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 (   «مقدم العرض»أو « بوبيان ب» ( . عش.م.كت اروكيماويـشركة بوبيان للبت

  على جميع أسهملإلستحواذ 

 ( «محل العرضالشركة »أو «  الكوت » )  . عش.م.ك للمشاريع الصناعية  الكوت شركة

 « بوبيان ب»التي ال تملكها و 
ً
 «العرض» حاليا

 

 

 ألحكام 
ً
 وراق املالية وتعديالته ) واملشار إليه في هذا املستند هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األ بشأن إنشاء   2010لسنة  7القانون رقم وفقا

 واملشار إليها بــــــ "الالئحة " ويشار إليها مجتمعة مع القانون بــــــ " قواعد القانون "  (باسم  " القانون " ( والالئحة التنفيذية للقانون و تعديالتها ) 

 

  2018يوليو 
 

 نوص ي بالرجوع إلى شخص مرخص له من قبل هيئة أسواق املال  هذا العرض أو الجراءات الواجب إتخاذها فإننا إستفسارات حول بنود أي في حال وجود

 في دولة الكويت 

 

 مدير عملية الستحواذ 

 
 

 لقوانين وأنظمة تلك الدولةالفعل  ال يجوز نشر أو توزيع هذا املستند سواء بأكمله أو أي جزء منه في أي دولة يشكل فيها هذا
ً
 خرقا
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 املقدمــــة .1
 

بشأن إنشاء هيئة  2010لسنة  7بعد أن حصلت على موافقة هيئة أسواق املال ووفقا ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  «بوبيان ب»تتقدم شركة 

 « الكوت»للمشاريع الصناعية  الكوتشركة أسهم  فةعلى كا إلزاميإستحواذ ، بعرض ماألوراق املالية وتعديالتهأسواق املال وتنظيم نشاط ا

  . ) فترة التجميع (  خالل، وسيكون هذا العرض متاح  للسهم الواحد فلس 766بواقع  «أسهم العرض» حاليا« بوبيان ب» التي ال تملكها و 
 

 

 

 بأن هذا املستند وغيره من املستندات املت«  الكوت»ونود أن ننوه ملساهمي شركة 
ً
 سالفة الذكر. ألحكام الالئحة التنفيذيةعلقة بالعرض قد تم إعدادها وفقا

أسواق املال في دولة الكويت  املرخص لها والخاضعة لهيئة«( مدير عملية االستحواذ»أو « اإلستثمارات)»  .عوقـد تم تعيين شركة اإلستثمارات الوطنية ش.م.ك

 .«بوبيان ب»أية مسؤولية تجاه أي طرف آخر خالف "اإلستثمارات  " وال تتحمل شركة ، رضفيما يتعلق بالع« بوبيان ب» كمدير عملية االستحواذ لصالح 

 إفي مستند العرض هذا  « الكوتب »تم إعداد البيانات املتعلقة 
ً
وأعضاء مجلس إدارتها « بوبيان ب»إلى املعلومات املتاحة للجمهور، وال تتحمل  ستنادا

القانون الكويتي وتختص العرض ألحكام هذا  ويخضع  .« الكوتب »ا مستند العرض واملتعلقة هومستشاريها أية مسؤولية عن مدى دقة املعلومات التي يتضمن

 املحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عنه.

 السياق غير ذلك. يتحمل املصطلحات املعرفة في مستند العرض هذا، أينما ذكرت، املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يقتض 

 

 

 

2.  عن مقدم العرضمعلومات  
 

 :  «  بوبيان ب » نبذة عن شركة بوبيان للبتروكيماويات .أ

 . 1997يونيو 7منذ تاريخ في بورصة الكويت هي شركة مدرجـة ،و 1995فبرايـر 12بتاريخ الكويـت دولة عامـة تأسسـت في كويتية شـركة مسـاهمة « بوبيان ب»

 الكويـت. - 13024الصفـاة  2383، ص ب ، الشـرق خالد بن الوليد، شـارع 35إن عنـوان مكتـب الشـركة املسـجل هـو بـرج كيبكـو، الطابـق رقـم 

 سهم  .    534,822,750د . ك  موزع على  53,482,275املصدر واملدفوع مبلغ    «بوبيان ب»الحالي لشركة  ال املو يبلغ رأس 
 

 

ذات باملساهمة واالستثمار في الشركات  «بوبيان ب»اليوم ، وتهتم شركة العديد من النجاحات املتميزة منذ تأسيسها وحتى  «بوبيان ب»وقد شهدت شركة 

وهي النسبة املوجبة لتقديم  46.46نسبة  %إلى «  الكوت »في رأس مال شركة « بوبيان ب»ملكية شركة  وصلت  2018ابريل  4وبتاريخ ، العوائد التشغيلية

 في البورصة  .باعتبارها شركة مساهمة مدرجة   % 53.54نسبة والبالغة «  الكوت »على كافة األسهم املتبقية في رأس مال شركة  لزاميإعرض إستحواذ 

 محفظة متنوعة من اإلستثمارات التي وتمتلك ، في املساهمة بتأسيس واإلستحواذ على الشركات واملصانع «  بوبيان ب »تتلخص إستراتجية و 
ً
الشركة حاليا

 تتلخص فيما يلي :

 : (الرئيسية )الستثمارات شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية لألولفينات •

للبتروكيماويـات ش.م.ك. )مقفلـة( شـركة إيكويـت كل من رأسمال فـي  %9بنسبة ـركة حتـى تاريخـه فـي اإلسـتثمار تتمثـل اإلسـتثمارات الرئيسـية للش

همـا شـركتان مسـاهمتان كويتيتـان مقفلتـان تـم تأسيسـهما  TKOC(. إن شـركتي إيكويـت و TKOC) )والشـركة الكويتيـة لألولفينـات ش.م.ك. )مقفلـة«( إيكويـت)»

 .لشـعيبة الصناعيـةفـي دولـة الكويـت مـن أجـل بنـاء وتشـغيل مصانـع للبتروكيماويـات فـي منطقـة ا

  :هي كما يلي TKOCو إن نسب امللكية في رأسمال إيكويت  

 نسبة امللكية  املساهم 

 % 42.5 ش.م.كشركة صناعة الكيماويات البترولية 

 % 42.5 شركة داو كيميكال

 % 9 ش.م.ك.ع«  بوبيان ب »شركة بوبيان للبتروكيماويات 

 ش.م.ك.عشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 

 

 

6 % 
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 :   « بوبيان ب »لشركة الشركات التابعة والزميلة وفيما يلي ملخص ألهم 

 

 :  ش.م.ك.عشركة املجموعة التعليمية القابضة    •

ـــــــاهمة هي شركة املجموعة التعليمية القابضة  ـــــــركة مسـ ـــــــكويتية شـ  « بوبيان ب »، وهي إحدى أهم الشركات التابعة للشركة  الكويت بورصةفي مدرجة ة عامـ

وخاصـــــة تلك النشـــــطة في  أو أجنبية كويتية  و حصـــــص في شـــــركات  تملك أســـــهم شـــــركات مســـــاهمةوتهدف شـــــركة ) التعليمية ( إلى %   82.70بنســـــبة امللكية 

اس مال شــــــــــــركة ) إياس ( للتعليم األكاديمي والتقني والتي تمتلك بدورها جامعة الخلي  للعلوم ر % من  42نســــــــــــبة الشــــــــــــركة املجال التعليمي، حيث تمتلك 

  ( .  اياس) في شركة  وغير مباشر% بشكل مباشر   55.17نسبة «  بوبيان ب » شركة  تمتلكبدورها  و، (GUST)والتكنولجيا  املعروفة على مستوى الدولة 

 

 : عش.م.ك. شركة الكوت للمشاريع الصناعية  •

تعتبر الشركة و التي  الكويت بورصةدرجة في وهي إحدى الشركات املللمشاريع الصناعية  الكوت شركة من رأسمال % 46.46تبلغ حصة « بوبيان ب»تتملك 

 الوحيدة في الكويت املنتجة ملواد الكلور والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك. 

 
 

 :  ش.م.كالقابضة نفائس شركة  •

الشركات الكويتية الرائدة في إستقطاب الفرص  منوهي ، %  21.12بنسبة « بوبيان ب»شركة ل إحدى الشركات الزميلة القابضةنفائس تعتبر شركة 

 .لة  التشغيلية  في املجال الصحي والتعليمي وذلك من خالل إمتالك املسشفيات الحديثة واملدارس والجامعات الخاصة واملعروفة على مستوى الدو 

 

 اململكة العربية السعودية: –)عوازل(  ش.م.م املحدودةشركة صناعة العزل العربية  •

يصبح لكسدة مع خط إنتاج األغشية لينمو بإفتتاح مصنع األ 1981% في عوازل. و قد تم تأسيس شركة عوازل عام 20.78حصة قدرها « بوبيان ب»تمتلك 

ر دخلها عن أحد أكبر وأشمل املصانع املتخصصة بمواد العزل املعتمدة على البيتومين )األسفلت( في الشرق األوسط. هذا وقد بدأت الشركة بتنويع مصاد

 طريق اإلستثمار في خطوط إلنتاج مواد البناء. 

 
 

 اململكة العربية السعودية: –)مختبرات البرج(  ذ.م.مشركة البرج للمختبرات الطبية  •

  كويتي. مليون دينار 5.7% من رأسمال شركة البرج للمختبرات الطبية حيث بلغت قيمة الصفقة 20على نسبة « بوبيان ب»إستحوذت  2012خالل 

 ،مقرها جدةو  ،تعتبر البرجو % . 24في البرج نسبة « بوبيان ب»% لتصل ملكية 4حصة إضافية من البرج تبلغ على « بوبيان ب»إستحوذت  2016وفي عام 

من شركة متخصصة في إدارة وتشغيل املختبرات الطبية والتي توفر خدمات واسعة في مجال الفحوصات التشخيصية والتي تقدمها من خالل عدد كبير 

 األفرع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. 

 
 

 مان: سلطنة ع – (MNMT) ش.م.مشركة منى نور للصناعة والتجارة  •

( PVCي س ي )ف، والتي تمتلك بدورها مصنع إلنتاج أنابيب البي  نور للصناعة والتجارة في مسقط % من رأسمال شركة منى100 نسبة  «بوبيان ب» تمتلك

 ذات اإلستخدامات املتعددة في مجاالت الزراعة والصرف الصحي والتمديدات الكهربائية ، باإلضافة إلى حيازة الشركة على (PE)والبولي إيثيلين 

لة ملنتجات املصنع. وكاالت تجارية ملن  ِّ
 تجات مكم 

 

 سلطنة ُعمان: – (MNPI) ش.م.مشركة منى نور للصناعات البالستيكية  •

 ( PPبتأسيس شركة منى نور للصناعات البالستيكية والتي تم من خاللها اإلنتهاء من إنشاء مصنع جديد إلنتاج أنابيب البولي بروبلين )« بوبيان ب»قامت 

 .شركةال% من رأسمال 100 نسبة  «بوبيان ب»تمتلك  و رى مكملة في منطقة صحار الصناعية.املتعرج باإلضافة الى منتجات أخ( ذات الجدار PEو )
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 :   * «بوبيان ب»ملكية كبار املساهميـن في شركة   .ب
 

 نسبة امللكية عدد األسهم نوع الفصاح  املساهم

 %    14.00 74,875,596 غير مباشرمباشر و  ) ذ.م.م (  شركة أبناء مبارك الدبوس للتجارة العامة واملقاوالت  .1

 % 6.02 32,201,655 غير مباشر املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية .2

 5.454 % 29,167,461 مباشر ) ذ.م.م (  شركة أوالد علي الغانم للتجارة العامة واملقاوالت .3

 

 .وفق البيانات املنشورة في موقع بورصة الكويت* 

 

 

 : *   « بوبيان ب »شركة أعضاء مجلس إدارة   .ت
 

 املنصــــــب الســـــم

 رئيس مجلس اإلدارة  السيد/ دبوس مبارك الدبوس

 نائب رئيس مجلس إلدارة السيد/ خالد علي الغانم      

سعود عبدالعزيز البابطين /السيد  عضو  

خالد عبدالعزيز املريخيالسيد/    عضو 

  –عضو  السيد/ خالد محمد األمير    
ً
 )ذ.م.م(واملقاوالت اء مبارك الدبوس للتجارة العامة شركة أبن عن ممثال

 

 :  « بوبيان ب »شركة دى التنفيذية لدارة ال  .ث
 

 املنصــــــب الســـــم

 املدير املالي هأرحمه نواف  أرحم  /السيد 

 مدير اإلستثمارات  السيد/ أحمد جاسم القمر 

 

 .* وفق البيانات املنشورة في موقع بورصة الكويت      
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 معلومات عن الشركة محل العرض .3
 

 : « الكوت »  ش.م.ك.عللمشاريع الصناعية  الكوتشركة نبذة عن  .أ

ـــــــاهمة  « الكوت » ـــــــركة مسـ ـــــــت في دولة كويتية شـ ـــــــة تأسسـ ـــــــتعامـ  هي و ،  57360تحت سجل تجاري رقم 1993 ديسمبر 28بتاريخ  الكويـ
ً
في شركة مدرجة حاليا

 .  2002نوفمبر  16منذ تاريخ   الكويت بورصة

 الكويت.  65453الشعيبة 10277ص.ب -(A18 ) رقم مكتب – 18الدور  -برج الحمراء  -شارع عبدالعزيز الصقر  -شرق الالشـركة املسـجل هـو إن عنوان 

 . سهم  100,900,800  موزع علىد.ك  10,090,080.000املصدر واملدفوع مبلغ  « الكوت»ال الحالي لشركة  املو يبلغ رأس 
 

 

 

 

 يلي: بما ي القيامهوالنظام األساس ي وتعديالته  سكما هو مذكور في عقد التأسيو  « الكوت » شركة  تأسست من أجلهااألغراض التي 

 شركات كويتية أو غير كويتية .تملك أسهم أو حصص في  .1

 تملك فيها أسهما . الشركات التي  في إدارة اإلشتراك  .2

 . على االقل %  20عن في رأس مال الشركة املقترضة إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة املشاركة  .3

راءات إختراع أو عالمات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أي حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى إلستغاللها تملك حقوق امللكية الصناعية من ب .4

 سواء داخل الكويت أو خارجها.

 للقانون. .5
ً
 تملك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في الحدود املسموح بها وفقا

 أل القيام بنقل منتجات الشركة داخل و  .6
ً
 الشركة . غراضخارج الكويت وفقا

 استغالل الفوائض املالية املتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات مالية متخصصة . .7

 شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في  مصلحة أن تكون لهاللشركة ويجوز 
ً
أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال

 الخارج ، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   « لكوتل »املحاسب عنها بطريقة حقوق امللكية اململوكة بصورة مباشرة وغير مباشرة و  املستثمر بهاالزميلة و فيما يلي قائمة بالشركات التابعة و و 

 النشاط الرئيس ي نسبــة امللكيــة بلد التأسيس إســـــم الشركــــة

ذ.م.م البضائع نقل مداد وكوت لل شركة ال %99 الكويت   خدمات النقل 5.

% 80 الكويت ذ.م.م الكوت للمنتجات البتروكيماويةشركة   خدمات املنتجات الكيماوية 

ذ.م.م الكوت للمشاريع الصناعية القابضةشركة  % 100 البحرين  ستثماريةأنشطة ا   

ذ.م.م سيف ووتر كيميكالز شركة  % 99 اإلمارات املتحدة   تصنيع منتجات الكلور القلوي  

ش.م.ك.ملية شركة الدرة للخدمات البترو %37.99 الكويت  لقطاع النفط والغاز خدمات بترولية   
 

 

 

 

 

  :*    « الكوت »ملكية كبار املساهمين في شركة  .ب
  

 نسبة امللكية عدد األسهم نوع امللكية املســـاهـــــم

 % 46.46 46,878,596 مباشر « بوبيان ب »شركة بوبيان للبتروكيماويات 

 % 23.34 23,550,952 مباشر غيرمباشر و  يـعـقـوب يـوســف الـجـوعــان

 

 .* وفق البيانات املنشورة في موقع بورصة الكويت 
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 : *  « الكوت »شركة   أعضاء مجلس إدارة.  ج 
  

 املنصــــــب الســـــم

 منتخب رئيس مجلس اإلدارة فهد يعقوب الجوعان السيد /

 للتجارة العامةممثال عن شركة مساعد الساير وشركاه  نائب الرئيس محمد بدر مساعد الساير /سيدال

 منتخب عضو حمد عبدالعزيز الصقرالسيد/ 

 منتخب عضو عثمان زاحم الزاحمالسيد/ 

 عن شركة أفكار القابضة عضو لتويجري ابشار ناصر  السيد /
ً
 ممثال

 عن شركة بوبيان للبتروكيماويات عضو نواف أرحمه أرحمه السيد / 
ً
 ممثال

 

 : *  « الكوت »التنفيذية لدى شركة  دارة ال .  د 
 

 املنصــــــب الســـــم

  نفيذي الت الرئيس  مارك جكمنالسيد / 

 ن املاليةؤو رئيس الش محمد أحمد شمس الدينالسيد / 
 

 .* وفق البيانات املنشورة في موقع بورصة الكويت 
 

 األسهم محل العرض وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها .4
 

 في الشركة محل العرض والبالغة «ب بوبيان»تمتلكها بخالف األسهم التي 
ً
    من رأسمالها % 46.46سهم وهو ما يمثل نسبة  46,878,596 حاليا

 . % 53.54 نسبة مايمثل  سهم أي 54,022,204 والبالغة  «الكوت  »في شركة  املتاحةأسهم العرض كافة ستحواذ على إلى اإل   « بوبيان ب »تتجه نية 

 بأنه ال يتوافر
ً
  في الوقت الحالي أية تفاصيل عن اية حقوق او قيود مرتبطة باألسهم محل العرض. لدى الشركة مقدمة العرض علما

 

 سعر العرض .5
 

. )سعر العرض( فلس كويتي  766سهم من أسهم العرض هولكل   «بوبيان ب»من قبل العرض املقدم ن سعر إ
ً
  نقدا

 لف أو مـــــــانون  وواحـــــــد واحـــــــد و أريعون مليون  و ال مـــــــائـــــــة )ك د. 41,381,008.264 مبلغ وقــــــدره «ببوبيــــــان »الــــــذي ســــــــــــتــــــدفعــــــه كمــــــا يبلغ إجمــــــالي املقــــــابــــــل 

 ال يتضــــــــمن ســــــــعر العرض أية عموالت أو ضــــــــرائب أو رســــــــوم حكومية أو رســــــــوم تحويل أو أيةو  (.فقط الغير  دينار كويتي و مئتان و أريعة وســـــــــتون فلس  مانيةو 

  رسوم أخرى.
 

 كيفية تمويل العرض .6
 

 من خالل أرصدتها الذاتية  «بوبيان ب»ستقوم 
ً
التالية البنوك  ت، وقد أكدستغلة من عدد من البنوك املحليةاملغير والتسهيالت  بدفع سعر العرض نقدا

  :   « بوبيان ب »أعاله في حسابات شركة البند الخامس  املبلغ املذكور فيما يفوق وفر ت
 

 

 

             بوبيانبنك  •  البنك األهلي الكويتي  •

 بنك الخلي  •

 الكويت - بنك قطر الوطني •

                       الصناعي الكويت بنك  •

 

 

 :   «الكوت  »الخطط املستقبلية لشركة  .7

م العوائد لكل يإضافة إلى تعظ، ستمرار في املنافسة والنمومن اإلنجازات واإل لتحقق املزيد   «الكوت  » شركة لتوفير املزيد من الدعم ل  «بوبيان ب»تسعى 

 .  « بوبيان ب» و   «الكوت  » من مساهمي 
 

 



 
 

8 
 

 

 

 إجراءات قبول العرض .8
 

 : الراغبين في قبول العرض  «الكوت  »املستندات املطلوبة من مساهمي  .أ
 

 ألفــــرادا

 ن في دولة الكويت( وصورة عنها.يالبطاقة املدنية )أو جواز السفر لألشخاص غير املقيم .1

 .  «الكوت  » من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم اململوكة في حديثة شهادة  .2

 تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض. .3

 

 الشــــركــــات

 صورة من مستندات التأسيس )عقد التأسيس، النظام األساس ي، الترخيص التجاري( .1

 .التوقيعبيثبت املخول بالتوقيع، وبالنسبة للشركات الكويتية تقديم صورة من الشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة باملخول  مستند حديث .2

 .صورة من اعتماد التوقيع .3

 . )جواز السفر للمخول بالتوقيع إذا كان غير مقيم في دولة الكويت( وصورة عنهاأو  البطاقة املدنية للمخول بالتوقيع  .4

 . كتاب قبول العرض من املخول بالتوقيع .5

 .  «الكوت  »من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم اململوكة في حديثة شهادة  .6

 . تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض .7

 

 إجراءات أخرى: .ب

 في حال توقيع نموذج قبول العرض بموجب وكالة، يرجى عرض التوكيل األصلي وصورة عنه. •

يجب على مقدم نموذج قبول العرض مراجعة الشركة االستثمارية املحتفظ لديها باألسهم  ستثمارية،وجود األسهم في محفظة إستثمارية لدى شركة إفي حال  •

وذلك بموجب شتراك ن الراغبين في اإل يستثمارية توضيح أسماء املساهمذج قبول العرض عبر هذه الشركة اإلستثمارية. وعلى الشركة اإل حيث يتم تقديم نمو 

 كتاب صادر عنها.

تمثيلي الشركات األجنبية خارج الكويت يتم تو يق املستندات أعاله من الجهات املعنية واملصدرة للمستندات وتو يقها من سفارة الكويت أو مكتب ة في حال •

 من قبل وزارة الخارجية الكوي
ً
 تية.في البلد املسجل فيه الشركة، على أن يتم تو يق املستندات الحقا

 

 كيفية تعبئة نموذج قبول العرض:جـ.  

 سـتكمال إجـراءات قبـول العـرض، علـى املسـاهم تعبئـة وتوقيـإل 
ً
إلى ( و )ب( مـن البنـد الثامـن باملسـتندات املبينـة أعاله في البنـد )أع نمـوذج العـرض وتسـليمه مرفقـا

 )توقيـت الكويـت( فـي آخـر يوم من فتـرة  12:30يتجـاوز السـاعة  فـي موعـد الأدناه  املذكور  في عنوانه (شركة اإلستثمارات الوطنيةمدير عملية اإلستحواذ )
ً
ظهـرا

 التجميع.

 

 العنـــــوان                                            مدير عملية الستحواذ      

 19الدور  -مبنى الخليجية  -الشرق     )ش.م.ك.ع( شركة الستثمارات الوطنية                
 

 

 

 

 

 

 

وذلك (  www.alkoutprojects.com ) « الكوت » و  (www.boubyan.com)   « بوبيان ب » كما يمكنكم تحميل النموذج من املواقع اإللكترونية لكل من

 من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة التجميع.إ
ً
 تصال بشركة بخصوص كيفية قبول العرض، يرجى اإلفي حال وجود أية استفسارات و  عتبارا

 +.965 22266666 رقم  اإلستثمارات الوطنية على
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 والجراءات املرتبطة بها يخضع لهــا العـرض الشــروط أو القيــود التي .9
 

الشركة محل مساهمي وعلى ،  الكويت لألوراق املاليةبورصة يتعين أن تكون األسهم محل العرض خالية من أية نزاعات أو قيود، وأن تكون قابلة للتداول في 

 : اآلتي املوافقة على العرض الراغبين في قبول العرض

 املال على تنفيذ نقل امللكية. نتهاء فترة التجميع وموافقة هيئة أسواقألسهم بعد إأن يتم سداد قيمة ا .أ

 يترتب على املساهم تعبئة الجزء الخاص باألسهم املرهونة في نموذج قبول العرض.وفي حال وجود أي رهن على األسهم،اإلقرار بملكية األسهم،  .ب

 . وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال فترة التجميع املوافقة على عدم التصرف باألسهم .ت
 

 لعملية االستحواذالجدول الزمني  .10
 

 التاريـــــخ املقتـــــرح الجـــــراء م

  .  ستكمال جميع املتطلباتاملال والجدول الزمني املقترح، وإتقديم مستند العرض إلى هيئة أسواق  .1

 . موافقة هيئة أسواق املال على مستند العرض .2
أيام عمل من تاريخ استكمال  10خالل 

 . املتطلبات

3. 
في البورصة واإلعالن عن ذلك على املوقع  مستند العرضنشر اإلفصاح عن موافقة الهيئة على 

 . ن على األقلين يوميتياإللكتروني للشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض وفي صحيفت
 . في يوم العمل التالي للبند السابق

4. 
الرئيس ي واملوقع اإللكتروني لكل « الكوت »طالع في مقرتند العرض واملستندات املتاحة لل نشر مس

 . « الكوت »و « بوبيان ب»من 
 

 

د السابق وحتى تاريخ نهاية فترة في نفس يوم البن

 العرض

5. 

ويرفق لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، العرض رأيه وتوصيته بشأن  « الكوت »يرفع مجلس إدارة 

باالفصاح عن توصيته في البورصة واالعالن عنها في ويقوم به رأي املستشار املستقل بشأن العرض 

وفي صحفيتيتن يوميتين على ة محل العرض كاملوقع االلكتروني للشركة مقدمة العرض والشر 

 . األقل

إستالم مستند تاريخ  خالل سبعة أيام عمل من

 العرض

 .ن في بيع أسهمهم ين الراغبيستقبال الطلبات من املساهمبداية فترة التجميع وإ .6
 

 

 

 

الثامن من تاريخ نشر مستند في يوم العمل 

 العرض

 . نهاية فترة التجميع .7
اليوم الثال ين من تاريخ اإلعالن عن بداية فترة 

 التجميع

 في يوم العمل التالي لنهاية فترة التجميع .ستحواذ عن النسبة املحققة لعملية اإل  لبورصة الكويتاإلفصاح  .8

 في يوم العمل التالي للبند السابق .ن باملشاركة ين الراغبيمخاطبة وكالة املقاصة للتأكد من عدم وجود أية قيود على أسهم املساهم .9

 السابقخالل خمسة أيام عمل من تاريخ البند  .  أسواق املال ودفع الرسومإرسال سجل املساهمين الراغبين في املشاركة والنسبة املحققة لهيئة  .10

 خالل خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق . ستالم موافقة هيئة أسواق املال على تنفيذ العمليةإ .11

12. 
 آللية تسوية الصفقات املتبعة لدى عملية اإل تنفيذ 

ً
ستحواذ من خالل محضر بيع أسهم وفقا

 . بورصة الكويت 
 خالل عشرة أيام عمل من تاريخ البند السابق

13. 
وشريط لبورصة الكويت املوقع اإللكتروني  اإلعالن عن تنفيذ عمليةاإلستحواذ بالنسبة الفعلية في

 . التداول باإلضافة إلى النشر على املوقع اإللكتروني للهيئة

ستحواذ املذكورة في البند فور تنفيذ عملية اإل 

 السابق
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  عالقة  و أسهم سيطرة ألطراف ذحصص امللكية وحجم أي  .11
 

 . « الكوت »أسهم  % من إجمالي 46.46 يمثل نسبةما وهو  « الكوت »شركة في سهم  46,878,596  عدد مباشرشكل ب« بوبيان ب»لك تتم

 : «بوبيان ب»باالضافة الى مناصبهم في االدارة التنفيذية للشركة   « كوتال »كما يشغل السادة التالية أسماؤهم منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة  
 

 

 

 

 

 عدد األسهم  «بوبيان ب»في الحالي املنصب  « كوتال »في  الحالي  املنصب السم

 ال يوجد املدير املالي عضو مجلس الدارة  السيد / نواف أرحمه أرحمه
 

 

 

 

 

 

 

 

  العالقة  ذو حصص ملكية األطراف  .21

متحالفة  وأو أي أطراف تابعة أ« بوبيان ب» بشـــــركةأي أســـــهم يمتلكها أو يســـــيطر عليها أطراف ذو عالقة  املذكورة أعاله، فإنه ال يوجدفيما عدا امللكيات 

 بأي شكل من األشكال قبل نشر مستند العرض.  وأكما أنه ال يوجد أي أطراف إلتزمت بقبول العرض بشكل غير قابل لللغاء  معها. 
 

 عدم وجود اتفاق مسبق .13

 ملتطلبـات 
ً
أو أي من الشركات  «بوبيان ب»ترتيب أو تدبير بين أو  ذية، نؤكد أنه ال يوجد أي إتفاق( من الكتاب التاسع من الالئحة التنفي2-3-3) املـادةوفقـا

 أو أي من مساهميها لقبول العرض. « الكوت »التابعة واألطراف ذات العالقة مع أي من أعضاء مجلس إدارة 
 

 

  االسهم املراد االستحواذ عليهاد بعدم تحويل هالتع. 14

 
ً
تقدم هذا العرض باألصالة عن نفسها أو عن إحدى شركاتها اململوكة « بوبيان ب»أن نؤكد ب التاسع من الالئحة التنفيذية، ( من الكتا3-3-3للمـادة ) وفقـا

 ألي طرف  الث خارج نطاق مجموعة
ً
 شركات  لها بالكامل وبأنه ال توجد لديها أية نية أو مقترح أو إتفاق أو تفاهم لنقل ملكية أسهم العرض الحقا

 يتضمن مقايضة أوراق مالية. ال هذا العرض نقدي وأن كما ،  زميلةوشركاتها التابعة وال« بوبيان ب»التي تتألف من شركة  « بوبيان ب»

 

 تعارض املصالح  .15

   «الكوت  »لتاسع من الالئحة التنفيذية بشأن تصويت أعضاء مجلس إدارة شركة ا من الكتاب (3-1-17)حكام املادة بأ« بوبيان ب»ستلتزم شركة 

 على القرارات املتعلقة بالعرض .
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 . املستندات املتاحة لإلطالع16
 

 

 

 ملتطلبات 
ً
أدناه على املواقع ملبينة في الجدول امن الالئحة التنفيذية ، سوف يتم نشر مستند العرض ومرفقاته   من الكتاب التاسع (3-3-11)املادة وفقا

الحصول على نسخة  « الكوت »ويمكن ملساهمي شركة ،  www.alkoutprojects.com « الكوت »و   www.boubyan.com «بوبيان ب»شركة اإللكترونية ل

  ، -(A18 ) رقم مكتب – 18الدور  -برج الحمراء  -شارع عبدالعزيز الصقر  -شرق الو الكائن في  « الكوت »من املستندات من املقر الرئيس ي لشركة 

 وذلك من يوم األحد  ،19الدور  –مبنى الخليجية –مدير عملية اإلستحواذ " اإلستثمارات الوطنية "والكائن في منطقة الشرق باإلضافة إلى مقر 

 . التاسعةوحتى الخميس من الساعة 
ً
 وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا

ً
  صباحا

 

 

 

 

 

 

 " املستندات املتاحة لإلطالع "  قائمة 

 .مستند العرض  ▪

 نموذج  قبول عرض اإلستحواذ اإللزامي. ▪

 .  «بوبيان ب»عقد التأسيس والنظام األساس ي لـ  ▪

 .  « الكوت» عقد التأسيس والنظام األساس ي لـــ ▪

 .  «بوبيان ب»آلخر  الث سنوات لــ البيانات املالية املدققة ▪

 .  « الكوت» البيانات املالية املدققة آلخر  الث سنوات لـــ ▪

 .  «بوبيان ب» لشركة مقدمة العرض للتأكيد على وجود أرصدة نقدية ل البنوك املحلية نسخة عن الخطابات الصادرة عن  ▪

 .  « بوبيان ب»  العرضمقدمة نسخة عن رأي مستشار اإلستثمار املستقل للشركة  ▪

 . « الكوت» رأي مستشار اإلستثمار املستقل للشركة محل العرض نسخة عن  ▪

 .  نشر خالل سبعة أيام عمل من تاريخ نشر املستندالتي ستو ، ملساهمي الشركة بشأن العرض   «الكوت  »توصية مجلس إدارة  ▪

 

 من تاريخ النشر  العرضإن مستند 
ً
اقعحتى و  سيكون متوفرا  :  التالية إنتهاء فترة العرض على املو

 www.boursakuwait.com.kw موقع بورصة الكويت 

 www.boubyan.com «بوبيان ب»موقع الشركة مقدمة العرض 

 www.alkoutprojects.com   «الكوت  »موقع الشركة محل العرض 

http://www.boubyan.com/
http://www.alkoutprojects.com/
http://www.boursakuwait.com.kw/
http://www.boubyan.com/

