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أسواق املال
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حمكمة األحداال
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مواقف بريد ال فاة
أ هـ م أ 287 /مر
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مب هيئة االستثمار
املباشر

ومكتبة وخدماحمل أخر للمنطقة ساحة
موقع  98,000م²
مب حما م متعدد األدوار ساحة موقع
390ا 11م ²ومواقف سياراحمل متعددة
األدوار على مساحة 500ا 4م²
مب إداري يتكون من قاعاحمل حما م يف
منطقة ال ليبية على مساحة 400ا 1م²
مب مواقف ذ ية متعددة األدوار خيدم مب
بريد ال فاة يف منطقة القبلة
مب ثقايف يف منطقة بوفطرية حيتوي على
معرض للكتا ومكات إدارية وخدماحمل
ترفيهية ساحة موقع  10,000م²
بر ،إداري نطقة الشرق ساحة موقع
960ا 3م ²يتكون من مكات ومواقف
سياراحمل يمن املوقع

قطاع الش ون اإلدارية واملالية والقانونية
نبةة عن املشروع
اسم ورقم املشروع
توريد معدة نور
إ م م2019-2018/1/1/
أعمال صيانة مبا وزاريت االشغال
العامة والكهرابء واملاء
إ م م2018-2017/9/1/
تقدمي خدماحمل املراسلة والتحميل
والتفري والتنظيف
إ م م2019-2018/3/1/
صيانة وإصال أجه ة ومعداحمل املر
احلكومي
إ م م2018-2017/8/1/
توريد وتر ي ومتديد وتشغيل شبكة
هلية جديدة لقطاع هندسة ال يانة
بكيفان
إم م2016-2015/11/1/
جتديد وشراء برام هندسية وأخر
متنوعة مع توفري خوادم جديدة هلا
وتقدمي ال يانة والدعم الفين
إ م م2019-2018/2/1/
توريد وتر ي أاال مكت متنوع
وأجه ة مسعية وب رية ومكتبية للمر
احلكومي ب بحان
إ م م2015-2014/11/1/
استئجار سياراحمل متنوعة

توريد معدة نور لقطاع هندسة
ال يانة
أعمال صيانة مبا وزاريت
االشغال العامة والكهرابء واملاء
عقد ملدة ثالال سنواحمل
تقدمي خدماحمل املراسلة
والتحميل والتفري و التنظيف
واقع الوزارة ملدة ثالال سنواحمل
صيانة وإصال أجه ة ومعداحمل
املر احلكومي ملدة عامني
ميالديني
توريد وتر ي ومتديد وتشغيل
شبكة هلية جديدة لقطاع
هندسة ال يانة بكيفان
جتديد وشراء برام هندسية
وأخر متنوعة مع توفري خوادم
جديدة هلا وتقدمي ال يانة
والدعم الفين
توريد وتر ي أاال مكت
متنوع وأجه ة مسعية وب رية
ومكتبية للمر احلكومي
ب بحان
استئجار سياراحمل متنوعة عقد
تغطية لعدد (176ا )2سيارة
متنوعة ملدة عامني ميالديني
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خدماحمل
استشارية
حمدودة
خدماحمل
استشارية
حمدودة
مناق ة
حمدودة
خدماحمل
استشارية
حمدودة
خدماحمل
استشارية
حمدودة

نوع
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مناق ة
مناق ة
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قطاع الش ون اإلدارية واملالية والقانونية
نبةة عن املشروع
اسم ورقم املشروع

صيانة أجه ة التكييف املر ي
ابملواقع اخلاصة التابعة للوزارة
رقم:إم م2019-2018/1/2/
صيانة أجه ة التكييف (وحداحمل
وانفةة) وبراداحمل وثالجاحمل متنوعة
إم م2019-2018/6/2/
استئجار ابل (حافلة صغرية)
لوزارة األشغال العامة
إ م م2019-2018/5/2/
صيانة هالحمل ت وير مستنداحمل
شار
صيانة هالحمل ت وير مستنداحمل
زيرو س
صيانة هالحمل ت وير مستنداحمل
ونيكا

صيانة أجه ة التكييف املر ي
ابملواقع اخلاصة التابعة للوزارة عقد
ملدة عامني
صيانة أجه ة التكييف (وحداحمل
وانفةة) وبراداحمل وثالجاحمل متنوعة
عقد ملدة عامني
استئجار ابل (حافلة صغرية) لوزارة
األشغال العامة ملدة عامني
صيانة هالحمل ت وير مستنداحمل
شار ملدة عامني
صيانة هالحمل ت وير مستنداحمل
زيرو س ملدة عامني
صيانة هالحمل ت وير مستنداحمل
ونيكا ملدة عامني

نوع
الطر
ممارسة
ممارسة
ممارسة
ممارسة
ممارسة
ممارسة
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وزارة التجارة وال ناعة
إعالن

تقدم :السيد :تر ي رمي املطريي
بطل اىل إدارة الشر احمل هبة الوزارة:
اويل الرتخيص الفردي ال ادر برقم  2018/3246بتاريخ
 2018/9/2412ات االسم التجاري م سسة فرونثالين
ترانسبورحمل لنقل البضائع اىل شر ة الشوص الواحد.
يرجى ممن له اعرتاض أن يتقدم ل دارة املة ورة خالل مخسة عشر
يوما من اتريخ نشر اإلعالن ابعرتاض خطي مرفقاع به سند املديونية
وإال فلن ي خة بعني االعتبار.

هيئة أسواق املال
إعالن

تعلن هيئة أسواق املال عن إجراءاحمل وأحكام وشرو) امل ايدة على
احل ة البالغة  %44من أسهم رأ املال امل در لشر ة بورصة
الكويت لشوراق املالية واجلدول ال مين احملدال للم ايدة
 .1تسري اإلجراءاحمل واألحكام والشرو) املبينة يف هةا اإلعالن
(ويشار إليها فيما بعد بـ "أحكام امل ايدة") على عملية امل ايدة على
احل ة البالغة  %44من األسهم امل درة يف رأ مال شر ة بورصة
الكويت لشوراق املالية.
 .2تعترب أحكام امل ايدة – املبينة أدان – معدلة ألي حكم يتعارض
معها يكون قد ورد يف أي من مستنداحمل أو وائق امل ايدة املودعة
بغرفة البياانحمل االفرتايية أو املنشورة ابجلريدة الرمسية أو يف ال حف
أو املرسلة من هيئة أسواق املال (ويشار إليها فيما بعد بـ "اهليئة")
للشر احمل احمللية واملشغلني العامليني.
 .3جيوز للهيئة تعديل املواعيد أو اإلجراءاحمل أو األحكام أو الشرو)
املبينة أبحكام امل ايدة أو أي من إجراءاحمل وشرو) وأحكام امل ايدة
يف أي وقت وفقاع ملا ترا مالئماع ويتم نشر هة التعديالحمل على
املوقع اإللكرتو للهيئة أو أبي وسيلة أخر تراها اهليئة مالئمة
وتعترب هة التعديالحمل سارية من اتريخ نشرها على املوقع اإللكرتو
للهيئة ما مل ادد اهليئة موعدا هخر لسراي ا .
 .4يف حال حدوال تعارض بني الن ني العر واإل لي ي يعتد
ابلنص العر .
أحكام امل ايدة
 .1التمهيد :نظرة عامة عن عملية امل ايدة
تعترب أحكام امل ايدة املستند الرئيسي لتف يل اإلجراءاحمل واألحكام
والشرو) املتعلقة ابلتسجيل للمشار ة يف امل ايدة وتقدمي العطاء املايل
من قبل امل ايدين وترسية امل اد (ويشار إليهم فيما بعد بـ "مقدم
العطاء" أو "مقدمي العطاءاحمل") لتملك عدد 600ا134ا84
(أربعة واانون مليون ومائة وأربعة وثالثون ألف وستمائة) سهماع يف
رأ املال امل در لشر ة بورصة الكويت لشوراق املالية و ا تعادل
نسبته ( %44أربعة وأربعون ابملائة) من أسهم رأ املال امل در
للشر ة (ويشار إليها فيما بعد بـ "األسهم حمل البيع") حي سيكون
احلد األدىن للسعر الةي تبدأ به امل ايدة حمدد من قبل اهليئة ("ويشار
إليه فيما بعد بـ "سعر األسا ").
 .2تفاصيل عملية للم ايدة
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أوالع :املوعد النهائي لتقدمي طلباحمل التسجيل للمشار ة يف فرتة تسليم
العطاءاحمل املالية ( 31يناير )2019
 .1على ل من يرغ من مقدمي العطاءاحمل أن يتقدم للهيئة بطل
تسجيل (ويشار إليه فيما بعد بـ "طل التسجيل") للمشار ة يف
امل ايدة بني  12فرباير  2019و  14فرباير ( 2019ويشار إليها
فيما بعد بـ "فرتة تسليم العطاءاحمل املالية") يف موعد أق ا  31يناير
 2019الساعة  3:30ع راع بتوقيت الكويت (ويشار إليه فيما بعد
بـ "املوعد النهائي للتسجيل") ويقدم طل التسجيل وفق النموذ،
املعد لةلك واملتوفر يف غرفة البياانحمل االفرتايية ويرفق به
املستنداحمل املطلوبة للتسجيل.
 .2سوف يتم استبعاد أي طل تسجيل للم ايدة يقدم بعد املوعد
النهائي للتسجيل ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك.
 .3عند استالم املستنداحمل املطلوبة لعملية التسجيل تقوم اهليئة
ابلتحقق من استالم املستنداحمل املطلوبة و ةلك استكمال أو طل
إيضا بعا املستنداحمل والنقا) غري الوايحة ومن تقوم اهليئة
إببالغ مقدم العطاء بقبول تسجيله.
انياع :التة ري بفرتة تسليم العطاءاحمل املالية ( 11فرباير )2019
 .1ستقوم اهليئة إبرسال بريد إلكرتو ملقدمي العطاءاحمل الةين مت
تسجيلهم للمشار ة يف عملية امل ايدة للتة ري أبن اتريخ افتتا فرتة
تسليم العطاءاحمل املالية هو يوم الثالاء املوافق  12فرباير 2019
الساعة  8:00صباحاع بتوقيت الكويت (ويشار إليه فيما بعد بـ
"افتتا فرتة تسليم العطاءاحمل املالية").
الثاع :فرتة تسليم العطاءاحمل املالية (من  12فرباير  2019حىت 14
فرباير )2019
.1خي ص صندوق لتسليم العطاءاحمل املالية (ويشار إليه فيما بعد بـ
"صندوق العطاءاحمل") ويويع يف مكت رئيس جلنة طر وخت يص
أسهم رأ مال شر ة بورصة الكويت لشوراق املالية (ويشار إليها
فيما بعد بـ "اللجنة") قر هيئة أسواق املال – منطقة شرق – شارع
الشهداء – بر ،احلمراء – الطابق .24
.2يكون ل ندوق العطاءاحمل املالية قفالن مفتا أحدخا لد أمني
سر لس مفويي اهليئة ومفتا القفل اآلخر لد رئيس اللجنة.
وجي فت صندوق العطاءاحمل يف التاريخ احملدد لفت املظاريف فق .
.3سيتم تسليم العطاءاحمل املالية خالل فرتة ثالثة أايم عمل تبدأ من
 12فرباير  2019وحىت  14فرباير .2019
.4يبدأ افتتا فرتة تسليم العطاءاحمل املالية اعتباراع من الساعة 8:00
صباحاع بتوقيت الكويت من يوم الثالاء املوافق  12فرباير 2019
وتنتهي تلك الفرتة يف متام الساعة  2:00ع راع بتوقيت دولة الكويت
يوم اخلميس املوافق  14فرباير ( 2019ويشار إليه فيما بعد بـ " اية
فرتة تسليم العطاءاحمل املالية ").
.5تسلم العطاءاحمل املالية ابلربيد املسجل أو ابلربيد الدويل املعترب أو
ابليد على العنوان التايل:
السيد  /خليفة عبد هللا العجيل
عضو لس املفويني ورئيس جلنة طر وخت يص أسهم رأ مال
شر ة بورصة الكويت –
هيئة اسواق املال
دولة الكويت شرق شارع الشهداء بر ،احلمراء الطابق 24
صندوق بريد 3913 :ال فاة  13040مدينة الكويت الكويت .
يف حالة تسليم العطاء ابليد جي تقدنه من خالل إيداعه يف
صندوق العطاءاحمل املوجود يف مكت رئيس اللجنة ابلطابق .24
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.6جيوز للهيئة قبول استالم العطاءاحمل املالية الال ت ل بعد اية فرتة
تقدمي العطاءاحمل املالية بشر) تسليمها قبل فت املظاريف.
.7تسلم العطاءاحمل املالية على النموذ ،املعد لةلك (ويشار إليه فيما
بعد بـ "قوذ ،تسليم العطاء املايل") واملتوفر بغرفة البياانحمل
االفرتايية على أن تقت ر املعلوماحمل املدونة يف النموذ ،على ما هو
مطلو وفقاع ألحكام امل ايدة.
 .8تسلم العطاءاحمل املالية يف مظروف حمكم اإلغالق مع عدم ذ ر
اسم مرسلها أو ويع أية إشارة أو عالمة تدل عليه ويعنون مظروف
العطاء ابلعنوان سابق البيان.
.9جي أن يشتمل مظروف العطاء املايل فق على قوذ ،تسليم
العطاء املايل وخطا الضمان املوقع املطلو تقدنه من امل ايدين
وفقا للنموذ ،املعد لةلك (ويشار إليه فميا بعد بـ "خطا
الضمان") واملتوفر بغرفة البياانحمل االفرتايية.
.10يكون العطاء املايل وخطا الضمان ساري املفعول من اتريخ
تقدنه وحىت  31مايو  2019أو حىت اتريخ تسجيل األسهم حمل
البيع ابسم امل ايد الفائ ( ما هو معرف أدان ).
.11يتم تقدمي خطا يمان بقيمة ( %10عشرة ابملائة) من إتايل
سعر األسا لشراء األسهم حمل البيع ل احل اهليئة ابسم "هيئة
أسواق املال" صادر من أحد البنوك املسجلة لد بنك الكويت
املر ي ويرفق خطا الضمان مع قوذ ،تسليم العطاء املايل املقدم
يف فرتة تسليم العطاءاحمل املالية .وا حالة تقدم امل ايد أب ثر من
قوذ ،تسليم العطاء املايل خالل فرتة تسليم العطاءاحمل املالية فسوف
تعتد اهليئة مطا الضمان املقدم مع أي قوذ ،تسليم العطاء املايل
وال يستدعي ذلك قيام مقدم العطاء بتقدمي خطا يمان هخر طاملا
ان خطا الضمان يعادل قيمة ( %10عشرة ابملائة) من إتايل
سعر األسا .
 .12جيوز للهيئة تسييل خطا الضمان وفقاع لشروطه.
.13جي أن توقع العطاءاحمل املالية من شوص نلك ال الحية
لتمثيل مقدم العطاء وأن يقدم املستند الدال على ذلك يمن
البياانحمل واملستنداحمل املطلوبة عند طل التسجيل.
.14يف حال ان الشوص الةي وقع على العطاء املايل ليس مثل
الشوص الةي نلك ال الحية لتمثيل امل ايد عند التسجيل
للم ايدة فإنه يتعني تقدمي التو يل الرمسي واملستنداحمل الدالة على
صالحية ذلك الشوص قبل أو خالل فرتة تسليم العطاءاحمل املالية
يف مظروف منف ل حمكم اإلغالق مع عدم ذ ر اسم مرسلها أو
ويع أية إشارة أو عالمة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء ابلعنوان
سابق البيان ويتم طباعة هة اإلفادة "املستنداحمل املع زة" على
املظروف (ويشار إليه فيما بعد بـ "املستنداحمل املع زة") .على أن يتم
تسليم مظروف املستنداحمل املع زة يف صندوق العطاءاحمل إال إذا ان
املظروف أ رب من فتحة ال ندوق فيتم تسليم املظروف ابليد لد
مكت رئيس اللجنة .على أن تفت مظاريف املستنداحمل املع زة بةاحمل
اتريخ فت مظاريف العطاءاحمل املالية .
.15جي أن يشتمل قوذ ،تسليم العطاء املايل على ما يلي:
 السعر املعروض للسهم الواحد وأن تكت املبال ابألرقام
واألحرف وجي أال يقل السعر املعروض للسهم الواحد عن سعر
األسا وإال مت استبعاد العطاء.
 القيمة اإلتالية لشسهم املطروحة يف امل ايدة وأن تكت املبال
ابألرقام واألحرف.
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. 16جي أن يقدم السعر املعروض للسهم الواحد والقيمة اإلتالية
لشسهم املطروحة للم ايدة ابلدينار الكويال.
.17جي أن يكون العطاء املايل لكل وليس لبعا األسهم حمل
البيع على أال تقل ال ايدة على سعر األسا للعطاء املايل عن  1فلس
لكل سهم.
.18سوف يتم رفا الكش واحملو يف بياانحمل العطاء املايل ما مل
تقرر اهليئة خالف ذلك .ويف هة احلالة حيق للهيئة قبول الت حي
إن ان الشط م واحد مع توقيع مقدم العطاء لانبه.
.19يكون العطاء املايل ائياع وغري مشرو) وغري قابل للعدول عنه
ويعترب -جرد تقدنه ثابة عرض ال رجعة فيه لشراء األسهم املباعة.
.20ال جيوز ملقدم العطاء املايل إلغاء أو تعديل أي من الشرو)
املة ورة يف قوذ ،تسليم العطاء املايل.
.21وا حالة تقدم امل ايد أب ثر من عطاء مايل خالل فرتة تسليم
العطاءاحمل املالية فسوف يعتد أبعلى العطاءاحمل سعراع.
رابعاع :فت املظاريف ( 14فرباير )2019
.1يفت صندوق العطاءاحمل من قبل أمني سر لس مفويي اهليئة
ورئيس اللجنة بعد اية فرتة تقدمي العطاءاحمل املالية اديداع يف متام
الساعة  3:00ع راع بتوقيت دولة الكويت بتاريخ  14فرباير
.2019
.2يتم فت املظاريف كضور رئيس اللجنة وعضوين من أعضاء
اللجنة على األقل وأمني سر لس مفويي اهليئة وال جيوز فت
املظاريف إال كضور األشوال املة ورين هبةا البند أو من ينو
عنهم.
.3حيضر أعضاء لس مفويي اهليئة وأعضاء اللجنة وممثلي مقدمي
العطاءاحمل وأي أشوال هخرين تود اللجنة دعوهتم لفت املظاريف
وترسية امل اد ويف حالة عدم حضور أي من األشوال املة ورين
سوف يتم بيان ذلك يف حمضر ترسية امل اد ولن يوثر عدم حضور أي
من ه الء األشوال على إجراءاحمل فت املظاريف.
.4يتم فت املظاريف من قبل رئيس اللجنة بعد التحقق من أن
املظاريف حمكمة الغلق.
.5يقوم أمني سر لس مفويي اهليئة بتفري العطاءاحمل املالية على
النموذ ،املعد لةلك (ويشار إليه فيما بعد بـ " شف تفري
العطاءاحمل") ويقوم أعضاء اللجنة ابلتوقيع على الكشف ا يفيد
التدقيق واملراجعة .ويتم التحقق من أنه قد مت تسليم املظاريف خالل
فرتة تقدمي العطاءاحمل املالية وأن العطاءاحمل املالية واملظاريف املقدمة
مستوفية للشرو) احملددة يف أحكام امل ايدة .وأتخة العطاءاحمل املالية ترتيباع
كس أسبقية فتحها.
.6حيق لرئيس اللجنة أو انئ الرئيس االستعانة ن يرا مناسباع
للمساعدة والتحقق يف عملية فت املظاريف.
.7يقوم أمني سر اللجنة ابلتنسيق مع أمني سر لس املفويني
إبعداد حمضر لرتسية امل اد يوي فيه إجراءاحمل الرتسية وأمساء
امل ايدين والسعر املعروض يف السهم الواحد والقيمة اإلتالية لشسهم
املطروحة يف امل ايدة ابإليافة إىل إرفاق شف تفري العطاءاحمل على
أن يتم اعتماد احملضر من قبل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة احلايرين
لرتسية امل اد .ويف حال حضور امل ايد الفائ لرتسية امل اد حيق للم ايد
الفائ أن يثبت أي افن لديه يف احملضر.
.8يتلو رئيس اللجنة ب وحمل مسموع ل سعر مقدم لشراء السهم
ما ورد يف العطاء املايل ويعلن عن العطاء األعلى سعراع.
خامساع :ترسية امل اد ( 14فرباير )2019
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.1يقوم لس مفويي اهليئة بعقد اجتماع إلصدار قرار بشأن ترسية
امل اد على أعلى العطاءاحمل املالية سعراع (ويشار إليه فيما بعد بـ
"امل ايد الفائ ") ومن يقوم رئيس لس املفويني أو من ينو عنه
ابإلعالن عن اسم امل ايد الفائ .
.2يف حالة اختالف السعر املقدم للسهم الواحد عن القيمة اإلتالية
لشسهم املطروحة يف امل ايدة ي خة ابملبل األعلى وا حالة اختالف
املبل ابألرقام عن املبل ابحلروف ي خة ابملبل األعلى وذلك له ما
مل يبل الفرق بني القيم املة ورة نسبة  %5من سعر األسا لكامل
األسهم حي سيتم استبعاد العطاء ما مل تقرر اهليئة قبوله على أسا
املبل األعلى.
.3جيوز للهيئة قبول العطاءاحمل املالية الال تتضمن افظاحمل بشر) أن
يوافق مقدم العطاء على إلغاء افظاته والتقيد أبحكام امل ايدة وج
تا يوجهه للهيئة بةلك يف جلسة فت املظاريف.
.4جيوز للهيئة استبعاد أو قبول املظاريف أو العطاءاحمل املالية الال ال
تتوافر فيها ل أو بعا الشرو) احملددة لةلك.
.5جيوز للهيئة يف أي وقت حىت بعد اإلعالن عن ترسية امل اد وقبل
نقل ملكية األسهم للم ايد الفائ أن تقرر إلغاء امل ايدة مراعاة
للم لحة العامة وال حيق للم ايد الفائ الرجوع على اهليئة أبية
تعويضاحمل.
سادساع :تساوي العطاءاحمل املالية
.1يف حالة تساوي أعلى األسعار (لتكون أعلى من سعر األسا
لشسهم حمل البيع) بني عطاءين أو أ ثر جيوز للهيئة أن تقرر دعوة
أصحا العطاءاحمل املالية املتساوية إلجراء م ايدة علنية بينهم كضور
لس املفويني وأعضاء اللجنة ومن يدعو اجمللس حلضور امل ايدة
على أن جتر تلك امل ايدة يف اتريخ فت املظاريف أو يف أي موعد
هخر ادد اهليئة وذلك وفق اإلجراءاحمل التالية:
 أن يكون السعر الوارد يف العطاءاحمل املتساوية هو سعر األسا
لبداية امل ايدة.
 يكون ملقدم العطاء احلاصل على تقييم عطاء فين أعلى حق البدء
يف امل ايدة العلنية اوالع (ويشار إليه فيما بعد بـ "امل ايد األول") .وإذا
مل يقم ابمل ايدة خالل مخسة دقائق من بداية امل ايدة سيكون ملقدم
العطاء احلاصل على تقييم العطاء الفين األعلى التايل حق البدء
ابمل ايدة وإذا مل يقم ابمل ايدة خالل مخسة دقائق فإن مقدم العطاء
احلاصل على تقييم العطاء الفين التايل يكون امل ايد األول وهكةا.
 لن يقبل أي عطاء يقدم بعد عطاء امل ايد األول ما مل يكن أعلى منه
سعراع بواقع  1فلس يف السهم الواحد على األقل وا تيع األحوال
لن يقبل أي عطاء من أي م ايد ما مل يكن السعر املعروض فيه لشراء
السهم ي يد عن أعلى عطاء مقدم يف السهم بواقع  1فلس يف السهم
الواحد على األقل.
 يتم ترسية امل اد على صاح العطاء األعلى سعراع إن مرحمل مخس
دقائق على تقدمه ابلعطاء دون أن يتقدم أي من امل ايدين بعطاء أعلى
منه.
 بعد ا إلعالن عن امل ايد الفائ تسري أحكام امل ايدة اخلاصة برتسية
امل اد.
.2جيوز للهيئة بدالع من اتباع اإلجراءاحمل املشار إليها ابلفقرة السابقة
 أن تقرر إعادة امل ايدة بني أصحا أعلى عطاءاحمل مالية متساويةوذلك خالل املواعيد الال اددها ويعلن هبا ذوي الشأن وختضع
هة امل ايدة لةاحمل األحكام املقررة للم ايدة األصلية أو حس ما
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ادد اهليئة .على أن يكون السعر املقدم يف العطاءاحمل املالية املتساوية هو
سعر األسا .
سابعاع :عطاء مايل وحيد
.1يعترب العطاء املايل وحيداع حىت لو وردحمل معه عطاءاحمل مالية أخر
لكنها غري مطابقة ألحكام امل ايدة أو ورد هبا افظاحمل جتعلها غري صاحلة.
.2يف حالة ورود عطاء مايل وحيد يكون للهيئة أن تقرر عدم فت
مظروف ذلك العطاء املايل وإعادة عملية امل ايدة مرة أخر وفقاع
لةاحمل أحكام امل ايدة املقررة للم ايدة األصلية خالل املواعيد الال
اددها اهليئة مع اعتبار صاح العطاء الوحيد متقدماع للم ايدة
املعادة وجيوز ملقدم العطاء الوحيد تقدمي عطاء مايل هخر لعملية
امل ايدة املعادة أو اال تفاء بعطائه السابق .ويف حالة عدم تقدم
م ايدين هخرين يعتد ابملظروف اخلال ب اح العطاء املايل الوحيد
وإذا ان مقدم العطاء الوحيد قد تقدم بعرض مايل هخر فيعتد
ابملظروف الةي حيتوي على أعلى سعر ويتم الرتسية عليه إن ان
مستوفياع ألحكام امل ايدة.
.3جيوز للهيئة يف احلالة املة ورة يف الفقرة السابقة أن تقرر ترسية
امل اد على صاح العطاء الوحيد إذا رأ أنه ال فائدة ترجى من
إعادة امل ايدة على أن يثبت يف احملضر األسبا الال استندحمل اليها
اهليئة يف قبول العطاء املايل الوحيد.
.4بعد االعالن عن ترسية امل اد تسري أحكام امل ايدة اخلاصة برتسية
امل اد.
امناع :عدم تسليم عطاءاحمل مالية
يف حال ــة ع ــدم تس ــليم عط ــاءاحمل مالي ــة جي ــوز للهيئ ــة أن تتو ــة أح ــد
اإلجراءاحمل التالية:
 إلغاء امل ايدة وإعادة إجرائها مرة أخر بةاحمل أحكام امل ايدة
املقررة للم ايدة األصلية أو
 أن تقوم بتعديل ج ء أو امل أحكام امل ايدة وإعادة دعوة
املشغلني العامليني واملستثمرين احملليني للمشار ة يف عملية امل ايدة أو
 أي إجراءاحمل أخر تراها مالئمة.
اتسعاع :اإلجراءاحمل اخلاصة ابمل ايد الفائ
.1بعد مخسة أايم عمل من اإلعالن عن امل ايد الفائ
 .1.1جي على امل ايد الفائ أن يقوم خالل موعد أق ا مخسة
أايم عمل من اتريخ اإلعالن عن رسو امل اد بتحويل القيمة اإلتالية
لشسهم حمل البيع ابلسعر الةي رسا به امل اد (ويشار إليه فيما بعد بـ
"دفع قيمة األسهم") للحسا البنكي الةي ستحدد اهليئة.
 .2.1يف حالة عدم سداد امل قيمة األسهم خالل املوعد سابق
البيان وابلطريقة السابق بيا ا يف البند السابق جيوز للهيئة أن تقرر
ترسية امل اد على صاح العطاء التايل يف السعر – للم ايد الفائ -
إذا قام صاح العطاء التايل بسداد القيمة اإلتالية لشسهم حمل
البيع وفقاع ملا تقدم حمسوبة على أسا العطاء املقدم منه وخالل
املواعيد الال ستحددها اهليئة فإن مل يقم دعت اهليئة صاح العطاء
الةي يليه يف السعر وهكةا ويف هة احلالة تقوم اهليئة بتسييل
خطا الضمان املقدم من ل امل ايدين الفائ ين الةين امتنعوا عن
دفع قيمة األسهم لد طل اهليئة ذلك.
.2بعد مخسة أايم عمل من دفع قيمة األسهم
 1.2استثناءع من قواعد نقل ملكية األوراق املالية غري املدرجة يتم
بناء على خطا يوجه من
نقل ملكية األسهم املباعة للم ايد الفائ ع
اهليئة إىل الشر ة الكويتية للمقاصة تكلفها وجبه بتحويل األسهم
بعد قيام امل ايد الفائ بسداد امل قيمة األسهم املباعة.

19

األحد  2ربيع اآلخر  1440هـ  2018/12/ 9 -م
 .2.2تقوم اهليئة خالل اخلمسة أايم عمل التالية لتاريخ دفع القيمة
اإلتالية لشسهم حمل البيع – الال متثل قيمة األسهم الال رسي هبا
امل اد  -إبخطار الشر ة الكويتية للمقاصة بنسوة من قرار لس
مفويي اهليئة برتسية امل اد على امل ايد الفائ وتكلفها بنقل ملكية
األسهم للم ايد الفائ .
 .3.2يلت م امل ايد الفائ بدفع تيع العموالحمل الال يتعني على
املشرتي دفعها وفقاع للقواعد املعمول هبا بشأن نقل ملكية األوراق املالية
غري املدرجة.
 .4.2جي أن يقرتن تسجيل األسهم املباعة ابسم امل ايد الفائ
ابلتأشري يف سجل املساخني ا يفيد املنع من الت رف – سواء
بشكل مباشر أو غري مباشر -يف األسهم خالل ( )5اخلمس سنواحمل
الالحقة على اتريخ التسجيل إال بعد احل ول على املوافقة اخلطية
املسبقة من اهليئة .وسوف متن اهليئة املوافقة يف حالة نقل األسهم
املباعة من امل ايد الفائ إىل شر ة ذاحمل غرض خال وف عقا للشرو)
املبينة أدان .
 .5.2وا حالة ان امل ايد الفائ االف مكون من مشغل عاملي مع
مستثمر حملي أو أ ثر فيتم تسجيل األسهم املباعة ابسم أعضاء
التحالف ل كس نسبته املتفق عليها فيما بينهم وج اتفاقية
التحالف.
 .6.2ويف حالة قيام امل ايد الفائ بتأسيس شر ة ذاحمل غرض خال
ورغبته يف اويل األسهم املباعة إىل تلك الشر ة فيج عليه استيفاء
الشرو) التالية:
أ -جي احل ول على املوافقة والرتخيص الالزم من قبل اهليئة.
 جي أن تكون الشر ة ذاحمل الغرض اخلال مملو ة ابلكامل منقبل امل ايد الفائ سواء ان مشغل عاملي يمن االف مع مستثمر
حملي أو أ ثر أو مشغل عاملي منفرد ويف احلالة األخرية تتوة الشر ة
ذاحمل الغرض اخلال شكل شر ة الشوص الواحد.
 -،جي أن يتضمن عقد التأسيس والنظام األساسي للشر ة ذاحمل
الغرض اخلال شرطاع ينص على عدم جواز الت رف أبي طريقة يف
أسهم أو ح ص الشر ة ب ورة مباشرة أو غري مباشرة خالل ذاحمل
فرتة احلظر من الت رف املقررة على األسهم املباعة إال بعد احل ول
على املوافقة اخلطية املسبقة من اهليئة.
د -لضمان تنفية املنع من الت رف املشار إليه ابلبند السابق يتم
التأشري ابحلظر املة ور يف البند السابق وذلك على النحو املبني
أدان :
 إذا انت الشر ة ذاحمل الغرض اخلال شر ة مساخة يتم التأشري
ابحلظر من الت رف يف سجل املساخني لد الشر ة الكويتية
للمقاصة.
 إذا اختةحمل الشر ة ذاحمل الغرض اخلال أي شكل هخر يتم
التأشري ابحلظر من الت رف يف السجل التجاري لد وزارة التجارة
وال ناعة.
هـ  -ال جيوز إجراء أي تعديل على عقد التأسيس و/أو النظام
األساسي للشر ة ذاحمل الغرض اخلال إال بعد احل ول على املوافقة
اخلطية املسبقة من اهليئة.
و -تعفى عملية نقل ملكية األسهم املباعة من اسم امل ايد الفائ إىل
اسم الشر ة ذاحمل الغرض اخلال من أي عموالحمل على نقل ملكية
األسهم املعمول هبا لد بورصة الكويت والشر ة الكويتية للمقاصة.

