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  2018ٌونٌو  3

 تحٌة طٌبة وبعد،

 اإللزامً العرض سعر دراسة تقرٌر

 

 ، "(شركتنا" أو "علٌنا" أو "الن" أو "نحن" أو "بروتٌفتً)"  م.م.ذ  الكوٌت فٌرم ممبر بروتٌفتً شركة ٌسر

 بوبٌان شركة من المقدم اإللزامً العرض سعر دراسة بشؤن ناتقرٌر قارفإ ، إستثمار كمستشار وبصفتنا

  ،("الكوت") ك.م.ش الصناعٌة للمشارٌع الكوت شركة أسهم حاملً إلى ("بوبٌان") ك.م.ش للبتروكٌماوٌات

   .("اإللزامً العرض")

                                                            

 سعر معقولٌة على اطالعنا تم وقد .2018 ٌولٌوأ12 فً المإرخ ناتعٌٌن لكتاب وفقا   التقرٌر هذا إعداد تم

 األسهم، بٌع مزاد ونتائج التارٌخٌة، الكوت أسهم شراء وأسعار المالٌة، المعلومات بمافٌها اإللزامً، العرض

 مقارنتها سوى المالٌة النعلومات دقة من للتحقق إجراء بؤي نقوم لم بؤنه اإلشارة تجدر كما .إلٌنا قدمت التً

   .مهمتنا نطاق من جزء ٌكن لم ذلك إن حٌث المدققة، المالٌة بالقواءم

 

 29 تارٌخ فً كما لدٌنا المتوفرة والمعلومات به القٌام تم الذي المٌدانً العمل أساس على التقرٌر هذا إعداد تم

 عملٌات أو أحداث أي لمواكبة تقرٌرنا تحدٌث عن مسإولٌة أي نتحمل ال وبذلك ،تعهد أي نقدم ولم. 2018 ٌولٌو

 .التارٌخ لهذا الحقة

 

  لغرض بوبٌان ةبشرك اإلدارة لسجلم التقرٌر هذا إعداد تم .رأيب ولٌس بحتة بصورة استشاري التقرٌر هذا

 الالئحة فً علٌه منصوص هو كما "ستثماراال مستشار" كـ بدورنا الكوٌت دولة فً المال أسواق هٌئة إلى تقدٌمه

  ةشرك إدارة مجلس سوى شخص أي تجاه مسإولٌة أي نتحمل أو نقبل ال ونحن .المال أسواق لهٌئة التنفٌذٌة

 قمنا قد استشارة أي عن أو اتصاالت وأي وتقرٌرنا، عملنا، عن الكوٌت دولة فً المال أسواق هٌئةو بوبٌان

 ٌتم إجراء أي وعن استخدامه عن ناتجة قرارات أي عن مسإولٌة أي نتحمل ال ذلك، إلى باإلضافة .بتقدٌمها

 .فٌه المتناولة والمسائل علٌه عطفا مستقبال اتخاذه

 

 

 

 حدود واستثناءات نطاق العمل

  

 :  لتجنب الشك، نحدد أدناه المجاالت غٌر المشمولة فً نطاق عملنا

.i تقدٌم المشورة بشؤن إجراءات االستحواذ والجداول الزمنٌة ذات الصلة؛ 

.ii التوجٌه بشؤن إعداد النشرة؛تقدٌم 

.iii ًالمساعدة فً صٌاغة وثٌقة العرض أو غٌرها من المكاتبات واإلعالنات للهٌئات العامة أو الرقابٌة بما ف

 ذلك هٌئة أسواق المال، والبورصة، ووكالة المقاصة؛ 

.ivالمال؛  القٌام بدور منسق بٌنكم وبٌن هٌئة أسواق 

.vأو وزارة التجارة والصناعة /تناول مالحظات واستفسارات هٌئة أسواق المال و 

.viتقصً استفسارات وتساإالت الُمساهمٌن؛ 

.vii الخدمات االستشارٌة المتعلقة بعملٌات االستحواذ العكسً والشطب من سوق الكوٌت لألوراق المالٌةتقدٌم. 
 

  

ا  تقدم التً والمساعدة التعاون سبل على بوبٌان ةشرك إدارة إلى بالشكر للتوجه الفرصة هذه انتهاز فً نرغب وختام 

 .لعملنا أدائنا خالل لنا

 

 والتقدٌر،،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا

 

 

 

 

 

 توماس جورج

 التنفٌذي المدٌر

                اإلدارة مجلس أعضاء لسادةا

 الصناعٌة للمشارٌع الكوت شركة

 الجنوبٌة البوابة - الصناعٌة الشعٌبة

 

 

 



 

 

 

 نطاق العمل
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 العملنطاق 
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 :العمل نطاق عن خلفٌة

 

ملٌون سهم، أي  46.87و بذلك ٌصبح مجموع ما تملك شركة بوبٌان فً شركة الكوت . من شركة الكوت للمشارٌع الصناعٌة عن طرٌق المزاٌدة العلنٌة% 21.7باالستحواذ على  قامت شركة بوبٌان للبتروكٌماوٌات

 .الكوت لمن ٌرغب ببٌعها ركةمن إجمالً قٌمة األسهم، مما إستدعى إلتزام شركة بوبٌان بقوانٌن هٌئة أسواق المال و تقدٌم عرض إلزامً على الشركة بشراء باقً أسهم ش% 46.46ما ٌعادل 

 

 .كما شهد المزاد تنافس طرفٌن إلى جانب شركة بوبٌان، وقد تم ترسٌة المزاد لصالح شركة بوبٌان. فلس للسهم الواحد 766، وهو تم البٌع بهذا التارٌخ بقٌمة 2018أبرٌل   4الجدٌر بالذكر بؤن المزاد تم بتارٌخ 

 

 :فٌما ٌلً جدول عملٌات االستحواذ التً قامت بها بوبٌان فً شركة الكوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستشار ك" لتقدٌم اإلستشارة وفً هذا السٌاق تم تعٌٌن شركة بروتٌفتً . إلى جمٌع مساهمً شركة الكوت وذلك عمال بقوانٌن هٌئة أسواق المال موجهوبناء علٌه تنوي إدارة شركة بوبٌان تقدٌم عرض استحواذ إلزامً 

 :من أجل تقدٌم ما ٌلًالكوٌت، أسواق المال فً دولة هٌئة مسجل لدى " استثمار

  

 .  العرض اإللزامً الذي تتقدم به شركة بوبٌان  سعرة لاعد(   أ

 .  وصف وضع السوق وتؤثٌر عملٌة االستحواذ على السوق (ب

  

 

 .(ك.د)القٌمة  تكلفة السهم عدد االسهم الحصة فً الشركة نوع االستحواذ  تارٌخ االستثمار

 8,178,216 0.386 21,168,000 24.00% األول  5/17/2010

 368,851 0.551 669,036 0.76% الثانً 6/13/2013

 0 0.000 2,183,704 0.00% أسهم موزعة 12/31/2014

 0 0.000 961,070 0.00% أسهم موزعة 12/31/2015

 16,772,938 0.766 21,896,786 21.70% الثالث 4/4/2018

 25,345,165 0.541 46,878,596 46.46%   المجموع أو المعدل 



 

 

 

 الكٌماوٌات نظرة على الوضع االقتصادي وسوق صناعات
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 نظرة اقتصادٌة على الكوٌت

 المؤشرات االقتصادٌة الكوٌتٌة

من المتوقع أن . ، وذلك بسبب ارتفاع القطاع غٌر النفطً 2017مقارنة بعام  2018قدر صندوق النقد الدولً أن الناتج المحلً اإلجمالً االسمً فً الكوٌت سوف ٌنمو فً عام  - فً الناتج المحلً اإلجمالً لنمو ا

 .2019إلى مارس  2018٪ من الناتج المحلً اإلجمالً فً السنة المالٌة من أبرٌل 13-12ٌسجل المٌزان المالً الكوٌتً عجزا  بنسبة 

 

الربع األول من عام )االقتصادي فً دول مجلس التعاون الخلٌجً توقعات الوفق ا لتقرٌر . 2017، مع زٌادة هامشٌة مقارنة بالسنة  2018٪ فً عام 2.5معدل التضخم فً صندوق النقد الدولً ٌصل إلى  -التضخم 

ا بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وأسعار الفائدة( 2018 على األسعار ٌإثر ممكن أن ضعف أسعار الدوالر األمرٌكً بشكل معتدل وهو ما ٌعنً ضمنا ضعف الدٌنار الكوٌتً . ، فإن الزٌادة فً األسعار ستتحرك أساس 

 .لهذه السلةمكون رئٌسً  األمٌركً والدوالرالكوٌتً مرتبط بسلة عمالت ، الدٌنار حٌث أن  ،2018فً 

(األمرٌكًدوالر )الناتج المحلً اإلجمالً للفرد فً دول مجلس التعاون الخلٌجً   

فً البالد مما ٌإدي إلى زٌادة اإلنفاق على بنود تقدٌرٌة مهمة مثل الرعاٌة اء تشٌر المستوٌات الحالٌة والمتوقعة للناتج المحلً اإلجمالً للفرد الواحد فً الكوٌت إلى زٌادة مستوٌات الدخل المتاح واألفراد األثرٌ

 .الصحٌة الخاصة

 *2022 *2021 *2020 *2019 *2018 2017 2016 2015 مؤشرات

(ملٌار دٌنار كوٌتً)الناتج المحلً اإلجمالً االسمً   34.5 33.5 36.3 40.8 42.3 44.2 46.7 49.5 

 3.8 4 3.9 2.8 1.7 1- 3.5 1.8 )%( نمو الناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً 

(بالملٌون)السكان   4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 5 5.1 5.3 

 46.7 47.9 48.1 47.9 47.2 50.4 52.8 54.4 (٪ من إجمالً الناتج المحلً)اإلنفاق الحكومً 

 2.7 3 3.2 3.7 2.5 1.5 3.5 3 )%(التضخم 

 *2022 *2021 *2020 *2019 *2018 2017 2016 2015 الدول

 27,446 27,075 26,651 26,278 25,547 24,029 22,600 22,714 البحرٌن

 32,451 31,450 30,614 30,109 29,880 27,319 25,869 27,036 تالكوٌ

 19,503 19,365 19,362 19,488 19,391 17,973 16,667 18,240 عمان

 76,303 72,769 70,514 68,977 66,202 60,804 58,247 67,537 قطر

 23,276 22,871 22,593 22,538 22,650 21,120 20,318 21,095 المملكة العربٌة السعودٌة

 41,740 41,051 40,381 39,802 39,484 37,226 35,384 37,361 اإلمارات العربٌة المتحدة
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  -  بلغ سنوي تراكمً بمعدل 2017 و 2010 بٌن ، سعرالفائدة فً انخفاض سجل

  عام من تدرٌجٌا   لٌرتفع  ،2014 عام فً إنخفاض أدنى سجل وقد  .سنوٌا   2.4%

2016. 

 

 القطاع فً االستثمار بهدف اإلقتراض تشجٌع فً الفائدة سعر إنخفاض ٌساهم

   .األخرى األعمال قطاعات من وغٌره  العقاريو الصناعً

 

 بنك الكوٌت المركزي: المصدر

5.4% 5.2% 5.0% 
4.6% 

4.3% 4.3% 4.5% 4.6% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 معدالت سعر الفائدة البنكٌة

 النفطاسعار  تحلٌل معدالت الفائدة
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 2017 - 2010أسعار النفط 
 السنة خالل التصدٌري الكوٌت خام نفط برمٌل سعر متوسط انخفض قد و هذا

 42.90 الى لٌصل %47.3 بنسبة دوالرا   38.51 بنحو 2016\2015 المالٌة

   .السابقة المالٌة للسنة دوالرا   81.41 نحو مقابل للبرمٌل دوالرا

 

 للسنة المحصله الفعلٌة النفطٌة االٌرادات تراجع إلى الملحوظ االنخفاض هذا أدى و

  بنحو مقارنة كوٌتً دٌنار ملٌون 12,075.4 نحو لتبلغ المذكورة المالٌة

 اجمالً انخفاض بالتالً و السابقة المالٌه للسنه كوٌتً دٌنار ملٌون 24,925.9

 لتبلغ المذكورة المالٌة للسنة العامه الموازنه ضمن المحصله الفعلٌة العامه االٌرادات

 كوٌتً دٌنار ملٌون 22,501.6 بنحو ةمقارن كوٌتً دٌنار ملٌون 13,633.9 نحو

 .السابقة المالٌة للسنة

 

 بنك الكوٌت المركزي: المصدر

 الفائدة معدالت

 النفط أسعار تحلٌل
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 2017تقرٌر االتحاد الخلٌجً للبتروكٌماوٌات : المصدر

 الخلٌجٌةالكٌماوٌات صناعة 

 الكهرباء والماء
2% 

 اعمال بناء
7% 
التجارة والمطاعم 

 والفنادق
9% 

 تصنٌع
11% 

المالٌة والعقارات 
 وخدمات األعمال

12% 

 اآلخرٌن
6% 

النقل والتخزٌن 
 واالتصاالت

8% 

الزراعة وصٌد 
 األسماك

1% 

البترول الخام والغاز 
 الطبٌعً

44% 

الناتج المحلً اإلجمالً لدول مجلس التعاون الخلٌجً حسب األنشطة 
 االقتصادٌة الرئٌسٌة

التكرٌرقطاع   

3.2% 

البتروكٌماوٌات 

 والكٌماوٌات

3.1% 
الصناعات التحوٌلٌة 

 األخرى

4.6% 

 والتً ، الخلٌجً التعاون مجلس دول فً الصناعات أقدم من واحدة اوٌةالكٌم اتالصناع تعتبر

  ساساأل حجرال اتالصناع هذه تمثل كما .واالقتصادي الصناعً النمو فً كبٌر بشكل تساهم

  كما .تقرٌب ا االقتصاد القطاعات من قطاع كل فً مباشر غٌر بشكل وتساهم ، التحوٌلٌة لصناعاتل

  نسبة و ، الخلٌج لدول اإلجمالً المحلً الناتج فً ٪3.1 بنسبة ساهمت  الكٌماوٌات صناعة أن

  صناعةف .أمرٌكً دوالر ملٌار 43.8 ٌعادل ما أي ،للمنتجات المضافة القٌمة من ٪ 28

 طن ملٌون 158.8 بلغت حٌث ، السنوات مدى علىنمو معدل أعلى سجلت  الخلٌجٌة الكٌماوٌات

  .2000 عام فً ٪ 3 بـ مقارنة العالمً اإلنتاج من ٪ 6 حوالً 2016 عام فً سجلتو

 

 فً ان إال ، التارٌخً المتوسط من أقل الخلٌجً التعاون مجلس دول فً اإلنتاجٌة الطاقة نمو كان

 الماضٌة الخمس السنوات مدار على نمو معدل أعلى سجلت ، 2016 عام

 

 من الخلٌجً التعاون مجلس دول فً الكٌماوٌات قطاع نمو نسبة ارتفعت ، قصٌرة زمنٌة فترة فً

 حٌث ، نشؤتها منذ .العالم فً ةالكٌماوٌ المواد منتجً أكبر من واحدة إلى صغٌرة محلٌة صناعة

 2016-1966 السنوات فً سنوٌا ٪ 13.6 بـ المتوسط فً الصناعة  نمو نسبة سجل

 

  مستوٌات من ٪8.5 بنسبة 2016 عام الخلٌجً التعاون مجلس دول فً الكٌماوٌات إنتاج  إرتفع

 الداع ٌرجحو 2011 عام منذ زٌادة أعلى ذلك وٌعتبر .طن ملٌون 158.8 إلى لٌصل 2015

 .والمواد السلع أسعار إلرتفاع المصاحبة الذي االستثمار اتقرار هو لذلك

 

 .التارٌخٌة المستوٌات تحت بقً الماضٌة الخمس السنوات مدى على الصناعة نمو فإن ، ذلك ومع

  النمو متوسط من أدنى وذلك ، 2016 و 2012 عامً بٌن سنوٌا ٪ 5.8 بنسبة سنوٌة زٌادة مع

 هذا رجعوٌ .سنوٌا ٪ 9.2 السابقة سنوات العشر خالل النمو ومتوسط ،سنوٌا ٪ 13.6 التارٌخً

 زٌادة فً الشركات وتردد ، السلع أسعار وانخفاض ، االقتصادي النمو تباطإ إلى جزئٌا   الضعف

 .االنتاجٌة القدرة توسعات فً االستثمار

 نمو الصناعات الكٌماوٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً

 الكٌماوٌة الصناعات سوق على نظرة
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 الخلٌجٌةالكٌماوٌات صناعة 

 (أمرٌكًدوالر ملٌار )مبٌعات صناعة الكٌماوٌات بدول مجلس التعاون الخلٌجً 

 63.3  

 79.1  

 83.0   85.6   86.6  
 79.6   77.0  

25.0% 

5.0% 
3.0% 

1.0% 

-8.0% 

-3.0% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 نمو ٪ إٌرادات

 38.3  

 27.8  

 5.2  
 2.5   1.1  

 وسٌطة المواد الكٌمٌائٌة األساسٌة اسمدة البولٌمرات مواد كٌمٌائٌة

 توزٌع اإلٌرادات حسب نوع الصناعات الكٌماوٌة

 

 أمرٌكً دوالر ملٌار 77 بقٌمة عائدات الخلٌجً التعاون مجلس دول سجلت ، 2016 عام فً

 الواردة البتروكٌماوٌات ألسعار العالمً االتجاه مع ٌتوافق هذا .السابق العام عن ٪3 بنسبة بانخفاض

 للبتروكٌماوٌات 12 لسعة مرجحة أسعار سلة وهً ، (IPEX) للبتروكٌماوٌات I CIS مإشر فً

 فً ، 2015 بعام مقارنة ٪ 4 بنسبة 2016 لعام السنوي المتوسط مإشر انخفض .والبولٌمرات

  .٪ 28 بنسبة IPEX  انخفضت عندما 2015 عام فً بكثٌر ذلك من أكثر انخفاض أعقاب

 

 ملٌون 816 منها ، دوالر ملٌار 1.8 بقٌمة الكٌماوٌات صناعات  عائدات نم الكوٌت حصة بلغت

  .فقط الكٌمٌائٌة والمواد األساسٌة الكٌمٌائٌة المواد عائدات أمرٌكً دوالر

 

 %8.4 نمو بنسبة 2017 فً  الكٌمٌائٌة والمواد األساسٌة الكٌمٌائٌة المواد سوق حجم توقع تم

  إلى 2017 فً سوق حجم لذلك ولٌصب الفترة، لنفس للكوٌت المحلً االمالً الناتج نمو مع تماشٌا

   .أمٌركً دوالر ملٌون 884.5

 

 و ،2016 فً دوالر ملٌار 78.72 ٌلغ عالمٌا   القلوي الكلور سوق حجم أن المكتبً البحث أظهر

   .2021 عام فً دوالر ملٌار 102 من أكثر إلى ٌرتفع أن المتوقع من

 

 

 الكوٌت 
2.0% 

 عمان
 اإلمارات 3.0%

6.0% 
 قطر
8.0% 

 السعودٌة
80.8% 

 البحرٌن
0.3% 

 إٌرادات المواد الكٌمٌائٌة

 ، و بحث بروتٌفتً المكتب2017ًتقرٌر االتحاد الخلٌجً للبتروكٌماوٌات  : المصدر

 السوق حجم تقدٌر



 

 

 

 نظرة على شركة بوبٌان وشركة الكوت
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  الشركة عن نبذة

 1995 فراٌر 12 بتارٌخ تؤسست عامة كوٌتٌة مساهمة شركة ًه للبتروكٌماوٌات بوبٌان شركة

 خاضعة كانت والتً البتروكٌماوٌة الصناعات الخاص القطاع فً الرائدة الشركات إحدى لتكون

 .انذاك الحكومة لسٌطرة

 :التالٌة القطاعات فً استثمارات تشمل أصبحت حتى وتنوعت الشركة إستثمارات تطورت وقد

 التعلٌم قطاع1.

 العالً التعلٌم2.

 الصحة3.

 األسفلت4.

   األنابٌب5.

 .الكوت شركة فً استثمارها طرٌق عن الكٌماوٌات قطاع فً باالستثمار بوبٌان شركة تقوم كما

 اإلدارة مجلس

 التالً الجدول فً ٌظهر كما أعضاء أربعة إدارة مجلس رئٌس من بوبٌان شركة إدارة مجلس ٌتكون

 

 النسبه الموقع طبٌعة النشاط اسم الشركة

 %9 الكوٌت البتروكٌماوٌات  اٌكوٌت للبتروكٌماوٌات شركة 

 %9 الكوٌت اإلٌثٌلٌن وإٌثٌلٌن غلٌكول ٌتٌة لالولفٌناتشركة الكو

 %82.7 الكوٌت التعلٌم المجموعة العلٌمٌة القابضة

 %21.12 الكوٌت والرعاٌة الصحٌة التعلٌم نفائسشركة 

 %24 السعودٌة طبً مختبرا البرج الطبٌةشركة 

 %20.87 السعودٌة أسفلت عوازل شركة 

 %100 عمان أنابٌب منى نور شركة

 %46.46 الكوٌت مواد أساسٌة شركة الكوت للمشارٌع الصناعٌة

 التابعة الشركات

 موقع شركة بوبٌان الرسمً وبورصة الكوٌت: المصدر

 المنصب اإلسم #

 رئٌس مجلس اإلدارة دبـــوس مبــــارك الدبــــوسالسٌد  1

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة خالد علً الغانمالسٌد  2

 عضو مجلس اإلدارة ســـعــود عبـدالعـزٌـز البابطٌـنالسٌد  3

 عضو مجلس اإلدارة خــالــد عبـدالعـزٌـز المـرٌـخـًالسٌد  4

 عضو مجلس اإلدارة خالد محمد السٌد األمٌرالسٌد  5
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 الشركة عن نبذة

  .1993 عام فً الكوٌت فً تؤسست عامة مساهمة شركة هً الصناعٌة للمشارٌع الكوت شركة

 فً الشركة نشاط ٌتمثل .2002 عام المالٌة لألوراق الكوٌت سوق فً مدرجة الشركة كانت

 منتجات هً الشركة منتجات أهم .اللوجٌستٌة الخدمات تقدٌم و الكٌماوٌة منتجات وبٌع تصنٌع

 .2017 عام نهاٌة حتى موظف ا 326 المجموعة موظفً عدد بلغ .القلوٌة الكلور

 

 اإلدارة مجلس

 الجدول فً ٌظهر كما أعضاء وخمسة إدارة مجلس رئٌس من الكوت شركة إدارة مجلس ٌتكون

 التالً

 المنصب اإلسم #

 رئٌس مجلس اإلدارة فهد ٌعقوب الجوعانالسٌد  1

 نائب رئٌس مجلس اإلدارة محمد بدر مساعد الساٌرالسٌد  2

 عضو مجلس اإلدارة حمد عبدالعزٌز الصقرالسٌد  3

 عضو مجلس اإلدارة عثمان زاحم الزاحمالسٌد  4

 عضو مجلس اإلدارة السٌد نواف أرحمه سالم أرحمة 5

 عضو مجلس اإلدارة بشار ناصر التوٌجريالسٌد  6

 المساهمٌن

 الكوت شركة مساهمً جدول ٌلً فٌما

 نسبة المساهمة  إسم المساهم

 %46.46 شركة بوبٌان للبتروكٌماوٌات

 %23.34 ٌعقوب ٌوسف الجوعان

 %30.20 مساهمون أخرون

 %100.00 مجموع المساهمٌن

 بورصة الكوٌت والبٌانات المقدمة من العمٌل: المصدر
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 الشركة نشاط

 :التالٌة بالنشاطات "(المجموعة)" لها التابعة الشركات جانب إلى ،للمشارٌع الكوت شركة تقوم

 .وآسٌا وأفرٌقٌا وأوروبا األوسط والشرق الكوٌت فً القلوٌة الكلور منتجات وبٌع تصنٌع•

 على الشركة منتجات تشتمل

   الكاوٌة والصودا الكلور  •

   الصودٌوم هٌبوكلورٌت•

 الملح•

 الهٌدروجٌن•

   .الهٌدروكلورٌك حامض•

 الجمركً التخلٌص خدمات .والجوٌة والبحرٌة البرٌة البضائع نقل خدمات•

 البتروكٌماوٌة المنتجات وتورٌد تصنٌع•

 خارجٌة أطراف قبل من مدارة إستثمارٌة صنادٌق فً إاستثمارٌة أنشطة •

 التابعة الشركات•

 أقل حصة األم الشركة تمتلك .المقابل الجدول فً مبٌن هو كما تابعة شركات سبعة الشركة لدى

 هً التابعة الشركات هذه فً المتبقٌة الحصة أن إال  ، التابعة الشركات بعض فً ٪100 من

 .المجموعة داخل لشركات مملوكة

   .ك.م.ش یةطلنفا تمادللخ درةلا کةرش أسهم نم ٪37.99 نسبة الكوت شركة تملك كما

 

 نسبة المساهمة الموقع طبٌعة النشاط اسم الشركة

. شركة الكوت لإلمداد ونقل البضائع ذ

 م.م
 %99.5 الكوٌت خدمات النقل

شركة الكوت للمنتجات البتروكٌماوٌة  ذ 

 م م 
 %80.0 الكوٌت مزج المنتجات الكٌمٌائٌة

شركة الكوت للمشارٌع الصناعٌة 

 (البحرٌن)
 %100.0 البحرٌن نشاطات استثمارٌة

 شركة المٌاه الكٌمٌائٌة النظٌفة 
تصنٌع منتجات الكلور 

 القلوٌة
 %99.0 اإلمارات

 %99.0 الكوٌت مزج المنتجات الكٌمٌائٌة شركة المواد المتكاملة ذ م م 

 %100.0 الكوٌت مزج المنتجات الكٌمٌائٌة شركة سٌسكو للتجارة ذ م م 

شركة صفوان للتقنٌات البٌئٌة والكٌمٌائٌة 

 ذ م  م
 %100.0 الكوٌت مزج المنتجات الكٌمٌائٌة

 (تابع) التابعة الشركات

 بورصة الكوٌت والبٌانات المقدمة من العمٌل: المصدر

 2018مارس  31 –البٌانات المالٌة المدققة : المصدر



 

 

 

 التحلٌل المالً لشركة الكوت
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 تحلٌل االٌرادات

 15.3   16.0  
 17.5   18.1  

 17.1  

 21.9  

4.6% 

9.4% 

3.4% 

-5.5% 

28.1% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 نمو ٪ إيرادات

 7.4%  مركب نمو سنوي

  (ملٌون دٌنار كوٌتً) شركة الكوتإٌرادات 

 14.6   15.1  15.9 17.1 15.8 
19.5 

 0.6   0.7  
 1.5  

 0.8  
 1.1  

 1.8  

 0.2   0.2  
 0.1   0.2  

 0.3  

 0.6  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 انخذمبت انهوجستية واننقم منتجبت انبتروكيمبويبت كهور انقهوي

 (ملٌون دٌنار كوٌتً)  شركة الكوتتوزٌع إٌرادات 

 7.4%  مركب نمو سنوي

 2017 عام فً كوٌتً دٌنار ملٌون 21.87 إلى ٪ 22.9 بنسبة الشركة إٌرادات إجمالً تارتفع

 نمو بمعدل الشركة إٌرادات نسبة ارتفعت ، الماضٌة الخمس السنوات خاللف .السابق بالعام مقارنة

ا .٪7.4 بلغ مركب سنوي  .2017 الى 2012 عام من اعتبار 
 

  من ارتفع الذي القلوي الكلور مبٌعات هو الشركة مبٌعات إجمالً فً للنمو الرئٌسً المحرك

 نسبة وارتفعت. السابق بالعام مقارنة 2017 عام فً  كوٌتً دٌنار ملٌون 19.5 إلى ملٌون 15.8

 .2017 ىال 2012  عام من %6.0 بلغ مركب سنوي نمو بمعدل القلوي الكلور إٌرادات
 

 كلور القلوي
89% 

 منتجات بترولٌة
8% 

 الخدمات اللوجستٌة والنقل
3% 

 اإلٌرادات  توزٌع 

 البٌانات المقدمة من العمٌل وبورصة الكوٌت: المصدر

 تعلٌق
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 دٌنار الكوٌتً بالمالٌٌن - تكلفة المبٌعات

7.9 8.2 

9.5 9.7 9.5 

12.1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

   1.3%  مركب نمو سنوي

 )%(هامش تكلفة المبٌعات  

52% 

51% 

54% 
53% 

56% 
55% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 54% متوسط 

 دٌنار الكوٌتً بالمالٌٌن -مصارٌف التشغٌلٌة 

 2.0  
 2.2  

 1.9  
 2.1   2.2  

 2.5  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 -2.7% مركب نمو سنوي

13% 14% 

11% 
12% 

13% 
11% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

   12%متوسط 

 )%(هامش مصارٌف التشغٌلٌة 

 كالٌفالتتحلٌل 

 تعلٌق

 ملٌون 2.7 من االستهالكٌة والمواد الخام المواد تكلفة ارتفعت

 فً %50 نمو معدلب كوٌتً، دٌنار ملٌون 4 إلى كوٌتً دٌنار

 فً للنمو الرئٌسً السبب .السابق بالعام مقارنة 2017 عام

 االستهالكٌة والمواد الخام المواد تكلفة هو والنفقات التكالٌف

 .المبٌعات إٌرادات نموب مباشرة ترتبط التً

 

  تكلفة من %33.5 هً االستهالكٌة والمواد الخام المواد تكلفة

 2017 فً  المبٌعات

 

 باستثناء المبٌعات تكلفة) األخرى المباشرة التكالٌف ارتفعت

 ملٌون 4.82 إلى ملٌون 3.68 من (واالستهالك الخام المواد

 2017 إلى 2016 من ٪31 قدره نمو بمعدل  كوٌتً دٌنار

 

  و والتوزٌع البٌع مصارٌف من التشغٌل نفقات كونتت

  رواتبو إهالكو إٌجار من واإلدارٌة العامة المصروفات

   وغٌرها

كوٌتً دٌنار ملٌون 3.5 2017 فً المرتبات قٌمة بلغت 

 اإلجمالٌة التكلفة من ٪24 تمثل وهً

3.4 ،2017 عام فً األخرى المصارٌف قٌمة بلغت  

 التكلفة من ٪24 حوالً تمثل وهً كوٌاتً دبنار ملٌون

 اإلجمالٌة
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 3.7  

 5.3   4.9  
 5.3  

 5.9  
 6.2  

43.2% 

-7.5% 

8.2% 11.3% 
5.1% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 انتغيير في اننسبة انمئوية صبفي انربح

   10.6%مركب  نمو سنوي

 بالمالٌٌنالكوٌتً  -دٌنار  الربح صافً 

 ملٌون 6.22 إلى ٪6.5 بنسبة الشركة لمساهمً العائد الربح صافً ارتفع

 تحققه ربح أعلى هذا وكان .2016 بعام مقارنة 2017 فً كوٌتً دٌنار

  .الماضٌة ةالست السنوات خالل الشركة

 

  إٌرادات فً النمو بسبب كوٌتً دٌنار ملٌون 0.3 بمقدار الربح صافً ارتفع

 .المبٌعات

 

 61.64 إلى 2016 عام فً فلس 57.86 من الواحد السهم أرباح ارتفعت

  مجموع متوسط على الشركة عوائد تحسنت .2017 عام فً فلس

 2017 عام فً ٪16.57 إلى 2014 عام فً ٪15.11 من الموجودات

 ٪19.33 إلى ٪18.60 من المساهمٌن حقوق متوسط على العائد قفز بٌنما

 .نفسها الفترة خالل

 الربحٌةتحلٌل 

 موقع شركة بوبٌان الرسمً والبٌانات المقدمة من العمٌل وبورصة الكوٌت: المصدر

 الكوٌتً بالمالٌٌندٌنار  -صافً الربح هامش  

24% 

33% 
28% 29% 

35% 

28% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

   6%مركب  نمو سنوي

 تعلٌق
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 23.9   26.7  25.5 25.3 28.2 26.5 

 10.2   7.2   6.1   8.7  
 11.1  

 9.2  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 أصول  متذاونة أصول غير متذاونة

34.2 
33.9 

31.6 
34.0 

39.3 
35.8 

 دٌنار الكوٌتً بالمالٌٌن -موجودة المٌزانٌة العمومٌة 

 13.4   15.7  16.1 16.7 17.5 15.5 

 10.6  
 11.0   9.4   8.6   8.9  

 9.4  

 1.77  
 1.57  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 األصول متبحة نهبيع  االستثمبر في انزميهة انممتهكبت وانمعذات

26.7 

23.9 
25.5 25.3 

28.2 
26.5 

 دٌنار الكوٌتً بالمالٌٌن -أصول غٌر متداولة 

 1.7   2.3  2.1 1.6 1.7 1.5 

 3.0  
 2.8   3.9   5.7  

 6.8   7.0  

3.8 
1.2 0.2 

0.9 
0.8 

2.5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 اننقذ حسبببت مذينة انمخزون

  7.3% نمو سنوي المركب 

8.5 

6.3 6.2 

8.2 

9.3 

11.0 

 دٌنار الكوٌتً بالمالٌٌن - أصول متداولة

 2.4   2.8  
 3.4  

 4.6  
 5.6   5.4  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 17.6% نمو سنوي المركب 

 دٌنار الكوٌتً بالمالٌٌن -العامل رأس المال صافً 

 كوٌتً دٌنار ملٌون 35.8 الكوت شركة موجودات إجمالً بلغ

 الرأس الموجودات مكونات ٌلً فٌما ، 2017 دٌسمبر بنهاٌة

 :األساسٌة مالٌة

ا تتكون التً الملكٌة ومعدات منشآت إن  اآلالت من أساس 

 األصول إجمالً من ٪41 لدٌها

إجمالً من ٪25 هً التابعة الشركات فً االستثمارات 

 األصول

 

 5.4 إلى ملٌون 2.4 من العامل المال رأس صافً ارتفع

 العملٌات فً النمو إلى أساسا ذلك وٌرجع كوٌتً دٌنار ملٌون

 

  ر،فاتدلا في رخآ ئیسير دبن هو :میلةز کةرش في راتالستثماا

 جماليإ نم ٪25.1 أو یتيوک ریناد ونملی 9.43 علی لیشتم

 کةرش في راتالستثماا .2017 ریسمبد في کما وداتجولما

 یةطلنفا تمادللخ درةلا کةرش أسهم نم ٪37.99 لتمث میلةز

 خدمات ، الكوٌت مقرها شركة وهً ، الدرة تقدم .ك.م.ش

 ، 2018 مارس من اعتبارا .والغاز النفط لقطاع بترولٌة

 دٌنار ملٌون 6.75 إلى الزمٌلة الشركة فً االستثمار انخفض

 9 المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار اعتماد تؤثٌر بسبب كوٌتً

 .المحتجزة األرباح على

 تعلٌق

 تحلٌل المٌزانٌة
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العملة دٌنار كوٌتً

 الموجودات الغٌر متداولة

  15,520,718   17,469,807   16,714,649   16,110,570   15,663,271   13,354,694  منشئات ومعدات

  9,432,875     8,936,918     8,620,497     9,377,322     11,031,840   10,580,497  استثمارات فً شركة زمٌلة

  -   -   -   -    -                 -               السمعة الحسنة 

  1,569,347     1,765,394     -   -    -                 -               موجودات متاحة للبٌع

  -   -   -   -    -                 -               الموجودات المالٌة بالقٌمة العادلة فً قوائم الدخل

  26,522,940   28,172,119   25,335,146   25,487,892   26,695,111   23,935,191  مجموع الموجودات الغٌر متداولة

 الموجودات المتداولة

  1,494,505     1,672,649     1,630,841     2,054,942     2,325,100     1,657,201    المخازن

  7,003,206     6,796,943     5,694,973     3,899,407     2,778,461     2,961,789    ذمم مدٌنة تجارٌة و ذمم مدٌنة أخرى

  -   -   500,000        -    -                 -               الودائع

  -   -   -   -   824,851        1,516,069    ذمم مدٌنة أخرى

  -   -   -   -    -                260,158       استثمارات بالقٌمة العادلة فً قوائم الدخل

  2,608,676     775,279        866,446        195,499        1,226,954     3,832,314    النقد والنقد المعادل

  11,106,387   9,244,871     8,692,260     6,149,848     7,155,366     10,227,531  مجموع الموجودات المتداولة

  37,629,327   37,416,990   34,027,406   31,637,740   33,850,477   34,162,722  مجموع الموجودات 

 المٌزانٌة العمومٌة
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2017 2016 2015 2014 2013 2012   

 إٌرادات   15,341,825   15,997,916   17,487,483   18,118,201   17,131,383   21,872,638     

 تكلفة المبٌعات (7,936,316)   (8,152,480)   (9,471,290)   (9,662,650)   (9,538,336)   (12,104,573)    

 اجمالً الربح  7,405,509     7,845,436     8,016,193     8,455,551     7,593,047     9,768,065       

 مصارٌف البٌع والتوزٌع (599,243)      (509,339)      (556,791)      (669,678)      (695,183)      (704,025)        

 مصارٌف إدارٌة وعمومٌة (1,390,407)   (1,696,779)   (1,385,351)   (1,475,861)   (1,542,476)   (1,799,010)      

 إٌرادات أخرى  63,498         221,554        315,503        145,460        370,012        181,447         

على المودةدات القٌمةرسوم انخفاض  (833,350)      (884,448)         -                  -                  -               (1,359,283)        

 ربح التشغٌل  4,646,007     4,976,424     6,389,554     6,455,472     5,725,400     6,087,194       

ارباحتوزٌعات إٌراد   13,171          -      -                  -                  -                  -                    

 تكالٌف التموٌل (239,537)      (226,596)      (79,861)       (18,529)       (18,552)       (50,647)          

 ةاألجنبٌالعمالت صرف  التغٌر بسعر مكاسب  248,648        245,017        85,466         217,298        165,417        89,153           

 حصة نتائج الزمٌلة  71,251         801,454       (1,119,940)   (1,040,380)    316,967        474,894         

 خسائر غٌر محققة من استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -   (260,158)         -                  -                  -                  -                  

       6,600,594     6,189,232     5,613,861     5,275,219     5,536,141     4,739,540  

لربح قبل المساهمة فً مؤسسة الكوٌت للتقدم العلمً وضرٌبة دعم العمالة  

 الوطنٌة  والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 المساهمة فً مؤسسة الكوٌت للتقدم العلمً  (42,656)       (41,811)       (58,676)       (44,830)       (58,723)       (61,257)          

 ضرٌبة دعم العمالة الوطنٌةوضرٌبة دعم العمالة الوطنٌة (140,754)      (117,340)      (135,159)      (143,244)      (158,348)      (169,417)        

 الزكاة  (54,159)       (38,922)       (65,263)       (57,298)       (60,170)       (63,018)          

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (116,000)      (70,000)       (70,000)       (70,000)       (73,600)       (87,500)          

 الربح السنوي  4,385,971     5,268,068     4,946,121     5,298,489     5,838,391     6,219,402       

 قائمة الدخل



 

 

 

 عدالة سعر العرض اإللزامً



© 2017 Protiviti Member Firm Kuwait. All rights reserved.  
22 

 النظر فً عدالة سعر العرض اإللزامً 

 فلس للسهم، تم االلتزام بالمعٌارٌن األساسٌٌن الذٌن وضعتهما هٌئة اسواق المال وهما كما ٌل766ًعند النظر فً عدالة سعر العرض اإللزامً المقدم من قبل شركة بوبٌان وهو: 

 2018أبرٌل  4فلس للسهم ، وقامت بها شركة بوبٌان فً 766أن ال ٌنخفض سعر العرض اإللزامً عن سعر آخر عملٌة شراء، وذلك تم حٌث أن آخرعملٌة شراء كانت بقٌمة ،

 .كما وضح سابقا  

 فلس للسهم الواحد 606كان  2018و آخر ٌناٌر  2017أشهر ، وذلك تم إستٌفاإه حٌث أن معدل سعر التداول بٌن أغسطس  6أن ال ٌنخفض سعر العرض عن متوسط تداول آخر  .

ٌظهر البٌان . 2018ٌناٌر  31لم ٌسجل تداول على سهم شركة الكوت بعد . . فلس للسهم الواحد 580فلس للسهم الواحد و أدنى سعر  680وقد سجل أعلى سعر خالل هذه المدة 

 .التالً حركة وسعر تداول أسهم الكوت آلخر ستة أشهر من التداول
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 (دٌنار كوٌتً)متوسط السعر  حجم التداول

 2018إلى آخر ٌناٌر  2017حركة تداول وسعر سهم شركة الكوت بن بداٌة أغسطس 

 المتوسط األدنى األعلى 2018ٌناٌر  31و 2017أغسطس  1حركة سهم شركة الكوت للمشارٌع الصناعٌة بٌن 

 0.606 0.58 0.68 (كوٌتً دٌنار)سعر السهم 

  21,292    2 100,000 األسهم المتداولى عدد
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   تابع - اإللزامًالنظر فً عدالة سعر العرض 

العرض اإللزامًن فعدم حصول تداول نشط دعانا إلى القٌام بتقٌٌم إسترشادي غٌر ملزم لشركة بوبٌان وذلك للنظر فً عدالة السعر المعروض من قبل شركة بوبٌا ً. 

 المالٌة وغٌرها من المعلومات المعلومات لم نقم بتدقٌق أو التحقق بشكل مستقل من . 2017دٌسمبر  31اعتمدنا على بٌانات مالٌة مدققة للسنة المنتهٌة فً ، االسترشادي إجراء التقٌٌم عند

ا من نطاق عملنا  .المستخدمة فً التقٌٌم ، حٌث لم ٌكن ذلك جزء 

 ما قبل الضرائب وتكالٌف التموٌل  الربحٌة \ قٌمة الملكٌةوقد تم تقٌٌم شركة الكوت باستخدام مضاعف متوسط(EV/EBIT)   ًلمضاعفات الشركات المماثلة فً دول مجلس التعاون الخلٌج

 .وقد تم استخدام هذا المضاعف بعد األخذ بعٌن االعتبار طبٌعة نشاط الشركة وحاجتها للمصارٌف الرأسمالٌة بشكل سنوي ومتواصل .العاملة فً قطاع الكٌماوٌات

ًتم تحدٌد الشركات المقارنة التالٌة تبعا  لما ٌل: 

 ًات لٌشركة عامة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً قطاعً الكٌماوٌات والبتروكٌماوٌات ، قمنا بترشٌح قائمتنا الستبعاد تلك الشركات ذات العم 22استنادا  إلى تجمٌع أولً لحوال

 .المتنوعة التً ال عالقة لها بخدمات الكوت

 • ملٌون  50 -ك .ملٌون د 5٪ من إجمالً عائدات الكوت ، أي الشركات ذات اإلٌرادات فً نطاق 200 -٪ 25أوال  ، تم ترشٌحنا للشركات التً لدٌها إجمالً إٌرادات تتراوح بٌن

 .دٌنار كوٌتً

 ،  ذات المضاعفات المتطرفة فً المقام األول بسبب المواقف المواتٌة لهذه الشركاتتم استثناء الشركات ثانٌا. 

لمتاحة ت اماولمعلص انقب بسبرى خت أکارفي شظر لنم ایتم لرا  ، خیأ(ما قبل الضرائب وتكالٌف التموٌل الربحٌة \ قٌمة الملكٌةمضاعف متوسط ئیسي رل بشک EV / EBIT  )

 .ملتقییایخ رلتا

 

 

 

 

 

 EV/EBIT .ك.إٌرادات د بلد العملٌات المتماثلة

 6.3x 47,640,000 المملكة العربٌة السعودٌة (SASE: 1210)شركة الصناعات الكٌماوٌة األساسٌة 

 9.9x 39,508,331 العربٌة السعودٌةالمملكة  (SASE: 2260)شركة الصحراء للبتروكٌماوٌات 

 19.2x 7,080,000 سلطنة عمان (MSM: MGMC)شركة مسقط للغازات ش م ع ع 

 11.8x معدل

 لمقارناتمضاعفات املخص 
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 التقٌٌم االسترشادي - شركة الكوت للمشارٌع الصناعٌة 

 الدٌنار الكوٌتً -تقٌٌم 
ما قبل  الربحٌة \ قٌمة الملكٌةمتوسط   

 EV/EBITالضرائب وتكالٌف التموٌل 

 المقارنةالشركات  مضاعف
11.8                                        

                             

 %15 خصم السٌولة

 المقارنة بعد الخصمالشركات مضاعف   
10.0                                        

                             

 7,446,477 ألرباح ما قبل الضرائب وتكالٌف التموٌلا

 74,688,164 القٌمة االسترشادٌة 

 النقد والنقد المعادل: إضافة
2,608,676                               

             

 الخدمةنهاٌة مخصصات : خصم
(1,948,118)                            

               

  1,569,347  استثمارات متاحة للبٌع: ضافةإ

  76,918,069                       قٌمة الملكٌة االسترشادٌة

  100,900,800                     مجموع األسهم المعلقة

 762 السهم االسترشادٌة بالفلساقٌمة 

 تابع -النظر فً عدالة سعر العرض اإللزامً 

 وقد تم  . ، وتعتبر نسبة الخصم هذه متوسطة% 15لقد تم احتساب خصم السٌولة بقٌمة

ٌمكن أن تتراوح قٌمة . احتساب نسبة الخصم هذه بسبب عدم تداول السهم على بورصة الكوٌت

 %.  30و% 15الخصم بٌن 

 ، تم تعدٌل قٌمة األرباح ما قبل الضرائب و تكالٌف التموٌل  بسبب وجود بند تلفٌات غٌر مكرر

 1.3بحوالً قبل الضرائب و تكالٌف التموٌل وال ٌتوقع تكرره، مما ادى إلى إرتفاع األرباح ما 

 .  ملٌون دٌنار كوٌتً

 الكوت، وذلك شركة سعر عادل للعرض اإللزامً لسهم هو فلس للسهم  766نرى أن سعر

 :إستنتدا على ما ٌلً

سعر العرض لٌس أقل من سعر آخر عملٌة إستحواذ 

 سعر العرض أعلى من معدل سعر التداول  خالل آخر ستة أشهر بٌن أول أغسطس

 .فلس للسهم الواحد 606،  والبالغ آنذك 2018و آخر ٌناٌر  2017

ًقٌمة السهم االسترشادٌة كما تم احتسابها أقل من سعر العرض االلزام 

 

 

 

 

 ملخص التقٌٌم االسترشادي



 

 

 

 الحصة من السوق بعد الحٌازة
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 حصة شركة بوبٌان من سوق الكٌماوٌات فً الكوٌت بعد االستحواذ

 لقد تم احتساب حصة شركة بوبٌان بعد االستحواذ من حجم سوق سوق الكٌماوٌات باستثناء

 .سوق صناعات البتروكٌماوٌات المركبة والوسٌطة

 ال ٌوجد أي تقارب بٌن أي من منتجات شركة بوبٌان ومنتجات شركة الكوت، حٌث أن أغلب

وبالتالٌة لن ٌتغٌر وضع المنافسة فً . إنتاج شركة الكوت هو صناعات كٌمٌائٌة غٌر بترولٌة،

 .حال استحواذ شركة بوبٌان على شركة الكوت

 من إنتاجها وبالتالً، فإن مقارنة إنتاجها بسوق الصناعات % 50تصدر شركة الكوت أكثر من

 %  0.1الكٌماوٌة فً دول مجلس التعاون ٌظهر أن حصنها فً السوق الخلٌجً  أقل من 

 لدى شركة بوبٌان نفس الحصة الحالٌة لشركة الكوت من السوق الكوٌتً والخلٌجً فً سٌكون

 .الكٌماوٌاتقطاع 

 

 الكوٌت فً الكٌماوٌة الصناعات قطاع من بوبٌان شركة و الكوت شركة حصة

 

 القٌم التفاصٌل

 884,544,000 (بالدوالر األمٌركً)حجم سوق الصناعات الكٌماوٌة فً الكوٌت 

 268,043,636 (بالدٌنار الكوٌتً)حجم سوق الصناعات الكٌماوٌة فً الكوٌت 

 21,872,638 (بالدٌنار الكوٌتً)اٌرادات شركة الكوت  

نسبة من مجموع مبٌعات )شركة الكوت داخل الكوٌت  مبٌعات

 (الكوت
48% 

 10,564,484 المبٌعات داخل الكوٌتشركة الكوت من إٌرادات 

    

 %3.94 الكوٌتً  فً السوق اٌرادات شركة الكوت نسبة حصة 

 %0.00 حصة شركة بوبٌان من سوق الكٌماوٌات

 االستحواذ بعد الكوٌت فً الكٌماوٌة الصناعات قطاع من بوبٌان شركة حصة

 

 القٌم التفاصٌل

 %3.9 نسبة اٌرادات شركة الكوت من السوق الكوٌتً  

 %0.0 حصة شركة بوبٌان من سوق الكٌماوٌات

حصة شركة بوبٌان من سوق الكٌماوٌات فً الكوٌت بعد 

 االستحواذ
3.9% 



 

 

 

 جورج توماس 
 

 مدٌر إداري

 

:  ب.ص –شارع خالد بن الولٌد  -  الطابق الرابع -  الشهٌدبرج 

 الكوٌت، 13018: ، الصفاة1773

 

  22957705 965+: هاتف

 George.Thomas@protivitiglobal.me: اإللكترونيالبريد 

 

: 

 

 

 

 االتصالتفاصٌل 

 المواد إن ."(بروتٌفتً)" (األوسط الشرق) فٌرم ممبر بروتٌفتً لشركة مملوكة سرٌة معلومات على المستند هذا ٌحتوي"

 بروتٌفتً قدرات لتقٌٌم وحصرا فقط استخدامها وٌنبغً عامة، لٌست المستند هذا فً المتضمنة والمفاهٌم واألفكار والمعلومات

 هذا محتوٌات إن .السارٌة للقوانٌن بالمخالفة أو مناسبة غٌر طرٌقة بؤي تستخدم أال وٌنبغً العمالء، إلى المساعدة تقدٌم على

 تنوي قد خدمات أٌة وتخضع .خارجٌة أطراف أٌة على توزٌعها ٌجوز وال إلٌها الموجهة الجهة الستخدام فقط هً المستند

 ."والعمٌل بروتٌفتً من كال من موقع منفصل كتابً اتفاق لشروط تقدٌمها بروتٌفتً

 السرٌة واإلفصاح

mailto:George.Thomas@protivitiglobal.me

