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 )»مقدم العرض«أو » بوبیان ب«(شركة بوبیان للبتروكیماویت ش.م.ك ختیاري من ستحواذ اإلمستند عرض اإل
التي ال تملكھا بوبیان ب ») الشركة محل العرض«أو » نفائس(«ش.م.ك  نفائس القابضة على جمیع أسھم شركة

بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم  2010لسنة  7وفقاً ألحكام الالئحة التنفیذیة للقانون رقم ») العرض(«حالیاً 
 نشاط األوراق المالیة وتعدیالتھ.

 
 
 
 
 
 
 

     ھذا العرض أو اإلجراءات الواجب إتخاذھا فإننا دفي حال وجود إستفسارات حول بنو
            نوصیكم بالرجوع إلى شخص مرخص لھ من قبل ھیئة أسواق المال في دولة الكویت 

 
 
 



 
 

 المــحتـــویـــــــات
 

....................................................................................................................المقدمة ........... 3  .1 

 2. معلومات عن مقدم العرض ....................................................................................................... 3

................................معلومات عن الشركة محل العرض ............................................................ 5   .3 

.........................األسھم محل العرض وأیة حقوق أو قیود مرتبطة بھا ............................................... 7  .4 

.........................العرض ............................................................................................... سعر 7  .5 

...............................كیفیة تمویل العرض ................................................................................ 7  .6 

8 ................................................................................................... سئالخطط المستقبلیة لشركة نفا    .7 

..............................إجراءات قبول العرض ............................................................................. 8  .8 

9 ...................................................  9. الشروط أو القیود التي یخضع لھا العـرض واإلجراءات المرتبطة بھا 

 10. ................................................................................................ستحواذ الجدول الزمني لعملیة اإل 9

 11. ................................................................................................ملكیة بوبیان ب في نفائس ........ 10

...............وحجم أي أسھم سیطرة ألطراف ذات عالقة ...............................................حصص الملكیة  10  .12 

.....................عدم تضمن العرض للمقایضة بأوراق مالیة .............................................................. 10  .13 

............................................................................................................عدم وجود إتفاق مسبق  10  . 41  

01 ............................طالع ...........................................................................المستندات المتاحة لإل   .15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 
 

 المقدمــــة .1
 

 7تتقدم شركة بوبیان للبتروكیماویات، وذلك بعد أن حصلت على موافقة ھیئة أسواق المال ووفقا ألحكام الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 
ركة شختیاري على كامل أسھم إستحواذ إألوراق المالیة وتعدیالتھ، بعرض بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط ا 2010لسنة 

 لسھم الواحد.ل فلس142 بواقع  »)أسھم العرض(« التي ال تملكھا بوبیان ب حالیاً  -نفائس القابضة 

 »).فترة التجمیع(« 2016أبریل  10وحتى تاریخ  2016مارس  8من تاریخ  یكون ھذا العرض متاحاً وس

نفیذیة ألحكام الالئحة الت علقة بالعرض قد تم إعدادھا وفقاً ونود أن ننوه لمساھمي شركة نفائس بأن ھذا المستند وغیره من المستندات المت
 سالفة الذكر.

المرخص لھا والخاضعة لھیئة أسواق ») االستحواذمدیر عملیة «أو » اإلستثمارات(«  وقـد تم تعیین شركة اإلستثمارات الوطنیة ش.م.ك
المال في دولة الكویت كمدیر عملیة االستحواذ لصالح بوبیان ب فیما یتعلق بالعرض. وال تتحمل شركة اإلستثمارات الوطنیة أیة مسؤولیة 

 تجاه أي طرف آخر خالف بوبیان ب.

ستنادا إلى المعلومات المتاحة للجمھور، وال تتحمل بوبیان ب وأعضاء إتم إعداد البیانات المتعلقة بنفائس في مستند العرض ھذا قد و
 ا مستند العرض والمتعلقة بنفائس.ھمجلس إدارتھا ومستشاریھا أیة مسؤولیة عن مدى دقة المعلومات التي یتضمن

 ویخضع العرض ألحكام القانون الكویتي وتختص المحاكم الكویتیة بالنظر في أي نزاع قد ینشأ عنھ.

 السیاق غیر ذلك. يمل المصطلحات المعرفة في مستند العرض ھذا، أینما ذكرت، المعاني المبینة قرین كل منھا ما لم یقتضتح
 

2.  معلومات عن مقدم العرض 
 

 نبذة عن شركة بوبیان للبتروكیماویات: .أ
. إن بوبیان ب ھي شركة مدرجـة بسـوق الكویـت 1995فبرایـر  12الكویـت فـي دولة ھـي شـركة مسـاھمة عامـة تأسسـت في  ببوبیان 

 2383، ص ب ، الشـرقخالد بن الولید، شـارع 35لألوراق المالیـة. إن عنـوان مكتـب الشـركة المسـجل ھـو بـرج كیبكـو، الطابـق رقـم 
 الكویـت. - 13024الصفـاة 

 

بتأسیس واإلستحواذ على الشركات والمصانع وتمتلك الشركة حالیاً محفظة متنوعة من تتلخص إستراتجیة بوبیان ب في المساھمة 
 اإلستثمارات التي تتلخص فیما یلي :

 

 :)الرئیسیة (اإلستثمارات شركة إیكویت للبتروكیماویات والشركة الكویتیة لألولفینات •
 

شـركة إیكویـت للبتروكیماویـات كل من رأسمال  فـي %9بنسبة ر ـركة حتـى تاریخـھ فـي اإلسـتثماتتمثـل اإلسـتثمارات الرئیسـیة للش
ھمـا  TKOC). إن شـركتي إیكویـت و TKOC( )والشـركة الكویتیـة لألولفینـات ش.م.ك. (مقفلـة») إیكویـت(«ش.م.ك. (مقفلـة) 

 شـركتان مسـاھمتان كویتیتـان مقفلتـان تـم تأسیسـھما فـي دولـة الكویـت مـن أجـل بنـاء وتشـغیل مصانـع للبتروكیماویـات فـي منطقـة
 .الشـعیبة الصناعیـة

  :ھي كما یلي TKOCو إن نسب الملكیة في رأسمال إیكویت  

 
 

 نسبة الملكیة  المساھم 
  42.5% البترولیة ش.م.كشركة صناعة الكیماویات 

 42.5% شركة داو كیمیكال

                    9     % شركة بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.ع

                         6% شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع
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 وفیما یلي ملخص ألھم اإلستثمارات المباشرة لشركة بوبیان ب:
 

 : عات البالستیكیة ش.م.ك.مبوبیان للصناشركة  •
 

تعتبر شركة بوبیان للصناعات البالستیكیة والمتمثلة في المصنع الكائن في منطقة الشعیبة الصناعیة أول شركة تابعة مملوكة بالكامل 
منتجات تعبئة  ، إضافة إلىالبتروكیماویةلة لتعبئة المواد مصنع بإنتاج أكیاس بالستیكیة ذات األحمال الثقیالیقوم و. بلشركة بوبیان 

 بالستیكیة مختلفة.
 

 شركة الكوت للمشاریع الصناعیة ش.م.ك.م : •
 

في سوق الكویت لألوراق  وھي شركة مدرجةالكوت للمشاریع الصناعیة  من رأسمال شركة %24.75حصة تبلغ  ببوبیان  تتملك
  .الصودا الكاویة وحمض الھیدروكلوریكالمنتجة لمواد الكلور وي الكویت المالیة.  وتعتبر الكوت الشركة الوحیدة ف

 

 المملكة العربیة السعودیة: –شركة صناعة العزل العربیة المحدودة (عوازل)  •
 

بإفتتاح مصنع األكسدة مع خط إنتاج  1981. و قد تم تأسیس شركة عوازل عام في عوازل %20.78 حصة قدرھا ببوبیان تمتلك 
ھذا  مین (األسفلت) في الشرق األوسط.ویصبح أحد أكبر وأشمل المصانع المتخصصة بمواد العزل المعتمدة على البیتواألغشیة لینمو 

 وقد بدأت الشركة بتنویع مصادر دخلھا عن طریق اإلستثمار في خطوط إلنتاج مواد البناء. 
 

 السعودیة:المملكة العربیة  –شركة البرج للمختبرات الطبیة ذ.م.م. (مختبرات البرج)  •
 

ملیون دینار  5.7من رأسمال شركة البرج للمختبرات الطبیة حیث بلغت قیمة الصفقة  %20على نسبة  بإستحوذت بوبیان  2012 خالل
شركة متخصصة في إدارة وتشغیل المختبرات الطبیة والتي توفر خدمات واسعة في مجال  ،مقرھا جدةو ،تعتبر البرجوكویتي. 

 معظم دول مجلس التعاون الخلیجي. الفحوصات التشخیصیة والتي تقدمھا من خالل عدد كبیر من األفرع في 
 

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

سلطنة عمان، والتي تمتلك بدورھا مصنع إلنتاج  –رأسمال شركة منى نور للصناعة والتجارة في مسقط من  %100 ببوبیان  تمتلك
ذات اإلستخدامات المتعددة في مجاالت الزراعة والصرف الصحي والتمدیدات  (PE)) والبولي إیثیلین PVCأنابیب البي في سي (

لة لمنتجات المصنع. الكھربائیة ، باإلضافة إلى حیازة الشركة على وكاالت تجار  یة لمنتجات مكمِّ
 

 مان:عُ سلطنة  – (MNPI)شركة منى نور للصناعات البالستیكیة ش.م.م. 
 

بتأسیس شركة منى نور للصناعات البالستیكیة والتي تم من خاللھا اإلنتھاء من إنشاء مصنع جدید إلنتاج أنابیب البولي ب قامت بوبیان 
 .رى مكملة في منطقة صحار الصناعیةالمتعرج باإلضافة الى منتجات أخ) ذات الجدار PE) و (PPبروبلین (

 

 :مانسلطنة عُ  – شركة منى نور ش.م.م، صاللھ •
 

 مصنعھال تمثل شركة منى نور صاللھ أحدث توسعة لمجموعة شركات منى نور إلنتاج األنابیب البالستیكیة حیث بدأ التشغیل التجاري
 .2015في ینایر

 

 الوطنیة (بناغاز):شركة غاز البحرین  •
 

ن دوالر ملیو 30شركة غاز البحرین الوطنیة (بناغاز) بقیمة رأسمال من  %12,5على حصة تبلغ  2011في عام  بإستحوذت بوبیان 
 .احب لعملیات إستخراج النفطتقوم شركة بناغاز بفصل ومن ثم بیع الغاز المص، حیث ملیون دینار) 8,3(حوالي 

 

مفصح في موقع سوق الكویت لألوراق المالیة كما في  ھو كما في شركة بوبیان للبتروكیماویاتملكیة كبار المساھمیـن   .ب
31/12/2015 : 

 

 نسبة الملكیة عدد األسھم نوع اإلفصاح  المساھم
 % 6.06 32,410,259 غیر مباشر  المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة  .1

 5.454 % 29,167,461 مباشر  والمقاوالتالغانم للتجارة العامة ي شركة أوالد عل .2

     % 5.517      29,506,172 غیر مباشر شركة أبناء مبارك الدبوس للتجارة العامة والمقاوالت  .3
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 أعضاء مجلس إدارة بوبیان ب:  .ت
 

 المنصــــــب                           اإلســـــم
 رئیس مجلس اإلدارة  السید/ دبوس مبارك الدبوس

 نائب رئیس مجلس إلدارة السید/ خالد علي الغانم      

 عضو  السید / سعود عبدالعزیز البابطین

 عضو السید/ خالد عبدالعزیز المریخي

 ممثال شركة أبناء مبارك الدبوس للتجارة العامة  والمقاوالت  –عضو  السید/ خالد محمد األمیر    
 

 إدارة بوبیان ب : .ث
 

 المنصــــــب اإلســـــم
 المدیر العام السید / محمد عبدالعزیز البحر  

 المدیر المالي  السید / نواف  أرحمة سالم أرحمة 
 

 معلومات عن الشركة محل العرض .3
 

 نبذة عن نفائس: .أ
سوق الكویت  وتم إدراج أسھم الشركة في 1984أكتوبر  31كشركة مساھمة كویتیة مقفلة في . تأسست شركة نفائس القابضة ش.م.ك

 .1984نوفمبر 3المؤرخ  38721.  رقم السجل التجاري للشركة 2005مایو  3لألوراق المالیة في 
 

 ھي القیام بما یلي: نفائساألغراض التي تأسست من أجلھا 
 

تملك أسھم شركات مساھمة كویتیة أو أجنبیة وكذلك تملك أسھم أو حصص في شركات ذات مسئولیة محدودة كویتیة أو أجنبیة   .1
 وإدارتھا وإقراضھا وكفالتھا لدى الغیر. بنوعیھاأو اإلشتراك في تأسیس ھذه الشركات 

 

لة ینبغي أال تقل نسبة مشاركتھا في رأس مال الشركة إقراض الشركات التي تملك فیھا أسھماً وكفالتھا لدى الغیر وفي ھذه الحا .2
 .%20المقترضة عن 

 

تملك حقوق الملكیة الصناعیة من براءات إختراع أو عالمات تجاریة صناعیة أو رسوم صناعیة أو أي حقوق أخرى تتعلق بذلك  .3
 وتأجیرھا لشركات أخرى إلستغاللھا سواء داخل الكویت أو خارجھا.

 

 عقارات الالزمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون.تملك المنقوالت وال .4
 

 ستثمارھا في محافظ مالیة تدار من قبل شركات وجھات متخصصة.إفوائض المالیة المتوفرة عن طریق ستغالل الإ .5

تعاونھا على تحقیق أغراضھا في  ویجوز أن تكون لھا أو تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماالً شبیھة بأعمالھا أو التي قد
 الكویت أو في الخارج ، ولھا أن تنشئ أو تشتري ھذه الھیئات أو تلحقھا بھا.

 
 وتدیر نفائس المدارس التالیة في دولة الكویت:

 مدرسة التكامل العالمیة -
 مدرسة الخلیج اإلنجلیزیة -
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المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة المملوكة بصورة مباشرة وغیر  ،فیما یلي قائمة بالشركات التابعة والشركات المستثمر بھا
 مباشرة لنفائس:

 النشاط الرئیسي نسبــة الملكیــة بلد التأسیس إســـــم الشركــــة
%99 الكویت شركة التفوق للخدمات التعلیمیة ذ.م.م  أنشطة المدارس 

%99 الكویت شركة األندلس للخدمات التعلیمیة ذ.م.م المدارس أنشطة   

ة ذ.م.میشركة الرواد للخدمات التعلیم %99 مصر   أنشطة المدارس 

%99 الكویت شركة المزون العقاریة ذ.م.م  أنشطة عقاریة 

%99 الكویت شركة تمدرس العقاریة ذ.م.م  أنشطة عقاریة 

%75 السعودیة مدرسة حدیقة األطفال  أنشطة المدارس 

التعلیمیة ش.م.ك.مشركة التفوق العالمیة للخدمات  %99 الكویت   أنشطة المدارس 

%99 السعودیة شركة المعالي للخدمات التعلیمیة ذ.م.م  أنشطة المدارس 

%99 مصر شركة الرؤیة الجدیدة للخدمات التعلیمیة  أنشطة المدارس  

 أنشطة اإلستثمار      %32.26 الكویت المجموعة التعلیمیة القابضة ش.م.ك (مقفلة)

 أنشطة اإلستثمار      %36.73 الكویت موارد المتحدة لإلستثمار ش.م.ك (مقفلة)شركة 

 أنشطة الرعایة الصحیة      %44.82 الكویت شركة المواساة للرعایة الصحیة ش.م.ك (مقفلة)
 

 :31/12/2015كما ھو مفصح في موقع سوق الكویت لألوراق المالیة كما في  ملكیة كبار المساھمین في شركة نفائس .ب
  

 نسبة الملكیة   عدد األسھم    نوع الملكیة المســـاھـــــم
شركة مجموعة األوراق الخامسة للتجارة العامة 

 26.874 % 113,219,224 غیر مباشر والمقاوالت

 16.91 % 71,230,708 غیر مباشر شركة بوبیان للبتروكیماویات

 10.480 % 44,151,874 غیر مباشر خرینآو شركة مجموعة الیمامة القابضة

 7.320 % 30,838,904 مباشر وغیر مباشر العزیز الوزانصالح محمد عبد

 7.120% 29,996,311 مباشر وغیر مباشر العزیز الوزانسعد عبد

 7.120 % 29,996,311 مباشر وغیر مباشر عدنان محمد عبدالعزیز الوزان

 6.110 % 25,741,216 غیر مباشر شركة برھان القابضة

 5.540 % 23,339,826 غیر مباشر شركة مشارف العالمیة العقاریة
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 أعضاء مجلس إدارة نفائس:جـ .   
  

 المنصــــــب اإلســـــم
 رئیس مجلس اإلدارة الشیخ/ فیصل فھد یوسف الصباح

 نائب الرئیس عدنان محمد الوزان قتیبة

 عضو علي یوسف حسین العوضي

 عضو عبدالعزیز زید عبدالعزیز السبیعي

 عضو عارف یاسین أحمد الیاسین
 

 إدارة نفائــس:د.   
 

 المنصــــــب اإلســـــم
 الرئیس التنفیذي  قتیبة عدنان محمد الوزان

 

 مرتبطة بھااألسھم محل العرض وأیة حقوق أو قیود  .4
 

وستون خمسة و(ثالثمائة وخمسون ملیون  350,065,802أسھم العرض المتاحة والبالغة كافة ستحواذ على إلى اإل تتجھ نیة بوبیان ب
 وثمانمائة وإثنان) سھماً.ألف 

 

 . 2016ینایر  24ق المالیة كما في تاریخ وراكما ھو معلن على موقع سوق الكویت لأل مرتبطة باألسھم محل العرضالقیود ال
 

 نسبة الرھن    نسبة الملكیة المســـاھـــــم
 % 10.130 10.480 % خرینآشركة مجموعة الیمامة القابضة و

 % 6.570 7.320 % صالح محمد عبدالعزیز الوزان

 % 6.570 7.120% سعد عبدالعزیز الوزان

 7.120 % 7.120 % عدنان محمد عبدالعزیز الوزان

 6.110 % 6.110 % شركة برھان القابضة

 5.540 % 5.540 % شركة مشارف العالمیة العقاریة
 

 

 سعر العرض .5
 

 نقداً. )»سعر العرض«( فلس كویتي 142لكل سھم من أسھم العرض ھو مبلغ وقدره  بوبیان بإن السعر المعروض من قبل 

ملیون وسبعمائة وتسعة أالف وأربعون تسعة فقط د.ك ( 49,709,344 مبلغ وقدرهالذي ستدفعھ بوبیان ب كما یبلغ إجمالي المقابل 
 دینار كویتي).وثالثمائة وأربعة وأربعون 

 

 ال یتضمن سعر العرض أیة عموالت أو ضرائب أو رسوم حكومیة أو رسوم تحویل أو أیة رسوم أخرى.
 

 كیفیة تمویل العرض .6
 

 تقد أكد، ووالتسھیالت الغیر مستغلة من عدد من البنوك المحلیة من خالل أرصدتھا الذاتیةستقوم بوبیان ب بدفع سعر العرض نقداً 
 : أعاله في حسابات شركة بوبیان بالبند الخامس  ما یفوق المبلغ المذكور فيوفر تالتالیة البنوك 

 البنك األھلي الكویتي •
 بنك بوبیان •
 البنك الصناعي •
 البنك األھلي المتحد  •
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 المستقبلیة لشركة نفائسالخطط  .7
 

م یتعظ ، إضافة إلىستمرار في المنافسة والنمومن اإلنجازات واإلتسعى بوبیان ب لتوفیر المزید من الدعم لنفائس لتحقق المزید 
 العوائد لكل من مساھمي نفائس وبوبیان ب.

 

 إجراءات قبول العرض .8
 

 قبول العرض:المستندات المطلوبة من مساھمي نفائس الراغبین في  .أ
 

 ألفــــرادا
 ن في دولة الكویت) وصورة عنھا.یالبطاقة المدنیة (أو جواز السفر لألشخاص غیر المقیم .1

 شھادة من الشركة الكویتیة للمقاصة برصید األسھم المملوكة في نفائس. .2
 

 تعبئة وتوقیع نموذج قبول العرض. .3
 

 الشــــركــــات
 التأسیس، النظام األساسي، الترخیص التجاري)صورة من مستندات التأسیس (عقد  .1

مستند (حدیث) یثبت المخول بالتوقیع، وبالنسبة للشركات الكویتیة تقدیم صورة من الشھادة الصادرة من وزارة التجارة  .2
 والصناعة بالمخول بالتوقیع

 صورة من اعتماد التوقیع .3

 بالتوقیع إذا كان غیر مقیم في دولة الكویت) وصورة عنھاالبطاقة المدنیة للمخول بالتوقیع (أو جواز السفر للمخول  .4

 كتاب قبول العرض من المخول بالتوقیع .5

 شھادة من الشركة الكویتیة للمقاصة برصید األسھم المملوكة في نفائس  .6

 تعبئة وتوقیع نموذج قبول العرض .7
 

 إجراءات أخرى: .ب
 

 التوكیل األصلي وصورة عنھ.في حال توقیع نموذج قبول العرض بموجب وكالة، یرجى عرض  •
 

یجب على مقدم نموذج قبول العرض مراجعة الشركة االستثماریة  ستثماریة،إستثماریة لدى شركة إفي حال وجود األسھم في محفظة  •
أسماء ضیح ستثماریة توستثماریة. وعلى الشركة اإلذج قبول العرض عبر ھذه الشركة اإلالمحتفظ لدیھا باألسھم حیث یتم تقدیم نمو

 شتراك وذلك بموجب كتاب صادر عنھا.ن الراغبین في اإلیالمساھم
 

 كیفیة تعبئة نموذج قبول العرض:جـ.  
 

ي البنـد بالمسـتندات المبینـة أعاله ف ع نمـوذج العـرض وتسـلیمھ مرفقـاً سـتكمال إجـراءات قبـول العـرض، علـى المسـاھم تعبئـة وتوقیـإل
 12:30یتجـاوز السـاعة  فـي موعـد الأدناه  مقر شركة اإلستثمارات الوطنیة في عنوانھا المذكور) و (ب) مـن البنـد الثامـن فـي (أ

 ظھـراً (توقیـت الكویـت) فـي آخـر یوم من فتـرة التجمیع.
 

 العنـــــوان الشركـــــة
 17الدور  -مبنى الخلیجیة  -شارع المتنبي  -الشرق  شركة اإلستثمارات الوطنیة

 
نفائس  )www.nafais.com.kw(  و بوبیان ب، (www.boubyan.com) كما یمكنكم تحمیل النموذج من المواقع اإللكترونیة لكل من

 فترة التجمیع.عتباراً من تاریخ نشر مستند العرض وحتى نھایة إوذلك 

 +.965 22266666تصال بشركة اإلستثمارات الوطنیة على بخصوص كیفیة قبول العرض، یرجى اإلفي حال وجود أیة استفسارات 
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 الشــروط أو القیــود التي یخضع لھــا العـرض واإلجراءات المرتبطة بھا .9
 

 قیود، وأن تكون قابلة للتداول في سوق الكویت لألوراق المالیة.یتعین أن تكون األسھم محل العرض خالیة من أیة نزاعات أو 

 وعلى مساھمي الشركة محل العرض الراغبین في قبول العرض، الموافقة على اآلتي:
 

 

 نتھاء فترة التجمیع وموافقة ھیئة أسواق المال على تنفیذ نقل الملكیة.إألسھم بعد أن یتم سداد قیمة ا .أ

ي حال وجود أي رھن على األسھم، یترتب على المساھم تعبئة الجزء الخاص باألسھم المرھونة في اإلقرار بملكیة األسھم، وف .ب
 نموذج قبول العرض.

 الموافقة على عدم التصرف باألسھم وعدم ترتیب أیة حقوق علیھا طوال فترة التجمیع. .ت
 

 سھم من نفائس كحد أدنى. 143,630,513ھذا العرض مشروط بقبول مساھمین یملكون ما ال یقل عن  .ث

بعد تاریخ تسلیم مستند  لرأسمال الشركة )زیادة/خفض(و أ )نقدیة/منحة(قرت الجمعیة العمومیة لنفائس توزیعات في حال أ .ج
 .لیعكس التغییر في قیمة السھمسیتم تعدیل سعر العرض نھ ھایة فترة التجمیع فأولغایة ن المقدم من بوبیان ب العرض

 

 الزمني لعملیة االستحواذالجدول  .10
 

 التاریـــــخ المقتـــــرح                اإلجـــــراء رقمال

المال والجدول الزمني تقدیم مستند العرض إلى ھیئة أسواق  .1
  ستكمال جمیع المتطلباتإالمقترح، و

 أیام عمل من تاریخ استكمال المتطلبات 10خالل  موافقة ھیئة أسواق المال على مستند العرض .2

3. 
اإلفصاح عن موافقة الھیئة على مستند العرض في البورصة 
واإلعالن عن ذلك على الموقع اإللكتروني للشركة مقدمة العرض 

 ن على األقلین یومیتیوالشركة محل العرض وفي صحیفت
 في یوم العمل التالي للبند السابق 

  طالع في مقر نفائسوالمستندات المتاحة لإلتند العرض نشر مس .4
 الرئیسي والموقع اإللكتروني لكل من بوبیان ب ونفائس 

د السابق وحتى تاریخ نھایة فترة في نفس یوم البن
 العرض

5. 
یرفع مجلس إدارة نفائس رأیھ وتوصیتھ بشأن العرض لكل من 
الھیئة ومساھمي الشركة، ویرفق بھ رأي المستشار المستقل بشأن 

 العرض 
 ستالم مستند العرضإخالل سبعة أیام عمل من تاریخ 

ن في ین الراغبیستقبال الطلبات من المساھمإبدایة فترة التجمیع و .6
 الثامن من تاریخ نشر مستند العرضفي یوم العمل  بیع أسھمھم 

 الیوم الثالثین من تاریخ اإلعالن عن بدایة فترة التجمیع نھایة فترة التجمیع .7

لیة عن النسبة المحققة لعملیة ألوراق المالاإلفصاح لسوق الكویت  .8
 في یوم العمل التالي لنھایة فترة التجمیع ستحواذ اإل

9. 
من عدم وجود أیة قیود على أسھم  مخاطبة وكالة المقاصة للتأكد

 في یوم العمل التالي للبند السابق ن بالمشاركة ین الراغبیالمساھم

10. 
ن في المشاركة والنسبة المحققة ین الراغبیإرسال سجل المساھم

 خالل خمسة أیام عمل من تاریخ البند السابق للھیئة 

 خالل خمسة أیام عمل من تاریخ البند السابق العملیةستالم موافقة ھیئة أسواق المال على تنفیذ إ .11

12. 
ستحواذ من خالل محضر بیع أسھم وفقاً آللیة تسویة عملیة اإلتنفیذ 

 خالل عشرة أیام عمل من تاریخ البند السابق ألوراق المالیة لالصفقات المتبعة لدى سوق الكویت 

13. 
وقع یة في المستحواذ بالنسبة الفعلاإلعالن عن تنفیذ عملیة اإل

اإللكتروني لسوق الكویت ألوراق المالیة وشریط التداول باإلضافة 
 إلى النشر على الموقع اإللكتروني للھیئة

 ستحواذ المذكورة في البند السابقفور تنفیذ عملیة اإل

9 
 



 
 

 في نفائسبوبیان ب ملكیة  .11
 

 ) سھماً في نفائسوسبعمائة وثمانیةألف  مائتین وثالثونووسبعون ملیون  حداو( 71,230,708غیر مباشرة عدد  بوبیان ب بطریقةتملك 
 .من إجمالي أسھم نفائس) %16.91(ما یمثل نسبة 

 

 صلةالألطراف ذات املكیة حصص  .21
 

 في نفائس) سھماً ربعة وعشرونأربعمائة وأوألف  وواحدئة امستن وییمال ةسبع(7,601,424 عدد بوبیان ب ب صلةالألطراف ذات اتملك 
 ، كما یلي:من إجمالي أسھم نفائس) %1.8(ما یمثل نسبة 

 

 عدد األسھم       الصفة               إســـم الشـــركـــة
       4,342,324 شركة تابعة لعضو مجلس إدارة  في بوبیان ب  للتجارة العامة والمقاوالتالمتحدة  شركة الدبوس

العامة شركة أبناء مبارك الدبوس للتجارة 
 3,259,100 ضو مجلس إدارة  في بوبیان ب  ع والمقاوالت

 7,601,424  اإلجمالي
 

المذكورة في الجدول أعاله، فإنھ ال یوجد أي مصلحة في حصص ملكیة أو سیطرة في نفائس تعود ألعضاء مجلس فیما عدا الملكیات 
 متحالفة معھا.  وإدارة بوبیان ب أو أي أطراف تابعة لبوبیان ب أ

 

 بأي شكل من األشكال قبل نشر مستند العرض.  وأكما أنھ ال یوجد أي أطراف إلتزمت بقبول العرض بشكل غیر قابل لإللغاء 
 

 عدم تضمن العرض للمقایضة بأوراق مالیة .13
 

 ھذا العرض نقدي ولن یتضمن مقایضة أوراق مالیة.
 

 تفاق مسبقأعدم وجود  .14
 

أو أي بیان ب بوتفاق، ترتیب أو تدبیر بین إ) من الكتاب التاسع من الالئحة التنفیذیة، نؤكد أنھ ال یوجد أي 2-3-3( وفقـاً لمتطلبـات المـادة
 التابعة واألطراف ذات العالقة مع أي من أعضاء مجلس إدارة نفائس أو أي من مساھمیھا لقبول العرض. من الشركات

) من الكتاب التاسع من الالئحة التنفیذیة، بأن بوبیان ب تقدم ھذا العرض باألصالة عن نفسھا أو عن 3-3-3كمـا نؤكـد، وفقـا للمـادة (
تفاق أو تفاھم لنقل ملكیة أسھم العرض الحقاً ألي طرف إإحدى شركاتھا المملوكة لھا بالكامل وبأنھ ال توجد لدیھا أیة نیة أو مقترح أو 

 .التي تتألف من شركة بوبیان ب وشركاتھا التابعة والزمیلةثالث خارج نطاق مجموعة شركات بوبیان ب 
 

 طالعالمستندات المتاحة لإل .15
 

) من الكتاب التاسع من الالئحة التنفیذیة، سوف یتم نشر البیانات المالیة وغیرھا من البیانات الخاصة 11-3-3وفقـاً لمتطلبـات المـادة (
  www.nafais.com.kw و(بوبیان ب)،   www.boubyan.com على المواقع اإللكترونیة لكل من )في الجدول أدناه(ببوبیان ب ونفائس 

 (نفائس).
 

مقابل  -شارع أحمد الجابر  -الحصول على نسخة من المستندات من المقر الرئیسي لنفائس الكائن في شرق  لمساھمي نفائسویمكن 
یجیة، ، مبنى الخل17المیزانین، ومقر شركة اإلستثمارت الوطنیة الكائن في الدور  -مبنى مجموعة األوراق المالیة  -مخفر شرق 

 ثانیة والنصفالوحتى الساعة  صباحاً من الساعة التاسعة  2016أبریل  10م وحتى یو 2016مارس  8م الشرق، مدینة الكویت من یو
 ظھراً.
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 المستندات المتاحة لإلطالع
 عقد التأسیس لبوبیان ب

 عقد التأسیس لنفائس

 لبوبیان بالبیانات المالیة المدققة آلخر ثالث سنوات 

 البیانات المالیة المدققة آلخر ثالث سنوات لنفائس

 بوبیان ب تأكید على وجود أرصدة نقدیة لـ

 نسخة عن رأي مستشار االستثمار المستقل للشركة محل العرض

 لمساھمي الشركة ینشر خالل سبعة أیام عمل من تاریخ نشر المستند نفائستوصیة مجلس إدارة 
 

 التالیة: المواقعنتھاء فترة العرض على إإن مستند العرض ھذا سیكون متوفراً من تاریخ النشر حتى 
    www.kse.com.kw 

www.nafais.com.kw 

 www.boubyan.com 
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