قصة نجاح المتكاملة القابضة 10 ...محطات رئيسية من التأسيس حتى اإلدراج
اتبعت الشركة المتكاملة القابضة استراتيجية متميزة وناجحة منذ تأسيسها حتى إدراجها وقد قام
"الموازي دوت كوم" بعمل دراسة موجزة عن أهم المحطات في مسيرة الشركة وأهم الخطط
واالستراتيجيات التي جعلت منها نموذجًا يحتذى للشركات التشغيلية التي تمثل إضافة لبورصة
الكويت.

 -1سعيها الدائم نحو تنفيذ خطتها التشغيلية وتحقيق اإليرادات.
تأسست الشركة المتكاملة القابضة في عام  ، 2005وكانت إحدى الشركات المساهمة غير المدرجة
وهي شركة متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية وتعمل من خالل شركاتها التابعة في مجال تاجير
وتشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة وذلك في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بشكل
أساسي  ،ويبلغ رأسمال الشركة  22مليون دينار كويتي موزع على  220مليون سهم.
ومنذ تأسيسها تميزت الشركة بنجاح فكرتها وتنفيذ خطتها التشغيلية وتحقيق إيرادات  ،وتوزيع أرباح
على مساهميها  ،ويعتبر تاريخ  15يوليو  2018يوم مفصلي في تاريخ الشركة حيث تدرج في سوق
الكويت لألوراق المالية مما يعتبر إضافة إلى الشركات التشغيلية المتواجدة في البورصة.

 -2منذ تأسيسها ركزت على توفير االحتياجات المعقدة والمحددة لقطاعي النفط والطاقة
منذ بداية عملياتها التشغيلية ،واصلت "المتكاملة" التركيز على توفير االحتياجات المعقدة والمحددة
لقطاعي النفط والطاقة .وتتميز بتدفقاتها النقدية العالية ،وتعتبر الكويت هي السوق التشغيلية الرئيسة
للشركة ،حيث يمثل السوق الكويتي  89في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.

 -3حققت نتائج مالية متميزة خالل السنوات األخيرة
حققت الشركة نتائج مالية متميزة خالل السنوات األخيرة  ،وفيما يلي جدول يوضح النتائج المالية
للشركة خالل آخر  4سنوات.

2017
رأس المال (د.ك) 22,000,000
الموجودات (د.ك) 92,330,677
حقوق الملكية (د.ك) 59,165,973
39,870,005
اإليرادات (د.ك)
صافي الربح (د.ك) 13,311,659
60.51
ربحية السهم (فلس)

2016
20,900,000
91,817,296
50,034,946
30,635,920
9,776,629
44.44

2015
19,000,000
76,873,763
45,137,559
25,673,482
7,019,365
36.94

2014
17,500,000
72,459,020
40,177,427
22,734,823
6,423,481
36.7

 -4منذ تأسيسها وزعت أرباحا قياسية على شكل أرباح نقدية وأسهم منحة
قامت الشركة منذ تأسيسها بتوزيع أرباح قياسية على شكل أرباح نقدية وأسهم منحة  ،وفيما يلي جدول
يوضح التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركة خالل السنوات األربعة األخيرة.

2017
2016
2015
2014

نقدي ()%
30
20
15
12.5

المبلغ (د.ك)
6,600,000
4,180,000
3,500,000
2,187,500

منحة ()%
0
5
10
0

أسهم
0
11,000,000
19,000,000
0

 -5مستويات ديونها منخفضة للغاية مما يعزز مركزها المالي القوي
منذ تأسيس الشركة اتبعت استراتيجية تحوطية تعتمد على أال تفوق المديونية المرتفعة الميزانية
العمومية  ،مما يجعل مستويات الديون منخفضة للغاية لديها مقارنة بشركات تأجير المعدات العالمية.
باإلضافة إلى وضعها المالي القوي والمستقر والذي يضمن حصولها على أسعار تنافسية من البنوك
المحلية والدولية.

 -6تتمتع بقاعدة عمالء رائدة بما في ذلك شركة نفط الكويت ،وشركة البترول الوطنية
الكويتية
تتمتع الشركة المتكاملة القابضة بقاعدة عمالء رائدة بما في ذلك شركة نفط الكويت ،شركة البترول
الوطنية الكويتية ،شركة إيكويت للبتروكيماويات ،قطر غاز ،راس غاز ،شركة أرامكو السعودية،
باإلضافة إلى مقاولي التصميم والتوريد والتشييد  EPCالعالميين العاملين في قطاعات النفط والغاز

والبتروكيماويات مثل شركة هيونداي الكورية الجنوبية ،شركة بتروفاك اإلنجليزية وشركة دايليم
الكورية الجنوبية.

 -7تغطية اكتتابها تخطت %200
أغلق االكتتاب الثانوي الخاص بالشركة لطرح  88مليون سهم وهو ما يمثل  %40من اجمالي أسهم
الشركة بقيمة إجمالية تبلغ  64.2مليون دينار بسعر  730فلسا للسهم .وحجم الطلب على االكتتاب كان
كبيرا وتخطت تغطية االكتتاب .%200
وفاق عدد المكتتبين من االفراد والمحافظ والصناديق االستثمارية أكثر من  450مساهما بشكل كبير
وهو ما يشير إلى إدراج الشركة في السوق األول ببورصة الكويت والذي يضع شرط زيادة عدد
المساهمين عن  450مساهما.
ويبلغ الحد األدنى للمشاركة في االكتتاب  13700سهم بقيمة  10آالف دينار وبالتالي يكون كل من
اكتتب بتلك القيمة وبالحد األدنى سيحصل على  %100من األسهم التي اكتتب فيها بعدد  13700سهم
دون تأثر بنسبة تغطية االكتتاب.
وسيحصل كل من اكتتب بقيمة أكبر من  10آالف دينار من االفراد والمحافظ والصناديق االستثمارية
على  13700سهم والتي تمثل الحد االدنى لالستثمار على ان توزع باقي األسهم المخصصة لالكتتاب
بعد ذلك بحسب نسبة التخصيص ،والمتوقع ان تكون اقل من  %50بسبب تغطية االكتتاب أكثر من
مرتين.

 -8تتبنى أعلى معايير األمان التي تضاهي المستويات العالمية
حيث أن الشركة تقوم بتشغيل معداتها في قطاع النفط والغاز ،فقد وضعت نصب أعينها أن
تتميز بسجل حافل باألمان القوي لهذا تبنت أعلى معايير األمان التي تضاهي المستويات
العالمية ،كما حرصت دائما على تقديم الدورات التدريبية الدورية لمشغليها لتطوير مهاراتهم
وإبقائهـــم على اطالع على أحدث إجراءات األمن والسالمة ،ومن هذه الدورات تنظيم
البرامج التدريبية السنوية المكثـــفة للموظفين.

 -9المتكاملة القابضة أكبر مشغل للرافعات في الشرق األوسط.
تعتبر الشركة المتكاملة القابضة أكبر مشغل للرافعات في الشرق األوسط  ،حيث تضم أسطوال كبيرا
ويبلغ مجموع وحدات معداتها  2161وحدة ،منها  542رافعة من الرافعات المتنقلة والجرارات،
وبنهاية العام  2018سيتجاوز عدد الرافعات إلى  600رافعة ،علما أن قدرة الرافعــات تـتـراوح ما
بين  20طنا و  2.200طن.

 - 10تحرص على التعامل مع أفضل الموردين العالميين
تضمن الشركة كفاءة معداتها ألنها تحرص على التعامل مع أفضل الموردين العالميين ،حيث
يتم شراء معظم رافعات الشركة من ألمانيا وبعض المعدات الصغيرة من اليابان
وتشمل قائمة الموردين الرئيسيين الذين تتعامل معهم شركة ديماج  Demagاأللمانية ،شركة
كوبيلكو  Kobelcoاليابانية ،شركة جروف  Groveاأللمانية ،شركة سينابوجون
 Sennebogenاأللمانية  ،شركة تيركس  Terexاألميركية وغيرها الكثير.

