش

مناف يوسف

علي عبدالرحمن الوزان

باسم الدريدي

بات دارسي

أيرلندي

المملكة المتحدة

كويتي

كندي

أيرلندي

الرئيس التنفيذي

رئيس القطاع المالي

مدير تنفيذي - االستثمارات

مدير التصنيع

مدير الموارد البشرية

االسم           الجنسية      الوظيفة

 ا�دارة التنفيذية

يدعم المسؤولون التنفيذيون بشركة ميزان مجلس اÎدارة 
في إدارة الشركة، وهم معينون بعقود عمل غير محددة 
المدة. ويوضح الجدول التالي اسم ووظيفة كل مسؤول 

تنفيذي بشركة ميزان.
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اÎدارة التنفيذية
ا�دارة

مناف يوسف

السيد/ يوسف المالي. ويتولى للقطاع يناير 2012 كرئيس شهر في ميزان بشركة السيد/ يوسف التحق
اليومية. ويمثل أعماله أداء في ميزان بشركة المالي الفريق قيادة إلى باÎضافة للشركة، المالي االستقرار مسؤولية

في العمل من اكتسبها التي الهائلة خبرته توظيف خالل من ميزان شركة لفريق قّيمة إضافة السيد/ يوسف
والقطاع الصناعي، والقطاع والسيارات، والتجزئة، الغذائية، والتجهيزات والمشروبات، ا�غذية مثل القطاعات مختلف
بريكس مجموعة لدى السيد/ يوسف عمل ميزان، شركة لدى بالعمل التحاقه الخدمات. وقبل وقطاع اللوجيستي

شركة أكبر بريكس مجموعة وأيرلندا. وتعد المتحدة المملكة في المجموعة تلك لفرعي �مالي Ðمدير يعمل كان حيث
إل بي بيلكينجتون شركة لدى السيد/ يوسف عمل ذلك، المتحدة. وقبل المملكة في الغذائية للخدمات تقديم

وجامعة هامبتون ولفر جامعة من السيد/ يوسف تخرج سي. وقد إل بي فودز نورثرن وشركة فيتا، ومجموعة سي،
اÎدارة في هولندا من الشرف) ودبلوم مرتبة (مع الليسانس درجة على حصل وقد بأمستردام، هولندا هوجسكول

ل¿عمال. ا�وروبية

المدير المالي

جاريت وولش

الوقت، ذلك مارس 2011. ومنذ شهر (مقفلة) في ش.م.ك القابضة ميزان لشركة �تنفيذي �رئيس السيد/ وولش ُعين
والعراق، وا�ردن أفغانستان في بأعمال الفوز خالل من ا�عمال في االستراتيجية الخطة لتحريك اÎدارة مجلس مع عمل

وتطوير ميتس، يونيترا مجموعة على واالستحواذ المنخفض، ا�داء ذات ل¿عمال أُحدث الذي التغير خالل من وكذلك
المحاسب السيد/ وولش النقدية. ويتمتع التدفقات على والتركيز الشركات حوكمة وتقوية للشركة جديدة هياكل
ميزان، شركة لدى بالعمل إلتحاقه مختلفة. وقبل صناعات عدة في الخبرة من �عام وعشرين بأربع المؤهل القانوني

سي إل بي فودز نورثرن شركة إدارة مجلس في Ðوعضو دش، ريسيبي فودز نورثرن شركة �عمال �منتدب Ðعضو عمل
أعمال تعد كما المتحدة، المملكة في ل¿غذية مصّنع أكبر سي إل بي فودز نورثرن شركة المتحدة). وتعتبر (المملكة

أدار سينسبري. كما وجيه سبنسر، أند ماركس مثل التجزئة تجار إلى الجاهزة الباردة للوجبات مورد أكبر دش ريسيبي
مسؤوالً وكان ،(Lean Six Sigma) برنامج مثل برامج طرح حيث فروزن فودز نورثرن شركة أعمال �أيض السيد/ وولش
تبوأت وكلها كاتش؛ ودونيجال دوجالس، ماك وفطائر جودفيال، بيتزا مثل الشركات لتلك الرائدة التجارية العالمات عن

وشركة ديلويت، بشركة السيد/ وولش عمل فودز، نورثرن شركة إلى عمله. وباÎضافة فترة خالل فئتها ا�ول المركز
ومالية. وقد وتجارية قيادية أدوار عدة خالل من نستله وشركة سي، إل بي يونيجيت وشركة سي، إل بي سي سي دي
المحاسبين معهد في زميل أنه كما أيرلندا، في التسويق معهد من التسويق في دبلوم على السيد/ وولش حصل

القانونيين.

الرئيس التنفيذي



بات دارسي

علي عبدالرحمن الوزان

البشرية).  الموارد إدارة (في اËداب ماجستير على وحاصل البشرية للموارد ومعتمد محترف ممارس السيد/ دارسي
شركات في التغيير وإدارة والعمليات البشرية الموارد مجال في من 25 عام أكثر إلى السيد/ دارسي خبرة وتصل

البشرية للموارد Ðمدير عمل الشمالية. وقد وأمريكا أوروبا في والمشروبات ا�غذية قطاع في الجنسيات متعددة كبيرة
Ðمدير وعمل سنوات، لثماني المتحدة المملكة في المجمدة ل¿غذية ُمصّنع �كبر فروزن فودز نورثرن شركة �عمال

السيد/  تقلد سنوات. كما �ربع العالم مستوى على الطازج للفطر مورد أكبر مشرومز موناغان لشركة البشرية للموارد
الشرف) في مرتبة (مع البكالوريوس درجة على حاصل ودياجو. السيد/ دارسي جالنبيا شركتي في عليا Ðأدوار دارسي

ا�يزو لنظام معتمد مدقق السيد/ دارسي أن دوبلن. كما في ترينيتي كلية من واÎلكترونية الكهربائية الهندسة
حصل ذلك، إلى لÈدارة. باÎضافة ا�يرلندي المعهد من التطبيقي التمويل في دبلوم على وحاصل 9002 للجودة،

أولستر. جامعة من البشرية الموارد إدارة في عليا دراسات دبلوم على السيد/ دارسي

االستحواذ عمليات مسؤولية يتولى تنفيذي يونيو 2010 كمدير شهر في ميزان بشركة السيد/ الوزان التحق
التنفيذي الرئيس مع والعمل المالية ل¿وراق الكويت بسوق الشركة إدراج مشروع على اÎشراف وكذلك واالستثمار

رئيس فهو إدارات، مجالس عدة في ميزان شركة السيد/ الوزان للمجموعة. ويمثل االستراتيجي التغيير مبادرات على
إدارة مجلس رئيس ونائب اËن، عام 2011 وحتى ش.م.ك. (مقفلة) من البالستيكية الصناعات شركة إدارة مجلس

بجزء السيد/ الوزان شارك اËن. وقد عام 2010 وحتى ش.م.ك. (مقفلة) من والشحوم الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة
عملية وقاد قطر، في المياه مجال في ميزان مجموعة أعمال منها التابعة الشركات بعض هيكلة إعادة في مهم

السيد/ الوزان عمل للمجموعة. وقد مهمة صفقات عدة قاد وكذلك ميتس يونيترا مجموعة على استحواذ وصفقة
لالستثمار (NBK Capital) قبل الوطني العائلي) وشركة االستثمار (مكتب هولدنجز العقارية/ أمالك وديان لشركة
في البكالوريوس درجة على السيد/ الوزان حصل (مقفلة) وقد ش.م.ك القابضة ميزان شركة لدى بالعمل التحاقه

االستثمار بيت بشركة تنفيذي غير إدارة مجلس كعضو ذلك قبل وعمل بيروت، في ا�مريكية الجامعة من ا�عمال إدارة
.2013 عام 2010 وحتى من هيكلتها إعادة عملية (مقفلة) أثناء ش.م.ك العالمي

 مدير الموارد البشرية

مدير تنفيذي - االستثمارات

باسم الدريدي

حيث الجنسيات متعددة تصنيع لشركات ومشاريع عمليات قيادة في النتائج من حافل بسجل السيد/ الدريدي يتمتع
وتطوير الجودة، وتحسين التكاليف وتقليل اÎنتاجية، لزيادة والعمليات ا�نظمة وتنفيذ االستراتيجي التطوير يقدم

باÎضافة العالمية كو بيبسي شركة لدى تنفيذية أدوار عدة تقلد ونتائجها. وقد وقياساتها الرئيسية النجاح معايير
درجة على السيد/ الدريدي حصل كيلوجز. وقد (أمريكانا) وشركة ل¿غذية الكويتية الشركة مع كاستشاري عمله إلى

وهندسة الميكانيكية الهندسة كلية من واÎدارة للتصنيع المتكاملة ا�نظمة (مهندس) في العلوم ماجستير
المتحدة. المملكة في برمينجهام بجامعة التصنيع

 مدير التصنيع
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اÎدارة التنفيذية
ا�دارة



المكافآت

الروابط العائلية بين 
أعضاء مجلس ا�دارة

وا�دارة التنفيذية 

كويتي (25,000 دينار والبالغة 25,000 دينار اÎدارة مجلس �عضاء مكافأة بدفع ميزان شركة قامت ،2014 عام خالل
مجلس أعضاء مكافأة مبلغ تحديد يتم فإنه الكويتي، الشركات قانون أحكام لمتطلبات �في 2013). وفق كويتي

بعد الشركة أرباح صافي من المائة لحد 10 في المكافأة وتخضع الشركة لمساهمي العمومية الجمعية قبل من اÎدارة
الشركة. لمساهمي ا�قل على المائة وتوزيع 5 في والمخصصات االحتياطيات استيفاء

الرئيس تشمل (التي التنفيذية لÈدارة كويتي دينار مبلغ 1.7 مليون بدفع ميزان شركة قامت ،2014 عام خالل
قبل من �دوري التنفيذية اÎدارة مكافأة مراجعة وتتم ،(2013 في كويتي دينار المدراء) (1.7 مليون وكبار التنفيذي

اÎدارة.  مجلس

اÎدارة -  مجلس رئيس (نائب الوزان محمد جاسم اÎدارة) ومحمد مجلس (رئيس الوزان محمد جاسم خالد السادة
إخوة. اÎدارة) كلهم مجلس (عضو الوزان محمد جاسم تنفيذي) ومعتصم

أعضاء أخ إبن ميزان، شركة في كامل بدوام وموظف تنفيذي - استثمارات مدير الوزان، عبدالرحمن ويعتبر علي
اÎدارة -  مجلس رئيس (نائب الوزان محمد جاسم اÎدارة) ومحمد مجلس (رئيس الوزان محمد جاسم خالد اÎدارة مجلس

اÎدارة). مجلس (عضو الوزان محمد جاسم تنفيذي) ومعتصم

تقوم بينما ومساهميها التجارية عملياتها حماية تكفل التي واÎجراءات والنظم السياسات ميزان شركة تتبنى
ويقوم اÎستراتيجيات يحدد الذي اÎدارة ومجلس أعمالها تدير التي التنفيذية اÎدارة صالحيات بين والفصل بالتوازن

وأدائها. الشركة خطط بمراقبة

مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة

مكافأة ا�دارة التنفيذية  
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حوكمة الشركة

المكافآت
ا�دارة



تخضع شركة ميزان القابضة حالي� للرقابة المباشرة لوزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت وبلدية الكويت والهيئة 
العامة للصناعة بشأن مختلف أنشطتها التجارية والتصنيعية بدولة الكويت. وفي حالة إدارج الشركة، فسوف تخضع 

الشركة لرقابة هيئة أسواق المال بدولة الكويت. هذا وقد قامت الجمعية العامة العادية للشركة بتعيين السادة / 
العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست وينغ) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2014 وعنوانهم برج بيتك، الطابق 18-21 شارع أحمد الجابر. صندوق بريد 74، الصفاة 13001 الكويت.

معلومات عن الجهات الرقابية على الشركة
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المساهمين وحماية التجارية أعمالها اتساق ضمان هو ميزان شركة تتبناها التي الحوكمة لقواعد الرئيسي الهدف إن
تكلفة أقل على والحصول اÎدارية الكفاءة وتعزيز ا�زمات معالجة على القدرة وإيجاد والمصداقية الشفافية وتكريس

العدالة مبادئ وترسيخ مسؤولياتها مستوى ورفع والتدقيق الرقابة إجراءات وتعزيز وتمويلها التجارية للعمليات
المصالح. تعارض وتجنب والشفافية

خطوات اتخذت التي الكويت دولة في القالئل الشركات من واحدة تعد ميزان شركة فإن لÈدراج، التحضير أثناء وفي
(ه.أ.م./ق.ر./ برقم المال أسواق هيئة لرقابة الخاضعة الشركات بحوكمة الخاصة والتعليمات القواعد لتبني إضافية

.2016 يونيو شهر في �كلي القواعد تلك نفاذ قبل إستباقية خطوة ح.ش./3/2013) في

قواعد الحوكمة التي تتبناها شركة ميزان تعتمد على إيجاد وبناء تكوينات متوازنة من مجلس اÎدارة عن طريق تعيين 
عضوين تتوافر فيهما مواصفات ومتطلبات أعضاء مجلس اÎدارة المستقلين طبقا لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة 

عن هيئة أسواق المال بموجب القرار رقم (25) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد 
حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة المتخذ في 

اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2014 ولم يتم تسجيلهما كأعضاء مجلس إدارة مستقلين بسجالت وزارة التجارة 
والصناعة لتعذر ذلك قبل إدراج الشركة رسمي� بسوق الكويت ل¿وراق المالية فقام كل منهما بتملك (3) أسهم بالشركة 

للتوافق مع شروط العضوية طبقا �حكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديالته وتم تسجيلهما كأعضاء 
مجلس إدارة عاديين بسجالت وزارة التجارة والصناعة. وعلى الرغم من ذلك، فقد وافق مجلس إدارة الشركة على تمتع 

كل منهما بكافة سلطات عضو مجلس اÎدارة المستقل فيما يتعلق بمهامه وسلطاته وتشكيل اللجان الداخلية وذلك 
كله طبق� لمتطلبات قواعد الحوكمة المذكورة. عالوة على ذلك، فإن مجلس اÎدارة يتضمن اËن أغلبية من ا�عضاء غير 

التنفيذيين.

كالتالي: داخلية لجان خمسة بتشكيل اÎدارة مجلس قام ،2014 وبتاريخ 18 سبتمبر

الحوكمة. I.           لجنة
الداخلي. التدقيق لجنة   .II

المخاطر. لجنة  .III
الترشيحات. لجنة  .IV
المكافئات. لجنة   .V

بحيث الخمسة اللجان تلك من لجنة كل واختصاصات عمل بتنظيم الخاصة القواعد الئحة باعتماد اÎدارة مجلس وقام
الذين تتوافر فيهم صفة االستقالل وغير التنفيذيين. اÎدارة مجلس أعضاء من اللجان تلك أعضاء أغلبية يكون

وتحديث مراجعة أجل من الشركة إدارة مجلس مع التعاون هو الذكر سالفي الخمسة اللجان تكوين من الهدف
المجلس لعضوية ا�كفاء ا�شخاص وانتقاء التنفيذية، اÎدارة عاتق على الملقاة والمسؤوليات والواجبات المهام

والتدقيق ا�زمات Îدارة المثلى ا�نظمة وتطبيق وجود وضمان المالية، التقارير نزاهة وضمان العليا، التنفيذية واÎدارة
في وأدائها والشفافية اÎفصاح إجراءات دقة على والتأكيد ا�خالقية، والقيم المهنية السلوكيات وتعزيز الداخلي،

وتعزيز السليمة، الرقابة وشروط متطلبات تطبيق وضمان دورهم، وتقدير المساهمين حقوق واحترام المناسب، الوقت
عام. بشكل ا�داء وتنمية

حوكمة  الشركة
ا�دارة
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%63.261

%0.040

%0.040

%0.040

%0.040

%0.040

%0.017

%0.020

%2.491

%2.491

%1.516

%0.000

%0.000

%30.000

%100.000

%63.261

%4.439

%4.439

%4.439

%4.439

%4.439

%3.041

%2.219

%3.559

%3.559

%2.166

%0.000

%0.000

-

%100.000

187,568,986

13,161,019

13,161,022

13,161,019

13,161,022

13,161,022

9,016,472

6,580,511

10,553,214

10,553,212

6,422,495

3

3

-

296,500,000

187,568,986

119,997

120,000

119,997

120,000

120,000

50,770

60,000

7,387,250

7,387,248

4,495,746

3

3

88,950,000

296,500,000

نسبة الملكية من 
إجمالي ا�سهم

نسبة الملكية من 
إجمالي ا�سهم

عدد ا�سهم عدد ا�سهم

بعد استكمال عملية الطرحقبل عملية الطرح
المساهم

شركة الوزان كابيتال 
لبيع وشراء ا�سهم 

ذ.م.م 

خالد جاسم الوزان(أ)

عبد الرحمن جاسم 
الوزان

محمد جاسم الوزان(ب)

معتصم جاسم 
الوزان(ج)

منتصر جاسم الوزان

نوال جاسم الوزان

خالدة جاسم الوزان

ديراج كومار أوبروي

سودهير كومار 
أوبروي

كاوال كومار 

عبدالوهاب أحمد 
المرزوق (ج) 

جمال عبدالحميد 
المطوع (ج)

المكتتبين في الطرح

ا	سهم إجمالي
المصدرة

(أ)       رئيس مجلس إدارة شركة ميزان
(ب)     نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميزان - تنفيذي 

(ج)     عضو مجلس إدارة شركة ميزان

ا�دارة

يبين الجدول التالي معلومات عن ملكية كل مساهم ل¿سهم العادية 
لشركة ميزان قبل عملية الطرح والتغير في الملكية بعد عملية الطرح هذه. 

المالك الرئيسيون 
والمساهمون البائعون 

المالك الرئيسيون والمساهمون البائعون 



البيانات المالية
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المعلومات المالية

بيان الدخل المجمع
البيانات المالية

أعيد بيان ربحية السهم بناء على عدد ا�سهم العادية القائمة كما في 31 ديسمبر 2014 (أ)

بيان الدخل المجمع

اÎيرادات

النمو %

تكلفة اÎيرادات

مجمل الربح

هامش مجمل الربح %

إيرادات أخرى

مصروفات بيع وتوزيع

مصروفات عمومية وإدارية

ا	رباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واالطفاء

هامش ا�رباح قبل الفوائد والضرائب 
واÎستهالك واالطفاء %

ربح ناتج عن شراء/بيع

االستهالك واالطفاء

انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

حصة في نتائج شركات زميلة

تكاليف تمويل

صافي الربح قبل حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي والزكاة 

هامش صافي قبل حصة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي والزكاة %

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الزكاة

مكافأة أعضاء مجلس اÎدارة 

صافي ربح السنة 

هامش صافي ربح السنة %

الحصص غير المسيطرة

صافي ربح السنة الخاص بمساهمي 
الشركة ا	م

صافي ربح السنة (فلس)

142,376,724

2.1%

 (111,187,239)

31,189,485

21.9%

1,068,490

 (11,663,663)

(7,829,555)

12,764,757

9.0%

5,686,875

(4,194,677)

 - 

 116,622 

(1,066,829)

13,306,748

9.3%

(88,174)

(124,734)

(25,000)

13,068,840

9.2%

(2,635,111)

10,433,729

 35 (أ)

139,394,306

-

 (106,892,478)

32,501,828

23.3%

2,093,640

 (10,670,604)

(7,981,262)

15,943,602

11.4%

 1,655,532

(3,884,628)

(1,130,442)

 454,569 

(1,385,529)

11,653,104

8.4%

(84,650)

(84,398)

(325,000)

11,159,056

8.0%

(2,228,187)

8,930,869

 30 (أ)

182,503,747

28.2%

 (136,617,348)

45,886,399

25.1%

961,392

(17,592,945)

(7,759,607)

21,495,239

11.8%

1,262,683

(4,575,426)

 (806,254) 

54,892

(1,058,866)

16,372,268

9.0%

(135,546)

(147,377)

 (25,000) 

16,064,345

8.8%

(1,311,561)

14,752,784

 50 

دينار 
كويتي

2013 20122014
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دينار 
كويتي

بيان المركز المالي المجمع

الموجودات

ممتلكات وآالت ومعدات 

موجودات غير ملموسة

استثمار في شركات زميلة

عقارات استثمارية

موجودات مالية متاحة للبيع 

موجودات غير متداولة 

بضاعة

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

ذمم مدينة أخرى

مستحق من أطراف ذات عالقة

أرصدة لدى البنوك ونقد

موجودات متداولة

إجمالي الموجودات

قروض وسلف

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

مطلوبات غير متداولة

قروض وسلف

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

حسابات مكشوفة لدى البنوك

مطلوبات متداولة 

إجمالي المطلوبات

رأس المال 

احتياطي قانوني 

احتياطي اختياري

احتياطي القيمة العادلة 

أرباح محتفظ بها

احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

الحصص غير المسيطرة 

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

بيان المركز المالي المجمع
البيانات المالية

2014 2013 2012

57,633,455

 2,205,073 

944,864

 1,565,718 

763,423

63,112,533

31,332,050

37,394,863

6,934,596

943,006

14,950,567

91,555,082

154,667,615

11,132,973

 3,337,128 

-

14,470,101

23,676,055

22,730,896

 2,740,501 

 8,817,818 

57,965,270

72,435,371

19,800,000

 9,900,000 

 9,900,000 

-

31,327,033

(179,789)

11,485,000

82,232,244

154,667,615

50,944,673

 2,072,534

 5,703,726 

 1,587,844 

 1,275,000 

61,583,777

31,183,935

38,377,721

 3,872,183 

 1,192,024 

 3,648,727 

78,274,590

139,858,367

 1,715,363

 3,457,047 

 2,400,000 

 7,572,410 

20,256,242

21,642,801

 5,506,983 

10,703,572

58,109,598

65,682,008

19,800,000

 8,933,515 

 8,933,515 

-

28,426,274

(266,835)

 8,349,890 

74,176,359

139,858,367

65,348,325

11,879,790

983,559

-

763,423

78,975,097

33,275,002

41,787,950

 4,563,507 

54,913

5,168,163

84,849,535

163,824,632

6,362,178

 3,987,982

600,000

10,950,160

24,587,610

33,711,600

 1,423,859

4,492,424

64,215,493

75,165,653

29,650,000

 11,406,071

  11,406,071 

38,568

34,179,265

(161,559)

 2,140,563 

88,658,979

163,824,632



أنشطة العمليات 

ربح الفترة 

االستهالك واالطفاء

مخصص ديون معدومة ومشكوك في تحصيلها

مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة

انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

خسائر (ربح) تحويل عمالت أجنبية

ربح شراء بسعر مغري

ربح من بيع استثمار في شركة زميله

حصة في نتائج شركات زميلة

الربح من بيع ممتلكات استثماريه

ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

تكاليف تمويل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التغيرات في رأس المال العامل:

بضاعة

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

صافي الحركة في المبلغ المستحق من / إلى أطراف ذات عالقة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

شــراء ممتلكات وآالت ومعــدات

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعــدات

حصيلة بيع ممتلكات استثمارية

حصيلة بيع استثمار في شركة زميلة

صافي التدفق النقدي الوارد من حيازة شركة تابعة

صافي التدفق النقدي الصادر من حيازة شركة تابعة

إنخفاض في أرصدة محتجزة لدى البنوك

شــراء موجودات غير ملموسة

إيرادات توزيعات ارباح تم تسلمها من شركات زميلة

شراء استثمارات في شركة زميلة

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

بيان التدفقات النقدية المجمع
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دينار 
كويتي

بيان التدفقات النقدية المجمع
البيانات المالية

2014 2013 2012

16,064,345

4,575,426

384,571

 (179,525)

 806,254

(602,707)

-

-

 (54,892)

 (952,964)

(309,719)

1,058,866

932,135

21,721,790

437,642

845,607

6,796,509

(759,229)

(643,057)

27,523,978

(10,984,716)

 474,641 

 2,500,000

-

(9,845,372)

(648,329)

10,479,875

 (474,952)

54,765

-

(8,444088)

13,068,840

 4,194,677

 1,285,085

 971,713 

 -

(105,648)

(2,242,000)

(1,289,437)

(116,622)

 -

(2,155,438)

 1,066,829 

 452,401 

15,130,400

(859,320)

(1,503,292)

 1,023,746

(3,700,735)

(593,382)

9,497,417

(7,589,365)

 109,136 

-

 4,501,928 

37,997

-

(10,479,875)

(362,347)

279,832

-

(13,502,694)

11,159,056

 3,884,628 

 1,188,344 

 132,389 

 1,130,442 

 -

 -

 -

(454,569)

 -

(1,655,532)

 1,385,529 

(792,003)

15,978,284

(2,426,198)

(3,536,578)

 3,163,985 

 920,569 

(622,596)

13,477,466

(8,433,128)

 265,798 

 -

 -

 -

-

-

(294,447)

175,488

 -

(8,286,289)
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دينار 
كويتي

بيان التدفقات النقدية المجمع
البيانات المالية

2014 2013 2012

صافي الحركة في القروض والسلف

توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة ا�م

توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

تكاليف تمويل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة 
من أنشطة التمويل

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

تأثير تحويل عمالت اجنبية

النقد والنقد المعادل في 1 يناير

النقد والنقد المعادل في آخر الفترة

12,837,423

(4,680,000)

 (471,913)

(1,066,829)

6,618,681

 2,613,404

 94,315

(7,054,845)

 (4,347,126)

(4,905,234)

(5,770,000)

(2,340,684)

(1,058,866)

(14,074,784)

 5,005,106

 17,759

(4,347,126)

675,739

912,730

(5,031,912)

(1,252,534)

(1,385,529)

(6,757,245)

(1,566,068)

(349,680)

(5,139,097)

(7,054,845)
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مناقشة وتحليل ا�دارة

نظرة عامة

يجب أن ُتقرأ مناقشة وتحليل اÎدارة التاليين مع «البيانات المالية المختارة» والبيانات المالية المجمعة واÎيضاحات ذات 
الصلة بها والتي تظهر في أجزاء أخرى من نشرة االكتتاب هذه. وقد ُأعدت المعلومات المالية وفق� للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.

مناقشتها وردت التي المعلومات وتعكس التابعة، شركاتها خالل من الحالي الوقت في القابضة ميزان شركة تعمل
والمدمجة.  السابقة العمليات الجزء هذا في

ويجب ،2014 ميزان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر شركة لمجموعة المالي والوضع عمليات نتائج الجزء هذا يناقش
.2014 في 31 ديسمبر المنتهية ميزان للسنة لشركة المدققة المالية البيانات مع جنب إلى �جنب الجزء هذا يقرأ أن

مناقشة وتحليل اÎدارة
البيانات المالية

بالسنة في 31 ديسمبر 2014 مقارنًة المنتهية المالية السنة
2013 في 31 ديسمبر المنتهية

نتائج التشغيل

أبرز المؤشرات

ارتفاع� بنسبة 28.2 في المائة •      بلغت اÎيرادات 182.5 مليون دينار كويتي لعام 2014،
•      بلغ هامش الربح اÎجمالي 25.1 في المائة لعام 2014، ارتفاع� بنسبة 320 نقطة أساس

•      بلغت ا�رباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء 21.5 مليون دينار كويتي لعام 2014، 
         ارتفاع� بنسبة 68.4 في المائة

•      بلغت ا�رباح الصافية 16.1 مليون دينار كويتي لعام 2014، ارتفاع� بنسبة 22.9 في المائة

 ا�يرادات

في 31  المنتهية السنة خالل كويتي دينار بلغت 182.5 مليون إجمالية إيرادات ميزان مجموعة سجلت
المقارنة الفترة في كويتي دينار بلغت 142.4 مليون التي اÎجمالية اÎيرادات عن بذلك مرتفعًة ،2014 ديسمبر

الفترة. لتلك المائة تبلغ 28.2 في مؤثرة بنسبة اÎيرادات في زيادة يمثل ما ،2013 لعام
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القطاعات غير الغذائية

الربح ا�جمالي

قطاع تصنيع وتوزيع ا�غذية

ارتفع إيراد قطاع تصنيع وتوزيع ا�غذية بمجموعة ميزان بنسبة 46.1 في المائة مقارنًة بالسنة المنتهية في 31
في 31  المنتهية ديسمبر 2013، وهو ما يمثل 50.6 في المائة من اÎيرادات اÎجمالية لمجموعة ميزان للفترة

ديسمبر 2014. ويرجع هذا االرتفاع إلى النمو المضطرد في اÎيراد في كافة الوحدات التشغيلية الرئيسية على 
مستوى كافة ا�سواق، إثر التوسع في اÎمارات العربية المتحدة جّراء االستحواذ على مجموعة يونيترا ميتس في 

يناير 2014. ومن الجدير بالذكر هنا تحقيق عملية االستحواذ تضافر العمليات من خالل طرح خطوط منتج كتكو 
الخاص بمجموعة ميزان على نظام التوزيع القائم لدى مجموعة يونيترا ميتس، حيث ارتفعت المبيعات الشهرية 

لمنتجات كتكو في اÎمارات العربية المتحدة بحوالي 50.0 في المائة بعد االستحواذ على مجموعة يونيترا ميتس.

قطاع التجهيزات الغذائية

هذا ويمثل ،2013 بالعام مقارنة المائة عام 2014 بنسبة 10.0 في في الغذائية التجهيزات قطاع إيراد ارتفع
في 31 ديسمبر 2014. وقد المنتهية للسنة ميزان لمجموعة اÎجمالي اÎيراد من المائة القطاع 15.1 في

يتماشى أداء تقديم في الكويت قطر. وتستمر دولة في العمليات حجم بارتفاع �مدعم �قوي Ðنمو القطاع شهد
قوية. مستقبلية نظرة مع التوقعات، مع

قطاع الخدمات

المائة بواقع 226.5 في ميزان لمجموعة اÎجمالي اÎيراد من المائة يمثل 7.3 في الذي الخدمات قطاع إيراد ارتفع
لتوريد ا�جل طويل عقدها الشركة بدأت بعام 2013. وقد في 31 ديسمبر 2014 مقارنًة المنتهية السنة في

ا�مم برنامج مع جديدة أعمال على ميزان مجموعة حازت أنهام. كما شركة مع أفغانستان في والخدمات ا�غذية
الشرق في لالجئين غذائية مواد توريد خالل للغذاء (UN World Food Programme) من العالمي المتحدة

القطاع. لهذا أخرى إمكانات المشروعين كال يضيف ا�وسط. وسوف

قطاع السلع االستهالكية سريعة الدوران

(بقيمة المجموعة إيرادات من المائة يمثل 23.5 في الذي الدوران سريعة االستهالكية السلع قطاع إيراد ظل
السنوي التأثير من الرغم على �في 31 ديسمبر 2014) ثابت المنتهية للسنة كويتي دينار 42.8 مليون

كالرك وكمبرلي بنكيسر ريكيت مع الرئيسية الشراكات أداء كان المربحة. وقد غير الوكالة عقود من للتخارج
التوقعات. مع �ومتماشي Ðجيد جونسون آند وجونسون

القطاع الصناعي

استمرار مع المائة في 31 ديسمبر 2014 بنسبة 23.0 في المنتهية السنة خالل الصناعي القطاع أداء انخفض
ذلك، بها. ومع تمر التي البناء إعادة عملية ش.م.ك. (مقفلة) في والشحوم الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة
نسبة بلغت اÎيرادات. وقد نسب في االزدواجية إلى يصل Ðنمو القطاع في المتبقية ا�عمال وحدات شهدت

للفترة. للمجموعة الكلي اÎيراد من المائة القطاع 3.5 في هذا إيراد

اÎجمالي بالربح في 31 ديسمبر 2014 مقارنًة المنتهية للسنة كويتي دينار اÎجمالي 45.9 مليون الربح بلغ
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ا�غذية
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 ا�رباح قبل الفوائد والضرائب
وا�ستهالك وا�طفاء

الدخل الصافي

الوضع المالي

في كما كويتي دينار ميزان 21.5 مليون لمجموعة واÎطفاء واÎستهالك والضرائب الفوائد قبل ا�رباح سجلت
أي ،2013 عام في الفترة لنفس كويتي دينار بلغت 12.8 مليون التي بقيمتها 31 ديسمبر 2014 مقارنة

إلى واÎطفاء واÎستهالك والضرائب الفوائد قبل ا�رباح هوامش تحسنت المائة. وقد نسبتها 68.4 في بزيادة
على ميزان نجاح ذلك عام 2013. ويعكس في المائة بلغت 9.0 في التي بنسبتها مقارنًة المائة 11.8 في

اÎيراد. زيادة مع ل¿عمال التكلفة قاعدة على السيطرة

التي بقيمته في 31 ديسمبر 2014 مقارنة المنتهية للسنة كويتي دينار الصافي 16.1 مليون الدخل بلغ
هامش بلغ المائة. وقد بنسبة 22.9 في زيادة يمثل ما وهو ،2013 عام في كويتي دينار بلغت 13.1 مليون

عام لعام 2014 مقارنًة بنسبتها التي بلغت 9.2 في المائة في عام 2013. وفي المائة الصافي 8.8 في الدخل
مصنع على باالستحواذ يتعلق كويتي دينار بلغ 2.2 مليون واحدة لمرة �ربح ميزان مجموعة سجلت ،2013
الصافي 10.8 مليون الدخل بلغ المتحدة. وقد العربية باÎمارات الشارقة إمارة في الخفيفة للمأكوالت الوزان

دينار بلغ 16.1 مليون الذي الصافي بالدخل مقارنًة واحدة، لمرة المحقق الربح عام 2013 بعد كويتي في دينار
.2014 عام في كويتي

في 31  المنتهية للسنة كويتي دينار المسيطرة 1.31 مليون غير الملكية لحصص المنسوب الربح بلغ وقد
االستحواذ تم والتي لكتكو التابعة شركات با�ربع يتعلق كويتي دينار مبلغ 1.21 مليون منها ،2014 ديسمبر

المسيطرة غير الملكية حصص على االستحواذ الفترة. وبعد خالل ميزان مجموعة قبل من بالكامل عليها
ا�م. الشركة مالك إلى التابعة الشركات هذه ربح 100 في المائة من نسبة تنسب سوف الفترة، خالل

المنتهية للسنة كويتي دينار و9.5 مليون كويتي دينار العمليات 27.5 مليون من النقدية التدفقات سجلت
النمو إلى للفترة النقدية التدفقات في الملموس التغير التوالي. وُيعزى في 31 ديسمبر 2014 و2013 على

ميزان مجموعة موجودات إجمالي بلغ العامل. وقد المال لرأس بالنسبة فعالة تدابير وتنفيذ الصافي، الربح في
من 31 ديسمبر المائة نسبتها 5.9 في بلغت بزيادة ،2014 في 31 ديسمبر كما كويتي دينار 163.8 مليون

إجمالي من المائة تمثل 39.9 في كويتي دينار للفترة 65.3 مليون والمعدات الممتلكات بلغت 2013. كما
من المائة و28.3 في المائة المدينة 20.3 في التجارية والذمم البضاعة نسبة بلغت حين في الموجودات،

التوالي. على الموجودات إجمالي

للشركة التشغيلية الحاجات تحقيق من ميزان لمجموعة الخارجي والتمويل التشغيلية ا�نشطة مكنت وقد
التشغيلية المصروفات لتلبية النقد من كافية مستويات على المحافظة مع التوسعية خططها وتمويل

31 ديسمبر 2014  في كما كويتي دينار ميزان 5.2 مليون مجموعة لدى النقدية ا�رصدة بها. وبلغت اليومية
.2013 في 31 ديسمبر كويتي دينار تبلغ 15.0 مليون كانت التي ا�رصدة تلك بقيمة مقارنًة
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نسبته 47.1  بلغت �ملموس �ارتفاع يمثل ما وهو ،2013 عام في الفترة لنفس كويتي دينار البالغ 31.2 مليون
لنفس المائة بنسبة 21.9 في مقارنًة المائة للفترة 25.1 في اÎجمالي الربح هوامش بلغت المائة. كما في

المربحة، والمنتجات القنوات على التركيز عن اÎجمالية الهوامش في التحسن نتج عام 2013. وقد في الفترة
التشغيلي. التميز وتحفيز خسائر، تحقق والتي الهامش منخفضة العقود من التخارج اÎنتاج، تكاليف تقليل
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�طراف المستحق إجمالي بلغ حين في كويتي، دينار صلة 0.1 مليون ذات أطراف من المستحق قيمة وبلغت
بعمليات الخاص الجزء إلى الرجوع 31 ديسمبر 2014. يرجى في كما كويتي دينار صلة 2.0 مليون ذات
في المساهمين حقوق بالكامل. وبلغت العمليات تلك على في صفحة 97 لالطالع الصلة» ذات «ا�طراف

بلغت 82.2 مليون التي بقيمتها 31 ديسمبر 2014 مقارنًة في كما كويتي دينار ميزان 88.7 مليون مجموعة
مجموعة دين صافي بلغ المائة. كما نسبتها 7.8 في بلغت بزيادة أي ،2013 عام نهاية في كما كويتي دينار

دينار تبلغ 28.7 مليون كانت التي بقيمته 31 ديسمبر 2014 مقارنًة في كما كويتي دينار ميزان 30.3 مليون
لتمويل السنة خالل كويتي دينار بقيمة 10.5 مليون إضافي دين نتج في 31 ديسمبر 2013. وقد كويتي

ميزان لمجموعة الصافي الدين إجمالي نسبة بلغت ميتس. وقد يونيترا مجموعة على ميزان مجموعة استحواذ
بتاريخ 31 ديسمبر المائة 31 ديسمبر 2014 مقابل 34.9 في في كما المائة الملكية 34.1 في حقوق إلى

.2013

مقرضيها.  قبل من المحددة التعهدات عن �منخفض الدين مستوى على بالمحافظة ميزان مجموعة وتلتزم
على التركيز استمرار مع نقدية، تدفقات تحقق مربحة تجارية مبادرات في االستثمار خالل من ذلك يحقق وسوف

عليها. لالستحواذ ا�ول اليوم من Ðنقد تدر موجودات على واالستحواذ العامل المال برأس الخاصة التدابير

31 ديسمبر في كما كويتي دينار بقيمة 2.1 مليون مؤثرة غير حصص ملكية ميزان مجموعة سجلت وقد
كويتي.  دينار بلغت 11.5 مليون في 31 ديسمبر 2013 والتي المسجلة القيمة عن ملحوظ بإنخفاض ،2014

لكتكو التابعة شركات ا�ربع البالغة 49.0 في المائة من المتبقية الحصة على ميزان مجموعة استحواذ بعد
كتكو» في الصفحة 75). على «االستحواذ عنوان تحت النقطة هذه شرح (ورد

بالسنة في 31 ديسمبر 2013 مقارنًة المنتهية المالية السنة
2012 في 31 ديسمبر المنتهية

 ا�يرادات

ا�غذية

في 31 ديسمبر 2013 محققًة كما كويتي دينار بقيمة 142.4 مليون إجمالية إيرادات ميزان مجموعة سجلت
بلغت بارتفاع أي ،2012 لعام كويتي دينار البالغة 139.4 مليون اÎجمالية إيراداتها قيمة عن �ارتفاع بذلك

بنسبة 4.7  ارتفعت ا�ساسية غير الخدمات ا�ساسية* بخالف ا�خرى اÎيرادات أن للفترة. إال المائة نسبته 2.1 في
التوزيع وكاالت من والتخارج فقط الرئيسية ا�عمال شرائح لتنمية اÎدارة استراتيجية يعكس ما وهو المائة؛ في

جيدة. نتائج تحقق ال التي أو ا�ساسية غير

قطاع تصنيع وتوزيع ا�غذية

اÎجمالية اÎيرادات من المائة يمثل 44.4 في والذي ميزان، بمجموعة ا�غذية وتوزيع تصنيع قطاع إيراد ارتفع
الزيادة هذه في 31 ديسمبر 2012. وترجع المنتهية المالية بالسنة مقارنًة المائة بنسبة 7.1 في للشركة،

والفوز جلف)؛ وأكوا (دانة التجارية عالمتها الشركة تمتلك التي المعبأة المياه وتوزيع عرض زيادة إلى اÎيراد في
منتجات تصنيع خالل من وذلك �حديث الشركة بدخول قامت الذي الغذائية الخدمات قطاع في جدد بعمالء

منتجات طرح خالل من وكذلك (خزان)، التجارية عالمتها الشركة تمتلك الجودة عالية وباردة مجمدة لحوم
والمأكوالت الخفيفة، ومعجون طماطم خزان، ومنتجات  الجديدة كتكو البطاطا رقائق تشمل السوق في جديدة

ا�لبان من باك؛ على سبيل المثال ال الحصر.
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كويتي)  دينار خسائر (0.6 مليون الشركة تكبد التي الوكاالت من التخارج كويتي)، دينار الرئيسية (3.1 مليون غير الخدمات بخالف الرئيسية الرئيسية = الخدمات (*) الخدمات
كويتي). دينار والشحوم (1.0 مليون الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة حريق عن الناجمة الخسارة وتأثير



القطاعات غير الغذائية

الربح ا�جمالي

قطاع التجهيزات الغذائية

بنسبة خزان لشركة اÎجمالية اÎيرادات من المائة يمثل 17.6 في الذي الغذائية التجهيزات قطاع إيراد انخفض
المنخفض الهامش ذات العقود تجديد عدم السنة خالل اÎدارة قررت بعام 2012. وقد مقارنًة المائة 4.0 في

عملياتها على جهودها اÎدارة وركزت الكويت، في محلية حكومية جهات مع أبرمتها قد الشركة كانت والتي
وجود ومع المستقبل، إلى الفترة. وبالنظر لنفس المائة بنسبة 25.6 في Ðنمو المبيعات حققت حيث قطر في
مستوى على الغذائية التجهيزات أعمال نمو من واثقة اÎدارة فإن الكويت، في الغذائية للتجهيزات جديد فريق

الخاص. والقطاع الحكومية المناقصات

قطاع الخدمات

بنسبة 30.5 في ميزان لمجموعة اÎجمالية اÎيرادات من المائة يمثل 2.9 في الذي الخدمات قطاع إيراد انخفض
دول منطقة في ا�مريكي الجيش خدمة عقود في االنخفاض اÎدارة توقعت بعام 2012. وقد مقارنًة المائة

عام في سريانه سيبدأ أفغانستان في جديد توريد عقد على الشركة حصلت فيما الخليجي، التعاون مجلس
.2014

قطاع السلع االستهالكية سريعة الدوران

اÎجمالية اÎيرادات من المائة يمثل 29.2 في الذي الدوران، سريعة االستهالكية السلع قطاع إيراد ارتفع
في 31 ديسمبر 2012.  المنتهية المالية بالسنة عام 2013 مقارنًة في المائة بنسبة 1.8 في ميزان، لمجموعة

بينكيسر ريكيت (منتجات االستهالكية ا�سواق من كل في هائل نمو تحقيق في القطاع هذا استمر وقد
من بالتخارج اÎدارة لقرار Ðنظر توقف قد القطاع في العام النمو أن إال الطبية؛ جونسون) وا�سواق آند وجونسون
شهد ،2013 عام الحكومة. وفي قادته الذي الدوائية المنتجات أسعار تخفيض واستيعاب المربحة غير الوكاالت
التجارية. وتعتبر عالماتها ميزان مجموعة تمتلك (سوفتي) التي االستهالكية المنتجات لسلسلة �تعافي القطاع

الجديدة.  للمنتجات المستهلكين من مالئمة استجابات مع إيجابية ا�ولية المؤشرات

القطاع الصناعي

بنسبة 9.9 في ميزان لمجموعة اÎجمالي اÎيراد من المائة يمثل 5.8 في الذي الصناعي القطاع إيراد انخفض
الشركة مصنع إغالق إلى القطاع هذا إيراد في االنخفاض بعام 2012. ويرجع عام 2013 مقارنًة خالل المائة

في اÎغالق ذلك تأثير بها. وباستثناء حريق نشوب عام 2012 بعد خالل والشحوم الزيوت Îنتاج الكويتية
المائة بنسبة 9.3 في Ðنمو القطاع لهذا الرئيسية المبيعات حققت والشحوم، الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة

القطاع. وقد بدأت مجموعة ميزان عملية إعادة بناء المصنع  هذا في البالستيك �عمال القوي ا�داء بفعل
وتجهيزه بأحدث المعدات Îعادة تشغيل اÎنتاج الحق�. ومن المقرر أن تبدأ عمليات المصنع الجديد بحلول عام 

.2016

دينار بلغت 32.5 مليون التي بقيمته عام 2013 مقارنًة في كويتي دينار اÎجمالي 31.2 مليون الربح بلغ
االستهالكية والسلع ا�غذية يضم الذي الرئيسي للقطاع اÎجمالية الهوامش عام 2012. وظلت في كويتي

غير الغذائية التجهيزات عقود من التخارج إلى أساسي بشكل االنخفاض ويعزى مزدهرة؛ الدوران سريعة
الجيش خدمة عقود في المتوقع واالنخفاض والشحوم، الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة مصنع وإغالق المربحة،

ا�مريكي.
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وا�ستهالك وا�طفاء

الدخل الصافي

المخصصات وإنخفاض القيمة

دينار قيمتها 12.8 مليون بلغت واÎطفاء واÎستهالك والضرائب الفوائد قبل أرباح ميزان مجموعة سجلت
ا�رباح هامش بلغ وقد ،2012 عام في كويتي دينار بلغت 15.9 مليون بقيمة عام 2013 مقارنًة في كويتي
لعام المائة بنسبة 11.4 في لعام 2013 مقارنًة المائة واÎطفاء 9.0 في واÎستهالك والضرائب الفوائد قبل

.2012

للشركة العمومية الميزانية لتقوية لعامين الممتد برنامجها أنهت ميزان مجموعة أن بالمالحظة الجدير ومن
ذلك تأثير كان وقد المدينة، والذمم البضاعة لمخاطر مخصصات تكوين في شدة أكثر موقف اتخاذ خالل من

بقيمة 0.5 مليون ا�عمال لتطوير إضافية مصروفات مع ذلك تزامن كويتي. وقد دينار العامين 4.1 مليون على
على بالسلب أثر مما عافية، شركة تشغيل وبدء ميتس يونيترا مجموعة على باالستحواذ تتعلق كويتي دينار

.2013 لعام واÎطفاء واÎستهالك والضرائب الفوائد قبل الربح

وعقارات استثمارات وبيع شراء من أرباح تسجيل عوضها قد المتكررة غير السلبية التأثيرات فإن ذلك، ومع
كويتي. دينار إجمالية 5.7 مليون بقيمة

عام 2013 مقارنًة في كويتي دينار التجارية 5.6 مليون المدينة ل¿رصدة المعدومة الديون مخصص بلغ
في للسنة المحملة الحركة بلغت عام 2012. وقد في كويتي دينار تبلغ 6.0 مليون كانت التي بقيمتها

كويتي (1.2  دينار المدينة 1.8 مليون التجارية لالرصدة تحصيلها في والمشكوك المعدومة الديون مخصص
كويتي دينار الحركة 2.8 مليون وبطيئة المتقادمة البضائع مخصص عام 2012). وبلغ في كويتي دينار مليون

الحركة قيمة كويتي. وبلغت دينار تبلغ 2.2 مليون كانت التي المخصص ذلك بقيمة عام 2013 مقارنًة في
لعام كويتي دينار كويتي (0.1 مليون دينار للسنة 1.0 مليون المحملة الحركة وبطيئة المتقادمة للبضائع
عام في اÎدارة بدأته الذي العمومية الميزانية تقوية برنامج إنهاء المخصصات في الزيادة 2012). وتعكس

.2013 عام في والمعدات الممتلكات قيمة في إنخفاض يسجل 2012. ولم

دينار البالغ 11.2 مليون الصافي بالدخل عام 2013 مقارنًة في كويتي دينار الصافي 13.1 مليون الدخل بلغ
الدخل هامش نسبة بلغت المائة. وقد نسبتها 17.1 في تبلغ بزيادة يمثل ما وهو ،2012 عام في كويتي

المائة. تبلغ 8.0 في كانت عام 2012 التي نسبة عن بذلك لعام 2013 مرتفعًة المائة الصافي 9.2 في
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بالسنة في 31 ديسمبر 2012 مقارنًة المنتهية المالية السنة
2011 في 31 ديسمبر المنتهية

 ا�يرادات

ا�غذية

في 31 ديسمبر 2012  كما كويتي دينار بقيمة 139.4 مليون إجمالية إيرادات القابضة ميزان مجموعة حققت
أسهم عام 2011. وقد في الفترة لنفس كويتي دينار بلغت 140.0 مليون التي اÎجمالية باÎيرادات مقارنًة
اÎيراد خسارة مع الخليجي، التعاون مجلس دول منطقة في ا�مريكي الجيش خدمة في المتوقع االنخفاض

ا�داء إلى كويتي)، دينار بإجمالي (8.0 مليون والشحوم الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة في حريق نشوب بسبب
السنوي. لÈيراد الثابت

قطاع تصنيع وتوزيع ا�غذية

عام 2012.  في ميزان لمجموعة اÎجمالي اÎيراد من المائة ا�غذية 42.4 في وتوزيع تصنيع قطاع نسبة بلغت
اÎيرادات تأثير باستثناء 2011؛ عام خالل المائة إنخفاض� بنسبة 0.5 في الرئيسية ا�غذية أعمال حققت وقد

الخليجي. التعاون مجلس دول منطقة في ا�مريكي الجيش بخدمة المتعلقة المنخفضة

قطاع التجهيزات الغذائية

عام 2011. وترجع في الفترة بنفس مقارنًة المائة بنسبة 7.6 في الغذائية التجهيزات قطاع من اÎيراد ارتفع
إعادة حركة عن الناتج االزدهار عن بدوره نتج والذي قطر، في القوي الطلب إلى القطاع هذا إيراد في الزيادة

.2022 لسنة العالم كأس بتنظيم قطر وفوز اÎعمار،

قطاع الخدمات

بنسبة 24.7 في ميزان لمجموعة اÎجمالي اÎيراد من المائة يمثل 4.2 في الذي الخدمات قطاع إيراد انخفض
القطاع هذا تأثر في 31 ديسمبر 2011. وقد المنتهية المالية بالسنة في 31 ديسمبر 2012 مقارنًة كما المائة
اÎدارة إعالن بعد الخليجي التعاون مجلس دول منطقة في ا�مريكية القوات في المتوقع باالنخفاض Ðكبير Ðتأثر

العراق. من اÎنسحاب عن ا�مريكية

القطاعات غير الغذائية

قطاع السلع االستهالكية سريعة الدوران

لمجموعة اÎجمالي اÎيراد من المائة يمثل 29.3 في الذي الدوران سريعة االستهالكية السلع قطاع إيراد ارتفع
مع جديدة بعقود الشركة فوز أسهم بعام 2011. وقد عام 2012 مقارنًة في المائة بنسبة 4.2 في ميزان

إلى السوقي، ا�داء في جونسون آند جونسون شركة مع الشراكة تفوق وكذلك دوائية، منتجات لتوريد الوزارات
الدوران. سريعة االستهالكية السلع قطاع في القوي النمو
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الربح ا�جمالي

بزيادة أي ،2011 عام في كويتي دينار من 31.4 مليون كويتي دينار إلى 32.5 مليون اÎجمالي الربح ارتفع
إلى ا�ول المقام في ميزان لمجموعة اÎجمالي الربح هامش في التحسن المائة. ويعزى نسبتها 3.6 في بلغت
واالستثمار وقطر، المتحدة العربية اÎمارات في خسائر تتكبد التي العمليات تغيير في التنفيذية اÎدارة جهود

في والعرض التوزيع وزيادة التجارية، عالماتها الشركة تمتلك والتي أعلى �هامش تحقق التي المنتجات في
في المائة إلى 23.3 في الهوامش اÎدارة مبادرات عززت التشغيلية. وقد التكاليف وتخفيض الرئيسية، القنوات

.2011 عام في المائة تبلغ 22.4 في كانت أن عام 2012 بعد

القطاع الصناعي

في 31 ديسمبر كما للشركة الكلي اÎيراد من المائة نسبته 5.4 في بلغت الذي الصناعي القطاع إيراد انخفض
Ðكبير Ðتأثر وأداؤه القطاع إيراد تأثر عام 2011. وقد في الفترة بنفس مقارنًة المائة 2012 بنسبة 20.0 في

والشحوم. الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة في نشب الذي بالحريق

 ا�رباح قبل الفوائد والضرائب
وا�ستهالك وا�طفاء

بلغت ا�رباح قبل الفوائد والضرائب واÎستهالك واÎطفاء 15.9 مليون دينار كويتي في عام 2012 مقارنًة 
بقيمتها التي بلغت 15.0 مليون دينار كويتي في عام 2011؛ أي بزيادة بلغت نسبتها 6.6 في المائة. وعلى 

الرغم من التأثر بالهامش بانخفاض الهامش ا�على �عمال الجيش ا�مريكي والخسائر التي تكبدتها الشركة 
جراء إغالق الشركة الكويتية Îنتاج الزيوت والشحوم.

المخصصات وانخفاض القيمة

عام 2012 مقارنًة في كويتي دينار التجارية 6.0 مليون المدينة ل¿رصدة المعدومة الديون مخصص بلغ
الديون مخصص في الحركة بلغت عام 2011. وقد في كويتي دينار تبلغ 5.6 مليون كانت التي بقيمتها

كويتي (2.4  دينار للسنة 1.2 مليون المحملة المدينة التجارية ل¿رصدة تحصيلها في والمشكوك المعدومة
كويتي دينار الحركة 2.2 مليون وبطيئة المتقادمة البضائع مخصص عام 2011). وبلغ في كويتي دينار مليون

قيمة في �إنخفاض الشركة سجلت في 2011. وقد كويتي دينار بقيمة 2.7 مليون عام 2012 مقارنًة في
الحريق في تلفت التي الموجودات عام 2012 يتعلق في كويتي دينار بقيمة 1.1 مليون والمعدات الممتلكات

والشحوم. الزيوت Îنتاج الكويتية الشركة في نشب الذي
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الدخل الصافي

في 31 ديسمبر 2012 مقارنًة المنتهية للسنة كويتي دينار بقيمة 11.2 مليون �صافي دخًال الشركة سجلت
المائة.  نسبتها 13.6 في بلغت بزيادة أي ،2011 عام في كويتي دينار بلغ 9.8 مليون الذي الصافي بالدخل

االستثمار خسائر، الشركة تكبد التي العمليات تغيير بين الجمع خالل من الصافي الدخل في الزيادة نتجت وقد
على والسيطرة المنتجات وعرض توزيع وزيادة التجارية، عالماتها الشركة تمتلك الهامش عالية منتجات في

التشغيلية. التكاليف
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االستحواذ على مجموعة يونيترا ميتس

للتجارة ا�وسط الشرق مخزن ذ.م.م. (يونيترا) وشركة انترناشونال يونيترا شركة شراء ميزان مجموعة أكملت
.2014 عام مطلع ميتس) في يونيترا (مجموعة بإسم مجتمعين إليهما ويشار ذ.م.م. (ميتس)،

تشمل والتي ميتس يونيترا شركة بها تتمتع التي المنتشرة التوزيع شبكة ميزان مجموعة تستخدم فسوف
و23  دبي، في المائة المتحدة (50 في العربية اÎمارات البالغة 13,000 في البيع نقاط من 10,000 من أكثر
مجموعة منتجات لطرح الخيمة)، رأس في المائة و12 في العين، في المائة و15 في ظبي، أبو في المائة في

ميتس.  يونيترا مجموعة بها تتمتع التي الوافرة التجارية العالمات محفظة إلى لتضيف التكميلية ميزان
المتحدة، العربية اÎمارات في ستيكس كتكو منتجات طرح في بالفعل ميتس يونيترا مجموعة نجحت وقد

إحدى خالل من التجارية عالمتها الشركة تمتلك التي المعبأة المياه منتج طرح هي التالية المرحلة وستكون
ميزان. لمجموعة التابعة الشركات

االستحواذ على مجموعة كتكو 

على لالستحواذ كتكو بمجموعة أقلية مساهمين مع يونيو 2014 اتفاقية شهر في ميزان مجموعة أبرمت
التجارية الهندية الكويتية (الشركة كتكو لمجموعة التابعة الشركات في يمتلكونها التي المتبقية ا�سهم

الوزان ومصنع الغذائية، والمواد البسكويت لصناعة الكويت شركة المعجنات، لصناعة الخليج شركة المحدودة،
بنسبة ملكية ميزان مجموعة االستحواذ هذا وموجودات. ويمنح أسهم مبادلة ضمن الغذائية) وذلك للمواد

ميزان بمجموعة الخاصة ا�قلية ملكية حصة تكلفة يقلل ما وهو كتكو، شركات مجموعة في المائة 100 في
المستقبل. في مؤثرة بدرجة

العقد المبرم مع شركة أنهام

حصلت احدى شركات المجموعة على عقد تقوم بموجبه بتقديم خدمات مع شركة أنهام في أفغانستان التي 
في تبدأ لمدة 5 سنوات وذلك بدورها تقوم بتوريد ا�غذية والمشروبات من خالل أحد عقودها مع قوات التحالف
ميزان، مجموعة في الخدمات قطاع إيراد الشركة عليه حصلت الذي الجديد العقد هذا يعزز عام 2014. وسوف

المدى على مضمونة أعمال وتوفير الهوامش، وزيادة ميزان، مجموعة عروض تنويع على سيعمل أنه كما
العقد. ذلك تجديد حال القطاع لهذا البعيد

تطوير أعمال جديدة مع ا�مم المتحدة والجهات التابعة لها

تجزئة منفذ عام Î 2013نشاء من ا�خير الربع خالل المتحدة ا�مم مع المدى طويل Ðعقد ميزان مجموعة أمنت
تعد خطوة في المتحدة ا�مم إدارة قررت الالجئين. وقد إلى الموجهة الغذائية المنتجات لتوريد ا�ردن في

خلفية الخاص. وعلى القطاع من محليين موردين إلى لديها ا�غذية توريد بسلسلة تعهد أن نوعها من ا�ولى
المتحدة. وتثق ا�مم مع المدى طويل آخر توريد عقد على Ðمؤخر ميزان مجموعة حصلت العقد، بذلك الفوز

التابعة والجهات المتحدة ا�مم هيئة مع استراتيجية شراكة بناء عن تنشأ أخرى بفرص ميزان مجموعة إدارة
لها.

التخارج من استثمار شركة أوال الخليج للصناعات

أوال شركة المائة) في بنسبة 38.8 في فعالة ملكية (حصة ملكيتها حصة القابضة ميزان مجموعة باعت
ذلك عن نتج وقد كويتي، دينار عام 2013 بقيمة 6.0 مليون الخليج) خالل ش.م.ب. (أوال للصناعات الخليج

كويتي. دينار بقيمة 1.3 مليون زميلة شركة في استثمار في التصرف من ربح تحقيق



بيع عقار

في مربع، يبلغ 3,000 متر إجمالي بحجم عقار، ببيع ميزان مجموعة عام 2014 قامت من الثالث الربع خالل
الكويت وسجلت ا�رباح من هذا البيع في البيانات المالية لسنة 2014. في السكنية سلوى منطقة

تغيير مدققي الحسابات خالل السنوات الخمس الماضية 

وليد ويونغ إرنست من 2012 إلى Ðش.م.ك.م. اعتبار القابضة ميزان مجموعة حسابات مدققي تغيير تم
درجة  تدقيق شركة قبل من مراجعتها ميزان مجموعة لضمان التغيير هذا سبب الكويت. كان العصيمي،

والضوابط االحكام تطابق وضمان التدقيق مستويات أعلى ميزان لمجموعة توفر أن شأنها ومن ومعتمدة أولى
ميزان. مجموعة مثل عديدة دول في ومتواجدة كثيرة أعمال على القائمة الكبيرة الشركات لتلك الالزمة

�على وفقا اعمالها اÎدارة تمارس أن يضمن العصيمي وليد ويونغ ارنست تقدمها التي التدقيق وأعمال
المصلحة. وأصحاب بها والمساهمين الشركة لمصلحة النزاهة مستويات
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 أبرز عناصر االستثمار
للشركة

على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية قبل التوصل إلى أي قرار استثماري. 
بما في ذلك اÎيضاحات التالية والقسم الخاص حول االستثمار. بـ «عوامل المخاطرة الرئيسية» الواردة في النشرة.

حافل وتاريخ عريق •     إرث

صغير متجر نشاط تحّول الوزان، محمد جاسم المرحوم ا�عمال رائد رؤية وبفضل عقود، سبعة مدى على
مجموعة مظلة تحت المنطقة مستوى على الرائدة الشركات من فريدة مجموعة إلى الكويت مدينة في
ا�غذية ومصنعي موزعي أول بين من الوزان لجاسم ا�ولى التجارية المشاريع كانت القابضة. وقد ميزان

على ميزان مجموعة وأبقت العريق، تاريخها مدى الخليجي. وعلى التعاون مجلس ودول الكويت في
الشركة كّونت حيث الدوران سريعة االستهالكية والسلع الغذائية المواد قطاع على الرئيسي تركيزها

كبيرة. توزيع وقدرات متكامل ونموذج متعمقة وخبرة معرفة

ا�رث •     استمرارية

النشاط نمو مع �تدريجي الشركة إلى الوزان جاسم المرحوم وورثة عائلة من والثالث الثاني الجيل انضم
وسلوك السوق وهي: معرفة ميزان»؛ «مجموعة السم مرادفة أصبحت التي ا�سس نفس متبنيين والعائلة

الفعالة.  الشراكات على والمحافظة باستمرار، العمليات تطوير الجودة، عالية منتجات تقديم المستهلك،
مظلة تحت متتالية نجاحات تحقيق في واستمروا انقطاع دون المجموعة عمليات إدارة العائلة تولت وقد

المستقبلي. التتابع لتخطيط الحاجة يقظة أدركوا قد أنهم إال ميزان،

والخطوات المبادرات من مجموعة ميزان مجموعة مؤسسو اتخذ العريق، اÎرث هذا استمرارية على وللحفاظ
تلك المالي. وتمثلت السوق في تدرج عامة مساهمة شركة إلى عائلية شركة من ميزان مجموعة لتحويل

�تنفيذي �رئيس (يشمل �حديث تعيينه تم إدارة فريق يقوده للشركة تنظيمي هيكل وضع في الخطوات
ا�غذية مجال في واسعة بخبرة اÎدارة فريق يتمتع المتحدة) حيث المملكة من �مالي Ðومدير أيرلندا من

العمل، قطاعات كافة على فعال وإشراف موحدة، ورؤية معيارية، سياسات وضع إلى باÎضافة والمشروبات،
ميزان. مجموعة بها تتمتع التي االحتراف بنفس انقطاع دون ا�عمال باستمرار والسماح

الكفاءة عالي إدارة •     فريق

واسعة تشغيلية وخبرة وااللتزام العالية بالكفاءة يتمتع إدارة فريق الحالي الوقت في ميزان مجموعة يقود
من من 116 سنة أكثر الفريق هذا يجمع كما الشركة، فيها تعمل التي المجاالت من رئيسي مجال كل في

اÎدارة. خبرة

ويتجلى االستراتيجية، أهدافها بتحقيق التزامها إثبات في اÎدارة فريق قيادة بفضل الشركة استمرت وقد
إلى وصولها ونمو الموردين، مع المستوى رفيعة وعالقاتها منتجاتها، محفظة توسع استمرار في ذلك

ا�سواق.

أبرز عناصر الشركة

أبرز عناصر االستثمار للشركة
استثمارات الشركة
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باستمرار السوق في Ðرائد �ووضع بالمنافسين، مقارنًة �سبق تحقيق من ميزان مجموعة إدارة فريق تمكن
وتفعيل التطوير إلى باÎضافة المستمر واالبتكار المتقنة التجارية العمليات على المحافظة خالل من وذلك

نجاحه. على برهن أعمال نموذج

ميزان لمجموعة المؤسسي •      التطور

التشغيلية، الكفاءات أجل: (I) تحسين من الالزمة الخطوات من مجموعة �حديث المعين اÎدارة فريق اتخذ
التي الرائدة المكانة لتعزيز جهوده إطار في وذلك فورية، نمو استراتيجية الربحية، (III) وضع (II) زيادة

الدوران سريعة االستهالكية والسلع الغذائية المواد وتجارة وتوزيع صناعة في ميزان مجموعة بها تتمتع
مجموعة أعمال نموذج تحّول إلى الرامية العمل فريق جهود من جزء كله وذلك المنطقة مستوى على

العمل. ومن شرائح كافة مستوى على الشركة ثقافة وتعزيز موحّدة، معايير إلى نجاحه أثبت الذي ميزان
الخطوات: هذه أبرز

شأنها من المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية في تحديثات ميزان مجموعة أدخلت (I)
مراجعة أجل ا�نظمة (SAP) من تطبيقات التحديثات تلك وتشمل ا�عمال، ودعم مساندة

التطبيق هذا استخدام خالل من البيانات. ويمّكن وسالمة ا�من وضمان الداخلية العمليات
المساءلة وضمان التكرار من والتخلص العجز جوانب وتحديد ا�وامر ومراجعة العمليات معالجة

وإدارة المشتريات تشمل للتحسين جوانب ا�نظمة (SAP) عدة تطبيقات حدد بدقة. وقد
التكلفة. على والسيطرة والمبيعات البضاعة

التجارية العالمات من كبيرة قائمة وزيادة واالحتفاظ إنشاء على الفعالة اÎدارة ساعدت (II)
ميزان. كما مجموعة لنجاح ا�ساس حجر أنها أثبتت والتي والمستهلكين الجمهور لدى المرغوبة

نمو بمعدل ا�رباح زيادة على مربحة جديدة فرص في والدخول السوقي الوضع تحسين ساعد
إلى ا�رباح لتصل ،2013 في 31 ديسمبر كما كويتي، دينار بلغ 22.9% من 13.1 مليون سنوي

.%8.8 بنسبة ربح هامش محققة ،2014 في 31 ديسمبر كما كويتي دينار 16.1 مليون

مستوى على الرائدة الشركة لتصبح لمستقبلها واضحة برؤية ميزان مجموعة تتمتع (III)
محفظة تنمية خالل من الدوران سريعة االستهالكية والسلع الغذائية المواد قطاع في المنطقة

لتحقيق سعيها أثناء واعدة إمكانية الشركة أظهرت حيث الجغرافي والتوسع المنتجات
المستقبلية الطموحات على نافذة المستثمرين يعطي الشأن هذا التوسعية، استراتيجياتها

التوسعية.  الخطط هذه لتحقيق سعيها في ثقة ويمنحهم ميزان لمجموعة

•     تطبيق خطة ا�عمال التوسعية

تمثل مبادرات مجموعة ميزان التوسعية ا�خيرة (ومنها: االستحواذ على مجموعة يونيترا ميتس في دولة 
اÎمارات العربية المتحدة، وتوسيع أعمالها في التجهيزات الغذائية في كل من الكويت وقطر، وأعمال 

الخدمات التعاقدية في كل من أفغانستان وا�ردن) وتمثل أمثلة لمنهج النمو والتوسع المنتظم الذي 
تنتهجه مجموعة ميزان، ذلك لتحقيق أهدافهاالتي تسعى إليها وهي إستمرارية الريادة. وفي حين أن 

االستحواذ على مجموعة يونيترا ميتس يكّمل أعمال مجموعة ميزان في مجال رقائق البطاطا والمأكوالت 
الخفيفة ومصنعها الذي بدأ عمله حديث� في دولة اÎمارات العربية المتحدة، كما أن تطوير قطاع التجهيزات 

والخدمات ذات الصلة تكّمل عروض منتجات ا�غذية ا�وسع نطاق� التي تقدمها مجموعة ميزان. وقد 
وردت مناقشة هذه المبادرات وغيرها من مبادرات النمو والتوسع بمزيد من التفصيل في الجزء الخاص 

باالستراتيجية في نشرة االكتتاب.

•     عالمات تجارية مرموقة

الخاصة التجارية عالماتها نطاق وتوسيع نشر على �قوي Ðتركيز بدايتها منذ ميزان مجموعة ركزت
مستوى وعلى الكويت في المنزلية للمستلزمات معروفة أسماًء لتصبح ازدهرت والتي للشركة والمملوكة

عالمات وهي و «سوفتي»، «خزان»، «كتكو»، «الوزان»، من كل التجارية العالمات هذه المنطقة. وتشمل
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ميزان 21% من لمجموعة والتابعة التجارية ا�سماء تلك تحمل التي منتجات تشغل حيث ومرغوبة، رائدة
ميزان). مجموعة بها تعمل التي االعمال قطاعات (في المحلية التعاونية الجمعيات في ا�رفف مساحة

للمجموعة، بالنسبة ربحية ا�كثر المنتجات أنها ميزان بمجموعة الخاصة التجارية العالمات أثبتت وقد
أعلى.  ربح هوامش يحقق مما واالستيراد؛ التجارية العالمات إمتيازات وعموالت تكاليف من تخلو أنها حيث

ذات المنزلية المنتجات من عروضها نطاق توسيع على جهودها تركيز في ميزان مجموعة وتستمر
المعروفة، باÎضافة إلى الدخول في خطوط ومفاهيم إنتاج جديدة. التجارية العالمات

•      ريادة سوقية واحتالل مراكز الصدارة في مختلف الشرائح

ميزان مجموعة في المميزة التجارية والعالمات الكبيرة المنتجات في قائمة المنتجات من العديد تتمتع
لرقائق الكويت رقم 1 في التجارية العالمة وتشمل الصناعات، مختلف مستوى على رائدة سوقية بأوضاع
الديك ولحم الوزان المعلبة وصنوايت Sunwhite وكنتري Country والتونة الوزان وا�رز كتكو، البطاطا

لورباك Lurpack ومنتجات الثالث Three Cows وزبدة البقرات ا�بيض جبنة والجبن خزان، المعالج الرومي
سوقية بأوضاع ميزان مجموعة منتجات تتمتع ديتول Dettol وكلينكس Kleenex. كما المنزلية التنظيف
وأكوا جلف، دانه قطر رقم 1 في المعبأة المياه ذلك ومن المجاورة، الخليجي التعاون مجلس دول في رائدة

المتحدة. العربية اÎمارات بل Red Bull في ريد الشهير الطاقة ومشروب

•     عالقات امتدت لعقود مع موكلين عالميين ووكاالت عالمات تجارية

موكلين مع مرغوبة عالقات تأمين إلى الواضحة واستراتيجيتها ميزان مجموعة تشغيل سجل أدى
مجموعة تتمتع الدوران. واليوم، سريعة االستهالكية والسلع الغذائية المواد قطاعي في �عالمي معروفين
من الدوران سريعة االستهالكية والسلع ا�غذية مجال في تجارية من 270 عالمة �كثر توزيع بحقوق ميزان

على ميزان مجموعة حافظت الخليجي. كما التعاون مجلس ودول الكويت في وكالة خالل 96 اتفاقية
كالرك بينكيسر Reckitt Benckiser وكمبرلي ريكيت تشمل لعقود حصرية وكالة اتفاقيات

ميلز وجينرال ،�من 30 عام جونسون Johnson and Johnson �كثر آند Kimberly-Clark وجونسون
كالين GlaxoSmithKline �كثر سميث غالكسو منتجات General Mills وتوباسكو Tabasco وبعض

ميزان مجموعة تلقائي�. وتقدم العقود وتجديد دوري بشكل المنتجات خطوط توسع مع ،�من 20 عام
على ومنها منزل، كل في المرغوبة الرئيسية التجارية العالمات من العديد الوكاالت تلك خالل من لعمالئها

 Tabasco وتوباسكو Volvic وفولفك Bairds وبيردس Dettol ديتول العالمات الحصر ال المثال سبيل
.Sara Lee لي وكلينكس Kleenex وساره

بل Red Bull وسان ريد حيث موكليها، قائمة إلى جدد موكلين إضافة في ميزان مجموعة وتستمر
عام 2014 من في المتحدة العربية اÎمارات بانا Aqua Panna في بيليجرينو San Pellegrino وأكوا

ميتس. يونيترا مجموعة على االستحواذ خالل

•     شبكة توزيع كبيرة

البيع نقاط كافة بتغطية الكويت في االستهالكي السوق في كامل شبه بانتشار ميزان مجموعة تتمتع
تتمتع والبقاالت. كما والمتاجر التجزئة، اسواق المركزية، وا�سواق التعاونية، الجمعيات تشمل الكويت في

مكون أسطول خالل من بها الخاصة الواسعة التوزيع شبكة إلى لتصل فائقة توزيع بقدرات ميزان مجموعة
و7,500 موظف. النقل وسيارات شاحنات بين من (881) ما

التعاونية الجمعيات كافة مع وطيدة عالقات على ميزان مجموعة حافظت الطويل، تاريخها خالل ومن
االعمال قطاعات (في التعاونية الجمعيات أرفف حوالي 21% من ميزان منتجات تشغل إذ الكويت بدولة

بما ميزان، مجموعة لنجاح �جوهري Ðعنصر العالقات تلك تكوين كان ميزان). وقد مجموعة بها تعمل التي
الظهور في ميزان منتجات استمرار وراء كان لوضعها. وقد المميزة والمواقع للمنتجات أمثل عرض يمّكن

ثراء مع السوق؛ ذلك دخلت التي الشركات أوائل من الشركة كون الكويتي السوق في واالنتشار المميز
المستهلكين. كافة إرضاء إلى خاللها من تسعى التي خدمتها وتميز تاريخها
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اÎمارات دولة في التوزيع على الشركة قدرات زيادة الفوري التوسع إلى �حديث ميزان مجموعة واستطاعت
التعاون مجلس دول في االستهالكية وا�سواق التجزئة أسواق أبرز أحد تعد والتي المتحدة، العربية

بتغطية 10,000 نقطة وذلك وميتس يونيترا مجموعة على ميزان مجموعة استحواذ خالل ومن الخليجي،
عدد 132 شاحنة يضم الذي ميتس يونيترا مجموعة أسطول خالل المهمة. ومن السوق هذه من بيع

بقدرات ميزان مجموعة تتمتع كما إداري، وعدد 299 موظف مبيعات وعدد 210 موظف نقل، وسيارة
وتشمل المتحدة؛ العربية اÎمارات دولة في بها الخاصة الواسعة التوزيع شبكة إلى للوصول فائقة توزيع

الدولة. تلك في والمتاجر والكبيرة المركزية وا�سواق الصغيرة وا�سواق التعاونية الجمعيات

Îعمليات لوجستية متنوعة جغرافي      •

تعمل مجموعة ميزان في سبعة دول تشمل أسواق� رئيسية هي الكويت وقطر واÎمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية والمملكة ا�ردنية الهاشمية، ومؤخرÐ في دولة أفغانستان. وتشمل العمليات 

الرئيسية مجموعة ميزان تصنيع وتوزيع المواد الغذائية ومنتجات السلع االستهالكية سريعة الدوران. إال 
 ،�أن الشركة قد توسعت مؤخرÐ في ا�عمال التي تحقق هامش� مرتفع� ضمن صناعة ا�غذية ا�وسع نطاق
وتشمل تلك ا�عمال التجهيزات الغذائية والخدمات التعاقدية. وتستطيع مجموعة ميزان تعزيز قدراتها 

التصنيعية الفريدة ومنتجاتها لخدمة هذه الصناعة سريعة النمو. وتمنح هذه الشريحة الجديدة من ا�عمال 
وعروضها مجموعة ميزان ميزة مضافة لتعرضها لقاعدة أكبر من العمالء ووصوالً أوسع للسوق. وقد أمنت 

مجموعة ميزان حتى تاريخه عقودÐ كبرى مع عمالء رفيعي المستوى منهم عقود من الباطن مع موردين 
لعمليات جيش الواليات المتحدة في بعض المناطق المحدودة ومستشفيات ووزارات وشركات وجهات 

حكومية على مستوى المنطقة.

•     فرصة لالستثمار في أعمال ا�نفاق االستهالكي

كبيرة �عروض تقدم إقليمية شركات مجموعة إلى محلي أغذية مصّنع من Ðنمو ميزان مجموعة حققت
ميزان مجموعة تغطي ،(Stock Keeping Unit) وجود (25,000) صنف مرتبطة. فمع صناعات عدة في
مختلف في منتجات ميزان مجموعة ا�ساسية. وتقدم االستهالكية المواد صناعة شرائح من شريحة كل
يكمل ذلك وكل والتعبئة، التعاقدية والخدمات الغذائية التجهيزات ومنها الصلة ذات ا�خرى الصناعات

الدوران. سريعة االستهالكية والسلع ا�غذية في نشاطها

من تتخذ التي القليلة الشركات من واحدة في لالستثمار فرصة ميزان مجموعة سهم في االستثمار ويتيح
والسلع ا�غذية، قطاع نسبة يستحوذ االستهالكي. حيث السوق في عملياتها وتمارس لها Ðمقر الكويت
 (2014 في 31 ديسمبر (كما ميزان مجموعة إيرادات الدوران 73.0% و 23.5% من سريعة االستهالكية

(الشركة ميزان لمجموعة الرئيسي النشاط عن Ðبعيد ا�خرى االستثمارات نسبة تبلغ التوالي. كما على
التاريخ. ذلك في الموجودات إجمالي والشحوم) 1.7% من الزيوت Îنتاج الكويتية

•     قطاع آمن ومربح

سريعة االستهالكية والسلع الغذائية المواد قطاعي في ميزان لمجموعة الرئيسية العمليات تتركز
Ðنظر مستقرة أداء بمستويات تمتعها في والمشروبات ا�غذية توزيع صناعة تستمر الدوران. وسوف

ا�غذية استهالك قيمة بلغت المنتجات. وقد تلك على الطلب مرونة وعدم الموردة المنتجات لضرورة
ذلك قيمة تبلغ أن المتوقع ومن الكويت، في كويتي دينار للشركة 720 مليون الرئيسي السوق في

الكويت في ل¿غذية الفرد استهالك قيمة بلغت لعام 2014. كما كويتي دينار االستهالك 750 مليون
بمستويات ومدعمة متقدمة استهالكية قاعدة من �أيض الكويت عام 2012. وتستفيد في 222.19 د.ك

المجتمعة العوامل لتلك كانت وقد الوافدين، من كبير مجتمع إلى باÎضافة لÈنفاق القابل الدخل من عالية
التجزئة. سوق لنمو رئيسية محركات

أبرز عناصر القطاع
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•      البيانات السكانية المالئمة

بقطاعي متزايد طلب إيجاد في المنطقة في المالئمة والسكانية االقتصادية البيانات تستمر أن المرجح من
العالمات من وعروضها ميزان مجموعة منتجات ومنها الدوران سريعة االستهالكية والسلع الغذائية المواد
دول سكان عدد ارتفع فقد ،Ðمؤخر الدولي النقد صندوق نشرها التي لÈحصائيات �الجديدة. ووفق التجارية

في نسمة ديسمبر 2004 إلى 45.5 مليون شهر في نسمة من 33.3 مليون الخليجي التعاون مجلس
تحت والبالغين الشباب شريحة مقداره 3.8%. وتمثل مركب سنوي نمو بمعدل أي ،2013 ديسمبر شهر

تفوق 50% من بنسبة الخليجي، التعاون مجلس دول في ا�كبر السكانية الشريحة �عام الثالثين سن
التي العوامل السكانية الشريحة لهذه بالمنتجات والوعي الرفيع والذوق الشرائية القوة السكان. وتعد

والخدمات. االستهالكية المنتجات �غلب المفضلة المستهدفة الشريحة تجعلها

•      النشاط ا�قتصادي ودخل الفرد المالئم

عام 2013.  في أمريكي دوالر الخليجي 2.18 تريليون التعاون مجلس لدول اÎجمالي المحلي الناتج بلغ
على الطلب ارتفاع مع النفطي القطاع في قوي بنمو �االسمي 4.2% مدفوع النمو نسبة بلغت كما
الناتج يحقق أن المتوقع إنتاجه. ومن كلفة تفوق عالية مستويات على سعره وإستقرار الخام النفط

إلى عام 2015 ليصل عام 2014 وبنسبة 4.4% في بنسبة 4.2% في Ðنمو االسمي اÎجمالي المحلي
دول في االستهالكية الصناعة أن التوالي. كما على أمريكي دوالر و1.0 تريليون أمريكي دوالر 0.9 تريليون

وزيادة سكانها عدد في السريعة الزيادة مع السريع المستقبلي للنمو مؤهلة الخليجي التعاون مجلس
دبي إكسبو 2020 في مهرجان الستضافة Ðتمهيد المشاريع على الحكومي اÎنفاق ارتفاع مع الفرد، إنفاق

.2022 العالم لكأس قطر واستضافة

2013 الخليجي، التعاون دول لمنطقة ا�غذية لقطاع كابيتال البن المصدر: تقرير
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 عوامل المخاطر
الرئيسية

قرار أي اتخاذ قبل الماثلة الطرح نشرة في الواردة المعلومات كافة مراجعة المحتملين المستثمرين على يتعين
و/أو نهائية أدناه المبينة المخاطر بأن ضمان أو تعهد ثمة هناك التالية. وليس المخاطر عوامل ذلك في بما استثماري؛

عوامل دراسة في المهنيين مستشاريهم مع والتشاور مستقل تقييم بإجراء المحتملون المستثمرون شاملة. وينصح
المعروفة غير اÎضافية المخاطر وكذلك أدناه المبينة المخاطر أن استثماري. كما قرار أي اتخاذ قبل اÎضافية المخاطر
الحالي، الوقت في مؤثرة أو جوهرية غير أنها ميزان مجموعة ترى التي أو الحالي، الوقت في ميزان ومجموعة لشركة

ا�سهم تداول سعر أو الشركة قيمة تنخفض العمليات. فقد ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال على �أيض تؤثر قد
من Ðجزء المستثمرون يخسر وقد أخرى، عوامل بسبب أو هذه المخاطر عوامل من �ي Ðنظر الطرح بسعر مقارنة

مخاطر تقييم على القادرين للمستثمرين فقط مناسب ا�سهم في بالكامل. فاالستثمار استثمارهم أو استثمارهم
االستثمار. ذلك مثل عن تنتج قد خسارة أي لتحمل كافية موارد لديهم ومن االستثمار، ذلك مثل ومزايا

طبقا لمعطيات الخطة السنوية المعدة من قبل اÎدارة التنفيذية لشركة ميزان واÎفتراضات الواردة بها، تتوقع شركة 
ميزان دون أي تأكيد أو تعهد أو ضمان تحقيق أرباح معدل ربحية حوالي 59 فلس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية 

ضمان أي يوجد ال أنه إال مصدر، سهم البالغة 296.5 مليون المال رأس أسهم إجمالى من ،2015 في 31 ديسمبر
أو تعهد بأي صورة كانت لتحقيق تلك ا�رباح. كما أن الخطة السنوية المعدة من قبل اÎدارة التنفيذية للشركة تعتمد 

وبشكل أساسي على افتراضات مهمة والتي، قد ال تتحقق بما يؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية للشركة جذري� عن 
توقعات اÎدارة التنفيذية.

خاللها. ويعتمد من عملياتها الشركة تمارس تابعة في 29 شركة �حصص وتمتلك قابضة شركة هي ميزان شركة إن
في ميزان مجموعة والزميلة. وتشير التابعة شركاتها أداء على عملياتها نتائج وكذلك ميزان لمجموعة المالي الوضع

والزميلة. التابعة وشركاتها ش.م.ك.م القابضة ميزان شركة إلى الجزء هذا

•      القدرة على توسيع ا�عمال من خالل تقديم خدمات جديدة وسلع ومنتجات جديدة والتوسع ا�قليمي

على باالستحواذ أخرى أسواق عدة وفي المنطقة مستوى على التوسع من ميزان مجموعة تمكنت قد
أن المحترفة. إال واÎدارة التوزيع قدرات تحسين مع وتنميتها معروفة تجارية عالمات ذات عمليات أو شركات
فإن وبالتالي السوق، تقبل على الجديدة منتجاتها خطوط وتوسيع طرح في يعتمد ميزان مجموعة نجاح

اÎنتشار على قدرتها على يعتمد سوف ميزان مجموعة نمو أن التوقعات. كما عن يختلف قد الفعلي ا�داء
المحلي التوسع إدارة في الشركة Îخفاق يكون متميزه. وقد جديدة منتجات وطرح جديدة أسواق في

وربحيتها. نموها على سلبي أثر واÎقليمي

•     ا�خفاق في التأقلم مع التفضيالت المتغيرة للعمالء

تركز مجموعة ميزان تركيزا كبيرÐ على طرح منتجات موسمية جديدة لمواكبة االتجاهات المتطورة واالستجابة 
لطلب المستهلكين. إال أن إخفاق مجموعة ميزان في تطوير وتوسيع عالماتها التجارية ومنتجاتها مع إدخال 
مفاهيم رئيسية جديدة لتلبيًة كافة ا�ذواق  ومتطلبات وتغيرات نمط الحياة  للمستهلكين قد يكون له أثر 

سلبي على الحصة السوقية للشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر متعلقة بمجموعة ميزان
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•     االعتماد على القياديين من ا�دارة التنفيذية

يعتمد نجاح مجموعة ميزان إلى درجة كبيرة على جهود وقدرات قيادتها وموظفيها من اÎدارة التنفيذية، 
بما فيهم رئيس مجلس اÎدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي ولقد كان دور إدارة مجموعة 

ميزان حيوي� في نمو ا�عمال وتحويل ميزان إلى شركة ذات كيان وكذلك تحويلها من نشاط عائلي إلى 
مجموعة شركات إقليمية. وقد يكون لفقد أي من القادة أو المسؤولين المهمين في الوقت الحالي أو في

المستقبل أثر سلبي على استراتيجية النمو المخطط له أو تحقيقها له  وكذلك على مستقبل أرباحها. هذا 
وقد تعمل مجموعة ميزان بتطوير قياديين من الصف الثاني في عدد من الوظائف الرئيسية. 

•       قد يؤثر توقف التوريد سلبيÎ على أعمال الشركة

الطبيعية الكوارث أو الطقس أو الحروب بسبب التوزيع أو التصنيع في قدراتنا في توقف أو ضرر حدوث إن
االستقرار عدم أو التظاهرات أو اÎضرابات أو ا�وبئة انتشار أو اÎرهاب أو البيئية الحوادث أو الحرائق نشوب أو
التشريعات لتغير أو النقل وموردي التخزين وعمليات والموزعين الرئيسين للموردين التشغيلي أو المالي

تصنيع على قدرتنا يضعف قد أخرى أسباب �ي أو الجمركية، أو الضريبية أو الحكومية اÎدارية اÎجراءات أو
Îدارة وآخر اللوجيستية للخدمات مدير بتعيين �حديث ميزان مجموعة قامت وقد منتجاتها. هذا توزيع أو

.Supply Chain Management عمليات سلسلة

•     االعتماد على الموردين

مما الرئيسيين مورديها أغلب مع �عن 30 عام يزيد ما عن منها ا�مد طويلة بعالقة ميزان مجموعة تحتفظ
أنه إال أعمالها، جميع في متبادل بشكل عليها متفق وشروط تنافسية أسعار على المحافظة لها يتيح

أو الخام للمواد ا�خرى ا�طراف من الموردين إمداد بتأخير �سلب تتأثر أو ميزان مجموعة عمليات تتوقف قد
ينتج أو التوريد استمرارية مورد �ي تغيير أي يوقف فقد توافرها. وبالمثل شروط في تغيير أي أو المنتجات،

المالي. وتعمل ووضعها عملياتها ونتائج ميزان مجموعة عمليات على �سلب يؤثر مما إضافية، تكلفة عنه
المختلفين الموردين من إثنين مع عالقات إقامة طريق عن المخاطر هذه من الحد على ميزان مجموعة

المختلفة. للمنتجات بالنسبة ا�قل على

•     إنهاء عالقات الموردين واتفاقيات ا�طراف ا�خرى

أو والمرخصين التجارية والعالمات التجاري االمتياز ومالكي الموردين مع عالقات ميزان مجموعة أقامت
الوقت في تتوقع وال الموردين، هؤالء مع ومثمرة طويلة بعالقات ميزان مجموعة احتفظت وقد الموكلين
أو العالقات هذه لخسارة يكون قد ذلك من الرغم الحالية. وعلى اتفاقياتها من أي في تغييرات أي الحالي

عدم أو معقولة تجارية بشروط الوكاالت هذه تجديد على القدرة عدم أو ا�خرى الهامة التجارية الوكاالت
عملياتها.  ونتائج ميزان مجموعة �عمال المالي الوضع على �سلبي Ðتأثير اÎطالق على تجديدها على القدرة
االمتيازات ومانحو الموردون يقوم فقد العالقات، هذه وحصرية لالتفاق التعاقدية الطبيعة من الرغم وعلى

قرروا متى آخرين خالل من منتجاتهم تسويق أو المعنيين موزعيهم بتغيير الموكلون أو والمرخصون
معلومات أي توجد وال طويل زمن منذ كانت كما مميزة مورديها مع ميزان عالقة فإن التنويه، ذلك. ووجب

الراهن.  الوقت في اتفاقيات هكذا في تغيير عن

•     إنهاء العقود المؤثرة

تشمل عمليات شركة «ميزان» أعمال تعاقدية باتفاقيات طويلة المدى مع جهات حكومية رئيسية أو شبه 
حكومية  أو عمالء آخرين في الكويت واÎمارات العربية المتحدة وقطر وا�ردن وأفغانستان، سواء في حقوق 

استغالل أصول عقارية أو في توريدات أو تقديم خدمات. وتعتمد قدرة مجموعة ميزان على تحقيق إيرادات 
دورية من نشاط خدماتها التعاقدية، واÎخفاق في أو عدم القدرة على تجديد هذه العقود واالتفاقيات الذي 

قد ينتج عنه تغيير سلبي في ربحية مجموعة ميزان ووضعها المالي المستقبلي. وتعمل ميزان جاهدة 
ودوم� للتوسع في فرص جديدة وتعاقدات جديدة وذلك للتقليل من مخاطر االعتماد على عقود مؤثرة. 
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المخاطر المتعلقة بالصناعة 
وا�سواق التي تعمل بها شركة 

«ميزان»

•     ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تزايدت أسعار السلع بشكل كبير في اËونة ا�خيرة عقب مجموعة من العوامل التي أدت إلى زيادة في الطلب 
ونقص في العرض. وحيث أن المنتجات الغذائية والمشروبات مسعرة بالفعل بأسعار مرتفعة، فإن زيادة 

ا�سعار لمواجهة تكاليف الشراء أو التصنيع المتزايدة قد يمثل تحدي� للشركات وقد تتقلص هوامش الربح 
نتيجة لذلك.

عوامل المخاطر الرئيسية

•     التقلبات في أسعار الصرف قد تؤثر سلبÎ على أعمال شركة «ميزان» ونتائج عملياتها

وقطر المتحدة العربية واÎمارات الكويت وتشمل أخرى، دول عدة في هامة «ميزان» عمليات لمجموعة
من كبير عدد في وبيع شراء بعمليات تقوم «ميزان» مجموعة فإن لذلك، وأفغانستان. وباÎضافة وا�ردن

وموجوداتها ونفقاتها «ميزان» لمجموعة التابعة الشركات مبيعات بعض فإن ا�خرى. وبالتالي، الدول
نتائج فإن ثم «ميزان») ومن مجموعة التقرير (عملة الكويتي الدينار غير أخرى بعمالت تكون ومطلوباتها

بإحدى نفقات «ميزان» مجموعة فيه تتكبد الذي الحد الصرف. وإلى سعر لمخاطر تخضع «ميزان» مجموعة
الكويتي  الدينار مقابل العمالت تلك قيمة في تغيير أي فإن أخرى، بعملة بمبيعات تقوم ولكن العمالت
قد يتسبب في إنخفاض أرباح شركة «ميزان» أو أن تصبح منتجاتها أقل قدرة على المنافسة من منتجات 
منافسيها. وإلى الحد الذي يزيد فيه النقد أو الذمم المدينة المحددة بعمالت أخرى خالف الدينار الكويتي 

أو يقل عن مطلوبات مجموعة «ميزان» المحددة بتلك العمالت، فإن شركة «ميزان» سوف تتعرض لخطر 
تقلبات وتحركات أسواق سعر الصرف ا�جنبي. وقد يكون لذلك تأثيرا سلبي� عل نشاط مجموعة «ميزان» 

التجاري ووضعها المالي ونتائج عملياتها. هذا ومن الجدير بالذكر هنا قيام قسم الخزانة في مجموعة ميزان 
بالتحوط للحد من أثر تقلبات أسعار  الصرف.  

•     المخاطر التشغيلية

وأخطاء االحتيال عمليات عن الزميلة أو والتابعة الرئيسية الشركات وخسائر التشغيلية المخاطر تنجم قد
عدم أو مناسبة داخلية موافقة على الحصول أو سليم بشكل المعامالت توثيق في والفشل الموظفين

ا�نظمة فشل أو والمعدات، ا�نظمة تعطل العمل، قواعد وإدارة التنظيمية بالمتطلبات االلتزام على القدرة
أداء على تأثير لها يكون قد الموردين) التي أو ا�خرى با�طراف الخاصة تلك المثال، سبيل (على الخارجية

المجموعة.

•     تغييرات القوانين والممارسات الضريبة والجمركية في دولة الكويت أو غيرها من الدول التي تقوم  
        فيها شركة «ميزان» بعملياتها أو شركاتها التابعة قد تؤثر سلبÎ على صافي دخل شركة «ميزان»

قد تؤثر التغييرات في القوانين أو الممارسات الضريبية والجمركية �ي من الدول التي تقوم فيها مجموعة 
«ميزان» بأعمال تجارية هامة، وكذلك التغييرات في معدل الضريبة الفعلي أو الجمركي لمجموعة «ميزان» 

لسنة مالية نتيجة عوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في تفسيرات مسؤولي الضرائب المحليين لقانون 
الضرائب، تأثيرÐ سلبي� على صافي ربح مجموعة «ميزان».  



•     المنافسة من المنتجات البديلة

يواجه الموزعون المحليون خطر دخول بدائل ال تحمل عالمة تجارية إلى السوق منها من شرق آسيا والتي يتم 
إنتاجها وبيعها بسعر أقل، مما يضعف هوامش الربح ويمثل تحدي� تنافسي� أمام قدرة الموزعين المحلين 

على المواكبة. وتستثمر مجموعة ميزان بكثافة في الحفاظ على عالماتها التجارية لبناء واحتفاظ وعي ووالء 
للعمالء والمستهلكين.

المحلي السوق •     تشبع

إن مساحة دولة الكويت وتعداد سكانها الصغير نسبي�، باÎضافة إلى جانب دخول إثنين من كبار متاجر البيع 
 Geant ومركز سلطان وجيان ،LuLu Hypermarket ولولو هايبرماركت Carrefour بالتجزئة، مثل كارفور

إلى السوق، يجعل من غير المرجح تواجد المزيد من متاجر التجزئة الكبيرة الجديدة مما يحد من المنافذ التي 
يمكن بيع المنتجات من خاللها. وقد نجحت مجموعة ميزان في تأسيس وجود إقليمي في ا�سواق الواسعة 

والمتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي.

•     ا�سواق الناشئة

واÎمارات الكويت ذلك في بما والنامية الناشئة ا�سواق في لها التابعة والشركات «ميزان» مجموعة تعمل
وأفغانستان.  الهاشمية ا�ردنية والمملكة وقطر السعودية العربية والمملكة والعراق المتحدة العربية

المنتهية 31 ديسمبر 2014 67.2% من للسنة المالية الكويت دولة في المحققة اÎيرادات شكلت وقد
أو قوية الكويت في االقتصادية ا�وضاع تبقى �ن ضمان يوجد أن يمكن وال «ميزان» مجموعة إيرادات إجمالي

«ميزان». لمجموعة المالي ا�داء على يؤثر لن االقتصادية ا�حوال في Ðكبير Ðتدهور أن

ومن الخليجي التعاون مجلس دول وباقي الكويت دولة Îقتصاد المحرك هي البترول صادرات إيرادات وتعد
إلى عام بشكل الحكومة سياسات أدت حين ففي ذلك، عن النفط. وفضًال أسعار لتقلبات ُعرضة فإنها ثم

ا�داء.   من المستوى هذا يستمر أن ضمان يمكن ال أنه إال االقتصادي، ا�داء في تحسن

من بها يتصل وما واÎقتصادية السياسية بالتطورات �سلبي Ðتأثر «ميزان» لمجموعة المالي ا�داء يتأثر وقد
أو السياسية ا�حوال في متوقعة غير هامة تغيرات بها. وأي تعمل أخرى دولة أي أو الكويت في تطورات
الشركات من أٍي أو ميزان مجموعة فيها تقوم التي الدول في أخرى أحوال أي أو اÎقتصادية أو االجتماعية
أو «ميزان» مجموعة عمليات على Ðمؤثر �سلبي Ðتأثير تؤثر قد أعمال بها المرتبطة الشركات أو لها التابعة
واالستثمار  للتوسع «ميزان» مجموعة خطط على �سلب تؤثر أن ويمكن عملياتها نتائج أو المالية أحوالها

اÎقليمي.  واالنتشار

وجود يحتمل حيث ،�تقدم ا�كثر ا�سواق من أكبر لمخاطر عام بشكل النامية أو الناشئة ا�سواق وتتعرض
التجارية. وعادًة ا�نشطة عمل وبيئة بأسلوب يتعلق فيما الراسخة والممارسات االستقرار من أكبر قدر
يكون قد والتي واالقتصادية، واالجتماعية السياسية المخاطر ما، حد إلى المخاطر، هذه تشمل سوف

تشمل «ميزان». وقد مجموعة وعمليات التجاري النشاط على �جوهري �سلبي Ðتأثير منها أٍي أو لجميعها
للشركة التجاري النشاط على �جوهري �سلبي Ðتأثير لها يكون قد التي الدول لمخاطر المحددة ا�مثلة

يلي:  ما المالي، ووضعها النقدية وتدفقاتها عملياتها ونتائج

اÎقتصادي؛ أو االجتماعي أو السياسي االستقرار عدم أو عام بشكل البالد استقرار •      عدم
المدني؛ العصيان أو اÎرهاب أو الحرب •      أعمال

أو الجمركية الحماية المثال سبيل التجارية – على العمليات في المحدد الحكومي •      التدخل
و المتنافسة؛ الشركات دعم

(الذي والقانوني أو الممارسات الخاصة بأي مما ذكر والضريبي التنظيمي الهيكلي •      التغيير
تجديد أو الشركة عمليات على وموافقات تصاريح على الحصول في صعوبات عنه ينتج قد

منها). القائم
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•     توقيت ا�دراج في سوق ا�وراق المالية الكويتية

2015. أصدرت هيئة  ا�سهم ليست متداولة حالي� أو مدرجة في أي من أسواق ا�وراق المالية. وفي 26 مارس
أسواق المال بالكويت موافقة مبدئية على إدراجها في سوق الكويت ل¿وراق المالية شريطة استيفاء باقي 
إجراءات اÎدراج الخاصة بهيئة أسواق المال للطرح وجهات أخرى. وال يوجد ضمان بشأن توقيت الحصول على 

الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال على هذا اÎدراج أو اÎدراج كلي� أو أنه ستكون هناك سوق� نشطة 
للتداول على ا�سهم.

•     لم يكن هناك سوق سابقة للتداول العام لÌسهم. وإذا لم ينشأ سوق تداول نشطة لÌسهم، فقد يجد 
        المستثمرون صعوبات في بيع أسهمهم العادية

ال يوجد هناك سوق تداول �سهم شركة «ميزان» حالي�. وال يمكن تحديد إلى أي مدى ستؤدي مساهمة 
المستثمرين بشركة «ميزان» إلى نشوء سوق للتداول أو كيف يمكن أن تكون هذه السوق نشطة من 

عدمه، أو، إذا نشأ سوق التداول، فهل سيتم الحفاظ عليها أم ال، وإذا لم تنشأ سوق تداول فعالة ونشطة أو 
لم يتم الحفاظ عليها، فقد يجد المستثمرون صعوبة في تداول أسهمهم العادية.

•     الرقابة الفعالة من قبل المساهمين البائعين

شركة من مملوكة ستكون «ميزان» شركة أسهم من 63.3% من يقرب ما فإن الطرح، من االنتهاء عند
الوزان جاسم المرحوم ورثة قبل من مملوكة الشركة وهي ذ.م.م، ا�سهم وشراء لبيع كابيتال الوزان
ا�سهم وشراء لبيع كابيتال الوزان شركة فإن لذلك، �الوزان. وتبع جاسم السيد/ عبدالرحمن ويديرها

الجمعية موافقة تتطلب التي ا�مور على كبير بشكل للتأثير كافية تصويتية قوة تمتلك سوف ذ.م.م
عقد على إدخالها يتم التي التعديالت ذلك في بما «ميزان»، شركة لمساهمي العادية وغير العادية العامة
في بما اعتيادية غير بعمليات للقيام «ميزان» شركة إدارة لمجلس التصريح أو ا�ساسي والنظام التأسيس

.�حالي مطروح غير ذلك كان وإن الشركة رأس مال زيادة أو خزينة أسهم وبيع شراء ذلك

•     قد تتعرض ا�سهم لتقلبات سعر السوق وقد ينخفض سعر السوق لÌسهم بشكل غير متناسب مع 
        سعر الطرح أو القيمة االسمية أو الدفترية استجابًة لتطورات سلبية ال تتعلق با�داء التشغيلي لمجموعة 

        «ميزان»

قد ال يدل سعر الطرح أو يتناسب مع سعر التداول في السوق بعد اÎدراج وقد ال يعبر سعر التداول في 
السوق عن القيمة اÎسمية أو الدفترية ل¿سهم. وقد يكون السعر السوقي ل¿سهم متذبذب ويخضع 

لتقلبات واسعة نتيجة المضاربات أو غيرها من ا�سباب. وقد يتقلب السعر السوقي ل¿سهم نتيجة لمجموعة 
من العوامل، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تلك العوامل المشار إليها في عوامل المخاطر هذه 

وكذلك التغييرات التي تتم من فترة �خرى في النتائج التشغيلية أو التغييرات في حركة ا�سهم أو تقديرات 
 �ا�رباح من قبل مجموعة «ميزان»، أو المشاركين في الصناعة أو المحللين الماليين. وقد يتأثر السعر سلب

أيض� بالتطورات التي ال تتعلق با�داء التشغيلي لشركة «ميزان» مثل ا�داء التشغيلي وأداء سعر السهم 
الخاص بالشركات ا�خرى التي قد يعتبرها المستثمرون مماثلة لمجموعة «ميزان»، وتكهنات الصحافة أو 
مجتمع االستثمار على شركة «ميزان»، وإجراءات المنافسين االستراتيجية، مثل عمليات االستحواذ وإعادة 

الهيكلة، والتغيرات في ظروف السوق أو البيئة التنظيمية.  

•     توزيع ا�رباح المستقبلية لشركة «ميزان» القابضة

يعتمد توزيع شركة «ميزان» لحصص ا�رباح النقدية أو ا�سهم المنحة على عدد من العوامل، وتشمل    
النتائج التشغيلية المستقبلية وا�رباح والموقف المالي ومتطلبات رأس المال وخطة التوسع، ومتطلبات    

االحتياطي القانوني، واالحتياطيات القابلة للتوزيع، والظروف اÎقتصادية العامة والعوامل ا�خرى التي  

المخاطر المتعلقة بالطرح
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هامة من حين Ëخر. وال يمكن أن تقدم شركة «ميزان» ضمانات على أنه سيكون   يعتبرها مجالس اÎدارات   
هناك ظروف� مواتية تسمح بتوزيع حصص ا�رباح على مساهميها.  

•     ا�صدار المحتمل �سهم جديدة في المستقبل

ال تنوي شركة «ميزان» إصدار أسهم إضافية عقب الطرح مباشرًة. وإذا ومتى قامت الشركة بإصدار أسهم 
في المستقبل، ولم يطلب المساهم حقه في االكتتاب بالنسبة والتناسب أو التنازل عن حق االكتتاب في 

ا�سهم اÎضافية الجديدة، فسوف تنخفض النسبة المئوية المملوكة للمساهم في شركة «ميزان» على 
الرغم من ثبات عدد ا�سهم المملوكة له (وبالتالي، قد تنخفض قيمة االستثمار اÎقتصادي للمساهم).

•     العائد على رأس المال عند تصفية الشركة

 �في حال تصفية الشركة، فإن العائد على رأس المال سيكون مبلغ يعادل صافي ناتج التصفية مقسم
على عدد ا�سهم دون تمييز بين أسهم الشركة (بإفتراض عدم إصدار أسهم ممتازة مستقبًال) في توزيع 

عائد تصفية موجودات وأصول الشركة وبعد سداد كافة ديون وإلتزامات الشركة. ويكون لكل سهم حصة 
ونصيب في عائد التصفية بالنسبة والتناسب مع عدد ا�سهم المصدرة والقائمة حينئذ وقيمة المسدد 

منها في رأس مال الشركة.

ال يقصد عوامل المخاطر أعاله أن تمثل تفسيرÐ كامًال للمخاطر المتضمنة في هذا الطرح. ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة نشرة الطرح كاملًة 
بما في ذلك كافة المرفقات ويجب عليهم استشارة مستشاريهم المتخصصين قبل اتخاذ قرار االستثمار في الشركة.

عوامل المخاطر الرئيسية
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كافة التالي الجدول التاريخية. ويحدد للبيانات �وفق مساهميها على بتوزيعات نقدية القابضة شركة «ميزان» قامت
لتاريخ 31 ديسمبر 2014. السابقة السنوات الخمس من كٍل عن شركة «ميزان» أعلنتها التي ا�رباح توزيعات

توزيعات ا�رباح

يحق لحاملي ا�سهم تلقي قيمة التوزيعات المعلنة عن عدد ا�سهم المملوكة في تواريخ استحقاقها بعد الطرح. إال أنه 
ال يمكن تقديم أي ضمان على أنه سوف يتم اÎعالن عن هذه التوزيعات، حيث ستعتمد مدفوعاتها ومبالغها، من بين 

أمور أخرى، على أرباح الشركة ووضعها المالي ومتطلباتها النقدية وغيرها من العوامل التي قد يراها مجلس اÎدارة 
والمساهمون ذات صلة من حين Ëخر. وكما في تاريخ هذه النشرة، ترى الشركة أنه يمكن تمويل كافة خطط التوسع 

ا�خرى من خالل النقد الذي تحققه عمليات التشغيل ودون اÎعتماد بشكل رئيسي على القروض المصرفية.   

تعتمد توزيعات شركة ميزان مستقبًال لمساهميها على عدد من العوامل، بما في ذلك الربحية، السيولة النقدية، 
بيئة االعمال، توافر فرص توسعية واستثمارية، االحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط النفقات الرأسمالية واالحتياجات 

النقدية ا�خرى. ليس هناك أي تعهد أو ضمان أو تأكيد بأن تقوم شركة ميزان بتوزيعات ل¿سهم، أو قيمة تلك التوزيعات 
مستقبًال. ومع مراعاة ما تقدم، تتجه شركة ميزان بتوزيعات نقدية من 45% إلى 55% من الدخل الصافي للشركة 
ا�م في شكل أرباح على كل المساهمين في الشركة، وذلك كله بعد نظر مجلس اÎدارة في العوامل سالفة الذكر 

والمتطلبات النقدية للشركة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بمصروفات العمليات والتشغيل بما في ذلك فوائد القروض 
للسنة المقبلة والنفقات الرأسمالية وأي احتياجات أخرى.

ووفق� لقانون دولة الكويت، فإن إقرار توزيع ا�رباح السنوية الخاصة بالسنة المالية السابقة، يتم كل عام بناء على توصية 
مجلس إدارة الشركة وعرضها على الجمعية العمومية السنوية للمساهمين Îقرارها أو البت فيها بأغلبية ا�سهم 

الحاضرة أو الممثلة في اÎجتماع، والذي سيتم عقده خالل الثالثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية السابقة للشركة، 
وهي السنة الميالدية.  ويتم حساب وتوزيع ا�رباح السنوية وفق� �حكام النظام ا�ساسي للشركة وقانون الشركات في 

دولة الكويت.

قيمة التوزيعات النقدية 
المعلنة عن نتائج السنة
المالية المنتهية في 31 

ديسمبر (با�لف دينار 
كويتي)

عدد ا�سهم

التوزيعات النقدية 
المعلنة بالفلس / سهم

با�لف دينار كويتي

7,215

198,000,000

36

5,032

198,000,000

25

5,600

198,000,000

28

4,850

198,000,000

24

8,700

296,500,000

29

2014   2013    2012            2011 2010

توزيعات ا�رباح



العقارات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

نعم

نعم

نعم 

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

العبدلي

الصليبية

العبدلي

الوفرة

غرب الشعيبة

غرب الشعيبة

المنطقة الحرة

العارضية

صبحان

العارضية

منطقة الشويخ 
الصناعية

صبحان

صبحان

163,092

56,100

50,000

32,000

28,003

11,000

10,318

8,275

7,000

5,138

5,000

5,000

5,000

مزرعة (3)

مزرعة (3)

أرض (3)

أرض (3)

مصنع (2)

مصنع (2)

أرض فضاء لمقر 
الشركة (2)

مخزن (1)

مصنع (2)

مخزن (1)

مصنع (3)

مصنع (2)

مصنع (2)

المساحةالمنطقةالدولة#
(متر مربع)

هدف تشغيلي االستخدام
(نعم/ال)

ملخص الموجودات العقارية لمجموعة ميزان القابضة:

89

تقع عقارات مجموعة ميزان القابضة في دولة الكويت، ودولة اÎمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودولة 
عقاري (98 في المئة منها تشغيلية مقارنة في 2 في المئة غير  قطر، والمملكة ا�ردنية الهاشمية، وتتألف من 45 أصل
تشغيلية). قد قامت الشركة منذ وقت قريب بتقييم عقاري تم إعداده من قبل مقّيمين عقاريين مستقلين ومعتمدين. 

توصلت تقارير التقييم للعقارات المملوكة أو المستأجرة مع حق االستغالل أو المستأجرة (بنظام يماثل حق االستغالل) 
و101 مليون دينار كويتي حسب المقّيمين العقاريين المستقلين. تتكون الموجودات  بين 95 مليون دينار كويتي

التشغيلية من مصانع، ومخازن، ومكاتب، ومزارع، وسكن عمال، فيما تتألف الموجودات غير التشغيلية من أرض فضاء. 

العقارات



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

نعم

نعم

نعم

نعم 

نعم

نعم

نعم 

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

المهبولة

صبحان

صبحان

صبحان

صبحان

المنطقة الحرة

أمغرة

صبحان

غرب الشعيبة

الري - الصناعية

العارضية

صبحان

صبحان

صبحان

صبحان

جليب الشيوخ

جليب الشيوخ

منطقة الشويخ 
الصناعية

العارضية

4,378

4,000

4,000

4,000

4,000

3,314

3,000

3,000

2,835

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,234

1,000

1,000

1,000

مجمع استثماري (1)

مصنع (2)

مصنع (2)

مصنع (2)

مصنع (2)

تصدير/ استيراد 
دهون (2)

مصنع (2)

مصنع (2)

أرض صناعية 
جاري إستخراج 

المخططات 
للتوسعة (2)

مخزن (2)

مخزن (1)

مصنع (2)

مصنع (2)

مصنع (2)

مصنع (2)

سكن عمال (1)

سكن عمال (1)

مخزن (3)

مخزن (1)

المساحةالمنطقةالدولة#
(متر مربع)

هدف تشغيلي االستخدام
(نعم/ال)

90

العقارات



33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

الكويت

الكويت

الكويت

الكويت

اÎمارات 
العربية 
المتحدة

اÎمارات 
العربية 
المتحدة

اÎمارات 
العربية 
المتحدة

اÎمارات 
العربية 
المتحدة

اÎمارات 
العربية 
المتحدة

المملكة 
العربية 

السعودية

قطر

قطر

المملكة 
ا�ردنية 

الهاشمية

نعم

نعم

نعم

نعم 

نعم

نعم

نعم

نعم 

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

العارضية

العارضية

صبحان

صبحان

أم القيوين

الشارقة

دبي - أم رمول

أم القيوين

الشارقة

الرياض

الدوحة

الدوحة

المفرق

1,000

1,000

1,000

1,000

14,400

11,145

7,432

7,200

6,761

29,025

25,751

1,200

34,150

مخزن (1)

مخزن (1)

مصنع (2)

مصنع (2)

أرض (1)

مصنع (1)

مصنع (1)

أرض (1)

مصنع (1)

مخزن (1)

مصنع (4)

مصنع (4)

مصنع (1)

المساحةالمنطقةالدولة#
(متر مربع)

هدف تشغيلي االستخدام
(نعم/ال)
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 عقار ملك حر 
عقار مستأجر (حق استغالل) من الهيئة العامة للصناعة – دولة الكويت 

عقار مستأجر (حق استغالل) من وزارة المالية – إدارة أمالك الدولة – دولة الكويت 
عقار مستأجر من وزارة الشؤون البلدية والزراعة – دولة قطر (بنظام يماثل حق االستغالل)

(1)
(2)
(3)
(4)

العقارات



النظام ا�ساسي
 شركة ميزان القابضة ش.م.ك.م

3 أغسطس 1999

1.     تمّلك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تمّلك أسهم أو حصص في 
         شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو االشتراك في تأسيس هذه 

         الشركات بنوعيها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.

2.    إقراض الشركات التي تمتلك فيها أسهم وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين 
نسبة عن المقترضة الشركة مال رأس في القابضة الشركة          أال تقل نسبة مشاركة

ا�قل. 20% على

3.    تمّلك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع أو العالمات التجارية الصناعية أو 
         رسوم صناعية أو أتعاب صناعية أو أي حقوق أخرى تتعّلق بذلك، وتأجيرها لشركات 

         أخرى الستغاللها في داخل الكويت وخارجها.

4.    تمّلك المنقوالت أو العقارات الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.

وكيل. أو كموكل الكويت خارج أو داخل أعاله المذكورة ا�غراض ممارسة للشركة ويحق

التي أو بأعمالها شبيهة أعماالً تزاول التي الهيئات مع وجه بأي تشترك أن أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز
أن أو الهيئات هذه تشتري أو تشارك أو تنشئ أن ولها الخارج في أو الكويت في أغراضها تحقيق على تعاونها

بها. تلحقها

من أكبر لنسبة مالكة الشركة تكون أن بشرط أسهم/ وحدات، الشركة فيها تمتلك التي الشركات وضمان إقراض
الشركات. تلك في ا�سهم/ الوحدات 20% من

شركة مساهمة مقفلة
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االسم

تاريخ التأسيس

الشكل القانوني

ا�غراض

النظام ا�ساسي

78031

مبنى 287.  ،1 قطعة العارضية،

بتاريخ 5 أكتوبر بتاريخ 6 أكتوبر 2011 وينتهي والصناعة التجارة وزارة من صادر
.2015

غير محددة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الخاص بها 
في الجريدة الرسمية.

رقم السجل التجاري

المقر الرئيسي

الترخيص التجاري

مدة الشركة
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 االتفاقيات الجوهرية

فيما يلي االتفاقيات الجوهرية ا�ساسية المبرمة من جانب الشركة والشركات التابعة �غراض اجراء أعمالها.

•     اتفاقية وكالة بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة جونسون آند جونسون الشرق 
        ا�وسط، شركة منطقة حرة ذ.م.م 

آند جونسون شركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
وتوزيع وبيع جونسون») بتاريخ 12 أبريل 2012 لترويج آند («جونسون ذ.م.م حرة منطقة شركة جونسون،

ونيكوريت ،Imodium آيموديام منتجات أساسية (وبصفة الكويت في جونسون آند جونسون منتجات
.(Regaine وريجين ،Tylenol وتيلينول ،Listerine وليسترين ،Nizoral ونيزورال ،Nicorette

تحميلها أو نقلها أو بموجبها الناشئة حقوقه من أي أو االتفاقية هذه عن التنازل الطرفين من �ي يجوز وال
التعاقد الطرفين من �ي يجوز ال كما ذلك، من بأي القيام ادعاء أو آخر، شكل بأي معها التعامل أو بأعباء

الخطية الموافقة على الحصول دون جميعها أو االتفاقية بموجب الناشئة التزاماته من أي على الباطن من
اËخر. الطرف من المسبقة

باالتفاقية يتعلق فيما الطرفين بين ينشأ خالف أو نزاع أي ويحال المتحدة، المملكة لقانون االتفاقية وتخضع
الدولية. التجارة بغرفة الخاصة التحكيم لقواعد �وفق التحكيم إلى

•     اتفاقية وكالة بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة جونسون آند جونسون الشرق 
        ا�وسط

آند جونسون شركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
آند جونسون منتجات وتوزيع وبيع («الموكل») بتاريخ 1 يناير 2011 لترويج ا�وسط الشرق جونسون

،Johnson’s Baby بيبي جونسون آند جونسون منتجات أساسية (وبصفة الكويت في جونسون
 Prickly Heat Powder ،وجونسونز ،Johnson and Johnson’s Kids كيدز جونسون آند وجونسون

وريتش  ،OB بي وأو ،Carefree فري وكير ،Neutrogena ونيوتروجينا ،Clean & Clear كلير آند وكلين
بموافقة تجديدها ويمكن سنوات خمس لمدة سارية االتفاقية تظل ايد Band Aid. وسوف وباند ،Reach

الطرفين. من خطية

تحميلها أو نقلها أو بموجبها الناشئة حقوقه من أي أو االتفاقية هذه عن التنازل الطرفين من �ي يجوز وال
التعاقد الطرفين من �ي يجوز ال كما ذلك، من بأي القيام ادعاء أو آخر، شكل بأي معها التعامل أو بأعباء

خطية موافقة دون االلتزامات تلك كافة أو االتفاقية بموجب الناشئة التزاماته من أي على الباطن من
ذلك. خالف على االتفاقية تنص لم ما وذلك اËخر؛ الطرف من مسبقة

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

باالتفاقية يتعلق فيما الطرفين بين ينشأ خالف أو نزاع أي ويحال المتحدة، المملكة لقانون االتفاقية وتخضع
الدولية. التجارة بغرفة الخاصة التحكيم لقواعد �وفق التحكيم إلى

 شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة 
العامة ذ.م.م

 االتفاقيات الجوهرية
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 االتفاقيات الجوهرية

•     اتفاقية وكالة بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة ميفا ليمتد

ليمتد ميفا شركة مع توزيع («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
 Olfen أولفين منها الكويت في ميفا شركة منتجات («الموكل») بتاريخ 12 سبتمبر 1991 لتوزيع

.Co amox أموكس ميسبورين Mesporine وكو

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

المحكمة إلى النهائية للتسوية االتفاقية هذه عن ينشأ نزاع أي ويحال السويسري، للقانون االتفاقية تخضع
السويسرية. الند بيزل والية في ميفا شركة مقر به يقع الذي المكان في االختصاص ذات

•     اتفاقية وكالة بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة موندي فارما

فارما موندي شركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
بيتادين منها الكويت في موندي شركة منتجات وتوزيع وبيع («الموكل») بتاريخ 1 أكتوبر 1988 لترويج

 .Betadine

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء في بالحق الموكل ويحتفظ

دون االتفاقية هذه بموجب تفويض يمنح أو الباطن من توزيع حق أي يمنح أو يتنازل أن للموزع يجوز وال
الموافقة. تلك عليها تنص التي ا�حكام أو الشروط على ذلك ويقتصر الموكل، من مسبقة خطية موافقة

إلى باالتفاقية يتعلق فيما الطرفين بين ينشأ خالف أو نزاع أي ويحال سويسرا، لقوانين االتفاقية وتخضع
الدولية. التجارة بغرفة الخاصة والتحكيم التسوية قواعد

•     اتفاقية وكالة بين جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة آر بي - إس إس إل - سنتون - إل آر سي - 
        ريكيت آند كولمان

إس بي - إس آر شركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
وتوزيع وبيع («الموكل») بتاريخ 26 ديسمبر 1968 لترويج كولمان آند سي- ريكيت آر إل - سنتون - إل

الكويت. في سي آند آر شركة منتجات

موافقة بموجب إال الغير إلى نقلها أو االتفاقية هذه بموجب الناشئة التزاماته عن التنازل للموزع يحق وال
الموكل. من صادرة خطية

إلى باالتفاقية يتعلق فيما الطرفين بين ينشأ خالف أو نزاع أي ويحال إنجلترا، لقوانين االتفاقية وتخضع
في Ðنافذ يكون عليه قانوني تعديل أي لسنة 1950 أو التحكيم قانون �حكام �وفق في إنجلترا التحكيم

الوقت. ذلك

•     اتفاقية وكالة بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة يو سي بي فارشيم اس ايه

إس بي - إس آر شركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
وتوزيع وبيع («الموكل») بتاريخ 31 ديسمبر 1983 لترويج كولمان آند سي - ريكيت آر إل - سنتون - إل

الكويت. في بي سي يو شركة منتجات

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

خطية موافقة دون �جزئي أو �كلي الباطن من التعاقد أو االتفاقية هذه عن التنازل الطرفين من �ي يجوز وال
الزميلة شركاته أحد إلى الباطن من يتعاقد أو االتفاقية عن يتنازل أن للموكل يجوز أنه إال اËخر، الطرف من

الموزع. إلى خطي إخطار بموجب
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بأي الممكنة الحدود في يمكن ما بأسرع الموكل إخطار يتعين المساهمين؛ في تغير حدوث حالة وفي
تعتبر خلفائه. وال أحد إلى للموزع الكامل النشاط بنقل أو الموزع ملكية في مرتقب تغير أو فعلي تغير

الملكية. ويحتفظ في Ðتغيير مباشر خط في الملكية لتتابع Ðنظر الملكية على تطرأ التي التغيرات
في تغيير حدث إذا وقت أي في شهور ثالثة مدته إخطار بموجب االتفاقية هذه إنهاء في بالحق الموكل
الضرر التغيير ذلك يلحق قد حيث النوايا حسن على �قائم الشأن هذا في تصرفه ويكون الموزع ملكية

بمصلحته.

الدولي البيع المؤرخة 11 أبريل 1980 بشأن فيينا اتفاقية باستثناء البلجيكي، للقانون االتفاقية وتخضع
يتم لم إذا بروسل محاكم إلى بها يتعلق ما أو االتفاقية عن تنشأ التي النزاعات كافة وتحال للبضائع،

.�ودي تسويتها

•    اتفاقية توزيع حصري بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م  والشركة العربية لتصنيع 
      المنتجات الطبية

لتصنيع العربية الشركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
لتصنيع العربية الشركة منتجات وتوزيع وبيع («الموكل») بتاريخ 1 يناير 1995 لترويج الطبية المنتجات

الكويت.  في الطبية المنتجات

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

�وفق نهائية تسوية االتفاقية هذه عن تنشأ نزاعات أي تسوية ويتم الكويتي، للقانون االتفاقية وتخضع
الرياض. في السعودي التحكيم لقواعد

•     اتفاقية توزيع بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة روتا فارما

لتصنيع العربية الشركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
الكويت في روتا شركة منتجات وتوزيع وبيع («الموكل») بتاريخ 10 ديسمبر 2010 لترويج الطبية المنتجات

يو واجيلوكس Agilox والجالون Lagalon ويوراليت ،Reparil ميداوس Medaus وريباريل منها
 .Uralyt U 

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

موافقة دون الطرفين من أي قبل من �جزئي أو �كلي الباطن من التعاقد أو االتفاقية عن التنازل يجوز وال
هذه عن يتنازل أو الموكل موافقة ودون وقت أي في للموزع يحق أنه باستثناء اËخر، الطرف من مسبقة
هذه عن يتنازل أن أو الزميلة شركاته من أكثر أو واحدة إلى الباطن من يتعاقد أو �جزئي أو �كلي االتفاقية

منها. مؤثر جزء أو الدوائية أعماله لكامل خلفائه أحد إلى االتفاقية

طريق عن �نهائي االتفاقية هذه عن تنشأ نزاعات أي تسوية ويتم السويسري، للقانون االتفاقية وتخضع
الدولية. التجارة بغرفة الخاصة التحكيم لقواعد �وفق التحكيم

•     اتفاقية توريد بين شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة ذ.م.م وشركة أنهام شركة منطقة حرة

شركة أنهام شركة مع توزيع («المورد») اتفاقية ذ.م.م العامة للتجارة الوزان جاسم أوالد شركة أبرمت
والخضروات والفواكه الجاهزة المحلي السوق منتجات ديسمبر 2012 لتوريد («أنهام») في حرة منطقة

أفغانستان. في أنهام شركة إلى الطازجة

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

دون �بموجبه الناشئة التزاماته أو حقوقه حوالة أو االتفاقية هذه عن التنازل الطرفين من �ي يجوز وال
المحيل. الطرف أصول لكافة الكلية الملكية في الخلفاء إلى الحوالة ماعدا اËخر، الطرف من خطية موافقة

 �وتخضع االتفاقية إلى قانون الكومنولث لوالية فرجينيا، ويتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن هذه االتفاقية نهائي
عن طريق التحكيم وفق� لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي المالي العالمي.

 االتفاقيات الجوهرية
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وقد أبرم المورد عقد إيجار مخازن مع أنهام مطابق لمواصفات فيتكوم لتخزين المنتجات في أفغانستان 
حتى يتسنى �نهام استالم المنتجات في أفغانستان.

•     اتفاقية وكالة وتوزيع مع شركة عليان كمبرلي كالرك العربية

عليان شركة مع وكالة («الموزع») اتفاقية ذ.م.م االستهالكية المواد لتجارة المنصورية شركة أبرمت
كمبرلي. أواليان شركة منتجات («الموكل») بتاريخ 17 أبريل 1996 لتوزيع العربية كالرك كمبرلي

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

الموكل خسارة بسبب سواًء أخرى، تعويضات أي أو بالتعويض اËخر الطرف تجاه التزام طرف أي يتحمل وال
ذلك غير أو سمعة، أو استثمارات أو مستقبلية، أو حالية مبيعات أو مستقبلية أو حالية �رباح الموزع أو
من لهما ُتمنح قد أو ممنوحة حقوق أي عن الطرفان تنازل لشروطها. وقد �وفق االتفاقية إنهاء بسبب

االتفاقية. بموجب لهم تمنح لم والتي المنطقة في الفرعية أقسامها أو السيادية الجهات

ال يجوز للموزع أن يتنازل عن أو ينقل أي حق أو التزام أو مصلحة بموجب هذه االتفاقية إلى أي شخص أو 
شركة أو كيان دون موافقة خطية صريحة مسبقة من الموكل الذي ال يجوز له حجب تلك الموافقة إال �سباب 

معقولة.

وتخضع االتفاقية للقانون الكويتي، ويحال أي نزاع أو خالف ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بهذه االتفاقية إلى 
التحكيم في الكويت.

•      اتفاقية توزيع غير حصري مع شركة رد بل شركة منطقة حرة

حرة منطقة شركة بل رد شركة مع وكالة ذ.م.م. («الموزع») اتفاقية إنترناشيونال يونيترا شركة أبرمت
المتحدة. العربية اÎمارات في بل رد منتجات («الموكل») بتاريخ 6 نوفمبر 2013 لتوزيع

والحاالت. الشروط لبعض �وفق االتفاقية هذه إنهاء الطرفين من �ي ويجوز

الباطن من موزعين مع التعاقد أو االتفاقية هذه عن الناشئة التزاماته أو حقوقه حوالة للموزع يجوز وال
الموكل. من والمسبقة الصريحة الخطية الموافقة على الحصول دون

طريق عن �نهائي االتفاقية هذه عن تنشأ نزاعات أي تسوية ويتم السويسري، للقانون االتفاقية وتخضع
دبي. في الدولية التجارة بغرفة الخاصة التحكيم لقواعد �وفق التحكيم

اتفاقيات وغيرها. وتمثل حكومية جهات مع المناقصات من العديد على للشركة التابعة الشركات حصلت
وزارة إلى منتجات عدة توريد التابعة الشركات من يطلب حيث أطرافها بين مستمرة التزامات المناقصات تلك

للتعليم العامة والهيئة الكويت، وجامعة والعمل، االجتماعية الشؤون ووزارة الدفاع، ووزارة التربية، ووزارة الصحة،
البتروكيماويات. صناعات وشركة الكويت، نفط وشركة والتدريب، التطبيقي

شركة المنصورية لتجارة المواد 
االستهالكية ذ.م.م.

 شركة يونيترا إنترناشيونال  ذ.م.م.

 المناقصات

 االتفاقيات الجوهرية
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ا�طراف ذات الصلة الذين يمثلون المساهمين الرئيسيين والشركاء والمدراء وموظفي اÎدارة الرئيسيين للشركة ا�م 
والكيانات التي يتم التحكم بها بشكل مشترك أو التي تتأثر بشكل كبير بهذه ا�طراف. تم قبول سياسات التسعير 

وشروط هذه الصفقات من قبل إدارة الشركة ا�م.

•     ليس هناك عقود بين أعضاء مجلس اÎدارة والمصدر أو أي شركات تابعة له.
•     باÎضافة إلى ذلك، ليس هناك عقود يكون �ي عضو من أعضاء مجلس إدارة المصدر مصلحة خاصة 

        فيها و/أو قد تكون سارية خالل فترة نشر نشرة االكتتاب.

فيما يلي ملخص لعمليات ا�طراف ذات الصلة مع مجموعة ميزان في سنة تقويمية معنية:

ديسمبر 2014 هي كالتالي: 31 ا�رصدة المؤثرة والصفقات مع ا�طراف ذات الصلة  للسنة المالية المنتهية

وصف عن المعامالت 
مع ا�طراف ذات الصلة

المستحق من الطرف 
ذا الصلة

المستحق للطرف ذا الصلة

-

1,311,670

-

9,392

54,913

702,797

54,913

2,023,859

صفقات الطرف ذا الصلة
(دينار كويتي)

المساهمون 
الرئيسيون

ا�طراف ا�خرى الشركاء
ذات الصلة

ا�جمالي في 31 
ديسمبر 2014

وصف عن المعامالت مع ا�طراف ذات الصلة

-

-

-

-

-

43,886

-

(30,837)

-

-

42,711

114,830

-

1,535,586

(179,304)

86,597

114,830

(30,837)

1,535,586

(179,304)

27,484

138,387

(21,761)

2,340,999

341,769

المساهمون (دينار كويتي)
الرئيسيون

الشركات 
الزميلة

ا�طراف ا�خرى 
ذات عالقة

السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2014

السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2013

بيان الدخل المرحلي المجمع:

بيع بضاعة

تقديم خدمات

تكلفة المبيعات

إيرادات أخرى

مصروفات عمومية 
وادارية
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المبالغ المستحقة من/ إلى ا�طراف ذات الصلة هي مبالغ ال ُتفرض عليها فائدة وتستحق الدفع عند الطلب.

المعامالت الخاصة با�طراف ا�خرى ذات الصلة:

i.     قامت المجموعة خالل العام ببيع ممتلكات معينة تشمل مصنع ومعدات بقيمة دفترية صافية  
          تبلغ 1 دينار كويتي وموجودات المالية المتاحة للبيع بقيمة دفترية تبلغ  1.3 مليون دينار كويتي 

          �حد ا�طراف ذات الصلة. تم تسوية المبلغ المستحق من الطرف ذي الصلة والذي ارتفع كنتيجة 
          للصفقة المذكورة أعاله مقابل المبلغ المستحق للطرف ذي الصلة ومقابل ا�سهم في الشركة 

          غير المدرجة التي تصل إلى 0.8 مليون دينار كويتي.

ii.    استحوذت الشركة ا�م على 51% من حق الملكية في مصنع الوزان للمواد الغذائية من 
          المساهمين الرئيسيين للشركة ا�م مما نتج عنه ربح على سعر الشراء المناسب يصل إلى

دينار كويتي.           2.2 مليون

فيما يلي ا�رصدة والعمليات المؤثرة مع ا�طراف ذات الصلة كما في 31 ديسمبر 2012:

صلة ذات �طراف المستحق بلغ حين في ،2012 عام في كويتي دينار صلة 1.2 مليون ذات أطراف من المستحق بلغ
كما الصلة، ذات ا�طراف إلى أو من المستحقة المبالغ على فائدة تحتسب العام. وال نفس في كويتي دينار 7.9 مليون

الطلب. عند مدينة/ دائنة ذمم تمثل أنها

حر ملك وأرض كويتي بقيمة 1.6 مليون دينار االستثمارية العقارات من عدد بشراء المجموعة قامت ،2012 العام خالل
تسوية الصلة. تم ذات ا�طراف أحد من كويتي 8.6 مليون دينار بقيمة ومعدات واËت عقار بند تحت مصنف ومبنى
قيمتهم البالغ والمبنى حر ملك ا�رض تحويل طريق عن كويتي والبالغ 10.2 مليون دينار ذلك عن اÎجمالي المقابل

7.2 البالغ الرصيد مبلغ وكان كويتي تبلغ 1.4 مليون دينار التي الصافية الدفترية القيمة ذات كويتي 3.0 مليون دينار

كالتالي: تاريخ 31 ديسمبر 2013 هي في كما الصلة ذات ا�طراف مع والصفقات المؤثرة ا�رصدة

المستحق من الطرف 
ذا الصلة

المستحق للطرف ذا الصلة

صفقات الطرف ذا الصلة
(دينار كويتي)

المساهمون 
الرئيسيون

ا�طراف ا�خرى الشركاء
ذات الصلة

ا�جمالي في 
عام 2013

943,006

2,740,501

943,006

786,695

-

1,952,094

-

1,712

وصف عن المعامالت مع ا�طراف ذات الصلة

قامت المجموعة خالل السنة ببيع عقار استثماري ذي صافي قيمة دفترية بمبلغ 1.5 مليون دينار 
كويتي إلى طرف ذي عالقة لقاء مقابل بمبلغ 2.5 مليون دينار كويتي مما أدى إلى ربح بمبلغ 1.0 

مليون دينار كويتي.

في مسيطرة غير حصص بشراء ا�م الشركة قامت ،2014 في 31 ديسمبر المنتهية الفترة خالل
شركات تابعة معينة من طرف ذي عالقة وحصص مساهمي ا�قلية.

حصص بشراء 51% من ا�م الشركة قامت ،2013 في 31 ديسمبر المنتهية الفترة خالل
الملكية في مصنع الوزان للمواد الغذائية من المساهمين الرئيسيين بالشركة ا�م ما أدى إلى ربح 

كويتي. دينار بمبلغ 2.242 مليون من شراء بسعر مغري

.i

.ii

.iii

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة:
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مكافأة من الصلة ذات ا�طراف وعمليات أرصدة الصلة. وتتألف ذا الطرف هذا إلى الدفع مستحق دينار كويتي مليون
ومكافآت كويتي، دينار بقيمة 1.5 مليون المدى قصيرة ا�خرى والمزايا الرواتب ذلك ويشمل الرئيسيين، اÎدارة أعضاء

كويتي. دينار وتبلغ 0.3 مليون الموظفين خدمة نهاية

قصيرة ا�خرى والمزايا الرواتب ذلك ويشمل الرئيسيين، اÎدارة أعضاء مكافأة من الصلة ذات ا�طراف وعمليات أرصدة
كويتي. دينار وتبلغ 0.3 مليون الموظفين خدمة نهاية ومكافآت كويتي، دينار بقيمة 1.5 مليون المدى

:2011 في 31 ديسمبر كما ا�خرى ا�طراف مع المؤثرة والعمليات ا�رصدة يلي فيما

إدارة عليها ووافقت �تقريب بحتة تجارية في 31 ديسمبر 2011 بشروط كما الصلة ذات ا�طراف مع العمليات كافة تمت
ميزان. مجموعة

ا�خرى والمزايا الرواتب ذلك ويشمل الرئيسيين، اÎدارة أعضاء مكافأة من الصلة ذات ا�طراف وعمليات أرصدة وتتألف
كويتي. دينار وتبلغ 0.5 مليون الموظفين خدمة نهاية ومكافآت كويتي، دينار بقيمة 1.3 مليون المدى قصيرة

وصف عن المعامالت مع ا�طراف ذات الصلة
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 نبذة عن قطاع ا�غذية

نبذة عن قطاع ا�غذية 
وثانية  القوية، اÎقتصادات يعززه ثالث عوامل رئيسية وهي أوالً نمو هذه �سريع Ðنمو الخليج في ا�غذية صناعة تشهد

وثالث� النمو السريع لعدد السكان الذي  بالنفط، العالم مناطق في هذه الدول التي هي أغنى الهائلة اÎنفاق قوة
أضعاف 1. وال يقتصر  نمو السكان على النمو بمعدالت  يتخطى متوسط نمو السكان في باقي أنحاء العالم بثالث

يبلغ مركب سنوي نمو بمعدل Ðنمو حقق الفرد الذي دخل مستويات سريعة، إنما أيض� يتضمن االرتفاع المستمر في
ستحقق الغذاء صناعة عامي 2004 و2013. عندما نضع هذه المعطيات مع الفكرة العامة بأن بين ما الفترة 9.1% في

فإن ذلك يؤكد على توقعات المواليد)، معدالت في إنخفاض (باستثناء العالم في مكان أي في دائم بشكل Ðنمو
العالمي. وفيما  النمو متوسط من أسرع بمعدل Ðنمو تحقق سوف الخليج منطقة في الغذاء صناعة بأن المحللين
أن المتوقع من إذ الخاص القطاع في ا�غذية لشركات فهي فرصة المنطقة، هذه في للحكومات �تحدي ذلك يمثل

بين 2014 و2017. ما الفترة يبلغ 3.1% في مركب سنوي نمو بمعدل Ðنمو الغذاء استهالك يحقق

هذان ويحقق االستهالكية، والمواد ا�غذية لصناعة أساسيان جوهريان محركان الفرد ودخل السكاني النمو يعد
البعيد. ومع المدى على النمو استمرار إلى يشير مما العالمي، المتوسط من أعلى بمعدالت الخليج في Ðنمو المحركان

الخليج، في الصناعة هذه نمو �أيض تعزز أن المتوقع من ا�همية من الدرجة نفس على أخرى محركات هناك فإن ذلك،
أو غذائية فئة من الطلب وانتقال ل¿غذية، المحلي اÎنتاج وارتفاع ل¿غذية، الفرد استهالك المحركات: زيادة هذه وتشمل

اللحوم. مثل ا�خرى ا�غذية فئات واستقرار الحبوب، مثل ا�غذية فئات بعض وتقلب أخرى، إلى ثانوية فئة

النضج مرحلة إلى يصل لم حيث للنمو واسع أفق وجود مع الخليج دول في �قوي ا�غذية من الفرد استهالك ويظل
المنطقة تشهده الذي الديموغرافية البيانات في التغير أن المتقدمة. كما الدول في نراها التي بالمستويات بعد

من ا�كبر القطاع ودخول مهرة، مهنيين لجذب الخليج في العمل �سواق التدريجي التحرير التحديد وجه وعلى اليوم؛
في النساء عدد وارتفاع المقبلة، العشر السنوات خالل العاملة القوى إلى الخليج تاريخ في السكان من الشباب شريحة

لتلك مشابهة مستويات إلى ل¿غذية الفرد استهالك مستويات تحسن أن المتوقع من تغيرات كلها العاملة، القوى
المحلي التصنيع في االرتفاع بفعل آخر Ðتعزيز الغذاء استهالك يشهد أن يمكن المتقدمة. كما الدول سجلتها التي

الماضية. القليلة السنوات في ومعالجتها ل¿غذية

فإن الحال، ا�خيرة. وبطبيعة الستين السنوات مدى على والتحديث التنمية برامج من بسلسلة المنطقة مرت وقد
لذلك ونتيجة البرامج، تلك عن نتج الذي الطلب في االرتفاع يجاري أن يستطع لم للغذاء المحلي اÎنتاج أن يعني ذلك
دول في الغذاء على اÎجمالي الطلب نحو 70% من توفير يتم الغذاء. واليوم، واردات على بشدة المنطقة اعتمدت

ل¿غذية، العالمية ا�سعار ارتفاع إلى باÎضافة الواردات، على المفرط االعتماد ذلك شجع الواردات. وقد طريق عن الخليج
حكومات المنطقة. وتركز في الغذائي ا�من لتعزيز مبادرات عدة اتخاذ على الخليجي التعاون مجلس دول حكومات
العالم، مستوى على ل¿غذية المنتجة الدول مع ا�جل طويلة عالقات تطوير على اËن الخليجي التعاون مجلس دول

إطار في ذلك كل المنطقة، مستوى على ا�غذية ومعالجة تصنيع قطاعات تطوير في الكبير االستثمار إلى باÎضافة
أجندة الغذائي ا�من تصّدر ا�غذية. ومع تصدير وإعادة ومعالجة لتصنيع كوجهة التدريجي الظهور إلى الرامية الجهود

محتملين منتجين توفير نحو الخليجي التعاون مجلس في ا�عضاء الدول تحركت الخليجي، التعاون مجلس دول
لتشجيع الجاذبة المالية الخيارات إلى باÎضافة جمارك، دون ا�سواق مختلف إلى ووصول الموقع ومزايا مباشر بدعم

والزراعة. الغذائي اÎنتاج في النمو وتحفيز ا�عمال

صناعة متنامية 
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إلى 49.1   يبلغ 3.1% ليصل مركب سنوي نمو بمعدل Ðنمو المنطقة في الغذاء استهالك يحقق أن المتوقع من
العالمي، المتوسط ضعف إلى تصل التي السريعة السكانية الزيادة تقوده ،2017 عام نهاية بحلول متري طن مليون

منطقة في الغذاء من الفرد استهالك يحقق أن المحللون يقدر مجتمعًة، العوامل هذه كافة الثراء. ومع عوامل وارتفاع
النمو معدل عن يزيد ما وهو ،%0.7 يبلغ مركب سنوي نمو بمعدل Ðنمو المقبلة الخمس السنوات مدى على الخليج

الفرصة يتيح مما اضعاف، ثالث عام 2010 بمقدار عام 2000 إلى من الفترة شهدته البالغ 0.2% الذي المركب السنوي
الخليج. في ا�غذية قطاع في للشركات

النظرة المستقبلية

نسبة نمو استهالك 
ا	غذية في الخليج: 

 %3.6

نمو استهالك ا�غذية في الخليج 
(بالمليون ميجا طن)

 معدل النمو السنوي بين 2004 و2013

نمو سكان العالم 
بين 1964 و 2013

نسبة نمو دخل 
الفرد في الخليج: 

%9.1

نسبة نمو دخل الفرد في الخليج (بالدوالر)

 معدل النمو السنوي بين 2004 و2013

 نبذة عن قطاع ا�غذية

نسبة نمو سكان دول 
الخليج: %3.8

نسبة نمو سكان الخليج (بالمليون)

 معدل النمو السنوي بين 2004 و2013

المصدر: تقرير البن كابيتال لقطاع ا�غذية لمنطقة دول التعاون 
الخليجي، 2013

المصدر: تقرير البن كابيتال لقطاع ا�غذية لمنطقة دول التعاون المصدر: صندوق النقد الدولي
الخليجي، 2013

33.1
36.0

39.0
41.7

44.4 45.5

شرق آسيا
شمال أمريكا

إجمالي العالم

دول االتحاد ا�وروبي
دول الخليج

المصدر: البنك الدولي



103

معلومات أخرى

معلومات أخرى

عقود االستشارات

المفّوضين بالتوقيع

فيما عدا عقود االستشارات المعتادة مثل التعاقدات مع المستشارون القانونيون والتسويقيين ومستشار اÎدراج، لم 
تبرم شركة ميزان أو أي من شركاتها التابعة أية عقود استشارية أخرى ذات قيمة جوهرية.

لمجلس اÎدارة أوسع السلطات Îدارة الشركة والقيام بجميع ا�عمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفق� �غراضها وال 
يحد من هذه السلطة إال ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجلس اÎدارة بيع عقارات 

الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفاالت أو عقد القروض بناء على مصلحة الشركة. كما يملك الرئيس التنفيذي حق التوقيع 
عن الشركة وفق� للصالحيات المحددة له من مجلس اÎدارة.

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اÎدارة أو نائبه أو أعضاء مجلس اÎدارة المنتدبين بحسب 
الصالحيات المحددة لهم من مجلس اÎدارة، أو أي عضو آخر فّوضه مجلس اÎدارة لهذا الغرض.

قام أعضاء مجلس إدارة شركة ميزان ومدراء شركاتها التابعة في السابق بإصدار بعض التوكيالت الرسمية لموظفيهم 
لتسهيل تنفيذ عمليات الشركات. كما قامت شركة ميزان وشركاتها التابعة مؤخرÐ بتبني سياسة جديدة في هذا 

الشأن بإصدار أي توكيالت رسمية لموظفين محددين ولمدة محددة ومحدودة بحيث ال تتجاوز مدة عام وذلك فيما عدا 
توكيالت المحامين لتمثيل الشركة أمام المحاكم المختصة وذلك كله من أجل مراقبة وتحديث الوكاالت الرسمية حسب 

الضرورة وحسبما يتطلب ا�مر. عالوة على ذلك، وافق مجلس إدارة الشركة على دليل الصالحيات بما يقتضي توقيع 
الشيكات المصرفية وبعض المعامالت من اثنين مجتمعين من المفوضين بالتوقيع.
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االكتتاب والتخصيص

مدة االكتتاب

الحد ا�دنى لالكتتاب

المكتتبين

نماذج طلب 
االكتتاب

المحددة الرسمية العمل ساعات بداية من تبدأ عمل االكتتاب 30 يوم مدة تستمر
ويغلق ،2015 يوم 1 أبريل من Ðإعتبار االكتتاب مدير مقر في المكتتبين الستقبال

2015 في تمام الساعة  12:00 ظهرÐ. ويجوز لمدير االكتتاب إغالق  بتاريخ 12 مايو االكتتاب
باب االكتتاب قبل هذا الموعد في حال تغطية االكتتاب بالكامل. وإذا لم يتم تغطية 

االكتتاب بالكامل، يجوز لمدير االكتتاب تمديد هذه المدة لمدد مماثلة أو أقل، على أال 
يتجاوز إجمالى مدة االكتتاب شهرين من تاريخ موافقة هيئة أسواق المال على إدارج 

أي الصدد هذا في عمل» «يوم بمصطلح ويقصد الشركة بسوق الكويت لÌوراق المالية.
لممارسة البنوك فيه وتفتح رسمية عطلة يوم يكون ال والسبت الجمعة أيام بخالف يوم

الكويت. في المعتادة المصرفية أعمالها

الواحد. للمكتتب كويتي بقيمة 14,800 دينار أو �سهم 20,000 هو لالكتتاب ا�دنى الحد

جميع ا�فراد والكيانات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق، باستثناء 
من يحظر عليهم تملك ا�سهم، الذين يقبلون شروط االكتتاب المنصوص عليها في 

طلب االكتتاب وكذلك في نشرة االكتتاب الماثلة.

يتم االكتتاب عن طريق تقديم طلبات االكتتاب من جانب المستثمرين وفق� لنموذج طلب 
االكتتاب المحدد الذي يشمل شروط وأحكام االكتتاب، والذي يوفره مدير االكتتاب أو أي
من وكالء البيع، ويجب أن تم¿ هذه الطلبات كاملًة وأن تكتب بوضوح وأن توقع حسب 
ا�صول من قبل مقدم الطلب مع كامل قيمة االكتتاب مرفقا بها ما يفيد سداد قيمة 

االكتتاب وكافة المستندات المطلوبة لالكتتاب.

بالنيابة عن المساهمين البائعين، تدعو شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك (مقفلة) المستثمرين المحتملين بالمشاركة 
في الطرح. يجوز لشركة الوطني لالستثمار وبالتشاور مع المساهمين الراغبين في البيع، وبناًء على سلطتها المنفردة، 

تخصيص مبلغ أقل من مبلغ االكتتاب المطلوب (أو أن ترفض االكتتاب بشكل كامل) وإعادة مبالغ االكتتاب الفائضة 
بالدينار الكويتي (وفي حالة التحويل إلى حسابات خارج دولة الكويت بعملة أخرى فسيتم تحويل الدينار الكويتي إلى 

تلك العملة طبق� لسعر الصرف الساري لدى بنك الكويت الوطني) دون إبداء أسباب ودون أي مسؤولية من أي نوع كانت. 
وسوف يتم رد هذه ا�موال إلى الحساب البنكي للمكتتب المشار إليه في نموذج االكتتاب خالل سبعة أيام عمل من تاريخ 

التخصيص النهائي.

يتعين على شركة الوطني لالستثمار تخصيص ا�سهم بناًء على سلطتها المنفردة دون أي التزام بتطبيق تخصيص 
نسبي أو تطبيق أي قواعد موحده للتخصيص من أي نوع كانت.

يتم إعتبار كل طلب اكتتاب على أنه ساري عندما يتم قبوله من قبل شركة الوطني لالستثمار. أخذÐ في اÎعتبار ما تقدم، 
ُيشكل تقديم طلب االكتتاب التزام� غير قابل للتراجع فيه من قبل المستثمر بشراء و/أو االكتتاب على عدد ا�سهم 

المذكورة في طلب االكتتاب بشرط أن يتم دفع مبلغ االكتتاب بشكل كامل.

وسيتم تسجيل ا�سهم في سجل المساهمين الخاص بالشركة الذي يتم االحتفاظ به من قبل الشركة الكويتية 
للمقاصة ش.م.ك بمجرد أن يصبح ذلك متاح� بإسم المساهمين الذين تم قبول اكتتاباتهم والتي تم استالم سعر 

الشراء و/أو االكتتاب الخاص بتلك االكتتابات بمبالغ صافية.

وسيتم توزيع شهادات إفادة بعدد ا�سهم على مالكيها المستحقين لها عن طريق أو بالنيابة عن الشركة حينما تصبح 
الشهادات متاحة.

االكتتاب والتخصيص
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شروط أخرى 
لالكتتاب

ويجب تقديم طلبات االكتتاب الخاصة للمستثمرين ا�فراد خالل مدة االكتتاب مصحوبة 
بالبطاقة المدنية ا�صلية سارية وصورة عنها.

أما طلبات االكتتاب الخاصة بالشركات أو الكيانات فيجب أن تقدم خالل مدة االكتتاب وأن 
تكون موقعة حسب ا�صول من قبل الممثل القانوني للشركة أو الكيان ومختومة بختم 
الشركة أو الكيان. كما يجب على الشركات و/أو الكيانات المستثمرة أن تقدم أيض� نسخة 

من وثيقة إثبات تفويض الممثل القاوني لتوقيع طلب االكتتاب، باÎضافة إلى شهادة أو 
مستخرج من التسجيل التجاري حديثة وسارية المفعول، ونسخة من الترخيص التجاري 
ساري المفعول، ونسخة من عقد التأسيس والنظام ا�ساسي للشركة المستثمرة (بما 
في ذلك كافة تعديالته)، على أن تكون معتمدة من الممثل القانوني للشركة أو الكيان 

بأنها نسخ صحيحة وكاملة وطبق ا�صل وحديثة وأنها سارية المفعول.

تدفع قيمة االكتتاب بتحويل بنكي، وال تقبل المبالغ النقدية أو الشيكات. ويجب استالم 
قيمة االكتتاب كاملًة ودون أي استقطاع في الحساب البنكي لمدير االكتتاب المخصص 

لهذا االكتتاب الخاص في ا�سهم بالدينار الكويتي. ويجب استالم قيمة االكتتاب في 
حساب االكتتاب المبين بالتفصيل في طلب االكتتاب قبل إقفال مدة االكتتاب. وسيقوم 

مدير االكتتاب برفض أي نموذج اكتتاب يستلمه مدير االكتتاب دون استالم قيمة االكتتاب 
كاملًة دون أي استقطاع في حساب االكتتاب.

تخصص ا�سهم للمكتتبين خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل بعد إقفال مدة االكتتاب. 
ويحتفظ كل من مدير االكتتاب والمساهمين البائعين بالحق في رفض أي طلب اكتتاب 
أو أي جزء منه أو إلغاء أي اكتتاب كلي� أو جزئي�، وفق� لما يراه أي منهم مالئم� وفق تقديره 

المطلق والكامل، وال يقّيده أي شرط أو إتباع طريقة أو نظام معين في تخصيص ا�سهم. 
وسوف يتم إخطار المكتتبين عما إذا تم قبول طلب االكتتاب المقدم منهم، وفي حالة 

القبول يتم تحديد عدد ا�سهم المخصص لهم والقيمة االسمية المحددة Îجمالي 
ا�سهم التي تم تخصيصها لهم.

إذا كان هناك أي زيادة أو فائض في المبالغ المحولة من قبل أي مكتتب في االكتتاب بعد 
التخصيص، أو إذا كان هناك أي مبالغ يتعين ردها إلى المكتتبين بسبب رفض االكتتاب 

كلي� أو جزئي� من قبل مدير االكتتاب أو المساهمين البائعين، فسوف يتم رد هذه ا�موال 
إلى الحساب البنكي للمكتتب المشار إليه في نموذج االكتتاب بالدينار الكويتي (وفي حالة 

التحويل إلى حسابات خارج دولة الكويت بعملة أخرى فسيتم تحويل الدينار الكويتي إلى 
تلك العملة طبق� لسعر الصرف الساري لدى بنك الكويت الوطني) خالل سبعة أيام عمل 

من تاريخ التخصيص النهائي.

رد أي مبالغ من قبل مدير اÎصدار للمكتتبين سوف تكون صافية من أي رسوم بنكية.

وتجنب� للشك، يتحمل المكتتب كافة الرسوم البنكية المتعلقة بتحويل مبالغ االكتتاب 
إليه مرة أخرى. باÎضافة إلى ذلك، ال يستحق للمكتتبون أي فائدة على الفترة ما بين إيداع 

مبالغ االكتتاب الخاصة بهم في حساب االكتتاب ووقت رد أي مبالغ إلى الحساب البنكي 
للمكتتب.
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كافة االكتتابات نهائية وال يجوز إلغاؤها أو تعديلها �ي سبب أي� كان، حتى قبل إقفال 
مدة االكتتاب، كما ال يجوز �ي مكتتب إضافة أي شروط أو قيود إلى نموذج طلب االكتتاب. 

ويجب أن يكون االكتتاب جادÐ، ويحظر االكتتاب الوهمي أو الذى ينطوي على استخدام



 �أسماء وهمية أو الذي يتم بأي أساليب وهمية أخرى. ويجب أن يقدم االكتتاب وفق
للشروط الواردة بنشرة االكتتاب قبل نهاية مدة االكتتاب. وسوف يتم استبعاد الطلبات 

المقدمة مرتين والطلبات غير المكتملة والطلبات التي تحتوي على مخالفات لشروط 
وأحكام االكتتاب أو للقانون، ما لم يتم تصحيحها. وفي حالة طلب االكتتاب من خالل 

ممثل لشخص أو كيان يحق له االكتتاب، وفق� للقوانين المعمول بها واللوائح ذات الصلة، 
يتم تعيين وتخصيص ا�سهم إلى المكتتب الذي يظهر اسمه في نموذج االكتتاب. ويحق 

لمدير االكتتاب أو أي من وكالء البيع دون حاجة Îخطار المكتتب مسبقا أن يرفض أي 
طلب اكتتاب إذا كان يمثل مخالفة لشروط وأحكام االكتتاب، أو إذا كان طلب االكتتاب غير 

مكتمل، أو إذا لم يكن مصحوب� بما يفيد سداد مبلغ االكتتاب كامًال أو الوثائق المحددة 
في نشرة االكتتاب أو أي وثائق أخرى يطلبها مدير االكتتاب.

وسوف يصدر مدير االكتتاب إخطارÐ لكافة المكتتبين يخطرهم فيه بعدد ا�سهم 
المخصصة لهم والقيمة االسمية لها. وسوف يسلم وكيل المقاصة وحامل سجل ا�سهم 

(الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك) إيصاالً للمكتتبين الذين قاموا بسداد القيمة 
االسمية الكاملة ل¿سهم خالل مدة االكتتاب وتم تخصيص أسهم لهم يثبت ملكيتهم 

لعدد ا�سهم المخصصة لهؤالء المكتتبين.
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سلطتهم على بناًء يطلبا، أن لالستثمار الوطني وشركة الحاليين للمساهمين يجوز أنه الطرح شروط أحد من
والذي مستثمر أي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، يتضمن أن على محتمل مستثمر أي من للهوية تأكيد المنفردة،

أو (2) يظهر نفسه المستثمر بخالف أشخاص أو شخص باسم حساب على مسحوبة دفعات بتقديم أنه (1) يقوم إما
الوطني وشركة الحاليين للمساهمين الكافي الدليل تقديم على �آخر. رهن شخص عن بالنيابة يتصرف أنه للشركة

لشركة يجوز عنه، بالنيابة يعمل المستثمر أن يتضح شخص، أي و/أو المستثمر هوية يخص فيما وللشركة لالستثمار
مقدمي أحد لدى مودعة االكتتاب باتفاقية االحتفاظ المنفردة، سلطتهم على بناًء وللشركة، لالستثمار الوطني
إصدار أو الشركة مساهمي سجل في المستثمر إدراج عدم و/أو بها المتعلقة ا�خرى اÎيداعات أحد و/أو االكتتاب

المستثمر. إلى المباعة با�سهم تتعلق شهادة

في بحقه المنفردة، سلطته على بناًء البائعين، والمساهمين والشركة لالستثمار الوطني شركة من كل وتحتفظ
الهوية، من التأكد طلبهما وبعد الشركة، أو لالستثمار الوطني شركة من كل تعتبر والتي اكتتاب طلب أي رفض

حال، أي في أو، الهوية تحديد طلب في محددا يكون الذي الوقت بحلول الهوية هذه على �وافي دليًال يتلقيا لم أنهما
شركة من كل تحتفظ الظروف، تلك مثل من أي في االكتتاب طلب رفض حاله الوقت. وفي من معقولة مدة خالل

اكتتاب طلب أي برفض عليهما، إلزام دون لكن المنفردة، سلطتهم على بناًء بحقهما، والشركة لالستثمار الوطني
(دون االكتتاب بطلب تتعلق والتي المدفوعة أو الدفع المستحقة المبالغ إعادة يتم الحالة هذه بها. وفي صلة ذات

آخرين مكتتبين على الحصول محاولة و/أو ا�ساس في منه المبالغ خصم تم والذي البنك حساب عليها) إلى فائدة
الشركة أو لالستثمار الوطني شركة حقوق من بأي اÎخالل دون حاله كل في (ولكن النقاش محل ا�سهم لهذه

الكافي).  الدليل تقديم في لÈخفاق كنتيجة يتحمالنها الذين الضرر أو الخسارة حاله في للتدارك اÎجراءات اتخاذ في
منهم كل بحق البائعين والمساهمين والشركة لالستثمار الوطني شركة من كل تحتفظ سبق، عما النظر وبغض

شركة من كل تطلبها كما المعلومات هذه كل تقديم ا�سهم بيع بعد أو قبل ا�وقات من وقت أي في تطلب أن في
لهما. ُملزم قضائي اختصاص أي في عميلك» «اعرف بمبدأ لاللتزام معقول بشكل والشركة لالستثمار الوطني

مستقل كوكيل تعيينه يتم آخر طرف أي أو البائعين المساهمين أو والشركة لالستثمار الوطني شركة تكون لن
والمساهمين لالستثمار الوطني شركة اختيار عن مزعوم�) ينتج أو �فعلي أكان (سواء ضرر أو خسارة أي عن مسئولين

غير إنها على الطلب مقدم قبل من تقديمها يتم اكتتاب طلب أي مع للتعامل آخر طرف أي أو الشركة أو البائعين
البائعين والمساهمين لالستثمار الوطني شركة تلقي عدم بسبب هذه االكتتاب طلبات من �أي إنهاء في أو سارية

والشركة لالستثمار الوطني شركة طلب بعد من معقولة فترة خالل الطلب مقدم هوية على كافي دليل أي والشركة
الهوية. تأكيد
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الضرائب

القانونية والقواعد والقرارات واللوائح القوانين على مبني الوضع الضريبي للمساهمين وللشركة التالي الملخص إن
التغييرات بعض هناك تكون ربما أنه هذه. إال االكتتاب نشرة تاريخ في السارية القضائية وا�حكام اÎدارية والممارسة

البيانات ُتعّدل أو ُتغير أن الممكن من والتي العاجل القريب في ستحدث تفسيرات أو اÎدارية أو القضائية التشريعية،
الممكن ومن رجعي بأثر التفسيرات أو التغييرات تلك من �أي تطبق أن الوثيقة. يجوز هذه في المذكورة واالستنتاجات

جميع تناول أو قانوني رأي ّيكون أن إلى الملخص هذا يهدف الوضع الضريبي للمساهمين والشركة. وال على تؤثر أن
أو الشركة أو مسؤولية عن هذا الملخص أيا كانت.  المساهمين بأحد متعلقة تكون التي بالضرائب الخاصة ا�وجه

هذا يتلعق بوضعه الضريبي نتيجة إمتالك فيما الخاص الضريبي مستشارة استشارة على ُمْحَتَمل مساهم كل نحث
بالضرائب الخاصة ا�خرى المعاهدات أو القوانين من �أي وتأثير تطبيق إمكانية فيها بما بها والتصرف ل¿سهم المساهم

أي وعن هذه الطرح نشرة تاريخ في كما المطبقة الضريبية القوانين على المقترحة أو المنتظرة التغييرات وعن
التاريخ. هذا بعد المطبقة الضريبية القوانين على فعليه تغييرات

المصطلح ا�شخاص. يتضمن وشركات المؤسسات الشركات، مؤسسة» «هيئة المصطلح يتضمن الفقرة، هذه �غراض
دول إحدى في إنشاؤها يتم التي المؤسسية الكيانات بخالف المؤسسية الكيانات جميع أجنبية» مؤسسة «هيئة

الخليجي.  التعاون مجلس دول من أيا جنسيات حاملي قبل من كامل بشكل والمملوكة الخليجي التعاون مجلس
العربية واÎمارات قطر، السعودية، العربية المملكة الكويت، هيكل من دولة الخليجي التعاون مجلس دول وتشمل

كويتية شركة في أسهم تمتلك والتي أجنبية مؤسسية كيانات هم الشركة» في ا�جانب المتحدة. «المساهمون
الدخل ضريبة تقوم إدارة الضريبة بفرض ال الشركة. عمليا، في أسهم تمتلك والتي أجنبية هيئة مؤسسة وتتضمن

مجلس دول مواطنو يمتلكها والتي التعاون مجلس دول في تأسيسها تم التي الهيئة المؤسسة على ضريبة
كامل بعد التحقق من توافر تلك الشروط من قبل اÎدارة المذكورة. بشكل التعاون

ضريبة الدخل الكويتية

رقم 2 لسنة 2008  بالقانون مؤخرا رقم 2 لسنة 1955 والمعدل القانون إطار في الكويت في الدخل ضريبة فرض يتم
الخاضعة السنوات على عام رقم 2 لسنة 2008 بشكل القانون الضريبة»). يسرى «قانون بـ بعد فيما إليها (ويشار

الرسمية. صدرت الالئحة التنفيذية للقانون الجريدة في القانون نشر تاريخ بعد 3 فبراير 2008 وهو تبدأ والتي للضريبة
منفصل سريان تاريخ الالئحة تتضمن «الالئحة»). وال بـ بعد فيما إليها رقم 2 لسنة 2008 بتاريخ 20 يوليو 2008 (ويشار

بتاريخ 20 يوليو الالئحة نشر تاريخ بعد من تبدأ والتي للضريبة الخاضعة السنوات عن سارية إنها اعتبار يمكن لكن
الرسمي  التوجيه من المزيد ويتطلبان الرؤية وضوح رقم 2 لسنة 2008 والالئحة إلى القانون من كًال 2008. يفتقد

في أعمالها تزاول التي ا�جنبية المؤسسية الكيانات على فقط عام بشكل الضريبة قانون من إدارة الضريبة. ينطبق
الكويت.

تزاول التي للضريبة �ي هيئة مؤسسة أجنبية الخاضعة ا�رباح صافي على الضريبة معدل الضريبة قانون تعديل خفض
الخارجي. أعفى االستثمار جذب إلى تهدف التي الحكومية الجهود من من 55% إلى 15% كجزء الكويت في أعمالها
سواء المالية ل¿وراق الكويت سوق في المدرجة ا�سهم تداول من ا�جنبية الشركات تجنيها التي ا�رباح أيضا التعديل
صدور بعد من المالية السنوات جميع على الضريبة ومحافظ من الضريبة. وتسري صناديق خالل من أو مباشر بشكل

القانون.
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ضرائب الشركة

ضرائب المساهم

ضريبة الدخل: على الرغم من عدم وجود إعفاء بموجب قانون الضريبة، فإنه من الناحية العملية ال يتم تحصيل ضريبة 
الدخل الكويتية على الشركات الكويتية. لهذا، لن يكون مطلوب� من الشركة ذاتها دفع ضريبة الدخل الكويتية على 

صافي أرباحها في إطار هيكلها الحالي أو بعد إدراجها وذلك ما لم تغير إدارة ضريبة الدخل ممارستها العملية السارية 
منذ عام 1955.

ضريبة القيمة المضافة: ال توجد ضريبة قيمة مضافة في الكويت.

رسم الطابع: ليس هناك حالي� أي ضرائب أو رسوم على الطابع أو التسجيل أو ما يشابه ذلك مستحقة الدفع في الكويت 
على تمّلك ا�سهم.

ضرائب أخرى: الضرائب التالية مستحقة الدفع فقط من قبل الشركات المساهمة في الكويت:

المساهمين من ا�فراد: ال يتم فرض ضريبة الدخل الكويتية على ا�فراد.

�وعملي أنه إال عليه منصوص غير هذا أن من الرغم المساهمين من شركات دول مجلس التعاون الخليجي: على
من مواطنون يمتلكها والتي الخليجي التعاون مجلس دول من مؤسسة هيئة أي على دخل ضريبة تحصيل يتم ال

يتم أن الضريبة إدارة تعليمات بعد تأكد إدارة الضريبة من ذلك كما أن كامل بشكل الخليجي التعاون مجلس دول
قبل من بالكامل المملوكة الشركة ملكية إثبات لحين االستثمار محافظ خالل من توزع التي ا�رباح تلك إحتجاز 5% من

الضرائب. تلك من ذمة براءة أو خضوع عدم شهادة وتقديم الخليجى التعاون مجلس مواطني

أنها تعتبر كويتية شركة في حصص أو أسهم تملك أجنبية مؤسسة هيئة المساهمين من الشركات ا�جنبية: أي
ذلك الدخل. وعلى على الكويتية للضريبة تخضع فإنها وبالتالي الكويت داخل لضريبة الدخل خاضع نشاط تباشر
كالتالي. ل¿سهم ملكيتها باعتبار الكويتية الدخل لضريبة خاضعين ا�جنبية الشركات من المستثمرين سيكون

موّحدة نسبة التصاعدي وقدره (55%) إلى الحد من الدخل على الضريبة نسبة رقم (2) لسنة 2008 خّفض القانون
.(%15) بواقع وثابتة

: العلمي للتقدم الكويت لمؤسسة الشركات إسهام أ. 
الشركات جميع من ُيطلب في 12 ديسمبر 1976 وتعديالته، المؤرخ ا�ميري للمرسوم وفقا  
االستقطاعات عمل (بعد ا�رباح صافي من المائة تبلغ 1 في سنوية مساهمة دفع المساهمة

العلمي. للتقدم الكويت مؤسسة القانون) إلى باالحتياطي الخاصة

الزكاة: ب.  
نسبة    دفع بالكويت المالية ا�وراق سوق في المدرجة وتلك المقفلة المساهمة الشركة من ُيطلب  

 2006 رقم 46 للعام للقانون طبقا كزكاة المجمعة أرباحها صافي من المائة في واحد
.2007 رقم 58 للعام الوزاري والقرار

بالكويت: المالية ا�وراق سوق في المدرجة الشركات قبل من فقط الدفع مستحقة تكون التالية الضرائب

الوطنية: العمالة برنامج دعم ضريبة أ.
في ونصف نسبة 2.5% (اثنين دفع بالكويت المالية ا�وراق سوق في المدرجة الشركة من ُيطلب  

رقم 19 للعام للقانون طبقا الوطنية العمالة دعم لبرنامج المجمعة أرباحها صافي المائة) من
.2000  
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الضريبة المفروضة على الشركات 
ا�جنبية التى تساهم في شركة 

مدرجة في البورصة الكويتية     

إجراءات الخضوع وااللتزام بالضريبة

وفي حالة ما إذا كان المساهمين من الشركات ا�جنبية يملكون أسهم في شركة مساهمة غير مدرجة في البورصة أو 
حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة، فإنهم يخضعون للضرائب اËتية:

الضريبة على ا�رباح الرأسمالية نتيجة بيع ا�سهم. أ. 
ا�رباح الناتجة عن البيع أو التصرفات ا�خرى الصادرة عن مساهمين أجانب (يكون هيئة مؤسسة) في    
شركة مساهمة غير مدرجة في البورصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تخضع للضريبة الكويتية     

على الدخل.  

الضريبة على أرباح شركة مساهمة غير مدرجة في البورصة فقط بالنسبة للمساهمين ا�جانب   ب.  
المتخذ شكل هيئة مؤسسة.  

يخضع المساهمين من الشركات ا�جنبية للضريبة الكويتية على الدخل بالنسبة �رباحهم عن     
أسهمهم في الشركة المساهمة غير المدرجة في البورصة سواًء كان أو لم يكن هناك توزيعات في    

هيئة توزيعات نقدية أو في أي صورة أخرى.  

الضريبة على ا�رباح الناتجة عن بيع ا�سهم.   أ. 
تعفى من الضريبة، ا�رباح الناتجة عن البيع أو أي تصرفات أخرى في ا�سهم التي يملكها       
المساهمين ا�جانب في شركة مدرجة في البورصة الكويتية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2008     

والئحته التنفيذية.  

الضريبة على ا�رباح أو أي توزيعات أخرى. ب.  
طبقا لتفسير الالئحة التنفيذية يجب خصم الضريبة الكويتية على الدخل من التوزيعات      

النقدية والتوزيعات ا�خرى المدفوعة إلى المساهمين ا�جانب في الشركات الكويتية المدرجة   
في البورصة من خالل مديرى الصناديق ومدير محافظ ا�وراق المالية، وأن يدفعوا الضريبة    

المقتطعة إلى إدارة الضريبة بالكويت، وأن يزودوا إدارة الضريبة بقائمة بأسماء المساهمين ا�جانب     
في الشركة. ومن ثم يكون المساهمين ا�جانب الذين يملكون بشكل مباشر في أسهم في شركة    

كويتية مدرجة في البورصة خاضعين للضريبة على التوزيعات.  

إدارة مدير إلى المطلوبة ا�خرى والتفاصيل المدققة المالية بالكشوفات مدعوم ضريبي إقرار بتقديم الممول يلتزم
متساوية. ويجب أقساط أربع على الضريبة دفع المالية. ويجوز السنة نهاية من خالل (105) يوم الدخل على الضرائب

المدققة. المالية بالكشوفات �مدعوم الضريبي اÎقرار يكون أن

تقديم في تأخير هناك كان ما ا�جنبي. وإذا المساهم باسم الدفع إيصال ويصدر بواسطة الممول الضريبة دفع يتم
(ثالثون كل عن ا�جنبي المساهم على المقّدرة الضريبة غرامة (2%) من فرض يتم الضريبة، ودفع الضريبي اÎقرار

التأخير. فترة من �يوم الثالثين كسر يوم�) أو
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للممولين. إذا المحاسبية السجالت في بالتدقيق الدخل على الضرائب إدارة مدير يقوم الضريبي، اÎقرار تقديم وبعد
 .�أيض الشركة لهذه المحاسبية السجالت فحص يتم كويتية، شركة عن ناتجة أرباح الضريبي اÎقرار تضّمن

على الضرائب إدارة مدير جدÐ. يقوم صارمة بالتكاليف يتعّلق فيما للمستندات التدقيق ومتطلبات إجراءات وتكون
تحّملها تم قد أو معقول بشكل مدعومة المصاريف تلك أن من Ðمتأكد يكن لم إذا المصاريف اعتماد برفض الدخل

الكويت.  في تجارية �غراض
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أمور قانونية

وا�قسام البنود بمراجعة المكتب قام وقد االكتتاب، لمدير القانوني المستشار هو وشركاه مكتب (ASAR) الروّيح
للقوانين (ميزان) متوافق مع القوانين السارية شركة أسهم وبيع طرح بأن �قانوني �رأي وقدم الطرح نشرة في القانونية

علم لديه ليس أنه لذلك باÎضافة وشركاه مكتب (ASAR) الرويح أفاد الكويت. كما دولة في �حالي والنافذة المطبقة
الطرح.  عملية تمنع قد قانونية عوائق بأي

ا�جراءات القانونية 

منظورة أو بالمحكمة متداولة جوهرية قضايا لها التابعة شركاتها من أي (ميزان) أو لـ بالنسبة هناك يكن ولم يوجد ال
إدارة مجلس علم حسب اËن المالي. حتى وضعها على �جوهري يؤثر الذي بالشكل تاريخه حتى التحكيم طريق عن
من عدد لها. هناك التابعة الشركات من أي أو الشركة تهدد أو معّلقة ومؤثرة جوهرية إجراءات أي يوجد ال الشركة،

اÎجمالية قيمتها تتعّدى ال عليها مدعى أو مدعية بصفتها لها التابعة وللشركات للشركة العادية التقاضي إجراءات
د.ك. مبلغ 766 ألف

أمور قانونية
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المعلومات المتاحة

المحتملين.  المستثمرين بواسطة بالتفصيل دراستها يجب والتي ،�مع ا�ساسية والمستندات الطرح نشرة قراءة يلزم
أخذ طريق عن للشركة الرئيسية المكاتب في ا�ساسية المستندات هذه من نسخ معاينة المعنيين لهؤالء يجوز

.287 مبنى ،1 قطعة العارضية، منطقة في العادية العمل ساعات أثناء موعد

كالتالي: الشركة وإنشاء بتأسيس الصلة ذات ا�ساسية المستندات وتكون

النظام ا�ساسي للشركة.
محاضر اجتماع المساهمين.

مستخرجات من محاضر اجتماعات مجلس اÎدارة.
البيانات المالية المدققة عن السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2014، 2013، 2012.

الرخص التجارية.
عقود اÎيجار.

قائمة باتفاقيات الوكالة والتوزيع.

•
•
•
•
•
•
•
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