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 مالحظات هامة

 

ً ويتطلب اهتمامك العاجل. وفي حال كان لديكم أي شكوك حول محتويات مستند  يعتبر مستند العرض الماثل هاما

العرض أو اإلجراء الذي يتعين عليكم اتخاذه، فإننا ننصحكم بالحصول على مشورة مالية وقانونية واستشارة من 

شخص مرخص له من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت. ال يجوز ألي شخص أن يفسر أو يعتبر محتويات هذا 

 ائبية.العرض بأنها مشورة قانونية أو مالية أو ضر

 

 

ً  قبلالمستند الماثل من ت الموافقة على نشر تم  باللغة العربية. هيئة أسواق المال رسميا

 

يتضمن مستند العرض الماثل بيانات استشرافية أو مستقبلية. تنطوي هذه البيانات االستشرافية على عدد من المخاطر 

نطاق سيطرة ُمقِدِّم العرض، وجميعها تستند إلى المعتقدات المعروفة وغير المعروفة وبعض الشكوك، وكثير منها خارج عن 

والتوقعات الحالية لُمقِدِّم العرض عن األحداث المستقبلية. ال يوجد أي ضمان أن هذه النتائج المستقبلية سوف تتحقق. ليس 

داء المالي الحالي من بين محتويات هذا العرض ما هو بغرض أو يمكن اعتباره بأنه تخمينات أو توقعات أو تقديرات لأل

 أو المستقبلي ألي شخص.

 

 اإللزاميتختصر مسؤوليتها في الدور المعنى لها وهي مدير االستحواذ في عملية االستحواذ اإلستثمارات الوطنية شركة إن 

 دممقفيما يتعلق بالعرض وكافة االمور المشار اليها في مستند العرض وال تتحمل أية مسؤولية تجاه أي طرف آخر خالف 

 وتقديم الخدمات بشأن العرض او أية ترتيبات اخرى مشار اليها في المستند الماثل. العرض

 

المرخص لها والخاضعة لهيئة اسواق المال في دولة الكويت هي مدير عملية االستحواذ اإلستثمارات الوطنية شركة ان 

 فيما يتعلق بالعرض الماثل.
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 المقدمة .1

على موافقة هيئة أسواق المال ووفقا ألحكام الالئحة التنفيذية للقانون  بعد أن حصل ، وذلكالسيد/ سالم عبدهللا سالم الحوسنيتقدم ي

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما، بعرض استحواذ الزامي على كامل  2010لسنة  7رقم 

دينار   0.030حالياً )"أسهم العرض"( بسعر  العرضمقدم ملكها يالتي ال  الشركة الكويتية السورية القابضة )ش.م.ك. قابضة(أسهم 

 كويتي للسهم الواحد )"سعر العرض"(.

 

 )"فترة التجميع"(.يوم  30في يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض ولمدة وسيكون هذا العرض متاحاً 

 

بأن المستند الماثل وغيره من المستندات المتعلقة بالعرض قد تم إعدادها  الشركة الكويتية السورية القابضةونود أن ننوه لمساهمي 

المرخص لها والخاضعة لهيئة أسواق المال في دولة الكويت اإلستثمارات الوطنية شركة وقد تم تعيين  .وفقاً ألحكام القانون والالئحة

أية مسؤولية تجاه أي اإلستثمارات الوطنية شركة فيما يتعلق بالعرض. وال تتحمل  مقدم العرضكمدير عملية االستحواذ لصالح 

 .مقدم العرضطرف آخر خالف 

 

إلى المعلومات المتاحة للجمهور  استنادافي مستند العرض هذا  الكويتية السورية القابضةبالشركة وقد تم إعداد البيانات المتعلقة 

أو مستشاروها أية مسؤولية أو  مالكهاأو موظفوها أو وكالؤها أو  مدراءهاأو مسؤولوها أو  مقدم العرضتحمل يفقط، وال 

 .الكويتية السورية القابضةالشركة بالتزام عن دقة أي معلومات ترد في مستند العرض فيما يتعلق 

 

تحمل المصطلحات  .أ عنهويخضع العرض ألحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع قد ينش

 المعرفة في مستند العرض هذا، أينما ذكرت، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق غير ذلك. 

 

 قدم العرضمعلومات عن م .2

حاصل على بكالوريوس في إدارة ، 1952من مواليد  الجنسية رجل أعمال إماراتيهو  السيد/ سالم عبدهللا سالم الحوسني

ة مجلس إدارة شرك ورئيس، المحدودةسالم الشركة مجلس إدارة  رئيسوهو . من جامعة بيروت العربية 1976ام ع األعمال

شركة إدارة كل من  مجلس، وعضو شركة الخليج للمشاريع الطبية، ونائب رئيس مجلس إدارة أم القيوين لإلستثمارات العامة

 .األبيض والمواد اإلنشائيةألسمنت ، وشركة رأس الخيمة لصناعة االشارقة للتأمين

 

 :سالم عبدهللا سالم الحوسنيويوضح الجدول أدناه الشركات التابعة والزميلة للسيد/ 

 نسبة الملكية نوع الملكية الشركة

 %60.00 مباشر شركة السالم المحدودة

 ات العامةشركة ام القيوين لإلستثمار
غير مباشر و

 مباشر
35.44% 

 القابضة الشركة الكويتية السورية
غير مباشر و

 مباشر
51.83% 

 

 معلومات عن الشركة محل العرض .3

 :الكويتية السورية القابضة الشركة نبذة عن .أ

 وتم 2002 يوليو 28 في عامة كويتية مساهمة كشركة الشركة الكويتية السورية القابضة )ش.م.ك. قابضة( تأسست

للشركة ويقع المقر الرئيسي  .2008يونيو  02 في الكويت ةبورص في الكويتية السورية القابضة الشركة أسهم إدراج

 ،16الدور ، برج راكان، شارع فهد السالممدينة الكويت، في الكويت والعنوان المسجل هو  الكويتية السورية القابضة

 الكويت. 13159الصفاة،  29836ص.ب: 
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 : السورية القابضةالكويتية شركة الاألغراض التي تأسست من أجلها ب فيما يلي بيان

تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او  .1

 .االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير
 

هذه الحالية يتعين اال تقل نسبة مشاركة الشركة اقراض الشركات التي تملك الشركة فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي  .2

 .% على االقل20لشركة المقترضة عن القابضة في رأس مال ا
 

اختراع او عالمات تجارية صناعية او رسوم صناعية او اية حقوق اخرى  تبراءاتملك حقوق الملكية الصناعية من  .3

 .لكويت او خارجهاتتعلق بذلك وتاجيرها لشركات اخرى واستغاللها سواء في داخل ا
 

 .لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون زمةالالتملك المنقوالت والعقارات  .4
 

قبل شركات  استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من .5

 .متخصصة

 
 :السورية القابضةالكويتية شركة للالبيانات المالية مؤشرات  .ب

  كما ،  2019وذلك خالل العام المالي  دينار كويتي 544,474 الكويتية السورية القابضةشركة البلغ إجمالي إيرادات

 خسارةبلغت وقد  دينار كويتي  345,017 للفترة مبلغ  الخاصة بمساهمي الشركة األم ةالمحقق الخسارة صافيبلغ 

 .فلس خالل نفس الفترة 1.96السهم 
 

  في ، 2019ديسمبر  31كما في  دينار كويتي 32,446,472 الكويتية السورية القابضةالشركة بلغ إجمالي أصول

 .دينار كويتي 20,605,211 الخاصة بمساهمي الشركة األم حقوق الملكيةحين بلغت قيمة 
 

  ضمن يتدينار كويتي،  17,627,690 الكويتية السورية القابضةلشركة ليبلغ إجمالي رأس المال المصدر

اسهم  – 176,276,900) االسهم القائمة  دينار كويتي لكل سهم 0.100سهماً بقيمة اسمية تبلغ  176,276,900

 .(0الخزينة 

 

 آلخر ثالث سنوات: الكويتية السورية القابضةللشركة المالية  أهم المؤشرات ادناهويوضح الجدول 

 2017 2018 2019 جميع األرقام بالدينار الكويتي

 347,878 166,564 544,474 إجمالي اإليرادات

 580,360 (573,562) (345,017) الخاصة بمساهمي الشركة األم )الخسارة( /صافي الربح 

 2,079,913 (1,096,715) 2,644,251 الخاصة بمساهمي الشركة األماجمالي الدخل الشامل للسنة 

 24,554,006 27,065,413 32,446,472 إجمالي األصول

 19,911,506 18,285,960 20,605,211 الخاصة بمساهمي الشركة األم إجمالي حقوق الملكية

 17,627,690 17,627,690 17,627,690 رأس المال المصدر

 176,276,900 176,276,900 176,276,900 عدد األسهم المصدرة

 0.100 0.100 0.100 القيمة اإلسمية للسهم

 

 :الكويتية السورية القابضةللشركة الشركات التابعة  .ج

للسنة المالية  الُمدققة كما وردت في البيانات المالية الكويتية السورية القابضةللشركة فيما يلي قائمة بالشركات التابعة 

 :2019ديسمبر  31 المنتهية في

 نسبة الملكية )%( بلد التأسيس النشاط الشركة اسم

 %100 الكويت عقارات ذ.م.م. عقاريةالالكويتية السورية لشركة ا
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 نسبة الملكية )%( بلد التأسيس النشاط الشركة اسم

 ذ.م.م. الكويتية السورية المحدودةلشركة ا
تجارة وخدمات 

 سياحية
 %100 سوريا

 %60.98 الكويت قابضة شركة حدائق الناصر القابضة ش.م.ك. )قابضة(

 %99 الكويت عقارات شركة حدائق الناصر العقارية ذ.م.م.

 %75.1 سوريا تجارة عامة الجديدة المساهمة )مساهمة(شركة الفيحاء 

 %97.9 سوريا تجارة عامة شركة حدائق الناصر السورية )مساهمة(

 الشركة الكويتية اللبنانية للتطوير العقاري )أوف شور(
تجارة وخدمات 

 سياحية
 %100 لبنان

 
 :الكويتية السورية القابضةالشركة % من أسهم 5ملكية كبار المساهمين الذين يملكون أكثر من  .د

كما هو مفصح  الكويتية السورية القابضة% من أسهم الشركة 5كبار المساهمين الذين يملكون أكثر من ب فيما يلي قائمة

 :2020 ديسمبر 12في موقع بورصة الكويت كما في 

 نسبة الملكية نوع الملكية المساهم

، شركة ام القيوين المحدودة الحوسني )شركة السالم مجموعة سالم عبدهللا
  (ةات العاملإلستثمار

 %51.83 غير مباشر

)شركة الصناعات الوطنية المشتركة  مجموعة الصناعات الوطنية القابضة
شركة  ،الشركة الوطنية العالمية القابضة ،الشركة االقتصادية القابضة ،للطاقة

شركة  ،الشركة الوطنية المشتركة للمشاريع الصناعية ،الدرة الوطنية العقارية
  اللؤلؤة الوطنية القابضة(

غير مباشر و
 مباشر

7.37% 

 
  :الكويتية السورية القابضةالشركة أعضاء مجلس إدارة  .ه

 :الكويتية السورية القابضةلشركة لين االدارة الحاليأعضاء مجلس فيما يلي بيان بأسماء 

 التعيينطريقة  المنصب االسم

 يمثل شخصه -منتخب  رئيس مجلس اإلدارة أحمد عبد الرحمن الشرقاوي السيد /

 نائب الرئيس فهد عبد الرحمن المخيزيمالسيد / 
أم القيوين  ةيمثل شرك -منتخب 

 ةلإلستثمارات العام

 يمثل شركه السالم المحدوده -منتخب  مجلس االدارة عضو البيبه منصور أحمد محمدالسيد / 

 منتخب عضو مجلس االدارة سعود بن ناصر بن راشد المعال / الشيخ

 منتخب عضو مجلس االدارة نواف عبد هللا الرفاعيالسيد / 

 منتخب عضو مجلس االدارة مساعد علي القاضيالسيد/ 

 منتخب عضو مجلس االدارة محمد سالم عبد هللا الحوسنيالسيد/ 

 منتخب عضو مجلس االدارة عبد المحسن سليمان المشعانالسيد / 

 

 :الكويتية السورية القابضةلشركة لاإلدارة العليا  .و

أعضاء اإلدارة العليا  ومناصب أسماءموضح ادناه بيان ب، الكويتية السورية القابضةللشركة وفقاً للموقع اإللكتروني 

 :2020ديسمبر  12كما في  الكويتية السورية القابضةللشركة 
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 المنصب االسم

 للشئون المالية واإلدارية تنفيذيالرئيس النائب  الشحات أحمدالسيد / 

 

 مرتبطة بها التزاماتاألسهم محل العرض وأية حقوق أو  .4

أربعة وثمانون مليون وتسعمائة ) 84,903,433االستحواذ على أسهم العرض المتاحة والبالغ عددها  مقدم العرضنوي ي

ً وثالثونوثالثة آالف وأربعمائة وثالثة   .( سهما

 حالياً تفاصيل عن أي حقوق أو التزامات مرتبطة باألسهم المعروضة منذ تاريخ المستند الماثل. مقدم العرضملك يوال 

 
 إجمالي مبلغ العرض المقدم .5

 ،كويتي للسهم )"سعر العرض"( يدفع نقداً  دينار  0.030العرض لكل سهم من أسهم  مقدم العرضه يبلغ السعر الذي عرض

د.ك  2,547,102.990)بافتراض االستحواذ على جميع أسهم العرض(  مقدم العرضدفعه يسيبلغ إجمالي المبلغ الذي س

ً  990دينار كويتي و مليونان وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة واثنان)  .)ال غير فلسا

 رسوم أخرى.ال يتضمن سعر العرض أي عموالت أو ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل أو أي 

 

 كيفية تمويل العرض .6

. أم القيوين الوطنيبنك بدفع سعر العرض نقداً، من خالل أرصدته الذاتية والتسهيالت غير المستغلة من  مقدم العرض قوميس

 لتغطية قيمة العرض نقداً. مقدم العرضوجود أرصدة كافية في حساب  أم القيوين الوطنيوقد أكد بنك 

 

  الكويتية السورية القابضةللشركة الخطط المستقبلية  .7

للشركة والمساندة توفير المزيد من الدعم الى  الكويتية السورية القابضةلشركة افي  من خالل تعزيز ملكيته مقدم العرضسعى ي

بكافة االسواق التى تعمل بها في المنافسة  واالستمرارفي مجال أعمالها  لتحقق المزيد من اإلنجازات الكويتية السورية القابضة

 .نمساهميللتعظيم العوائد الى العمل على  باإلضافةهذا ، النموتعزيز فرص والشركة 

 

 إجراءات قبول العرض .8

 الراغبين في قبول العرض: الكويتية السورية القابضةلشركة االمستندات المطلوبة من مساهمي  .أ

 األفراد

 لألشخاص غير المقيمين في دولة الكويت( وصورة عنها.البطاقة المدنية )أو جواز السفر  .1

 .الكويتية السورية القابضةلشركة اشهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في  .2

 تعبئة وتوقيع نموذج العرض. .3

 

 الشركات

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

2. 
مستند )حديث( يثبت المخول بالتوقيع، وبالنسبة للشركات الكويتية تقديم صورة من الشهادة الصادرة من وزارة التجارة 

 والصناعة بالمخول بالتوقيع.

 صورة من شهادة اعتماد التوقيع الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. .3

 وقيع )أو جواز السفر للمخول بالتوقيع إذا كان غير مقيم في دولة الكويت( وصورة عنها.البطاقة المدنية للمخول بالت .4
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 الشركات

 كتاب قبول العرض من المخول بالتوقيع. .5

 .الكويتية السورية القابضةشركة الشهادة حديثة اإلصدار من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد األسهم المملوكة في  .6

 قبول العرض.تعبئة وتوقيع نموذج  .7

 

 إجراءات أخرى .ب

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

  ًعن المالك األصيل ألسهم  في حال وجود األسهم في محفظة استثمارية لدى شركة استثمارية )"مدير المحفظة"( نيابة

العرض )"المساهم األصيل"( والتي سيتم عرضها للبيع وفقاً لمستند العرض، فإن مدير المحفظة سيقوم بالتعامل وفقاً 

المحفظة والذي  لألوامر الصادرة عن المساهم األصيل فيما يتعلق بالعرض. يتم تقديم نموذج قبول العرض عبر مدير

 .عنه ساهمين األصالء الراغبين في االشتراك وذلك بموجب كتاب صادرسيتضمن توضيح ألسماء الم

 

 كيفية تعبئة نموذج قبول العرض .ج

الستكمال إجراءات قبول العرض، على المساهم )أو ممثله المفوض في ذلك( تعبئة وتوقيع نموذج العرض وتسليمه مرفقاً 

 (اإلستثمارات الوطنيةشركة ن في مقر مدير عملية االستحواذ )بالمستندات المبينة أعاله في البند )أ( و )ب( من البند الثام

 ظهراً )توقيت الكويت( في آخر يوم من فترة التجميع. 12:30في عنوانها المذكور أدناه في موعد ال يتجاوز الساعة 

 

 العنوان االستحواذمدير عملية 

 10، الدور الخليجيةشرق، شارع المتنبي، مجمع  ش.م.ك.ع.اإلستثمارات الوطنية شركة 

 

  مقدم العرضعن  ممثالً الوطنية  االستثماراتشركة لكما يمكنكم تحميل نموذج قبول العرض من المواقع اإللكترونية 

www.nic.com.kw ،الكويتية السورية القابضةالشركة موقع وwww.ksh.com.kw من تاريخ  اعتباراذلك ، و

 العرض وحتى نهاية فترة التجميع. نشر مستند

 

على هاتف اإلستثمارات الوطنية في حال وجود أية استفسارات بخصوص كيفية قبول العرض، يرجى االتصال بشركة 

 .22266666 965+ :رقم

 

 الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض واإلجراءات المرتبطة به .9

نزاعات أو أعباء أو حقوق رهن أو قيود، وأن تكون قابلة للتداول في يتعين أن تكون األسهم محل العرض خالية من أية 

 .بورصة الكويت

 :اآلتيوعلى مساهمي الشركة محل العرض الراغبين في قبول العرض، الموافقة على 

عرض وفقاً فترة التجميع وموافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ نقل ملكية األسهم محل ال انتهاءأن يتم سداد قيمة األسهم بعد  .أ

 .مقدم العرض المقدم منللعرض 
 

اإلقرار بأن األسهم المعروضة للبيع تخلو من أية حقوق رهن أو أعباء من أي نوع، وفي حال وجود أي رهن أو عبء  .ب

 على األسهم، يترتب على المساهم تعبئة الجزء الخاص باألسهم المرهونة في نموذج قبول العرض.
 

 باألسهم وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال فترة التجميع.الموافقة على عدم التصرف  .ج
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 االستحواذ ةالجدول الزمني لعملي .10

 التاريخ المقترح اإلجراء الرقم

1. 
تقديم مستند العرض إلى هيئة أسواق المال باإلضافة إلى كافة 
المستندات المطلوبة )بما يشمل الجدول الزمني المقترح، 

 واستكمال جميع المتطلبات(.
 .2020ديسمبر  27

 موافقة هيئة أسواق المال على نشر مستند العرض. .2
أيام عمل من تاريخ  10خالل 

 استكمال المتطلبات.

3. 

اإلفصاح عن موافقة الهيئة على نشر مستند العرض في بورصة 
لمدير عملية الكويت واإلعالن عن ذلك على الموقع اإللكتروني 

والشركة محل العرض  (الوطنيةاإلستثمارات شركة ) اإلستحواذ
 وفي صحيفتين يوميتين على األقل.

في يوم العمل التالي لصدور موافقة 
 الهيئة المشار إليها في البند السابق.

4. 

 مقرالفي  لالطالعنشر مستند العرض والمستندات المتاحة 
شركة الكويتية السورية القابضة للالرئيسي والموقع االلكتروني 

شركة )لمدير عملية اإلستحواذ الموقع اإللكتروني في و
 .(اإلستثمارات الوطنية

في نفس يوم اإلفصاح المشار إليه 
بالبند السابق وحتى تاريخ نهاية فترة 

 التجميع.

5. 

رأيه  الكويتية السورية القابضةشركة اليرفع مجلس إدارة 
وتوصيته بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، ويرفق 
به رأي المستشار المستقل بشأن العرض، ويقوم باإلفصاح عن 
توصيته في بورصة الكويت واإلعالن عنها في الموقع االلكتروني 

والشركة ( اإلستثمارات الوطنيةشركة ) لمدير عملية اإلستحواذ
 تين على األقل.محل العرض وفي صحيفتين يومي

 استالمخالل سبعة أيام عمل من تاريخ 
 مستند العرض.

6. 
الطلبات من المساهمين الراغبين في  واستقبالبداية فترة التجميع 

 بيع أسهمهم.
في يوم العمل الثامن من تاريخ نشر 

 مستند العرض.

 نهاية فترة التجميع. .7
اليوم الثالثين من تاريخ اإلعالن عن 

 التجميع.بداية فترة 

 اإلفصاح لبورصة الكويت عن النسبة المحققة لعملية االستحواذ. .8
في يوم العمل التالي لنهاية فترة 

 التجميع.

9. 
مخاطبة وكالة المقاصة للتأكد من عدم وجود أية قيود على أسهم 

 المساهمين الراغبين بالمشاركة.
في يوم العمل التالي لإلفصاح المشار 

 السابق.إليه في البند 

10. 
إرسال سجل المساهمين الراغبين في المشاركة والنسبة المحققة 

 لهيئة أسواق المال، ودفع الرسوم.
خالل خمسة أيام عمل من تاريخ البند 

 السابق.

 موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ العملية. استالم .11
خالل خمسة أيام عمل من تاريخ البند 

 السابق.

12. 
عملية االستحواذ من خالل محضر بيع أسهم وفقاً آللية تسوية تنفيذ 

 الصفقات المتبعة لدى بورصة الكويت.
خالل عشرة أيام عمل من تاريخ البند 

 السابق.

13. 
اإلعالن عن تنفيذ عملية االستحواذ بالنسبة الفعلية في الموقع 
اإللكتروني لبورصة الكويت وشريط التداول باإلضافة إلى النشر 

 على الموقع اإللكتروني للهيئة.

فور تنفيذ عملية االستحواذ المذكورة 
 في البند السابق.

 

 مقدم العرض في الشركة محل العرضأسهم سيطرة ل وحجم أي ملكيةالحصص  .11

 :حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرضيوضح الجدول أدناه 
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 نسبة الملكية عدد األسهم نوع الملكية التابعةالشخص المستفيد / الشركة 

 %28.42 50,099,229 مباشر السيد/ سالم عبدهللا سالم الحوسني

 %17.26 30,431,380 غير مباشر شركة السالم المحدودة

 %6.15 10,842,858 غير مباشر ات العامةشركة ام القيوين لإلستثمار

 

 الشركة محل العرضحصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في  .12

أي حصص في  أي طرف تابع له أو متحالف معهأو  مقدم العرضمتلك يال بإستثناء الملكيات المذكورة في البند السابق، 

 .الشركة محل العرض

 كما أنه ال يوجد أي أطراف إلتزمت بقبول العرض بشكل غير قابل لإللغاء أو بأي شكل من األشكال قبل نشر مستند العرض.

 :الشركة محل العرض لمقدم العرض إدارة مجلسفي  صباأو من ائفوظيوضح الجدول أدناه 

 طريقة التعيين المنصب االسم

 نائب الرئيس فهد عبد الرحمن المخيزيمالسيد / 
أم القيوين  ةيمثل شرك -منتخب 

 ةلإلستثمارات العام

 يمثل شركه السالم المحدوده -منتخب  عضو مجلس االدارة البيبه منصور أحمد محمدالسيد / 

 (مستقل) يمثل شخصه -منتخب  عضو مجلس االدارة محمد سالم عبد هللا الحوسنيالسيد / 

 

 ُمسبق اتفاقعدم وجود  .13

مقدم أو ترتيب أو تدبير بين  اتفاقنؤكد أنه ال يوجد أي ( من الكتاب التاسع من الالئحة التنفيذية، 2-3-3وفقاً لمتطلبات المادة )

 أو أي من مساهميها لقبول العرض. الكويتية السورية القابضةشركة المجلس إدارة  أعضاءمع أي من  العرض

 

 عليها االستحواذراد التعهد بعدم تحويل األسهم المُ  .14

قدم العرض الماثل باألصالة يبأنه  مقدم العرضؤكد يب التاسع من الالئحة التنفيذية، ( من الكتا3-3-3وفقاً لمتطلبات المادة )

أو تفاهم لنقل ملكية أسهم العرض في المستقبل القريب ألي طرف ثالث  اتفاققترح أو لديه أية نية أو مُ  توجدعن نفسه وبأنه ال 

 .مقدم العرضخارج نطاق 

 

 تعارض المصالح .15

شركة المن الكتاب التاسع من الالئحة التنفيذية بشأن تصويت أعضاء مجلس إدارة  17-1-3بأحكام المادة  مقدم العرضلتزم يس

 .بعملية االستحواذ والعرض المقدمعلى القرارات التي تتعلق )الشركة محل العرض( الكويتية السورية القابضة

 

 لالطالعتاحة المستندات المُ  .16

كما في الجدول  لالطالعتاحة لمُ الكتاب التاسع من الالئحة، سوف يتم نشر المستندات ا( من 11-3-3وفقاً لمتطلبات المادة )

( www.nic.com.kw) الوطنية االستثماراتشركة كل من ل ةقع اإللكترونيا"( على المولالطالعتاحة أدناه )"المستندات المُ 

 .(www.ksh.com.kw)  الكويتية السورية القابضةشركة ال، ومقدم العرضممثالً عن 

الكويتية لشركة لالحصول على نسخة من المستندات من المقر الرئيسي  الكويتية السورية القابضةالشركة ويمكن لمساهمي 

اإلستثمارات شركة مدينة الكويت، ومقر  –شارع فهد السالم  –السادس عشر  الدور –راكان  برجالكائن في  السورية القابضة

األحد وحتى يوم الخميس من يوم ، مدينة الكويت –الشرق  –شارع المتنبي  –مبنى الخليجية  – 10الدور الكائن في الوطنية 

 ً  .وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً  من الساعة الثامنة والنصف صباحا
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 لالطالعتاحة المستندات المُ 

 .الكويتية السورية القابضةلشركة لعقد التأسيس والنظام األساسي 

 بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض اإلستحواذ. مقدم العرضتعهد 

 .2020لسنة  72باإللتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم  مقدم العرضتعهد 

"تعارض المصالح" من الفصل الثالث )اإلستحواذ( للكتاب  17-1-3باإللتزام بأحكام المادة  مقدم العرضتعهد 
 وتعديالتهما. 2010لسنة  7التاسع )اإلندماج واإلستحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

لية" من الفصل "اإلستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فع 18-1-3باإللتزام بأحكام المادة  مقدم العرضتعهد 
 2010لسنة  7الثالث )اإلستحواذ( للكتاب التاسع )اإلندماج واإلستحواذ( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 وتعديالتهما.

 مستند العرض )ويشمل أية وثائق تتعلق بالعرض(.

 .2019و 2018و 2017ديسمبر  31لألعوام المنتهية في  الكويتية السورية القابضةلشركة لالبيانات المالية المدققة 

 وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض.

 .الكويتية السورية القابضةالشركة الُمقدم لمساهمي  اإللزامينموذج قبول عرض اإلستحواذ 

 .الكويتية السورية القابضةلشركة لنسخة من رأي مستشار االستثمار المستقل 

إلى المساهمين والمتعلقة بالعرض، وتنشر خالل سبعة أيام  الكويتية السورية القابضةالشركة توصية مجلس إدارة 
 عمل من تاريخ نشر مستند العرض.

 

 :التالية اإللكترونية فترة التجميع على المواقع نتهاءإمتوفراً من تاريخ النشر حتى إن مستند العرض الماثل سيكون 

www.boursakuwait.com 

www.nic.com.kw 

www.ksh.com.kw 

 

 

http://www.boursakuwait.com/

