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شركة شعاع كابيتال يب.إس.سي
شركة شعاع كابيتال ش.م.ع – .هي شركة مسامهة عامة أتسست يف دولة االمارات العربية املتحدة برقم
تسجيل ()200219
ال جيوز نشر هذا املستند ("مستند العرض") أو توزيعها ،كليا أو جزئيا ،يف أو من أي بلد أو منطقة من شأنه أن
يؤدي إىل انتهاك أي من القواعد واللوائح املطبقة يف اي من هذه الدول او ألي بلد أو منطقة.

عرض االستحواذ االختياري
من قبل
شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.
("شعاع" أو "مقدم العرض")
لالستحواذ على مجيع أسهم
شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع
("أموال" أو "الشركة حمل العرض")
الغري مملوكة لشعاع ("العرض")
وفقا ألحكام القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط االوراق املالية ("قانون

اسواق املال") والئحته التنفيذية ("الالئحة التنفيذية") وتعديالهتما ،ويشار إليهم جمتمعني ب ("قواعد قانون

اسواق املال").

 16يوليو 2018
إذا كان لديكم أي شك بشأن حمتوايت مستند العرض هذا أو اإلجراء الذي جيب عليكم اختاذه ،فانه من املستحسن
لكم أن تسعوا فورا للحصول على االستشارة املالية والقانونية اخلاصة بكم
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مالحظات هامة
يعد مستند العرض هذا مهما ويتطلب اهتمامكم الفوري .إذا كان لديكم أي شك فيما يتعلق مبحتوايت مستند
العرض هذا أو اإلجراء الذي يتوجب عليكم اختاذه ،فانه من املستحسن احلصول على االستشارة املالية والقانونية
اخلاصة بكم فورا .ال ينبغي ألي شخص أن يفسر أو يعتد مبحتوايت مستند العرض هذا كاستشارة قانونية أو مالية
أو ضريبية.
يصدر مستند العرض وتتم املوافقة عليه من قبل هيئة اسواق املال رمسيا ابللغة العربية .وال يتم االعتماد على الرتمجة
اإلجنليزية غري الرمسية ملستند العرض ،ولتجنب الشك ،فانه يف حال وجود أي تضارب أو تناقض بني مستند اللغة
العربية والرتمجة اإلجنليزية غري الرمسية ،سيكون مستند اللغة العربية هو السائد.
يتضمن مستند العرض هذا بياانت تطلعية .هذه البياانت التطلعية تتضمن خماطر واحتماالت معلومة وغري معلومة،
وكثري منها خارجة عن سيطرة مقدم العرض ،وكلها تستند على املعتقدات احلالية وتوقعات حول األحداث املستقبلية.
وال ميكن ضمان حتقيق هذه النتائج املستقبلية .ليس يف حمتوى مستند العرض هذا ما يقصد منه ،او يعترب توقعا أو
تصورا أو تقديرا لألداء املايل احلايل أو املستقبلي ألي شخص.
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) ("مدير عملية االستحواذ") ،يلّخص مسؤولياته يف دوره كمدير
استحواذ للعرض ولن يتحمل أي مسؤولية جتاه أي طرف ابستثناء شعاع ولن يقدم سوى اخلدمات املتعلقة ابلعرض
أو أي ترتيبات أخرى مشار إليها يف هذا املستند.
الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) مرخصا له من قبل هيئة أسواق املال بدولة الكويت للقيام بدور مدير
عملية االستحواذ فيما يتعلق ابلعرض.
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 -1املقدمة:
حيث حصلت شعاع على موافقة هيئة اسواق املال استنادا اىل احكام الالئحة التنفيذية ،فقد تقدمت شعاع بعرض

االستحواذ االختياري لالستحواذ على مجيع أسهم شركة أموال الغري مملوكة حاليا لشركة شعاع ("أسهم العرض")

بسعر عرض يبلغ  0.065دينار كوييت للسهم الواحد ("سعر العرض").

سيفتتح العرض يف اتريخ ( )2018/08/01ويقفل يف اتريخ ("( )2018/09/06فرتة التجميع").
مت إعداد مستند العرض هذا والواثئق األخرى ذات الصلة ابلعرض وفقا لقواعد قانون اسواق املال.
مت تعيني الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) املرخص هلا من قبل هيئة أسواق املال بدولة الكويت كمدير
لعملية االستحواذ.
مت تضمني معلومات متعلقة أبموال يف مستند العرض هذا استنادا فقط على املعلومات املتاحة للجمهور .وال تتحمل
شعاع وال موظفيها أو مدرائها أو مستخدميها أو وكالئها أو مسامهيها أو مستشاريها أي مسؤولية أو التزام عن دقة
ّأاي من املعلومات الواردة يف مستند العرض هذا واملتعلقة أبموال.
خيضع العرض ألحكام القانون الكوييت وختتص احملاكم الكويتية حبل أي نزاع ينشأ عنه.
حتدد املصطلحات اليت مت تعريفها يف مستند العرض هذا ،أينما ذكرت ،التعريفات احملددة هلا مامل حيدد السياق
خالف ذلك.
 -2معلومات عن مقدم العرض:
أ-

خبصوص شعاع ورأمساهلا وأصوهلا:
شعاع هي شركة مسامهة عامة أتسست مبوجب قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة يف  25مارس
 .1979حيث مت تسجيلها حتت رقم ( )200219يف أمارة ديب ،اقتصادية ديب ،ويقع مقرها املسجل
يف مكاتب ابراج مجريا االمارات ،الدور  ،31ص.ب ( ،)31045ديب ،االمارات العربية املتحدة .يعترب
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رأس املال املصدر واملدفوع للشركة هو ( )1,065,000,000درهم امارايت ،مقسم إىل
( )1,065,000,000أسهم بقيمة إمسية قدرها ( )1درهم امارايت.
 -1االغراض اليت أتسست شركة شعاع كابيتال من اجلها كما يلي:
أ -أن تبحث عن االمكانيات لتوظيف رؤوس األموال ومن أجل ذلك أن تستقصي وتدرس وحتقق
وتستعلم عن الفرص وأن ترسل وتوظف االشخاص واللجان والوكالء هلذه الغاية وأن توظف
اخلرباء لبحث وحتليل واستقصاء أوضاع وإمكانيات وقيمة وطبيعة وأحوال أي مشروع اقتصادي
وبصورة عامة أية موجودات وامتيازات أو حقوق أو ممتلكات أو قيم منقولة أو غري منقولة على
اختالف أنواعها.
ب -أن تؤسس وحدها أو ابالشرتاك مع الغري يف االقطار العربية أو يف خارجها أو أن تساعد على
أتسيس شركات أخرى لالستثمار الصناعي ،والزراعي ،والتجاري ،واملايل أو أي نوع من النشاط
االقتصادي ،وذلك بعد التأكد بصورة معقولة من سالمة هذه املشاريع ومن إمكانياهتا يف حتقيق
ربح مناسب.
ت -أن تشرتي او تتعهد ببيع األسهم والسندات املالية على اختالف أنواعها اليت تصدرها الشركات
األخرى واحلكومات واهليئات وأن تباشر وتنفذ مجيع احلقوق والصالحيات اليت متنحها اايها او
تنجم عن ملكية هذه االوراق املالية.
ث -أن حتتفظ ابألسهم والسندات املشار اليها أعاله واليت متتلكها وأن تبيعها مجيعها أو أي قسم
منها لقاء الثمن الذي تستصوبه وكذلك أن تستبدهلا أبي أوراق مالية صادرة عن أية شركة أو
مؤسسة أخرى هلا غاايت مشاهبة أو مماثلة ألغراض الشركة.
ج -ان تقرتض من داخل البالد او خارجها االموال ابلطريقة اليت تراها مناسبة مبا يف ذلك رهن
ممتلكاهتا مجيعا او اي قسم منها ،واصدار سندات الدين على أنواعها مؤمنة كانت أو غري مؤمنة،
وسواء اكانت حلاملها أم مل تكن.
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ح -وأن تشكل صندوقا أو صناديق خاصة لتجميع املدخرات وتوظيف أموال كل منها حلساب
أصحاهبا ،على أن خيضع كل صندوق للشروط اخلاصة اليت تضعها الشركة حني انشائه وذلك
بعد موافقة هيئة االوراق املالية والسلع فيما خبص أتسيس صناديق استثمار حملية أو ترويج صناديق
استثمار اجنبية داخل الدولة.
خ -أن تبيع وتشرتي وتستأجر وتؤجر وترهتن وتستملك اية اموال منقولة أو منقولة أو أي حقوق
ت راها الشركة ضرورية ابلنسبة إىل أي من اغراضها أو تعتقد أهنا تستهل قيمة أية ضماانت يف
حيازهتا أو متنع أو تقلل اية خسارة ينتظر وقوعها.
د -ان تعقد اتفاقات مع اية شركات ،او جهات أو هيئات أو اشخاص أو حكومات وان متارس أية
أعمال أخرى ترى فيها ما حيقق غاايت الشركة مجيعها أو أاي منها.
ذ -ان تؤسس أو تساعد يف أتسيس اجلمعيات ،واملؤسسات وأية مشاريع أخرى من شأهنا أن تضمن
منفعة موظفيها احلاليني واملتقاعدين أو من يعوهلم ،وأن متنح التقاعد والعالوات واهلبات إىل أي
شخص يف خدمتها.
ر -االدارة واالشرتاك يف القروض املشرتكة متاشيا مع أعمال الشركة.
ز -أن متارس نشاط االستشارات املالية والتحليل املايل وذلك بعد الرتخيص مبزاولة النشاط من هيئة
االوراق املالية والسلع.
ان الغاايت املبينة يف كل فقرة تعترب غاايت مستقلة عن بعضها البعض اال إذا نص السياق يف تلك الفقرة على
خالف ذلك وال تعترب أية فقرة أهنا حمدودة أو حمصورة أبية اشارة أو استنتاج من شروط أية فقرة أو من اسم الشركة.
خيضع ممارسة الشركة ألي من هذه الغاايت ملوافقة السلطات املختصة ابلدولة واهليئة واملصرف املركزي.
 -2وجيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو ان تشرتك أبي وجه من الوجوه مع غريها من اهليئات أو الشركات
اليت تزاول أعماال شبيهة أبعماهلا أو اليت قد تعاوهنا على حتقيق أغراضها يف دولة االمارات العربية
املتحدة أو يف اخلارج وهلا أن تشرتي هذه اهليئات او الشركات أو أن تلحقها به.
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 -3تراعي الشركة يف توظيف امواهلا ما أمكن توزيع استثمارها بني املشاريع والدول بشكل يؤمن أفضل قدر
من التنويع والسالمة ويرتك جمللس االداري حتديد النسب اليت جيب االلتزام هبا من حيث احلد االعلى
لالستثمار يف مشروع معني أو بلد معني أو من حيث التعهد بضمان االسهم والسندات .وعلى الشركة
ان تتأكد قبل توظيف امواهلا يف اي بلد من وجود ضماانت معقولة فيما يتعلق حبقها بتحويل االموال
اليت تدخلها اىل ذلك البلد وارابح تلك االموال اىل مركزها الرئيسي.
ب -املسامهون يف شعاع:
شعاع هي شركة مدرجة عامة ،يكون هيكل ملكيتها كما يلي:
املساهم

نوع امللكية

عدد األسهم

نسبة املسامهة

شركة شاين لالستثمار يف املشروعات التجارية
ذ.م.م.

أسهم عادية

515,000,000

% 48.36

حممد بن امحد بن سعيد القامسي

أسهم عادية

85,413,000

% 8.02

مسامهني اخرين أقل من نسبة %5

أسهم عادية

464,553,000

% 43.62

ج -جملس ادارة شركة شعاع
يكون االعضاء احلاليون جمللس ادارة شركة شعاع كما يلي:
األسم

املنصب

جاسم الصديقي

رئيس جملس االدارة

امحد بن بريك

انئب رئيس جملس االدارة

جاسم حسني امحد العلي

عضو جملس ادارة

فؤاد طارق خان

عضو ورئيس تنفيذي

مصطفى خريبا

عضو جملس ادارة
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د -اإلدارة التنفيذية لشعاع:
فؤاد طارق خان هو الرئيس التنفيذي لـشعاع منذ يناير  .2018انضم إىل شعاع كابيتال كمدير عام هلا يف
مايو  2017وعمل يف جملس اإلدارة منذ مارس  .2017بصفته املدير التنفيذي ،فإنه يقوم أبعمال االدارة
اليومية والشؤون االسرتاتيجية لشعاع .تتمثل مهمته األساسية يف قيادة مبادرات التحول والنمو جملموعة شعاع
وضمان مسار اثبت ومربح كجزء من تطور الشركة.
 -3معلومات عن حمل العرض:
أ-

نبذة عامة:
شركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع ،وهي شركة مسامهة كويتية عامة ،أتسست يف دولة الكويت
يف اتريخ  23أكتوبر  ،2005ومت ادراجها يف بورصة الكويت يف اتريخ  24مارس  .2010وقيدت
شركة أموال حتت سجل جتاري رقم (.)110970
إن األنشطة الرئيسية لشركة أموال وشركاهتا التابعة هي كما يلي:
 -1االستثمار يف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغريها من القطاعات االقتصادية من
خالل املسامهة يف أتسيس الشركات املتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات يف
خمتلف القطاعات وذلك يف الكويت واخلارج؛
 -2املسامهة يف التأسيس أو التملك اجلزئي للشركات يف خمتلف القطاعات؛
إدارة أموال املؤسسات العامة واخلاصة واستثمار هذه االموال يف خمتلف القطاعات االقتصادية
-3
مبا فيها ادارة احملافظ املالية والعقارية.
 -4تقدمي واعداد الدراسات واالستشارات الفنية واالقتصادية والتقييمية ودراسة املشاريع املتعلقة
ابالستثمار واعداد الدراسات الالزمة لذلك للمؤسسات والشركات.
الوساطة يف عمليات االقراض واالقرتاض
-5
 -6القيام ابألعمال اخلاصة بوظائف مديري االصدار للسندات اليت تصدرها الشركات واهليئات
ووظائف أمناء االستثمار.
التمويل والوساطة يف عمليات التجارة الدولية؛
-7
تقدمي القروض للغري ويف خمتلف القطاعات مع مراعاة أصول السالمة املالية يف منح القروض
-8
ومع احملافظة على استمرارية السالمة للمركز املايل للشركة طبقا للشروط والقواعد واحلدود اليت
يضعها بنك الكويت املركزي.
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-9

-10

-11

-12
-13

-14

الت عامل واملتاجرة يف سوق القطع اخلليجي والعاملي وسوق املعادن الثمينة داخل الكويت
وخارجها وذلك حلساب الشركة فقط.
العمليات اخلاصة بتداول االوراق املالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات واهليئات
احلكومية احمللية والدولية.
القيام بكافة اخلدمات اليت تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق املالية والنقدية يف الكويت
وتلبية حاجاته وذلك كله يف حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت املركزي من اجراءات
أو تعليمات.
انشاء وادارة صناديق االستثمار بكافة أنواعها طبقا للقانون.
الوساطة يف شراء االوراق املالية وبيعها حلساب الغري مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غري
مسجل يف بورصة االوراق املالية).
القيام بنشاط مراقب استثمار.

ويكون للشركة مباشرة االعمال السابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج بصفة اصلية أو ابلوكالة
وجيوز للشركة أن تكون هلا مصلحة أو تشرتك أبي وجه مع اهليئات اليت تزاول اعماال شبيهة أبعماهلا
أو اليت قد تعاوهنا على حتقيق أغراضها يف الكويت أو يف اخلارج ،وهلا أن تنشئ أو تشارك أو تشرتي
هذه اهليئات او تلحقها هبا.
ب-

أبرز املالمح املالية للثالث سنوات املاضية:
اجملمعة لشركة أموال
فيما يتعلق ابلسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2017فقد بلغ إمجايل اإليرادات ّ
مبلغ بقيمة ( )3.600.547دينار كوييت ،كما بلغ رحبها اجملمع للسنة مبلغ بقيمة ( )566.400دينار
كوييت.
اجملمعة لشركة أموال يف  31ديسمرب  2017مبلغ بقيمة ()25.195.393
وقد بلغ إمجايل األصول ّ
دينار كوييت ،كما بلغ إمجايل حقوق امللكية العائدة ملسامهي الشركة املستهدفة مبلغ بقيمة
( )17.403.845دينار كوييت.
ان إمجايل رأس املال املصدر لشركة أموال هو مببلغ ( )18.055.125دينار كوييت ،يشتمل على
( )180.551.250سهما بقيمة امسية تبلغ  0.100دينار كوييت لكل سهم.
ويوضح اجلدول أدانه أبرز املالمح املالية ألموال يف السنوات املنتهية يف  31ديسمرب ،2016 ،2015
:2017
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تفاصيل

2015

2017

2016

دينار كوييت

دينار كوييت

دينار كوييت

إمجايل االيرادات

4.737.114

5.448.359

3.600.547

صاىف االرابح

874.346

1.337.128

566.400

إمجايل األصول

19.779.650

21.010.685

25.195.393

إمجايل حقوق امللكية
اخلاصة ابملسامهني

15,366,523

15,613,507

17,403,845

رأس املال املصدر

18,055,125

18,055,125

18,055,125

عدد االسهم املصدرة

180,551,250

180,551,250

180,551,250

القيمة االمسية للسهم

0.1

0.1

0.1

ج -املسامهون يف أموال كما مت اإلفصاح عنهم يف بورصة الكويت اعتبارا من أبريل :2018
يكون كبار املسامهون يف أموال كما يلي:
املساهم

نوع امللكية

عدد األسهم

نسبة املسامهة

شركة موارد للتجارة العامة واملقاوالت

أسهم عادية

38,900,000

% 21.545

شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

أسهم عادية

29,447,165

% 16.310

شركة املهيدب القابضة ()1

أسهم عادية

17,250,000

% 9.554

شركة الفوزان القابضة

أسهم عادية

17,190,000

% 9.521

علي يوسف علي املرتوك

أسهم عادية

10,000,000

% 5.539

()1

ان عدد االسهم والنسبة متثل ملكية جممعة حلسابني.
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د -أعضاء جملس ادارة شركة أموال:
األعضاء احلاليون يف جملس إدارة أموال هم كما يلي:
االسم

املنصب

طريقة التعيني

السيد /بدر فهد عبدهللا
الرزحيان

رئيس جملس اإلدارة

ممثال عن شركة موارد للتجارة العامة و
املقاوالت

السيد /منصور سامل يوسف
النصار

انئب رئيس جملس اإلدارة

منتخب

السيد /زايد فؤاد فهد الصاحل

عضو جملس إدارة

ممثال عن شركة املهيدب القابضة

السيد /حممد عبدالعزيز
ابراهيم العقيل

عضو جملس إدارة

ممثال عن شركة الفوزان القابضة

السيد /فؤاد طارق خان

عضو جملس إدارة

ممثال عن شركة شعاع كابيتال

السيد /بدر عبدالعزيز علي
أبل

عضو جملس إدارة مستقل

السيد /ثنيان عادل إبراهيم
املعود

عضو جملس إدارة مستقل

ه -االدارة العليا ألموال:
أعضاء فريق اإلدارة العليا يف أموال اعتبارا من أبريل  2018هم كما يلي:
االسم

املنصب

سيد أكرب أمحد خباري

الرئيس التنفيذي

أمين الغالبان

املدير املايل

رامي انجي شاروبيم

مدير االلتزام/االمتثال

طارق زايد ابراهيم

مدير احملافظ االستثمارية

أسامة فايز محدان

مسؤول إدارة املخاطر
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 -4تفاصيل أسهم حمل العرض أو أية حقوق أو التزامات مرتبطة هبا.
تعتزم شعاع االستحواذ على أسهم العرض املتاحة من أسهم أموال والبالغ عددها  151.104.085واليت تشكل
مجيع أسهم شركة اموال الغري مملوكة من قبل شركة شعاع كابيتال .ال يوجد لدى شعاع أية تفاصيل عن أي حقوق
أو التزامات تتعلق أبسهم العرض كما هو يف اتريخ مستند العرض هذا.
 -5املبلغ اإلمجايل للعرض املقدم:
إن السعر الذي تقدمه شعاع لكل من أسهم العرض هو ابلدينار كوييت ( )0.065يتم دفعه نقدا .يكون املبلغ
االمجايل الذي سيتم دفعه من شعاع (على فرض االستحواذ على مجيع األسهم حمل العرض والبالغ عددها
( )151.104.085هو مبلغ وقدره ( )9,821,766دينار كوييت .ال يشمل سعر العرض أي عموالت أو
ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم حتويل أو أي رسوم أخرى.
 -6كيفية متويل العرض:
سيتم متويل العرض عن طريق االقرتاض من بنك أبو ظيب األول حيث يتعهد بنك أبو ظيب األول بتمويل املبلغ
اإلمجايل للعرض كما هو مرفق طي هذا العرض.
 -7اخلطة املستقبلية:
ستسعى شعاع إىل تقدمي الدعم إىل أموال من أجل التعجيل بتطوير عالماهتا التجارية وزايدة قدرهتا التنافسية
الشاملة وحتقيق أهدافها للنمو على املدى الطويل.
لدى شعاع املوارد الالزمة لضمان الوصول إىل املستوى الصحيح من الدعم يف كلتا الناحيتني ،املالية واملنظور
اإلداري من أجل الوصول اىل اآلفاق املستقبلية لألعمال التجارية ألموال وستسعى إىل مساعدة أموال يف حتقيق
طموحاهتا على املدى الطويل.
تعتزم شعاع حبث خيار االنسحاب االختياري لشركة أموال من بورصة الكويت لألوراق املالية بعد االنتهاء من
العرض ومراعاة حقوق املسامهني اخلاضعة لالمتثال لكافة القوانني واللوائح املعمول هبا فيما يتعلق ابالنسحاب
االختياري من بورصة الكويت لألوراق املالية ووفقا لقواعد قانون أسواق املال.
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 -8اجراءات قبول العرض:
املستندات املطلوبة من مسامهي أموال الذين يرغبون يف قبول العرض:
أ-
لألفراد
 1البطاقة املدنية (أو جواز السفر لغري املقيمني ىف الكويت) ونسخة منها.
 2شهادة ملكية االسهم يف أموال من الشركة الكويتية للمقاصة.
 3تعبئة وتوقيع منوذج قبول العرض.
للشركات
 1نسخة من واثئق التأسيس (عقد التأسيس والنظام األساسي والرخصة التجارية السارية).
 2شهادة املخولني ابلتوقيع سارية ،وللشركات الكويتية نسخة من شهادة ملن يهمه األمر صادرة عن وزارة
التجارة والصناعة الكويتية تؤكد أمساء املخولني ابلتوقيع.
 3نسخة من شهادة اعتماد توقيع صادرة من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الكويتية.
 4البطاقة املدنية للمخول ابلتوقيع (أو جواز سفر لغري املقيمني يف الكويت) ونسخة منها.
 5خطاب قبول العرض من املفوض ابلتوقيع.
 6شهادة حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة تؤكد تفاصيل األسهم اململوكة حاليا يف أموال.
 7تعبئة وتوقيع منوذج قبول العرض.
ب -إجراءات أخرى:
يف حالة توقيع منوذج قبول العرض عن طريق وكالة ،يتم تقدمي التوكيل األصلي ونسخة منه.
يف حالة إدراج االسهم املعروضة يف حمفظة شركة استثمارية ("مدير حمفظة") نيابة عن املالك املستفيد لألسهم

املعروضة ("املساهم املستفيد") ليتم طرحها للبيع مبوجب العرض ،سيقوم مدير احملفظة ابلعمل وفقا لتعليمات
مستدمية للمساهم املستفيد فيما يتعلق ابلعرض .ستقدم استمارة قبول العرض من قبل مدير احملفظة الذي يؤكد
اسم/أمساء املساهم/املسامهني املستفيدين الذين يتصرف مدير احملفظة ابلنيابة عنهم والذين يرغبون يف طرح أسهمه
املعروضة مبوجب العرض.
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ج -كيفية تعبئة منوذج قبول العرض:
إلمتام إجراءات قبول العرض ،سيقوم املساهم (أو ممثله القانوين) بتعبئة وتوقيع استمارة قبول العرض وتقدميها مع
املستندات ذات الصلة الواردة يف الفقرتني (أ) و (ب) من هذا القسم ( )8ىف االماكن التالية قبل اليوم األخري
من فرتة التجميع يف الساعة  12:30ظهرا (بتوقيت الكويت).
العنوان

املكان

برج العربية ،الدور  30 ،23 ،22 ،21والدور
االرضي ،شارع امحد اجلابر ،مدينة الكويت،
الكويت.

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك)

ميكنك حتميل منوذج قبول العرض من اتريخ نشر مستند العرض هذا حىت هناية فرتة التجميع من خالل املواقع
االلكرتونية التالية:
 املوقع االلكرتوين لشركة اموال حتت "عالقات املستثمرين" املوقع االلكرتوين للشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) حتت "منوذج القبول" على العنوان التايل:-

https://www.kfic-kw.com/Acceptance_Form/

خبصوص أي استفسارات بشأن قبول العرض ،يرجى االتصال بـ الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك)
على هاتف+9651889000 :
قسم عالقات العمالء ،االرقام الفرعية  4210أو 4404
 -9شروط وقيود العرض واإلجراءات ذات الصلة:
يتعني ان تكون أسهم العرض خالية من أي نزاعات أو أعباء أو رهون أو قيود وتكون قابلة للتداول حبرية يف
بورصة الكويت .ان هذا العرض مشروط بقبول مسامهني ميلكون عدد ( )105،966،273سهم بنسبة
( )٪58.690من رأس مال شركة اموال الدولية لالستثمار.
يعترب مسامهو الشركة حمل العرض الذين يرغبون يف قبول العرض أبهنم قد وافقوا على ما يلي:
املوافقة على سعر العرض اخلاص أبسهم العرض الذي سيدفع بعد انتهاء فرتة التجميع وبعد موافقة هيئة
أ-
اسواق املال على تنفيذ عملية االستحواذ.
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ب-

ت-
ث-

املوافقة والتأكيد على انه جيب ّاال ختضع أاي من أسهم العرض اليت سيتم طرحها مبوجب العرض إىل اي
رهن و/أو أي عبء أاي كانت طبيعته .ويف حال وجود أسهم مرهونة أو حمملة أبعباء ،جيب على كل
مساهم ميتلك هذه األسهم أن ميأل القسم احملدد املتعلق ابألسهم املرهونة يف استمارة قبول العرض.
االقرار أبنه ال جيوز التعامل على أي من أسهم العرض اليت يتم طرحها مبوجب العرض أو التصرف فيها
أبي طريقة خالل فرتة التجميع.
استالم وفهم آراء جملس إدارة أموال وتوصياته بشأن العرض مبا يف ذلك رأي مستشار االستثمار املستقل
فيما يتعلق بعرض االستحواذ االختياري.

 -10اجلدول الزمين لعرض االستحواذ االختياري:
التاريخ/الفرتات املقرتحه

االجراء
1

تقدمي مستند العرض إىل هيئة أسواق املال 10 ،مايو 2018
ابإلضافة إىل كافة املستندات الداعمة هلا (مبا
يف ذلك اجلدول الزمين املقرتح وإمتام مجيع
املتطلبات)

2

موافقة هيئة اسواق املال على نشر مستند يف خالل  10أايم عمل من استكمال املتطلبات
العرض.

3

اإلعالن عن موافقة هيئة أسواق املال لنشر يف يوم العمل التايل إلصدار املوافقة املشار إليها يف
مستند العرض يف بورصة الكويت لألوراق البند السابق.
املالية ،وعلى موقعي أموال وشعاع ،ويف
صحيفتني يوميتني على األقل يف الكويت.

4

نشر مستند العرض واملستندات املتاحة يف نفس يوم اإلعالن املشار إليه يف البند السابق
لالطالع يف مقر أموال ومواقع شعاع وأموال .حىت هناية فرتة التجميع.

5

يرفع جملس إدارة شركة أموال الدولية لالستثمار خالل سبعة أايم عمل من استالم مستند العرض
رأيه وتوصيته بشأن العرض لكل من اهليئة
ومسامهي الشركة ،ويرفق به رأي مستشار
االستثمار املستقل بشأن العرض ،ويقوم
ابإلفصاح عن توصيته يف بورصة الكويت
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واإلعالن عنها يف املوقع اإللكرتوين لشركة
شعاع وشركة أموال ويف صحيفتني يوميتني على
االقل.
6

بداية فرتة التجميع واستالم الطلبات من يف يوم العمل الثامن من اتريخ نشر مستند العرض
املسامهني الذين يرغبون يف طرح أسهمهم
املعروضة للبيع.
يف اليوم الثالثني من اتريخ بداية فرتة التجميع.

7

هناية فرتة التجميع.

8

االفصاح يف بورصة الكويت عن النسبة احملققة يف يوم العمل التايل لنهاية فرتة التجميع.
لعملية االستحواذ.

9

خماطبة وكالة املقاصة للتأكد من عدم وجود أية يف يوم العمل التايل لإلعالن املشار إليه يف البند
قيود على اسهم املسامهني الراغبني ابملشاركة يف السابق.
عملية االستحواذ.

10

إرسال سجل املسامهني الراغبني يف املشاركة يف يف خالل مخسة أايم عمل من اتريخ البند السابق.
عملية االستحواذ والنسبة احملققة للهيئة ،وسداد
الرسوم املقررة.

11

احلصول على موافقة اهليئة على تنفيذ عملية مخسة أايم عمل من اتريخ البند السابق.
االستحواذ.

12

تنفيذ عملية االستحواذ من خالل حمضر بيع يف خالل عشرة أايم عمل من اتريخ البند السابق.
اسهم وفقا لآللية املتبعة لدى بورصة الكويت.

13

اإلعالن عن تنفيذ عملية االستحواذ ابلنسبة عند تنفيذ عملية االستحواذ املشار إليها يف البند
الفعلية يف املوقع االلكرتوين لبورصة الكويت السابق.
وشريط التداول ابإلضافة اىل النشر على املوقع
االلكرتوين للهيئة.

 -11عدم وجود اتفاق مسبق:
وفقا للمادة ( )2-3-3من الكتاب التاسع (االندماج واالستحواذ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالهتما ،تؤكد شعاع أبنه ال يوجد اتفاق
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أو ترتيب أو تدبري بني شعاع أو أي من فروعها أو األطراف ذات العالقة وأي عضو من أعضاء جملس إدارة
أموال أو مسامهني أموال لقبول العرض.
 -12التعهد بعدم حتويل أسهم املراد االستحواذ عليها.
وفقا ملتطلبات املادة ( )3-3-3من الكتاب التاسع (االندماج واالستحواذ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  2010بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالهتما ،تؤكد شعاع أهنا تقدم
هذا العرض نيابة عن نفسها وليس هناك نية أو اقرتاح أو اتفاق أو تفاهم لنقل أسهم العرض يف املستقبل القريب
إىل الغري خارج جمموعة شركات شعاع (مبا يف ذلك الشركات التابعة والزميلة).
 -13تعارض املصاحل:
تلتزم شعاع ابملادة ( )17-1-3من الكتاب التاسع (االندماج واالستحواذ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم
 7لسنة  2010بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالهتما ،بشأن تصويت أعضاء
جملس إدارة أموال على القرارات املتعلقة ابلعرض .كما يلتزم فواد طارق خان ،بصفته الرئيس التنفيذي ومدير
شركة شعاع ،ابإلضافة إىل دوره كعضو يف جملس إدارة شركة أموال ،أبحكام املادة ( )17-1-3من الكتاب
التاسع (االندماج واالستحواذ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن انشاء هيئة أسواق املال
وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالهتما فيما يتعلق ابلتصويت على القرارات املتعلقة ابلعرض..
 -14املستندات املتاحة لالطالع:
وفقا للمادة ( )11-3-3من الكتاب التاسع (االندماج واالستحواذ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالهتما ،سيتم نشر الواثئق املبينة يف
اجلدول أدانه ("املستندات املتاحة لالطالع") على املوقعني اإللكرتونيني لكل من أموال وشعاع.

ميكن ملسامهي شركة أموال احلصول على نسخة من كل مستند من املكتب الرئيسي ألموال يف الكويت ،شارع
فهد السامل ،برج السحاب ،الدور ( )10من يوم األحد إىل اخلميس ،من الساعة  09:00صباحا حىت 03:30
ظهرا ماعدا االجازات الرمسية.
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املستندات املتاحة لالطالع
 مستند العرض هذا (مبا يف ذلك أي واثئق ذات صلة ابلعرض).
 عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ع.ك.
 النظام االساسي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.






البياانت املالية املدققة لشركة أموال الدولية لالستثمار ش.م.ع.ك .املنتهية يف  31ديسمرب  2017و
 2016و  2015ابللغة العربية.
البياانت املالية املدققة لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع .املنتهية يف  31ديسمرب  2017و 2016و2015
ابللغة العربية.
نسخة من رأي مستشار االستثمار املستقل ألموال.
توصية جملس إدارة شرکة أموال الدولية لالستثمار إلی مسامهيها فيما يتعلق ابلعرض ،وتنشر خالل سبعة
أايم عمل من اتريخ نشر مستند العرض.
واثئق التدابري املالية اخلاصة بتمويل العرض.

 منوذج قبول عرض االستحواذ االختياري املقدم من شركة شعاع كابيتال على مجيع أسهم شركة أموال
الدولية لالستثمار.
 املستندات املتاحة واليت من املمكن تضمينها وفقا لتقدير هيئة اسواق املال.

سيكون مستند العرض هذا متوفر على املواقع اإللكرتونية التالية من اتريخ النشر وحىت هناية فرتة التجميع:
www.boursakuwait.com
www.shuaa.com
( www.amwal-invest.comحتت عالقات املستثمرين)
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