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ن تلك الوثيقة من خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، م( 1)يتكون الجزء  .يالفور تتطلب اهتمامكللغاية و ةُمهم هذه الوثيقة

من قانون جيرسي للشركات. إذا كنت في أي شك فيما يتعلق باإلجراءات  126 للمادة شركة عامة محدودة، بما في ذلك مذكرة توضيحية امتثاالً 

الخاص بك، أو مدير بنك أو محامي أو  االوراق الماليةسمسار التي يجب أن تتخذ، فمن المستحسن أن تلتمس مشورتك المالية مباشرة من 

ح لهم بموجب قانون " إذا كنت مقيًما في المملكة  2000الخدمات المالية" واألسواق لسنة محاسب أو أي مستشار مالي مستقل آخر ُمصرَّ

 المتحدة، أو من مستشار مالي مستقل معتمد على نحو مالئم في إقليم خارج المملكة المتحدة.

فرصة إلى المشتري أو  والوثائق المرفقة في أقرب هذه الوثيقةإذا قمت ببيع جميع أسهمك في شركة كويت إنرجي أو تنازلت عنها، ينبغي أن ترسل 

األوراق المالية، أو البنك أو عميل آخر تم البيع أو التنازل من خالله، وذلك للتسليم إلى المشتري أو المتنازل إليه. وبالرغم سمسار لالمتنازل إليه، أو 

في أي والية قضائية يشكل فيها هذا الفعل انتهاًكا للقوانين ذات الصلة في هذه الوالية  اأو نقله اأو توزيعه هذه الوثيقةمن هذا، فال يجب إعادة توجيه 

في أسهم شركة كويت إنرجي، فيُرجى االحتفاظ بالوثائق واستشارة سمسار البورصة أو ك القضائية. إذا قمت ببيع أو التنازل عن جزء فقط من ملكيت

 نازل.البنك أو وكيل آخر تم من خالله البيع أو الت

عرًضا أو دعوة للشراء أو إصدار أوراق مالية أو التماس عرض لشراء أو االشتراك في األسهم أو األوراق المالية األخرى في  هذه الوثيقةال تمثل 

)جيرسي( ت للشركا العامة( نشرة ألغراض النظام العام )لألحكام ا ال تعدكما انهغير قانوني  االلتماسأي والية قضائية يكون فيها هذا العرض أو 

أو الوثائق المرفقة ألي  هذه الوثيقةلقانون جيرسي. يجب أال يتم االعتماد على  وفقًايتعلق باالستحواذ الذي تم إعداده  تعميم هي هذه الوثيقة. 2002

ا أو جزئيًا(، في واليات قضائية غير أو الوثائق المصاحبة أو كالهما )كليً  هذه الوثيقةغرٍض آخر. يمكن أن تقيد القوانين إصدار أو نشر أو توزيع 

في  هذه الوثيقةالمملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية أو جيرسي أو الكويت في تلك الواليات القضائية وبالتالي فاألشخاص الذين تأتي 

ي أي والية قضائية لقوانين األوراق المالية ف هاًكابيل انتحوزتهم يجب أن يعلموا تلك التقييدات ويدركونها. قد يشكل عدم االلتزام بأي قيود من هذا الق

 كتلك.

 

 

 وصى بهاالستحواذ المُ 

 
 على

 

 شركة عمومية محدودة ،((KUWAIT ENERGYي كويت إنرج
 

 بواسطة

 

 شركة جولد شيرز المحدودة
 نرجي المحدودة(إيونايتد )وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة 

 

 (1991من قانون الشركات )جيرسي(  125بموجب المادة  ترتيب المخطط تتم عن طريق )التي يجب أن

 

 للمساهمين في شركة كويت إنرجي وبيان توضيحي تعميم

 

 الجمعية العامة غير العاديةجتماع ا خطارالمحكمة وإجتماع ا خطارإ

 

 

خطاب رئيس مجلس إدارة هتماًما خاًصا للبيان التوضيحي وينبغي أن تولي اكما بالكامل إلى جانب الوثائق المرفقة.  هذه الوثيقةقرأ ينبغي أن تُ 

والذي يحتوي على التوصية باإلجماع  هذه الوثيقةمن  (1) ، والموضح في الجزءرؤساء مجلس اإلدارة، نيابةً عن ش.ع.م ،شركة كويت إنرجي

الجزء  يتكون .اجتماع الجمعية العامة غير العاديةللمديرين أن تصّوت لصالح المخطط في المحكمة المنعقدة والقرار الخاص الذي سيُقترح في 

 من قانون جيرسي للشركات. 126للمادة  وفًقامن بيان توضيحي  تلك الوثيقةن م (1) األول

شارع الخليج، ، في فندق سيمفوني ستايل الكويت، مجمع سيمفونيمة والجمعية العامة غير العادية اجتماع المحك كال من عقد اتخطارإ توجد

 هذه الوثيقة( من إخطار الجمعية العامة غير العادية) (9)( والجزء اجتماع المحكمة إخطار) (8)الجزء  ، في2018ديسمبر  19الكويت يوم  ،السالمية

 على التوالي. 
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 استمارة الوكالة زرقاء اللون وينبغي إكمال. 2018ر ديسمب 19 بتاريخصباًحا )بتوقيت الكويت(  10:00 وسيبدأ "اجتماع المحكمة" الساعة

 Theشير انفستور سيرفيسز )جيرسي( المحدودة على عنوان  كمبيوترفي شركة  المسجلإلى  افيما يتعلق باجتماع المحكمة، وإعادته ةالمرفق

Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZY مساًء )بتوقيت  6.00ي أقرب وقت ممكن، وينبغي أن تصل في موعد أقصاه ف

 .2018ديسمبر  17الكويت( في 

لذلك، مباشرةً بعد  اأو، إذا كان الحقً  2018ديسمبر  19صباًحا )توقيت الكويت( في  10:15في الساعة  اجتماع الجمعية العامة غير العاديةسيبدأ  

المرفقة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية صالحة، يجب أن تكتمل وتتم اللون  ورديةاستمارة الوكالة إبرام اجتماع المحكمة أو تأجيله. لكي تكون 

 ,The Pavilions, Bridgwater Roadمحدودة على عنوان شير انفستور سيرفيسز )جيرسي( ال كمبيوترفي شركة  المسجلإعادتها إلى 

Bristol, BS13 6ZY  2018ديسمبر  17 بتاريخمساًء )بتوقيت الكويت(  6.00في أقرب وقت ممكن، وينبغي أن تصل في موعد أقصاه. 

فيما المشار اليها  طرق التسليم األخرى بهم بسهولة، ستقبل الشركة، إلى جانبالخاصة اهمي كويت إنرجي من تقديم استمارات الوكالة ولتمكين مس

 ، استمارات الوكالة التي تستلمها عن طريق:سبق

كبير مسؤولي العالقات مع المستثمرين في الطابق  )خالل ساعات العمل العادية( يًدا بيد لعناية لورانس حافظ، أو عن طريق البريد •

يتم  ، الكويت، مع أي توكيل رسمي أو أي سلطة أخرى22067 -السالمية ، 2بلوك ، شارع سالم المبارك، 2 مجمع سيمفونيالخامس، 

 أو ،2018ديسمبر  17بتوقيت الكويت( في )مساًء  6:00بموجبها توقيع استمارة الوكالة، في موعد ال يتجاوز الساعة 

 أو ir@kec.com.kw أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى كمرفق، مع •

#UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.uk بتوقيت ) مساءً  6:00موعد ال يتجاوز الساعة  ، في

 .2018ديسمبر  17الكويت( في 

المحكمة قبل بدء اجتماع المحكمة  جتماعا في مكان انعقاد اجتماع المحكمة أو لرئيس إلى المسجل استمارة الوكالة زرقاء اللونيمكن أن يتم تسليم  أو

بحلول الوقت  ة اللون صالحًة فقط إذا تمت إعادتهاوردياستمارة الوكالة صبح "، ستاجتماع الجمعية العامة غير العاديةوستظل صالحة. وفي حالة "

 الُمشار إليها فيما سبق.

أو كالهما، لن يمنع مساهمي كويت إنرجي من المشاركة والتصويت استمارة الوكالة وردية اللون أو  استمارة الوكالة زرقاء اللونإكمال أو إعادة 

 .مؤجل لهمااي اجتماع أو  اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالمحكمة، و اجتماعشخصيًا في 

الحق في الحضور والتصويت في الوقت الذي يجب أن يتم فيه إدخال شخص في سجل األعضاء في "كويت إنرجي" من أجل الحصول على 

. يتم تجاهل التغييرات على اإلدخاالت في سجل األعضاء بعد ذلك الوقت في تحديد حق 2018ديسمبر  17 في)بتوقيت الكويت(  م 06:00ات االجتماع

 .اجتماع الجمعية العامة غير العاديةأي شخص للحضور والتصويت في اجتماع المحكمة و

التي توضح اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذ فيما يتعلق بالمخطط. من الُمهم جدًا و، هذه الوثيقةمن  11و  10ينبغي أن تولي اهتماًما خاًصا إلى الصفحات 

 في اجتماع المحكمة. لمساهمي المخطط نظرهة لوجأن يُدلي المساهمون الرئيسيون بأصواتهم حتى ترضى المحكمة عن وجود تمثيل عادل ومعقول 

شركة "كويت إنرجي" فيما يتعلق باالستحواذ. وال يجوز بالنيابة عن  الوثيقة تلكة في واردمع البيانات الال تتماشي  بعمل تعهداتض أي شخص فو  لم يُ 

ح بها. ملخص األحكام الرئيسية للمخطط الوارد في من هذا القبيلاالعتماد على أي تعهدات  مؤهل بأكمله  هذه الوثيقة، إن وجدت، على أنها تعهدات ُمصرَّ

. يُنصح مساهم شركة كويت إنرجي بقراءة نص المخطط نفسه هذه الوثيقةمن  (3) بالرجوع إلى المخطط نفسه، والنص الكامل له وارد في الجزء

، نيابةً عن ش.ع.م ،الخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، خصوًصا البيان التوضيحي والوثيقة هذهبحرص وتدبره، على أساس أن 

( والتي أُعدت فقط لمساعدة مساهمي كويت إنرجي فيما يتعلق بالتصويت على هذه الوثيقةمن ( 1))المنصوص عليها في الجزء  رؤساء مجلس اإلدارة

 هذا المخطط.

هذه بوصفها استشارة قانونية أو تجارية أو استثمارية أو مالية أو ضريبية. إذا كان لديك أي شك حول محتويات  هذه الوثيقةينبغي أال تُفسر محتويات 

أو المالية أو ، فيجب عليك استشارة مستشارك القانوني الخاص أو المستشار المالي أو المستشار الضريبي للمشورة القانونية أو التجارية الوثيقة

 الضريبية.
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أي  هذه الوثيقة تقديم، ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق بها، وال يترتب على هذه الوثيقةاعتباًرا من تاريخ  هذه الوثيقةيتم إعداد البيانات الواردة في 

بمثابة تنبؤ أو توقع أو تقدير  هذه الوثيقةيُعد أي شيء وارد في منذ هذا التاريخ. ال  هذه الوثيقةتأثير على عدم حدوث تغيير في الوقائع الموضحة في 

 لألداء المالي المستقبلي لشركة كويت إنرجي، باستثناء الحاالت التي يُنص فيها على خالف ذلك.

 .هذه الوثيقة( من التعريفات)( 7)يتم تعريفها في الجزء  هذه الوثيقةالكلمات والمصطلحات الُمستخدمة في 

  .2018 نوفمبر 15بتاريخ: 
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 ةُمهممالحظة 

عرًضا أو دعوة لشراء أو إصدار أي أوراق مالية أو طلب عرض لشراء أو االكتتاب في أسهم أو أوراق مالية أخرى في أي والية  هذه الوثيقةشكل ال تُ 

هذه . 2002العامة( للشركات )جيرسي(  قضائية يكون فيها هذا العرض أو االلتماس غير قانوني كما أنه ليس نشرة ألغراض النظام العام )لألحكام

أو الوثائق المرفقة ألي غرٍض آخر. يمكن  هذه الوثيقةلقانون جيرسي. يجب أال يتم االعتماد على  وفقًايتعلق باالستحواذ الذي تم إعداده  تعميمهو  الوثيقة

مملكة المتحدة أو أو الوثائق المصاحبة أو كالهما )كليًا أو جزئيًا(، في واليات قضائية غير ال هذه الوثيقةأن تقيد القوانين إصدار أو نشر أو توزيع 

في حوزتهم يجب أن يعلموا تلك  هذه الوثيقةالواليات المتحدة األمريكية أو جيرسي أو الكويت في تلك الواليات القضائية وبالتالي فاألشخاص الذين تأتي 

 ي أي والية قضائية كتلك.التقييدات ويدركونها. قد يشكل عدم االلتزام بأي قيود من هذا القبيل انتهاًكا لقوانين األوراق المالية ف

لديهم جميع مساهمي شركة كويت إنرجي أو األشخاص اآلخرين )بما في ذلك الُمرشحين واألوصياء واألمناء( الذين كانوا ينوون، أو كان  على ينبغي

أن  ،الواليات المتحدة، أو جيرسي أو الكويت والوثائق المصاحبة إلى والية قضائية خارج المملكة المتحدة أو هذه الوثيقةإرسال التزام تعاقدي أو قانوني، 

 يبحثوا عن المشورة المهنية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراء.

كمشورة قانونية أو تجارية أو مالية أو ضريبية، ويجب أن يتشاوروا مع مستشاريهم  هذه الوثيقةركة كويت إنرجي محتويات شيجب أال يُفِسر مساهمو 

 فيما يتعلق باألمور التي تم وصفها هنا.

أي  قةهذه الوثي تقديم، ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق بها، وال يترتب على هذه الوثيقةاعتباًرا من تاريخ  هذه الوثيقةيتم إعداد البيانات الواردة في 

بمثابة تنبؤ أو توقع أو تقدير  هذه الوثيقةمنذ هذا التاريخ. ال يُعد أي شيء وارد في  هذه الوثيقةتأثير على عدم حدوث تغيير في الوقائع الموضحة في 

 لألداء المالي المستقبلي لشركة كويت إنرجي، باستثناء الحاالت التي يُنص فيها على خالف ذلك.

 لخارجمعلومات للمساهمين في ا

غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة، أو جيرسي أو الكويت قد  كويت إنرجيعلى مساهمي  هذه الوثيقةأو توزيع  وجود هذا االستحواذ

فيها أو التي هم مواطنون فيها. يجب على هؤالء األشخاص أن يطلعوا على جميع  يقعواكون مقيد بموجب قوانين الوالية القضائية ذات الصلة التي ي

. قد يشكل عدم االلتزام بمتطلبات هذه الواليات القضائية انتهاًكا لقوانين األوراق المالية يدركونهاالمتطلبات القانونية والتنظيمية الُمطبقة في والياتهم وأن 

أو جيرسي أو الكويت المتحدة أو الواليات المتحدة  قدرة األشخاص غير المقيمين في المملكةعلى وجه الخصوص في تلك الواليات القضائية. قد تتأثر 

الوكالة لتعيين آخر للتصويت  استماراتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو تنفيذ وتسليم على التصويت ألسهم كويت إنرجي في اجت

فيها. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإن الشركات واألشخاص  يقعوافي اجتماع نيابةً عنها، بقوانين الواليات القضائية ذات الصلة التي 

 تحواذ يخلون أي مسؤولية أو التزام عن انتهاك أي شخص ألي من هذه القيود.المشاركين في االس

 امقيدً في أو داخل واليات قضائية أخرى غير المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة أو جيرسي أو الكويت  هذه الوثيقةإصدار أو نشر أو توزيع  قد يكون

والية قضائية غير المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة أو جيرسي أو الكويت يجب أن يطلعوا  بموجب القانون، وبالتالي أي أشخاص يخضعون لقانون أي

 قضائية كتلك.على ويدركوا أي متطلبات سارية. قد يشكل عدم االلتزام بأي قيود مطبقة من هذا القبيل انتهاًكا لقوانين األوراق المالية في أي والية 

ألغراض االلتزام بقانون جيرسي، وقد ال تكون المعلومات التي تم الكشف عنها هي نفسها التي كان سيتم الكشف عنها إذا تم إعداد  هذه الوثيقةتم إعداد  

ضريبية. بوصفها استشارة قانونية أو تجارية أو مالية أو  هذه الوثيقةلقوانين الواليات القضائية خارج جيرسي. ينبغي أال تُفسر محتويات  وفقًا هذه الوثيقة

اذ في ظروفهم يجب على المساهمين في الخارج الرجوع إلى مستشاريهم القانونيين والضريبيين فيما يتعلق بالعواقب القانونية والضريبية لعملية االستحو

 الخاصة.
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 إلى المساهمين األمريكيين إخطار

المنصوص عليه الترتيب جيرسي ويُقترح تنفيذها في إطار مخطط تقع في يجب أن يدرك المساهمون األمريكيون أن االستحواذ يتعلق بأسهم شركة 

ا أو قواعد التماس الوكيل بموجب قانون  العطاءبموجب قانون جيرسي للشركات. ال تخضع المعاملة التي تتم عن طريق مخطط ترتيب لقواعد عرض 

التي تختلف عن وممارسات المعمول بها في جيرسي لمخططات الترتيب لذلك، يخضع االستحواذ لمتطلبات اإلفصاح وال وفقًااألمريكي. و البورصة

الخاص بالواليات المتحدة األمريكية وقواعد التماس الوكيل. ومع ذلك، يحق للمشتري، في ظروف معينة  العطاءمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن عرض 

لمخطط. إذا كان المشتري سينتخب لتنفيذ االستحواذ عن طريق عرض كبديل ل االستيالء، تنفيذ االستحواذ عن طريق عرض الصفقةالتفاق  وفقًا

لقواعد  وفقًاهذا في الواليات المتحدة، فسيتم تنفيذه  االستيالءلجميع القوانين واللوائح السارية. إذا كان يلزم تقديم عرض  وفقًااالستيالء، يجب أن يتم ذلك 

. باإلضافة إلى أي 14Eمن قانون التبادل األمريكي وبموجب الالئحة  14Eبما في ذلك المادة  عرض العطاء السارية بموجب قانون التبادل األمريكي،

ء(، عرض استيالء من هذا القبيل، يجوز للمشترين أو شركة كويت إنرجي أو بعض الشركات التابعة أو المرشحين أو السماسرة )الذين يعملون كوكال

عرض  بخالف طريق  كويت إنرجياألمريكي، القيام بمشتريات معينة، أو ترتيبات شراء، من أسهم  البورصةمن قانون  14e-5(b)ن للقانو وفقًا

شراء أو ترتيبات ال تم عمل هذاو/أو المخطط ساري المفعول أو ينتهي أو يتم سحبه. إذا  االستيالء، حتى التاريخ الذي يصبح فيه عرض  االستيالء

األمريكي. قد تجري هذه المشتريات أو الترتيبات  البورصةخارج الواليات المتحدة وستلتزم بالقانون الساري، بما في ذلك قانون  عملها، فسيتم الشراء

 للشراء إما في السوق المفتوحة باألسعار السائدة أو في المعامالت الخاصة بأسعار متفاوض عليها.

للمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة المتحدة و/أو جيرسي، وبالتالي قد ال تكون  وفقًا هذه الوثيقةفي تم إعداد أو سيتم إعداد المعلومات المالية المدرجة 

لمبادئ المحاسبة المقبولة عموًما في الواليات  وفقًاأو الشركات التي يتم إعداد بياناتها المالية األمريكية قابلة للمقارنة مع المعلومات المالية للشركات 

 المتحدة.

عبارة عن معاملة خاضعة للضريبة  مخططلل وفقًاقد يكون استالم المبالغ النقدية بموجب عملية االستحواذ من قِبل حامل أمريكي نظًرا لنقل أسهم مخططه 

ة وغيرها. يتم حث كل ، وكذلك قوانين الضرائب األجنبيالمطبقة والمحلية الحكوميةقوانين الألغراض ضريبة الدخل الفيدرالية للواليات المتحدة وبموجب 

 عليه. المطبقة بشأن العواقب الضريبية لالستحواذحامل )بما في ذلك حاملو الواليات المتحدة( على الرجوع إلى مستشاره المهني المستقل فوًرا 

إنفاذ حقوقهم ومطالباتهم الناشئة عن قوانين األوراق المالية الفيدرالية األمريكية، حيث تقع شركة مريكيون األ سهماألقد يكون من الصعب على حملة 

كويت إنرجي والمشتري في دول أخرى غير الواليات المتحدة، وقد يكون بعض أو جميع مسؤوليها ومديروها مقيمين في دول أخرى غير الواليات 

قاضاة شركة غير أمريكية أو مكاتبها أو مديريها في محكمة غير أمريكية عن انتهاكات لقوانين األوراق المالية ممن أمريكي  ممساه يتمكنقد ال المتحدة. 

 على إخضاع أنفسهم لحكم محكمة أمريكية. والشركات التابعة لهااألمريكية. كما أنه قد يكون من الصعب إجبار شركة غير أمريكية 

 اآلمن )البيانات التطلعية( مالحظة تحذيرية فيما يخص بيانات المالذ

قد تتضمن بيانات خاصة بشأن عملية االستحواذ وغيرها من المعلومات التي نشرتها شركة كويت إنرجي  قُدمت الشفهية التيبيانات وال الوثيقة تمثل تلك

عامة، فإن البيانات التطلعية  وبصورةً  ".بيانات تطلعية"تمثل أو التي يمكن اعتبارها كذلك، ل بها، ، وقطاعات األعمال التي تعمكويت إنرجيبعمل شركة 

، تعرف بعبارات مثل "سوف"، و"قد"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"يحتمل"، و"يستمر"، و"يعتقد"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يأمل"، و"يتنبأ"، و"يخطط"

 تضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بما يلي: و"يستهدف"، و"يهدف"، و"يقدر"، و"مخطط" أو باستخدام التعبيرات المشابهة. وت

المستقبلية، والتكاليف، واإليرادات، والمكاسب، وحاالت التآزر، واألداء االقتصادي، وتوقعات أسعار الهيدروكربونات، والمديونية،  المالية( النفقات 1)

 ،ح، والخسائر واآلفاق المستقبليةوالحالة المالية، وسياسة توزيع األربا

 و  ،( استراتيجيات األعمال واإلدارة وتوسيع ونمو عمليات شركة كويت إنرجي2)

 ( آثار التنظيم الحكومي على أعمال شركة كويت إنرجي.3)

كن أن تعكس مثل هذه التصريحات آراء شركة كويت إنرجي الحالية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر واالفتراضات والشكوك التي يم

فتراضات، تسبب في اختالف النتائج الفعلية مادًيا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في البيانات التطلعية. وتتعلق العديد من هذه المخاطر، واالت

قتصادية والشكوك، بعوامل تتجاوز قدرة شركة كويت إنرجي على التحكم أو التقدير بدقة، مثل ظروف السوق المستقبلية، والتغيرات في الظروف اال

االقتصادية والتجارية العامة، وسلوك المشاركين اآلخرين في السوق، وعدم تحقق الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة نتيجة للتغيرات في الظروف 

، والتغيرات في معدالت والسوقية العامة في البلدان التي تعمل فيها شركة كويت إنرجي، أو أسواق رأس المال الضعيفة أو المتقلبة أو غير السائلة

والتغيرات في الضرائب، ومعدالت الفائدة، وتقلبات قيمة العملة، ودرجة المنافسة في المناطق الجغرافية والتجارية التي تعمل فيها شركة كويت إنرجي، 

 لبيانات التطلعية سوف تكون صحيحة.القوانين أو في التوقعات أو المتطلبات اإلشرافية. ال يمكن لشركة كويت إنرجي تقديم أي تأكيد على أن ا
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الوثيقة. ال تلتزم لذا ال ينبغي على المساهمين في شركة كويت إنرجي االعتماد على هذه البيانات التطلعية التي ال تناقش الوقائع إال في حدود تاريخ هذه 

البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة، سواء كان ذلك  أي من شركة كويت إنرجي أو المشتري أو يونايتد إنرجي جروب بتحديث أو مراجعة أي من

انات التطلعية نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إال بالقدر المطلوب قانونًا. وتحذر شركة كويت إنرجي مساهمي الشركة من أن البي

ة للعمليات والتوقعات والحالة المالية والسيولة لشركة كويت إنرجي، وتطوير الصناعة ال تمثل ضمانات لألداء المستقبلي، وأن النتائج والتطورات الفعلي

 التي تعمل فيها قد تختلف ماديًا عن تلك المقدمة أو المقترحة ضمن البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة.

 

 انعدام توقعات الربح أو تقديراتها

على أنه يمثل  هذه الوثيقةأن يكون بمثابة توقعات أو تقديرات أرباح ألي فترة، وال ينبغي تفسير أي بيان في  هذه الوثيقةال يُقصد من أي بيان يرد في 

الضرورة تقديرات لألرباح، أو معدل األرباح لكل سهم لشركة كويت إنرجي، حسب االقتضاء، لسنوات مالية حالية أو مستقبلية وال أنها سوف تتطابق ب

 عدالت األرباح السابقة المنشورة لكل سهم لشركة كويت إنرجي.أو تجاوز األرباح أو م

 فر النسخ المطبوعةالنشر على الموقع اإللكتروني وتو

وجميع المعلومات المدرجة باإلشارة، مع مراعاة بعض القيود المتعلقة باألشخاص المقيمين في أي والية قضائية، أو  هذه الوثيقةستتوفر نسخة من 

مخالفًا ألي قانون معمول به، على موقع شركة كويت إنرجي  هإتاحتأو  ذاالستحواا، أو المسجلين فيها، حيث يكون تمديد الواقعين ضمن حدوده

(www.kuwaitenergy.co/acquisition/)  لتجنب الشك، ال هذه الوثيقةظهًرا )بتوقيت لندن( في اليوم التالي لتاريخ إصدار  12في موعد أقصاه .

 .هذه الوثيقة، وال تشكل جزًءا من اليها الموقع المدرجة باإلشارةتدمج محتويات هذا 

وجميع المعلومات المدرجة فيه باإلشارة، عن طريق االتصال بقسم التسجيل خالل ساعات العمل على  هذه الوثيقةيمكنك طلب نسخة ورقية مطبوعة من 

في شركة  المسجل+( أو من خالل إرسال طلب كتابي إلى 44 370 707 4040)أو من خارج المملكة المتحدة على رقم  370 707 4040رقم هاتف 

 وثائقسترسل الو The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZZشير انفستور سيرفيسز )جيرسي( المحدودة، على عنوان  كمبيوتر

والمعلومات المستقبلية المرسلة إليك بشأن بعملية االستحواذ في نسخة  وثائقيمكنك طلب تلقي جميع الكما المطلوبة بهذه الطريقة في غضون يومي عمل. 

 مطبوعة.

 تقديم المعلومات

 العمالت

 خالف القانونية للمملكة المتحدة ما لم يحددللعملة  تكون إشارة"، أو "بنس"، ، أو "ج"£"أو "الجنيهات"، أو إلى "اإلسترليني"،  هذه الوثيقةفي كل إشارة 

للعملة  إشارةسنتات(" تمثل أو $"، أو "سنتًا أمريًكا )USإلى "$"، أو "دوالًرا أمريكيًا"، أو "دوالر أمريكي"، أو " هذه الوثيقةفي كل إشارة هذا. 

القانونية للعملة  إشارة، تمثل “الكويتيدينار لل” هذه الوثيقةإليها في الُمشار هذا. جميع الحاالت  خالفالقانونية للواليات المتحدة األمريكية، ما لم يحدد 

 هذا. خالفحدد لدولة الكويت، ما لم يُ 

 النسب المئوية

. وقد قربت بعض البيانات المالية واإلحصائية في المئة 100، وبالتالي قد ال يكون مجموعها هذه الوثيقةتم تقريب النسب المئوية الواردة في الجداول في 

 بشكل طفيف عن المجاميع الحسابية الفعلية لهذه البيانات. هذه الوثيقةوالتشغيلية. نتيجة لعملية التقريب هذه، قد تختلف مجاميع البيانات المعروضة في 

  



18:30الساعة   2018نوفمبر  15الخميس   6التدقيق رقم    171680  

اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية  للمرجعية الخاصة للمعلومات الوارده في هذا المستند وال يجوز 
.االعتماد علي النسخة االنجليزية فقط بشكل حصري  

 

 

 

8 
 

 

 اإلطار الزمني

أو جيرسي أو جزر القنال أو مدينة الكويت، أو دولة  هونج كونجإلى الوقت في لندن، أو المملكة المتحدة أو  هذه الوثيقةتشير جميع اإلشارات الزمنية في 

 الكويت )حسب االقتضاء(، ما لم يُنص على خالف ذلك.

لقة باألحداث المستقبلية التي قد تكون تمثل تقديرات االحتياطيات والموارد والقيم الحالية الصافية المرتبطة، بيانات تطلعية تقدر على أساس األحكام المتع

الهندسي  التفسيروكمية البيانات المتاحة و الجودةغير دقيقة. تعتمد دقة تقديرات االحتياطيات والتحليالت االقتصادية المرتبطة بها جزئيًا على دالة 

أو غير متطورة وبالتالي فإن هذه لق بتراكمات غير مكتشفة و/ة تتعوالجيولوجي والحكم المنطقي. وتجدر اإلشارة إلى أن الموارد المحتملة والمستقبلي

، وفي هذه اوثم احتمال أال ينتج عن وجهات النظر والدالئل اكتشاف موارد قابلة لالسترداد اقتصاديً  الموارد تتسم بقدر كبير من المضاربة بطبيعتها.

ب مراجعة االحتياطيات والموارد واألداء المالي فيما يرد بعد تاريخ التقديرات. قد مع إدراك وجو هذه الوثيقةالحالة لن يتم تطويرها تجاريا. يجب تقبل 

 تكون هذه المراجعات مادية.

 الترجمة
حوله من خالل  فيما، أو هذه الوثيقةلمساهمي شركة كويت إنرجي على موقع الشركة اإللكتروني في تاريخ إصدار  هذه الوثيقةستتوفر الترجمة العربية ل

نسخة اللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية األصلية، وفي حالة وجود . /www.kuwaitenergy.co/acquisitionالرابط التالي: 

  تعارض بين النص باللغة اإلنجليزية والترجمة العربية يُعتد بالنص باللغة اإلنجليزية.
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 الرئيسيةالجدول الزمني المتوقع لألحداث 

 

 الوقت والتاريخ  الحدث
   

 2018 نوفمبر 15  هذه الوثيقةنشر 

   

 17مساًء )بتوقيت الكويت( بتاريخ  6.00  اجتماع المحكمةالتي تخص  استمارة الوكالة زرقاء اللون عد لتقديمآخر مو 

 1 2018ديسمبر 

   

 17مساًء )بتوقيت الكويت( بتاريخ  6.00  الجمعية العامة غير العاديةاجتماع التي تخص  استمارة الوكالة وردية اللون آخر موعد لتقديم

 1 2018ديسمبر 

   

 17مساًء )بتوقيت الكويت( بتاريخ  6.00  وقت تسجيل التصويت

 2 2018ديسمبر 

   

صباًحا )بتوقيت الكويت( بتاريخ  10.00  اجتماع المحكمة

 2018ديسمبر  19

   

صباًحا )بتوقيت الكويت( بتاريخ  10.15  العامة غير العاديةاجتماع الجمعية 

 3 2018ديسمبر  19

   4تستخدم التواريخ التالية كمؤشرات فقط، وهي عرضة للتغيير

 

 جلسة استماع المحاكمة
 

 (يوم عمل) 

 استمارة اختيار العملةآخر توقيت لتلقي  
 

يناير  7في عصًرا )بتوقيت الكويت(  3.00

 5، إذا كان ذلك الحقًا(يوم عمل)أو  2019

   

 (يوم عمل)في مساًء )بتوقيت جيرسي(  6.00  وقت تسجيل المخطط

 

 1+ يوم عمل   تاريخ سريان المخطط

   

 يوًما من تاريخ االستحقاق 14خالل   آخر موعد إلرسال الشيكات فيما يتعلق بالمبلغ النقدي المستحق بموجب المخطط

   

 62019يونيو  30  النهائيتاريخ التسليم 

 مالحظات:

ماع المحكمة. ومع هذا، ينبغي إلى ممثل التسجيل في مكان اجتماع المحكمة، أو إلى رئيس اجتماع المحكمة في أي وقت قبل بدء اجت ايمهالنهائي، يجوز تقدالجتماع المحكمة قبل الموعد  استمارة الوكالة زرقاء اللون قديمتلم يمكن  إذا 1

الجمعية المفعول، وإذا تم تأجيل اجتماع  يةسار وهذا كي تكون االستمارة، 2018ديسمبر  17مساًء )توقيت الكويت( بتاريخ  6.00بحلول الساعة  غير العاديةالجتماع الجمعية العامة  ة، والمستخدماستمارة الوكالة وردية اللون تقديم

 ساعة هذه، التي تقع في غير أيام العمل الرسمية(. 48ناء أيام العطالت في جيرسي( قبل الموعد المحدد لعقد االجتماع المؤجل )باستثناء أي جزء من فترة الـ ساعة )باستث 48إلى موعد ال يتجاوز  العامة غير العادية

مساًء )بتوقيت الكويت( في اليوم السابق بيومين )باستثناء أيام العطالت في جيرسي(  6.00المتعلق بالموضوع هو ، يصبح وقت تسجيل التصويت لالجتماع المؤجل غير العاديةإذا تم تأجيل اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة  2

 للموعد المحدد لالجتماع المؤجل.

 محكمة أو تأجيله، سواء في وقت الحق، أو تال على الفور.بعد اختتام اجتماع ال أو 2018ديسمبر  19)بتوقيت الكويت( في صباًحا  10.15في الساعة  اجتماع الجمعية العامة غير العاديةيبدأ  3

استيفاء الشروط، أو التنازل عنها )متى كان التنازل عنها ممكنًا(؛  التاريخ الذي يتم فيهستجري جلسة المحكمة في تاريخ سيجري االتفاق عليه بين كويت إنرجي ومجموعة يونايتد إنرجي ويخضع إلتاحية المحكمة والذي اعتمادًا على  4

عن  خطاراإلو ((/www.kuwaitenergy.co/acquisition على موقعها اإللكتروني إخطارعن طريق عرض  اريخ جلسة المحكمةستقدم شركة كويت إنرجي إخطاًرا كافيًا بت التسليم النهائيويكون متوقعًا أنه سيكون قبل يوم 

جيرسي مؤهل في بالحق في حضور جلسة استماع المحكمة شخصيًا أو من خالل محامي  يتمتع جميع المساهمين طريق البريد اإللكتروني لجميع المساهمين في المخطط ممن تحتفظ الشركة بسجالت لعنوان بريدهم اإللكتروني(.

 المخطط. إقرارلدعم أو معارضة 

 ,Pavilionsخالل ساعات العمل المعتادة( إلى أو يدًا بيد ) ،Bristol, BS99 6AHوكيل التسوية عن طريق البريد إلى مشاريع أعمال الشركات، على عنوان ( 1)إلى  إما اوإعادتهاالستمارات االنتخابية للعملة إكمال يجب  5

Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AE( 2، أو )شارع 2)خالل ساعات العمل العادية( يدًا بيد لعناية لورنس حافظ، كبير مسؤولي العالقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني  او عن طريق البريد الشركة ،
 3:00يتم استالمه قبل الساعة  أن في أقرب وقت ممكن وفي أي حال ir@kec.com.kw، الكويت، أو كمرفق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى 22067 -، السالمية 2بلوك سالم المبارك، 

 مساًء )بتوقيت الكويت( في تاريخ انعقاد جلسة االستماع. 3:00، بحلول 2019يناير  7أو، في حالة عقد جلسة االستماع بعد  2019يناير  7مساًء )بتوقيت الكويت( بتاريخ 

 إلى أي تاريخ الحق تحدده شركة كويت إنرجي باالتفاق مع المشتري )إذا لزم األمر(، وهذا بعد موافقة المحكمة. تاريخ التسليم النهائي. ومع ذلك، يجوز تمديد ساريًان يكون فيه المخطط أيجب  خر موعدآ تاريخ التسليم النهائيعد يُ    6

أي إشارات إلى يوم بعد عبارة  أو دولة الكويت )حسب االقتضاء(، ما لم يُنص على خالف ذلك. أو جيرسي أو جزر القنال أو مدينة الكويت، هونج كونجإلى الوقت في لندن، أو المملكة المتحدة أو  هذه الوثيقةتشير جميع اإلشارات الزمنية في 

واريخ فيما سبق، ستتولى شركة كويت إنرجي . في حالة تغير أي من األوقات و/أو التمؤشرات فقط، ويحتمل تعرضها للتغيير هذه الوثيقةتعد التواريخ واألوقات المذكورة في  "يوم عمل" أو حروف "يـ. ع" تعدُ إشارة إلى يوم عمل رسمي.

 (./www.kuwaitenergy.co/acquisitionعلى موقعها اإللكتروني ) خطارمناسب عن األوقات و/أو التواريخ المعدلة للمساهمين من خالل عرض اإلإخطار تقديم 

  

http://www.kuwaitenergy.co/)
http://www.kuwaitenergy.co/)
http://www.kuwaitenergy.co/)
mailto:ir@kec.com.kw
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 اإلجراءات الواجب اتخاذها

 غير العاديةاجتماع الجمعية العامة التصويت في اجتماع المحكمة و

 19، السالمية، الكويت في شارع الخليجفي فندق سيمفوني ستايل الكويت، بمجمع سيمفوني،  غير العاديةعقد اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العامة سيُ 

صباًحا )بتوقيت الكويت(، بالترتيب )أو في حالة اجتماع الجمعية  10.15صباًحا )بتوقيت الكويت(، والساعة  10:00، في تمام الساعة 2018ديسمبر 

ويت إنرجي في ، فإنه يعقد بعد اختتام اجتماع المحكمة أو عقب تأجيله، في وقت الحق(. يتطلب المخطط موافقة المساهمين في شركة كغير العاديةالعامة 

 كال االجتماعين.

 ما يلي: هذه الوثيقةرجى التحقق من أنك قد تلقيت مع يُ 

 و ،فيما يخص اجتماع المحكمة ا، الستخدامهاستمارة الوكالة زرقاء اللون •

 .غير العاديةفيما يخص اجتماع الجمعية العامة  االستخدامه استمارة الوكالة وردية اللون •

ا لرأي ن هناك تمثيل عادل ومعقول ًأالمحكمة  تستبينأن ، بحيث يمكن ممكن من األعضاء عددأكبر  تصويتفيما يخص اجتماع المحكمة،  ُمهممن ال

 في أقرب وقت ممكن. االخاص بك، وإعادته فنوصيك بشدة بتوقيع استمارات الوكالة الخاصة. ولهذا المساهمين في كويت إنرجي

، وتحديدًا تعيين أكثر من وكيل واحد، وكاالتشركة كويت إنرجي، فإننا نود أن نلفت انتباهك إلى النظام الخاص بتعيين الإذا كنت أحد المساهمين في 

اجتماع إخطار اجتماع المحكمة وإخطار والمالحظات المتعلقة بتعيين عدة وكالء كما يرد في  في المالحظات الخاصة بتحديد الوكاالتوذلك كما يرد 

 .ة غير العاديةالجمعية العام

اجتماع الجمعية باإلجماع بالتصويت لصالح المخطط الوارد في اجتماع المحكمة والقرارات الخاصة التي ستقترح في  أعضاء مجلس اإلدارةيوصي 

 .العامة غير العادية

 لمساهمينخط مساعدة ا

الوكالة مع متحدث باللغة العربية، يمكنك  استمارات، أو في إكمال وتقديم الوثيقةهذه إذا كنت مقيًما في الكويت أو كنت ترغب في مناقشة أية أسئلة تتعلق ب

رجى طلب +. يُ 965 2576 7700الخميس على هاتف  إلى )بتوقيت الكويت( من يوم األحد مساءً  4:00إلى  صباًحا 8:00االتصال بالشركة بين الساعة 

 التواصل مع أحد أعضاء فريق عالقات المستثمرين.

 استمارات، أو إكمال وتقديم هذه الوثيقةذا كنت مقيًما في المملكة المتحدة أو في أي والية قضائية أخرى غير الكويت، ولديك أي أسئلة تتعلق بأما إ 

أيام العطل مساًء )بتوقيت لندن( من االثنين إلى الجمعة )ما عدا  5:30صباًحا إلى  8:30الوكالة، يرجى االتصال بخط مساعدة للمساهمين من الساعة 

 الرسمية في المملكة المتحدة( على األرقام التالية:

 )عند االتصال من داخل المملكة المتحدة( 0370 707 4040

 او

 + )عند االتصال من خارج المملكة المتحدة(44 370 707 4040

المساهمين بتكلفة السعر المعتاد للشبكة داخل المملكة المتحدة. المكالمات المتصلة بخط مساعدة المساهمين من المكالمات المتصلة بخط مساعدة تُحاسب 

قد يتم تطبيق رسوم مختلفة على المكالمات الصادرة من الهواتف المحمولة، وقد  خارج المملكة المتحدة، تحاسب بسعر المكالمات الدولية المطبق عليها.

ن يتم تسجيل المكالمات ورصدها بشكل عشوائي ألغراض األمن والتدريب. ويرجى مالحظة أنه ال يمكن لخط مساعدة المساهمين تقديم المشورة بشأ

 المالية، أو الضريبية، أو االستثمارية، أو القانونية.مزايا المخطط أو االستحواذ، أو تقديم المشورة التجارية، أو 
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 للتصويت على االستحواذ

ال  وتقديمها في أقرب فرصة ممكنة، وبحيثاستمارات الوكالة زرقاء اللون ووردية اللون سواء كنت تخطط لحضور االجتماعات أم ال، يُرجى إكمال 

( استمارة الوكالة زرقاء اللونفي حالة كل من اجتماع المحكمة ) 2018ديسمبر  17مساًء )بتوقيت الكويت( في يوم  6:00 يتجاوز موعد استالمها الساعة

ساعة  48( بأي حال؛ )أو في حالة أي تأجيل للموعد، بحيث ال يتجاوز موعد تسليمها استمارة الوكالة وردية اللون) اجتماع الجمعية العامة غير العاديةو

جيرسي(. سيمكن هذا من حساب تصويتك ضمن العدد في حالة تغيبك  اء أيام العطالت الرسمية في واليةمحدد لعقد الجلسة المؤجلة )باستثنقبل الموعد ال

 17مساًء )بتوقيت الكويت( في  6:00في اجتماع المحكمة بحلول الساعة  ةالمستخدم زرقاء اللون استمارة الوكالة يتم تقديمعن االجتماعات. إذا لم 

، أو إلى رئيس جلسة االجتماع، قبل بدء الجلسة. ومع ذلك، في اجتماع المحكمةإلى ممثل رئيس السجل في مكان انعقاد  ا، فيجوز تسليمه2018ديسمبر 

ستمارة للتعليمات، فإن اال وفقًابحيث يمكن استالمها في الوقت المحدد  ة اللونوردياستمارة الوكالة  قديم، ما لم يكن قد تم تةغير العادي ةالعامجمعية حالة ال

 .يةملغ عدُ ت

، أو في أي غير العاديةأو اجتماع الجمعية العامة اجتماع المحكمة من الحضور شخصيًا، وال من التصويت في  وتقديمها الوكالة استمارةإكمال  لن يمنعك

 إذا كنت ترغب في ذلك. ماتأجيل له

 إلكترونيلتصويت في االجتماعات باستخدام موعد وكيل ل

، وهذا www.investorcentre.co.uk/eproxy، يحق لمساهمي شركة كويت إنرجي، التسجيل للتصويت بالوكالة إلكترونيًا على موقع  من ذلكوبداًل 

 استماراتفي  من خالل إتباع التعليمات الموضحة على الموقع، وباستخدام رقم التحكم والرقم المرجعي للمساهم ورقم التعريف الشخصي كما هو مذكور

 الوكالة.
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 (1) الجزء

 

 ش.ع.م ،من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي خطاببيان توضيحي و

 
 

 (106699وهي مسجلة برقم التسجيل  1991)شركة مؤسسة في جيرسي بموجب قانون جيرسي للشركات لعام 
 

 المكاتب المسجلة أعضاء مجلس اإلدارة 

 مكتب كوينزواي هاوس اإلدارةبو خمسين، رئيس مجلس أد. منصور 

 شارع هيلغروف عبد الفتاح بدوي، الرئيس التنفيذي

 شارع سان هيليه محمد احمد حسين، مدير غير تنفيذي

 Jersey JE1 1ES إغناسيو دي كالونجي، مدير غير تنفيذي

 علي خليل، مدير غير تنفيذي

 حسين كوثري، مدير غير تنفيذي

 تنفيذيشون رينولدز، مدير غير 

 دومينيك ريدفيرن، مدير غير تنفيذي

 يوسف القبندي، مدير غير تنفيذي

 شانيل ايالندز

 

 

 

 2018 نوفمبر 15

 

 

  

 مساهمي شركة كويت إنرجي، وإلعالم المشاركين في خطط أسهم كويت إنرجي فقط إلى:

 

 عزيزي المساهم في شركة كويت إنرجي،

من قبل مجموعة  ش.ع.م ،كويت إنرجيلشركة  والمقرر إصدارهكامل رأس المال المصدر صدرت توصية باالستحواذ النقدي على 

 إنرجي المحدودة يونايتد

 مقدمة  .1

 (United Energy Group Limited) إنرجي المحدودة يونايتد، ومجموعة ، ش.ع.ملنت كل من شركة كويت إنرجي، أع2018سبتمبر  24في 

( اتفاقهما على شروط االستحواذ الموصى به، العتبارات نقدية، والذي تستحوذ بموجبه شركة جولد تشيرز UEG أو اختصاًرا إنرجي يونايتد)

، والمقرر المصدر(، على كامل رأس المال المشتريبشار إليها في هذه الوثيقة إنرجي )والمُ  يونايتدكامل لمجموعة المملوكة بشركة تابعة المحدودة، 

 المخططمن قانون جيرسي للشركات. يتطلب  125لشركة كويت إنرجي. يقترح أن ينفذ االستحواذ من خالل مخطط ترتيب بموجب المادة  إصداره

 .وتصديق المحكمةموافقة المساهمين في شركة كويت إنرجي 

اب التي دعت أعضاء مجلس اإلدارة باإلجماع إلى ( األسب2( خلفية وشروط االستحواذ؛ )1عن أعضاء مجلس اإلدارة لتحديد ) نيابةً  هذا الخطاب أكتبُ 

، حيث أن الجمعية العامة غير العاديةدعوة مساهمي شركة كويت إنرجي إلى التصويت لصالح القرارات الالزمة لتنفيذ االستحواذ في اجتماع المحكمة و

 ، والتي تصل في مجموعها إلىيتعلق بجميع ملكيتهم الفردية بالقيام بذلك فيماتعهدوا أعضاء مجلس اإلدارة المالكين ألسهم شركة كويت إنرجي، قد 

 تحديث عملي(. تاريخ خرقًا آلوف من رأس المال العادي لشركة كويت إنرجي٪ 0.40 سهم لشركة كويت إنرجي )تمثل حوالي 1,286,645

رأس المال العادي لشركة كويت إنرجي. من أجل  فيعلى كامل األسهم الصادرة، والتي سيتم إصدارها،  لالستحواذالمشتري هو وسيط استحواذ، أسس  

كمة الموافقة على شروط االستحواذ، سيحتاج المساهمون في شركة كويت إنرجي إلى التصويت لصالح القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع المح

صباًحا. )أو في وقت الحق، بعد انتهاء  10.15صباًحا و  10:00في تمام الساعة  2018ديسمبر  19في  ما، المقرر عقدهةغير العادي ةالعام الجمعيةو

جلف  شارع الخليجاجتماع المحكمة مباشرة أو تأجيله( )وكالهما بتوقيت الكويت(، على الترتيب، في فندق سيمفوني ستايل الكويت، بمجمع سيمفوني، 

 رود، السالمية، الكويت.

  



18:30الساعة   2018نوفمبر  15الخميس   6التدقيق رقم    171680  

اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية  للمرجعية الخاصة للمعلومات الوارده في هذا المستند وال يجوز 
.االعتماد علي النسخة االنجليزية فقط بشكل حصري  

 

 

 

13 
 

وجلسة المحكمة، في  ةغير العادي ةالعام جمعيةاتخاذها، والتفاصيل اإلضافية الجتماع المحكمة والن عليك ح تفاصيل اإلجراءات التي يتعي  يوضت يرد

 من هذا الخطاب. 17توصية مجلس اإلدارة في الفقرة رقم كما ترد من هذا الخطاب.  15و  13 الفقرات

 الخلفية الكامنة وراء التوصية باالستحواذ واألسباب الدافعة إليها  .2

 كويت إنرجي هي شركة نفط وغاز مستقلة تعمل بنشاط في مجال االستكشاف والتقييم والتطوير وإنتاج الهيدروكربونات في الشرق األوسط وشمال

 ل أهمإفريقيا. وتتكون محفظتها في الوقت الحالي من أصول التنقيب والتطوير وإنتاج النفط والغاز في مصر والعراق وسلطنة عمان واليمن. وتتمث

في العراق، وبها حقل نفطي قريب من البصرة، وحقل سيبا للغاز الطبيعي في جنوب البصرة، واألصول المنتجة للنفط في مصر.  9 قطعةالأصولها في 

خالل التركيز على زيادة مستويات  منلمساهميها قيمة على مر السنين، حققت شركة كويت إنرجي تقدًما من حيث حجم أعمالها، وسعت إلى استخالص 

 إنتاج الهيدروكربونات واحتياطيها من خالل أصولها.

كبيًرا خالل السنوات األخيرة.  توطيدًاومع ذلك، تبقى شركة كويت إنرجي العبًا صغيًرا نسبيًا في صناعة النفط والغاز العالمية، التي شهدت بحد ذاتها 

تضمنت تقلب أسعار النفط، قامت مجموعة كويت إنرجي بتخفيض تعرضها ألصولها األقل ربحية، بما شمل لظروف السوق الصعبة، والتي  استجابةً و

 التخلي عن بعض األصول في باكستان واليمن وأوكرانيا وروسيا وكمبوديا.

التزاماتها المالية، التي تتضمن إن الجمع بين التزامات رأس المال التنموي الكبيرة لشركة كويت إنرجي بموجب اتفاقيات الترخيص الخاصة بها و

إنرجي من بموجب المالحظات العليا قرض أبراج القابل للتحويل، وقرض بنك قطر األول القابل للتحويل يعني أن نطاق االستفادة الكاملة لشركة كويت 

شركة كويت إنرجي تحسين ربحيتها واستغالل فرص النمو التي تقدمها أصولها والمتاحة في الصناعة كانت وما زالت مقيدة، مما جعل من الصعب على 

 اإلمكانات الكاملة ألصولها مما لو كان لديها موارد رأسمالية أكبر تحت تصرفها.

رأس مال جديد  ه من المطلوب توفيرمساهمي شركة كويت إنرجي يرغبون في تحقيق سيولة، وأن نسبة كبيرة من أن وفريق اإلدارة يدرك مجلس اإلدارة

، لكنه لم ينجح. وقد دفع هذا 2018وبدايات  2017لتحقيق أقصى قيمة من قاعدة أصوله الحالية. حاول المجلس تحقيق حالة السيولة في الفترة بين 

 Tudorاه )ك تيودر بيكرنج هولت وشركو بنبما فيهم بنك استثماري عالمي وه المجلس إلى إيجاد بدائل أخرى من خالل إشراك المستشارين

Pickering Holt & Co ) للتحقيق في خيارات زيادة قيمة أسهم المساهمين.  2018والشروع في عملية استراتيجية واسعة النطاق في يونيو 

منها  متنوعةتلقت الشركة ردود  . وقدالفحص النافي للجهالةشريك في الصناعة مع العديد من األطراف المشاركة في عملية  70أكثر من  التواصل معتم 

يره من المقترحات ل غمقابإنرجي  يونايتدعرض مجموعة ومستشاريه  قي م المجلسعروض استحواذ وعروض أخرى تخص أصول محددة. وقد 

ت إنرجي. وقد قرر مجلس اإلدارة أن عملية االستحواذ يوعة کوعلی مجمرت ثألتي ددة المحل اموالعوالحالية وق السظل ظروف ا خرى، وهذا فيألا

، وتعكس توقعات مجموعة كويت إنرجي كويت إنرجيفر للمساهمين في شركة كويت إنرجي قيمة نقدية تمثل القيمة السوقية العادلة لكل سهم من أسهم تو

 على المدى الطويل وتطور إمكانياتها.

 عند تقييم شروط االستحواذ، نظر مجلس اإلدارة أيًضا على وجه التحديد فيما يلي:

 االستحواذ فرصة لمساهمي شركة كويت إنرجي لتحقيق استثماراتهم النقدية في الشركة بقيمة عادلة ومعقولة.تمثل عملية  •

 ،األخرى المهتمةلشركة من األطراف أن عملية االستحواذ توفر قيمة أكبر لمساهمي شركة كويت إنرجي مقارنة بالمقترحات التي تلقتها ا •

المتأصل في تسليم القيمة المستقبلية الموجودة في  تأكيدن الشروط، إن أمكن( ضد عدم الالتنازل عاليقين من االستحواذ )رهنًا بالرضا أو  •

 و ،األعمال

الفوائد التي تعود على موظفي شركة كويت إنرجي وعمالئها وغيرهم من أصحاب المصلحة اآلخرين، من الفرص التي توفرها عملية  •

شركة كويت إنرجي كجزء من مجموعة أكبر، خاصة بسبب زيادة الموارد  ستحصل عليهااالستحواذ لدعم النمو والتنمية المستقبليين، التي 

 ات.وتحسين الكفاء ة لزيادة اإلنتاجالمتاح

باإلجماع بتصويت المساهمون في شركة كويت إنرجي لصالح القرارات المتعلقة باالستحواذ في اجتماع  رؤساء مجلس اإلدارةوبناًء على ذلك، يوصي 

 .ةغير العادي ةالعام جمعيةالاجتماع المحكمة و
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 باالستحواذ واألسباب الدافعة إليها إنرجي الكامنة وراء التوصية يونايتدخلفية  .3

إنرجي أن االستحواذ يمثل فرصة مقنعة لمجموعة المشتري، حيث تمتلك شركة كويت إنرجي محفظة أصول ذات جودة عالية،  يونايتديعتقد مجلس إدارة 

إنرجي أن المخاطر المرتبطة بمحفظة  يونايتدإدارة تتميز بإمكانات تطوير واسعة النطاق وقوية، وفريق إدارة ذي خبرة. باإلضافة إلى ذلك، يعتقد مجلس 

 التآزر. تعزيز، مما يمكنها من هامن االستفادة من قدراتيونايتد إنرجي شركة كويت إنرجي يمكن التحكم فيها، وستمِك ن 

إنرجي لتصبح  يونايتدإنرجي أن االستحواذ يمثل عالمة بارزة في تنفيذ إستراتيجية النمو المتوسطة والطويلة األجل لمجموعة  يونايتدتعتقد مجموعة 

، متوسطة الحجمقوية إنرجي إلى شركة نفط وغاز دولية  يونايتدشركة دولية مستقلة للنفط والغاز. ومن المتوقع أن يؤدي االستحواذ إلى تحويل مجموعة 

ات بمحفظة متنوعة من األصول عالية الجودة. إن قاعدة اإلنتاج والمخزون االحتياطي الكبير لشركة كويت إنرجي يعد مكماًل بشكل كبير للمحفظ تتميز

 يونايتدعة إنرجي خالل العقدين المقبلين. كما تتوقع مجمو يونايتدإنرجي، وكالهما يقدم لمحة عن التنمية المستدامة لمجموعة  يونايتدالحالية لشركة 

 إنرجي االستفادة من قدراتها المالية القوية لتعزيز إمكانات تطوير محفظة مجموعة المشتري.

سواق النفط والغاز الغنية الفعلي ألدخول الإنرجي ب يونايتدإنرجي أن عملية االستحواذ ستسمح لفريق عمل  يونايتدكما يعتقد مجلس إدارة مجموعة  

األوسط وشمال أفريقيا، والسماح بالتعاون مع الشركات الدولية األفضل في فئتها على نفس المنصة، بل ومنافستها أيًضا. حتى بالموارد في منطقة الشرق 

عالوة  اآلن، عملت كويت إنرجي مع شركات نفط وغاز دولية كبيرة على مستوى العالم، باإلضافة إلى شركات نفط وطنية في البلدان التي تعمل فيها.

 تمتع شركة كويت إنرجي بحضور قوي، وسمعتها متميزة في صناعة النفط والغاز في الشرق األوسط. ولذلك يرى مجلس إدارة مجموعةعلى ذلك، ت

 إنرجي وكذلك توسع إمكاناتها التنموية بشكل كبير. يونايتدن بشكل كبير من مالمح مجموعة حس ِ أن عملية االستحواذ ستُ  يونايتد إنرجي

 اذملخص لشروط االستحو  .4

 هونج كونجسيتم إصداره، لشركة كويت إنرجي. تم تأسيس المشتري في ي ذوال، صدرذي الرأس المال لقد وافق المشتري على االستحواذ على كامل 

 (3) الجزءمن  (5). شروط الضمان موصوفة في الفقرة مخططلل وفقًاالتزامات المشتري  بضمانإنرجي  يونايتدمجموعة وستقوم بغرض االستحواذ، 

 ( من هذه الوثيقة.ترتيبات المخطط)

 تشمل أسهم شركة كويت إنرجي المخففة بالكامل في تاريخ هذه الوثيقة ما يلي:

 مملوكة لمساهميها،سهم شركة كويت إنرجي من أ 323,282,184 )أ(

 و إنرجي،سهم شركة كويت أصدارها بموجب خطط إمن أسهم شركة كويت إنرجي سوف يتم  1,604,893 )ب(

أسهم شركة كويت إنرجي سيتم إصدارها بموجب عرض البورصة الكويتية إذا كان جميع حاملي األسهم المتداولة في كي من  1,804,980 )ج(

، شركة مساهمة كويتية مقفلة، الذين يتعلق بهم (Kuwait Electrical Wiring Accessories Company W.L.L.(KEC)) اي سي

 كويت إنرجي.في شركة عرض البورصة الكويتية، سيتبادلون أسهمهم في شركة كي اي سي، ش.م.ك.م، مقابل أسهم 

)شروط  (2) بموجب شروط االستحواذ، والتي تخضع للرضا )أو عند االقتضاء، التنازل( عن الشروط واألحكام األخرى المنصوص عليها في الجزء
 من هذه الوثيقة، فإن النظر في االستحواذ يتضمن: المخطط واالستحواذ وأحكام إضافية معينة(

مليون دوالًرا أمريكيًا على أساس رأس المال المستثمر بالكامل لشركة كويت إنرجي )مثل المبلغ اإلجمالي الذي  490.7أساسية تقارب  مبالغ )أ(

مبلغ أو يمن، ومبلغ التسوية في اليمن و/ب، ومبلغ الييمكن تعديله لواحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان، ومبلغ التسوية الخاصة بالتسر

( من هذه الوثيقة، كونها تمثل ترتيبات المخطط) 3 من الجزء3 ، كل كما هو موضح فيما يلي، وكذلك في الفقرةمبالغ( الفائدة اإلضافية)أو 

 و ،(ةمبالغ األساسيال

)المبالغ  مخططمليون دوالر أمريكي لألسهم القابلة للتحويل التي تم إصدارها قبل وقت سجل ال 160.1مبلغ إضافي يصل إلى حوالي  )ب(

 .إن وجدت ،اإلضافية(

الوارد في  )ترتيبات المخطط( (3) من الجزء 3 للشروط المنصوص عليها في الفقرة وفقًامستحقة الدفع إلى المساهمين  المبالغ األساسيةيجوز تخفيض 

 هذه الوثيقة، وذلك في الحاالت التالية:

( إذا كانت بعض البيانات الصادرة عن شركة كويت إنرجي عن نفسها هاتعديل خرق الضمان )أو مجموع( أو مبالغبمبلغ يتناسب مع مبلغ ) (1)

 كويت إنرجي وأعمالها غير حقيقية، ومجموعة
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 السريان،بين تاريخ الحساب وتاريخ ب ي( إذا كان هناك أي تسرهاب )أو مجموعيمبالغ( التسوية الخاصة بالتسرأو ) بمقدار مساٍو لمبلغ     (2)

 أو، و/في ظروف معينة فيما يتعلق بالتحكيم اليمني ماليين دوالر أمريكي 10مبلغ ال يتجاوز ب (3)

ن لتأميدة اعات إحاالن مر کثدة أو أحت واکان، إذا ئةلماسبعة في دل بمعا مًومخص(، الغهمبوع مجم)أو إلضافية دة الفائامبلغ دل بمبلغ يعا (4)

 لمحکمة.استماع اجلسة ل قبل عمم ياأثمانية ل خالالسريان يخ رتال قبالمتعلقة باالستحواذ قد تمت 

فيما يتعلق بظهور عدم صحة أي ضمان لشركة كويت إنرجي، أو إذا تم  المبالغ األساسيةما سبق، لن تجرى أي تعديالت على في( 1وفي حالة تحقق ) 

ي غير صحيح للمشتري. ويمثل هذا الكشف اآللية التي كشفت عنها شركة الكشف عن المسألة أو الظروف التي أدت إلى كون ضمان شركة كويت إنرج

ضمن أمور أخرى، عن بعض الحقائق والظروف إلى المشتري. في حال تبين أن أيًا من "ضمانات كويت ، الكشف خطابكويت إنرجي من خالل 

 األساسي. بلغلمعلى اإجراء تعديل  إلىذلك ؤدي يلن  ،تم الكشف عنها للمشتري بالمسائل التيفيما يتعلق  فقط ةإنرجي" غير صحيح

قبل تاريخ السريان، بحيث يتلقى المساهمون نصيبهم على أساس التعديل، وال  المبالغ األساسيةتنص اتفاقية الصفقة على إجراء جميع التعديالت على 

 منهم تسديد أي مبالغ نقدية مستلمة. يتطلب

على النحو المبين فيما  ا)كما قد يتم تعديله المبالغ األساسيةسهم من أسهم كويت إنرجي بقسمة  األمريكي لكلبالدوالر مستحق الدفع سيتم احتساب السعر 

 (.سعر السهم)سبق( على العدد اإلجمالي ألسهم شركة كويت إنرجي، والتي تشتمل على رأس المال المخفف بالكامل مباشرة قبل وقت السريان 

أو /أبراج القابل للتحويل و مجموعة لشروط قرض وفقًا، وقت تسجيل المخططقبل  أسهم قابلة للتحويليدفع المشتري المبلغ اإلضافي إذا تم إصدار أي 

أقصى يصل إلى  قرض بنك قطر األول القابل للتحويل. سيدفع المشتري مبلغًا إضافًيا بالدوالر األمريكي يساوي سعر السهم لكل سهم قابل للتحويل، بحد

الغطاء النقدي المتفق عليه ) أمريكيًادوالًرا  89,510,000دوالًرا أمريكيًا. إذا تجاوز مبلغ التسوية في بنك قطر األول مبلغ  160,100,000حوالي 

المبالغ  مجموعخفض ين، فس1(براجألالغطاء النقدي المتفق عليه ) دوالًرا أمريكيًا 70,600,000أو تجاوز مبلغ تسوية أبراج مبلغ ، و/(لبنك قطر األول

( 1الذي ) بقيمة تحدد بالدوالر األمريكي، وتكون مساوية للمبلغ -على أساس نسبتها إلى زيادة المبلغ-اإلضافية )إن وجدت(،  مبالغوكذلك ال األساسية

( يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج للغطاء النقدي المتفق عليه 2و/أو ) للغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر األولمبلغ تسوية بنك قطر األول  به تجاوزي

 لذلك. وفقًا سعر السهموسيتم إعادة حساب  ،ألبراج

( شركة كويت إنرجي قد استوفت جميع االلتزامات )بما في ذلك التزامات الدفع( بموجب قرض أبراج القابل 1، إذا كانت )وقت تسجيل المخططقبل 

براج القابل للشروط الحالية لقرض أ وفقًاقابلة للتحويل سهم أ ىإل( تحويل جميع المبالغ المستحقة بموجب قرض أبراج القابل للتحويل 2للتحويل، أو )

اإلضافي )إن وجد(، على أساس يتناسب مع الزيادة في المبلغ، بقيمة مقدرة بالدوالر  مجموع المبلغ األساسي، يجب حينها زيادة المبلغللتحويل، ول

 لذلك. وفقًا، ويجب عندها إعادة حساب سعر السهم 2)إن وجد( مبلغ أبراج التصاعدياألمريكي، بحيث يساوي 

 

 

 

 

                                                           
السهم فقط في حالة حدوث تاريخ لغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر األول، وبناًء على حسابات كويت إنرجي، يحدث توقع تخفيض سعر يتعلق با فيما 1

يونيو  25في  وفقًا للتعليمات الواردة من أبراج كويت إنرجي قد، لغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج، فإن شركةا. وفيما يتعلق ب2019يونيو  30د السريان بع

شركة كويت إنرجي سداد القسط الثالث واألخير بقيمة  تعتزم .أبراج القابل للتحويل دوالر أمريكي بموجب قرض 33,500,000، سددت قسطين بقيمة 2018

ا كتابيًا لشركة كويت إنرجي وادعت مجيء إخطارً قبله. وقد قدمت أبراج  أو 2018نوفمبر  30أمريكي باإلضافة إلى الفائدة المستحقة في  دوالر 16,500,000

أو تم االتفاق على دفعه ألبراج  بالتعويض ومبلغ القسط، ولكن إذا تم دفع قسط تأمينشركة كويت إنرجي المطالبة  وقد عارضت. وقت تسديد القسط الثاني والثالث

أساس تناسبي بمقدار  مجموع المبلغ األساسي والمبالغ اإلضافية )إن وجد( على سيتم تخفيض لغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج،اوتجاوزت قيمة تسوية أبراج 

ذلك، ففي حالة:  ومع .السهم وفقًا لذلك وسيتم إعادة حساب سعر لغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج،ادوالر أمريكي مساٍو للمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج 

التسوية في أبراج أقل من  موافقة على دفعها إلى أبراج، ومبلغعدم دفع أي قسط من األقساط أو ال (2) ( دفع قسط تأمين أو الموافقة على دفعه إلى أبراج أو1)

اإلضافي )إن وجد( وبالتالي ال يوجد تخفيض في  مبلغ، وعليه فلن يكون هناك أي تخفيض ناتج في مجمل المبالغ األساسية واللغطاء النقدي المتفق عليه ألبراجا

 .الية للحصول على مزيد من التفاصيليُرجى الرجوع إلى جدول التوضيح في الصفحة الت .سعر السهم

من قبل تقوم شركة كويت إنرجي بمعارضة مطالبة مجموعة أبراج بالتعويض ومبلغ قسط التأمين، لكن إذا تم دفع قسط تأمين أو تم االتفاق على دفعه  2

قة( أقل مما لو لم يتم دفع قسط التأمين أو تم االتفاق على دفعه إلى أبراج، سيكون المبلغ التصاعدي ألبراج )إن كان هناك دفعة يتم دفعها وفقًا لشروط اتفاقية الصف

 .أبراج وقد يكون صفًرا
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منح المساهمين الفرصة للمشاركة في منافع ومكافآت نجاح مجموعة كويت إنرجي من خالل ملكية األسهم، وكذلك  تميعتقد مجلس اإلدارة بأنه قد 

ك التي سبق سيشارك المساهمون في خطط االستحواذ، لذا فإنه من المنطقي والمعقول أن يشاركوا أيًضا في المخاطر المحتملة لالستحواذ، بما في ذلك تل

 مع وضع هذا الهدف في االعتبار. المخططتوضيحها. وقد تم تنظيم 

 قد يختلف سعر السهم الذي يتلقاه مساهمو كويت إنرجي وفقًا للتعديالت الموصوفة فيما سبق.

دوالر أمريكي. تم  1.41دوالر أمريكي و  1.52سهم المعدل سعر يبلغ ن أتعديالت معينة قد تؤدي إلى ن الجدول التالي، ألغراض التوضيح فقط، يبي  

 . فيما يليالموضحة ظات حس واالفتراضات الموضحة في المالعلى األسالتالي ل إعداد الجدو

 دوالًرا أمريكيًا 490,747,128: في البداية المبالغ األساسية

 دوالًرا أمريكيًا 1.50سعر البداية لكل سهم: 

 

 سعر السهم ةلغ األساسيامبال 

أبراج، إذا كان مبلغ تسوية أبراج أقل من  ال يُدفع القسط وال يتم االتفاق على دفعه إلى

والر د 4,878,200مبلغ الصعودي ألبراج هوالالغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج و

 السيناريو أ(أمريكي )

والر د 495,625,328

 أمريكي

 دوالر أمريكي 1.52

يُدفع القسط أو يتم االتفاق على دفعه إلى أبراج، وكان مبلغ تسوية أبراج أقل من 

والر د 1,800,000الغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج والمبلغ الصعودي ألبراج هو 

 السيناريو ب(أمريكي )

والر د 492,547,128

 أمريكي

 دوالر أمريكي 1.51

أبراج وتجاوز مبلغ تسوية أبراج الغطاء يُدفع القسط أو يتم االتفاق على دفعه إلى 

 مبلغ أبراج التصاعديو دوالر أمريكي 6,580,000بقيمة  النقدي المتفق عليه ألبراج

 )سيناريو ج( دوالر أمريكي 358,200هو 

دوالًرا  484,525,328

 أمريكيًا

 دوالًرا أمريكيًا 1.48

دوالًرا  482,747,128 دوالًرا أمريكيًا 14,000,000تبلغ  لغ تسوية مخالفة الضمانامبإجمالي 

 أمريكيًا

 دوالًرا أمريكيًا 1.48

دوالًرا  489,747,128 دوالًرا أمريكيًا 1,000,000تبلغ  تعديل التسريب مبالغإجمالي 

 أمريكيًا

 دوالًرا أمريكيًا 1.50

، ومبلغ تسوية اليمن قيمته دوالر أمريكي 10,000,000مبلغ اليمن قيمته 

 دوالر أمريكي 10,000,000

دوالًرا  480,747,128

 أمريكيًا

 دوالًرا أمريكيًا 1.47

، ويقدر المبلغ المساوي لمبلغ الفائدة اإلضافية الصلة اتذتتم إعادة التمويل 

 دوالر أمريكي 5,000,000٪ تعادل 7المخصوم بمعدل 

دوالًرا  485.747.128

 أمريكيًا

 دوالًرا أمريكيًا 1.49

دوالر  471,625,328  أحداث التعديل التي ورد ذكرها فيما سبقحدث سيناريو أ وجميع إذا 

 أمريكي

 دوالر أمريكي 1.44

دوالر  468,547,128  إذا حدث سيناريو ب وجميع أحداث التعديل التي ورد ذكرها فيما سبق

 أمريكي

 دوالر أمريكي 1.43

 دوالر أمريكي 1.41دوالر  460,525,328  ذكرها فيما سبق إذا حدث سيناريو ج وجميع أحداث التعديل التي ورد
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 أمريكي

 

 مالحظات:

 التوضيح السابق قائم على ما يلي:

ا هو موضح في الثالث صفوف األخيرة (1) ، وهي ال تمثل في الجدول السابق، فإن تأثير كل من أحداث التعديل المذكورة فيما سبق يعد منفصاًل  ةالوارد عدا عم 

 ،تراكميًامجموًعا 

 و ،326,692,057 سريانمخفف بالكامل مباشرة قبل وقت اليبلغ رأس المال المساهم ال ( 2)

 ريب سعر السهم.يتم تقريب سعر السهم إلى أقرب رقمين عشريين. ومع ذلك، سيتم احتساب العائدات النقدية المستحقة لكل مساهم في شركة كويت إنرجي دون تق (3)
 

 بنية االستحواذ .5

 مقدمة 5.1

 (3) من قانون جيرسي للشركات، والذي توضح أحكامه بالكامل في الجزء 125بموجب المادة  المخطط ينفذ االستحواذ من خالل ترتيبات

بموافقة المحكمة.  والمساهمين الرئيسيين، رهنًاهذه الوثيقة. المخطط عبارة عن ترتيب تم بين شركة كويت إنرجي  ( منترتيبات المخطط)

طلبًا من شركة كويت إنرجي إلى المحكمة لفرض برنامج المخطط، ونقل األسهم الرئيسية إلى المشتري، وفي المقابل يتضمن اإلجراء 

بموجب هذا االستحواذ، على سعر السهم نقدًا  المخططسجل أعضاء شركة كويت إنرجي في توقيت سجل  المسجلون فيسيحصل المساهمون 

 .سهم المخططأسهم من لكل 

لرأس مال شركة كويت إنرجي، باستثناء  صدارهإالمقرر و صدرذي الإن الغرض من المخطط هو أن يصبح المشتري مالًكا لكل رأس المال 

 أي أسهم مستبعدة.

، هذه الوثيقةمن  )شروط المخطط واالستحواذ وأحكام أخرى معينة( (2) واردة في الجزءالخرى األحكام األيخضع هذا المخطط للشروط و

أو قبلها، من بين أمور أخرى، )أو خالل أي تاريخ الحق )إن وجد( قد  2019يونيو  30ولن يكون ساريًا إال إذا وقعت األحداث التالية في 

 )متى تطلب األمر((: مع موافقة المحكمةعليه تتفق شركة كويت إنرجي والمشتري 

ن الحاضرين مثل ثالثة أرباع من لهم حق التصويت من المساهمياعتماد قرار الموافقة على المخطط بأغلبية العدد، التي ت (1)

 أو بالوكالة( في اجتماع المحكمة، والمصوتين )إما شخصيًا

يمرر المساهمين في شركة كويت إنرجي القرار الخاص الالزم لتنفيذ المخطط، ويمثلهم على األقل ثلثي األصوات المدلى بها في  (2)

 أو بالوكالة(، العادية )إما شخصيًاة العامة غير اجتماع الجمعي

 و ،قت المحكمة على المخططصدَّ  (3)

 لم األمر القضائي إلى مسؤول تسجيل الشركات لتسجيله.سُ  (4)

كون ملزمة لجميع المساهمين الرئيسيين، بغض النظر عن كونهم حضروا االجتماعات أو صوتوا ي سوففإنه ، اصبح المخطط سارييعندما 

 وصوتوا، سواء لصالح االستحواذ أم ال(. فيها )وإذا حضروا

 االجتماعات 5.2

على المخطط في اجتماع المحكمة،  ساهمي المخططمقبل التماس موافقة المحكمة على قرار برنامج المخطط، سيتطلب المخطط موافقة  

ات االجتماعات في الجزء إخطار. وترد غير العاديةوإصدار القرار الخاص من قبل مساهمي شركة كويت إنرجي في اجتماع الجمعية العامة 

استحقاق المساهمين  مخططحدد سي .هذه الوثيقةمن  )إخطار الجمعية العامة غير العادية( (9) والجزء المحكمة( )إخطار اجتماع( 8)

غير للحضور والتصويت في اجتماع المحكمة وحصص مساهمي شركة كويت إنرجي للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة 

األسهم الرئيسية في المخطط، وعلى أسهم شركة  ة، وعدد األصوات التي يمكن أن يتم اإلدالء بها في االجتماعات، بالرجوع إلى حملالعادية

 كويت إنرجي بالترتيب، وذلك كما هو موضح في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي في وقت تسجيل التصويت.
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مالكة ألسهم برنامج المخطط، التصويت في اجتماع المحكمة فيما يتعلق بأسهم المخطط المحتفظ ال يحق ألي عضو في مجموعة المشتري ال

الحقوق المرتبطة بأسهم المخطط في اجتماع المحكمة. يحق لجميع مساهمي شركة  يحق له ممارسةبها أو المكتسبة من قبله أو من أجله، ولن 

 .العادية الجمعية العامة غيركويت إنرجي التصويت في اجتماع 

 اجتماع المحكمة (أ)

اجتماع المحكمة، الذي سيعقد بتوجيه من المحكمة لغرض النظر في برنامج المخطط، والموافقة عليه متى كان مالئًما، قد وضح إخطار إن 

 .هذه الوثيقة( من إخطار اجتماع المحكمة) (8) في الجزء

ديسمبر  19، السالمية، الكويت، المزمع عقده بتاريخ شارع الخليجسيمفوني، يعقد اجتماع المحكمة، في فندق سيمفوني ستايل الكويت، مجمع 

في صباًحا )بتوقيت الكويت(، بناء على توجيه المحكمة للحصول على موافقة المساهمين الرئيسيين على المخطط.  10:00في الساعة  2018

ل شخصيًا أو بالوكالة التصويت لمرة واحدة ممثل مساهم لک قيحدي، وأليرًضا باعس ليراع والقتت بنظام ايولتص، يجرى المحکمةع اجتماا

ملون أسهم شركة كويت ت. يكتمل النصاب القانوني الجتماع المحكمة بحضور أفراد يحيولتصل اتسجيت قوفي ل سهم رئيسي يملكه لک

لشركة كويت إنرجي. الموافقة  لمصدراأو بالوكالة، بحيث يمثلون ما ال يقل عن ثالثين في المئة من إجمالي رأس المال  إنرجي شخصيًا

المطلوبة في اجتماع المحكمة، تتمثل في أغلبية العدد، التي تمثل ثالثة أرباع من لهم حق التصويت من المساهمين الحاضرين والمصوتين 

 أو بالوكالة( في اجتماع المحكمة. شخصيًا)إما 

ث بحيأو بالوكالة(،  اشخصيًن کاواء لمحکمة )سع اجتماا فيأن يتم التصويت بأكبر عدد ممكن من األصوات خاصة ورة بصم ُهلمن ام

استمارة الوكالة زرقاء رأي المساهمين الرئيسيين. وبالتالي، نوصيك بشدة بإكمال وتقديم لدل عال تمثيود جن ومد تتأکأن للمحکمة ن يمک

الجتماع المحكمة  2018ديسمبر  17 مساًء )بتوقيت الكويت( من يوم 6:00ل حلول الساعة في أقرب وقت ممكن، وفي أي حال قب اللون

ساعة )باستثناء أيام العطالت الرسمية في جيرسي( قبل الموعد المحدد لعقد االجتماع  48)أو في حالة التأجيل، في موعد ال يتجاوز 

إلى  قديمهابحلول الموعد المحدد، فيجوز ت اهقديمفي اجتماع المحكمة قد تم ت ةالمستخدماستمارة الوكالة زرقاء اللون المؤجل(. إذا لم يكن 

 في جلسة االجتماع، أو إلى رئيس جلسة االجتماع، قبل بدء الجلسة. المسجلممثل 

 غير العاديةاجتماع الجمعية العامة  (ب)

، شارع الخليجسيمفوني ستايل الكويت، بمجمع السيمفونية، في فندق  اأيضً  غير العاديةعقد الجمعية العامة باإلضافة إلى اجتماع المحكمة، ستُ 

)بتوقيت الكويت( )أو في وقت صباًحا  10:15الساعة  2018ديسمبر  19 السالمية، في الكويت، في نفس تاريخ اجتماع المحكمة، الموافق

 :وذلك لـه إذا وجد مناسًبا، وتمريرالحق، مباشرة بعد اختتام اجتماع المحكمة أو تأجيله( للنظر في إصدار القرار الخاص 

 و ضرورية أو مالئمة لتنفيذ المخطط، تفويض أعضاء مجلس اإلدارة باتخاذ جميع اإلجراءات التي يرونها .1

تعديل النظام األساسي لشركة كويت إنرجي للتأكد من أن المشتري سيقوم بشراء أي أسهم تصدر لشركة كويت إنرجي بعد تاريخ سجل      .2

 بشكل تلقائي. المشروع

اجتماع الجمعية العامة إخطار ) (9) في الجزء إنرجي، والُمشار إليها فيما سبقيت التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة كوتوضح 
 .هذه الوثيقة( من غير العادية

 شخصيًافي صورة استطالع. يحق لكل مساهم في شركة كويت إنرجي التصويت بصوت واحد سواء  رى التصويت على القرار الخاصويج

الجمعية العامة غير أو بالوكالة مقابل كل سهم يحمله في شركة كويت إنرجي في وقت تسجيل التصويت. يكتمل النصاب القانوني الجتماع 

من إجمالي رأس  في المئةأو بالوكالة، بحيث يمثلون ما ال يقل عن ثالثين  شخصيًابحضور أفراد يحملون أسهم شركة كويت إنرجي  العادية

فقة بأغلبية ما ال يقل عن الموا غير العاديةلعامة الجمعية الى إسيتم تقديمه ي لذص الخاار القرايتطلب المال الصادر لشركة كويت إنرجي. 

 .الجمعية العامة غير العاديةاع اجتملتي صوتت في إنرجي اكويت شركة لمرتبطة بأسهم ات األصواثلثي 
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وكما سبق التوضيح، من المقترح أن يعدل النظام األساسي لشركة كويت إنرجي للتأكد من أن المشتري سيقوم بشراء أي أسهم تصدر لشركة 

يحمل أسهم كويت إنرجي بعد تاريخ سجل المشروع بشكل تلقائي. تهدف هذه الترتيبات إلى تجنب وجود أي شخص )بخالف المشتري( 

اجتماع إخطار ) (9) وية الخاص المنصوص عليه في الجزءمن قرار التس (2) يخ السريان. وتسعى الفقرةشركة كويت إنرجي بعد تار
 ( من هذه الوثيقة لطلب موافقة مساهمي شركة كويت إنرجي على هذا التعديل.الجمعية العامة غير العادية

 مخططإقرار المحكمة لل 5.3

 بل المحكمة.ا إقراره من قِ جيرسي، يتطلب برنامج المخطط أيضً لبموجب قانون الشركات 

 ,the Royal Court of Jersey, Royal Court Buildingفي جيرسي، مبنى رويال كورت،  ةالملكي المحكمةستعقد جلسة المحكمة في 

Royal Square, St Helier, Jersey JE1 1BA, Channel2019يناير  7أن تعقد جلسة المحكمة بتاريخ  كويت إنرجي حالًيا توقعت. و 

، على تاريخ استيفاء الشروط أو التنازل عنها )إن أمكن التنازل عنها(. أو بحلول هذا التاريخ، لكن هذا التاريخ سيعتمد، ضمن أمور أخرى

على موقعها اإللكتروني إخطار عرض  لبوقت كاٍف من خالتاريخ جلسة االستماع قبل ستقدم شركة كويت إنرجي إخطاًرا 

(www.kuwaitenergy.co/acquisition/واإل ،) ن تحتفظ الشركة عن طريق البريد اإللكتروني لجميع المساهمين في المخطط ممَّ خطار

 بسجالت لعنوان بريدهم اإللكتروني.

جيرسي لدعم من المؤهلين في بالحق في حضور جلسة استماع المحكمة شخصيًا أو من خالل محامي  في المخطط يتمتع جميع المساهمين

 المخطط. إقرارأو معارضة 

، عند تسليم شركة كويت إنرجي أمر التسجيل الصادر عن المحكمة إلى مسجل الشركات. مع مراعاة الموافقات سوف يصبح المخطط سارًيا

المطلوبة التي تحصل من مساهمي شركة كويت إنرجي، فإن استيفاء الشروط واألمر القضائي أو التنازل عنهما )إن أمكن التنازل عنهما(، 

 .2019 خالل النصف األول منمن المتوقع أن يتم 

توا فيها لجميع المساهمين الرئيسيين، بغض النظر عن كونهم حضروا االجتماعات أو صو   كون ُملزًماي سوففإنه  ،إذا أصبح المخطط ساريًا

يخ رتا)أو أي  التسليم النهائيل بحلول تاريخ لمفعوري المخطط ساالم يصبح أم ال )وإذا حضروا وصوتوا، سواء لصالح االستحواذ أم ال(. إذا 

 االستحواذ.كمال إلن يتم المخطط و سوف ينتهي، ألمر(م الزي وشركة كويت إنرجي، وبعد سماح المحكمة إذا لمشتريوافق اجد( )إن والحق 

 تعديل برنامج المخطط 5.4

يتضمن برنامج المخطط نًصا خاًصا مشترًكا للمشتري وشركة كويت إنرجي بالموافقة نيابة عن كل األشخاص المتأثرين بأي تعديل أو إضافة 

أو أي شرط وافقت عليه أو فرضته المحكمة. ومن غير المحتمل أن توافق المحكمة على أي تعديل أو شروط أو إضافات  المخططإلى 

، والذي قد يكون جوهريًا لتحقيق صالح المساهمين الرئيسيين، ما لم يتم إخطار المساهمين المخططض شرًطا على للبرنامج، أو أن تفر

ما إذا كان ينبغي عقد اجتماع آخر  ا لتقديرهاوفقً  الرئيسيين بأي تعديل أو إضافة أو شرط يطرأ. ويكون من اختصاص المحكمة أن تقرر

 للمساهمين في هذه الظروف أم ال.

 وط االستحواذشر  5.5

( من هذه الوثيقة. عملية االستحواذ شروط المخطط واالستحواذ وأحكام إضافية معينة) (2) شروط االستحواذ موضحة بالكامل في الجزء 

 بما يلي: ضمن أمور أخرىمشروطة 

أو  شخصيًاالحاضرين والمصوتين، إما مساهمي المخطط الموافقة على المخطط في اجتماع المحكمة )أو أي تأجيل له( بأغلبية عدد  •

 ،بالوكالة، وبنسبة تمثل ثالثة أرباع حقوق التصويت التي يملكها هؤالء المساهمون

( من هذه الوثيقة، حسب األصول من غير العاديةإخطار اجتماع الجمعية العامة ) (9) في الجزء موضحتمرير القرار الخاص كما هو  •

أو بالوكالة( في اجتماع  شخصيًا سواءقبل مساهمي شركة كويت إنرجي الممثلين لثلثي األصوات المدلى بها في االستطالع على األقل )

 )أو أي تأجيل لالجتماع(، غير العاديةالجمعية العامة 

 ،قرار المحكمة للمخططإ •

 لمحكمة إلى مسجل الشركات لتسجيله،تسليم أمر ا •

 و ،الحصول على موافقة مساهمي المشتري  •
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( من هذه الوثيقة( التي لم يتم أخرى معينةشروط المخطط واالستحواذ وأحكام ) (2) الشروط )التي تم تحديدها في الجزءأستيفاء  •

 فيما سبق، أو التنازل عنها متى أمكن التنازل عنها. هاتوضيح

 2بمجرد الحصول على الموافقات الضرورية من مساهمي شركة كويت إنرجي، واستيفاء الشروط األخرى )المنصوص عليها في الجزء 

( من هذه الوثيقة(، أو التنازل عن هذه الشروط )متى أمكن(، يصبح المخطط ساريًا بعد أخرى شروط المخطط واالستحواذ وأحكام إضافية)

 .2019هذه العملية خالل النصف األول من  المحكمة عند تسليم أمر المحكمة إلى مسجل الشركات، ومن المتوقع أن تتم إقرار

 توا ضديصوتوا، أو الذين صوّ ، بما في ذلك أولئك الذين لم لمخططمساهمي اساريًا، فإنه يكون ملزًما لجميع  مخططوبمجرد أن يصبح ال

 المخطط في االجتماعات أو الذين تعذر الوصول إليهم.

 موافقة مساهمي المشتري  5.6

إنرجي ممن  يونايتد( من خالل نموذج الموافقة الكتابية لواحد أو أكثر من مساهمي 1إنرجي سواء ) يونايتديتطلب االستحواذ موافقة مساهمي  

( من 2) 14.44للقاعدة رقم  وفقًاإنرجي )سواء ألحدهم أو لمجموعهم(  يونايتد% أو أكثر من حق التصويت لمجموعة 50يملكون نسبة 

، عن هونج كونج( في حالة عدم قبول الموافقة من قبل بورصة 2؛ أو )هونج كونج(، والتي تقبلها بورصة الموافقة الكتابيةالقواعد المحددة )

 ريق التصويت باألغلبية في اجتماع مساهمي المشتري.ط

إنرجي الرئيسين والمتحكمين في القرار، وهم يمثلون سويًا إجمالي  يونايتد، قدم مساهمي اتفاقية الصفقةفيما يتعلق باالستحواذ، في تاريخ عقد  

إنرجي في  يونايتد% من أسهم رأس المال الصادرة لمجموعة 71.34إنرجي، ويمثلون تقريبًا  يونايتدسهًما في مجموعة  18.754.300.230

عة هذا التاريخ، تعهدًا غير قابل لإللغاء لشركة كويت إنرجي، بتقديم موافقة كتابية، أو بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بأسهمهم في مجمو

ى الموافقة على أي قرار تم اقتراحه في اجتماع مساهمي للموافقة الكتابية، للحصول عل هونج كونجإنرجي في حالة عدم قبول بورصة  يونايتد

م تنفيذها المشتري. سينتهي هذا التعهد ويتوقف عن تحقيق أي تأثير إذا تم إنهاء اتفاقية الصفقة، أو إذا لم يتم اكتمال عملية االستحواذ )سواء ت

 أو بحلوله. يخ التسليم النهائيتارسارية المفعول في فترة  لم تصبح(، أو االستيالءمن خالل المخطط أو عرض 

ألنها في انتظار تأكيد ما إذا كان  هونج كونجتاريخ هذه الوثيقة، تم الحصول على الموافقة المكتوبة، ولكن لم يتم تقديمها إلى بورصة  في

كان تقرير إنرجي لمساهميها(. إذا  يونايتدتقرير المحاسب )الذي سيتم تضمينه في تعميم مجموعة بعدم صالحية محاسب التقرير سيقدم رأيًا 

فإنه يجب عقد اجتماع مساهمي المشتري في تاريخ ال يتجاوز يوم العمل  ،وعلى الرغم من أنه قد تم منح الموافقة المكتوبة ،صالًحاالمحاسب 

 .التعميم الخاص بالشركة إلى مساهميها خطابمن إرسال  كاماًل  يوًما 14األول بعد 

 نوالموظفو ،واإلدارةرؤساء مجلس اإلدارة،   .6

إنرجي. وبعد االستحواذ،  كويتمجموعة  وتمتع بها اإلدارة وموظفالمهارات والمعرفة والخبرة التي تإنرجي أهمية كبيرة على  يونايتدتعلق مجموعة  

 .الموسعة نالمشتريإنرجي على البقاء بالتزامها تجاه تطوير وتنمية المواهب التشغيلية والتقنية لمجموعة  يونايتدتعتزم مجموعة 

، عن الحاجة ةزائدعدد من األدوار  تصبحعندما يوجد تداخل وظيفي، ال سيما في وظائف الدعم، قد  ،رهنًا بوضع اللمسات األخيرة على خطط التكامل

إنرجي بالمشاركة والتشاور  يونايتد. بالقدر المطلوب قانونًا، سوف تقوم مجموعة هايتعين تطويرتزال  لهذا ما ةالتفاصيل المحددن إعلى الرغم من وذلك 

 مع الموظفين المتضررين وممثلي الموظفين بعد االنتهاء من االستحواذ وقبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

 قالة عند االنتهاء من عملية االستحواذ.وقد أكد أعضاء مجلس اإلدارة أنهم ينتوون االست 

من الُمرجح أن تتم محاذاة ترتيبات ت الموظفين في مجموعة كويت إنرجي. إنرجي حاليًا إجراء تغييرات على ترتيبات استحقاقا يونايتدال تنوي مجموعة 

 الرغم من أن هذه التفاصيل لم تتحدد بعد.على وذلك ، الموسعة نالمشتريعبر مجموعة  يليهاوما  2019االستحقاقات للسنة المالية 
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 اإلدارة رؤية مجلس

إنرجي بأنها تعتزم أن تبقى على التزامها تجاه تطوير وتنمية المواهب التشغيلية والتقنية  يونايتديرحب أعضاء مجلس اإلدارة بتصريحات مجموعة 

غير متوخاة في الوقت الحالي. يقدر أعضاء  2018للعام المالي  وأن التغييرات المادية على ترتيبات استحقاقات الموظفين الموسعة نالمشتريلمجموعة 

 إنرجي للمشاركة والتشاور مع الموظفين المتضررين وممثلي الموظفين المناسبين حيثما يكون ذلك مطلوب قانوًنا. يونايتدمجموعة  مجلس اإلدارة التزام

. يدرك عن الحاجة الزائدة األدوار المكررة يصبح هناك عددًا منإنرجي، قد  يونايتد، نتيجة لعملية تكامل مجموعة نهإ ضاء مجلس اإلدارةيفهم أع 

أجل تعظيم فوائد االستحواذ.  أعضاء مجلس اإلدارة أنه ومع األسف، قد تبرز الحاجة إلى بعض من إعادة الهيكلة بعد االنتهاء من االستحواذ وذلك من

على موظفي مجموعة كويت إنرجي  ثيرهاأتإنرجي مستمرة وال يُعلم تفاصيل محددة عن  يونايتدأعضاء مجلس اإلدارة أن خطة تكامل مجموعة  شيري

 .ناآل حتى

 خطط حصة مجموعة كويت إنرجي  .7

خطة الحوافز طويلة إدارتها وموظفيها واالحتفاظ بهم: خطة حوافز طويلة األجل )تقوم مجموعة كويت إنرجي بتشغيل خطتين للحصة التقديرية لمكافأة 

مع خطة  إلى جانب خطة حوافز قصيرة األجل من مجموعة كويت إنرجي( وخطة حوافز سنوية قصيرة األجل )األجل من مجموعة كويت إنرجي

المكافآت الممنوحة بموجب "خطط حصة كويت (. تخضع إنرجيخطط حصة مجموعة كويت الحوافز طويلة األجل من مجموعة كويت إنرجي تمثل 

 لتوظيف المستمر واألداء.شروط اإنرجي" ل

 على حقوقهم بموجب "خطط حصة كويت إنرجي". حدة فيما يتعلق بتأثير االستحواذسيتم االتصال بالمشتركين في "خطط حصة كويت إنرجي" كل على 

ستكون والمكافآت بموجب "خطط حصة كويت إنرجي" قبل وقت سجل المخطط أو االستحواذ عليها على استحقاق تم إصدار جميع أسهم كويت إنرجي  

خاضعة لشروط المخطط وسوف تشكل "حصص المخطط". يمتد المخطط إلى أي من حصص كويت إنرجي والتي يتم إصدارها أو االستحواذ عليها من 

بموجب "خطط حصة  المكافآت استحقاقجل المخطط، وذلك لتلبية ممارسة االختيارات و/أو وقت س في خطط حصة كويت إنرجي في خالل مشاركين

 .إنرجي" في وقت سجل المخطط كويت

على قد وافقت كويت إنرجي . وقت موافقة سجل المخطط بعديمتد المخطط إلى أي من حصص كويت إنرجي والتي يتم إصدارها أو االستحواذ عليها  لن

ت فيما يتعلق بأي حصص تملكها كويت إنرجي أو خالف ذلك زيادة وجب خطط حصة كويت إنرجي( أي مكافآأو منح )بمعدم تخصيص أو إصدار 

إنرجي، رأس مالها المخفف، بين وقت سجل المخطط والوقت الفعلي. ومع ذلك، من خالل تعديل يقترح إدخاله على النظام األساسي لشركة كويت كامل 

( غير المشتري، كويت إنرجيألي شخص )بما في ذلك أي مشارك في خطط حصة  وقت تسجيل المخططتصدر بعد  يفإن أي أسهم لشركة كويت إنرج

على النحو الذي سيُمنح لمساهمي المخطط  لكويت إنرجيمقابل كل سهم  المبلغيتم تحويلها إجباريًا إلى المشتري وسيحصل هؤالء األشخاص على نفس 

 بموجب المخطط، وهو سعر السهم.

والتي ال يتم ممارستها بالفعل، سوف تكون كاملة أو قابلة للممارسة كويت إنرجي التي يتم الحصول عليها بموجب خطط حصة  المكافآتالخيارات وإن 

ذي الصلة المبلغ بالدوالر األمريكي  المكافآت، أو سيتم إلغاؤها مباشرة قبل الوقت الفعلي في مقابل الدفع إلى حامل مخططمباشرة قبل وقت تسجيل ال

المكافآت ذات الصلة بموجب خطط حصة  ق لحاملها الحصول عليها إذا كانتالتي يحكويت إنرجي يساوي سعر السهم مضروبًا في إجمالي عدد أسهم 

صبح تالتقييم، بحيث  التقيد بالوقت في تقديرها لعدم كويت إنرجيقد تم منحها مباشرة قبل الوقت الفعلي. لقد مارست لجنة المكافآت كويت إنرجي 

 لمكافآت بموجب خطط حصة كويت إنرجي يمكن ممارستها على العدد األقصى من أسهم كويت إنرجي بموجب خيار أو مكافأة.الخيارات وا

 ر المخطط على مصالحهميأعضاء مجلس اإلدارة وتأث  .8

معلومات ) (6) إنرجي، والمكافآت المتعلقة برأس المال هذا، موضحة في الجزءإن تفاصيل مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في رأسمال شركة كويت 
أعضاء مجلس اإلدارة )بما في ذلك متابعة أي مكافآت بموجب خطط بها يحتفظ التي يحتفظ بها أو كويت إنرجي . إن أسهم شركة هذه الوثيقة( من إضافية

 حصة كويت إنرجي( سوف تخضع للمخطط.
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مجلس اإلدارة الذين يحتفظون بأسهم كويت إنرجي باسمهم الخاص بالتصويت بشكل ال رجعة فيه لصالح المخطط في اجتماع تعهد جميع أعضاء 

فيما يتعلق بجميع ممتلكاتهم ألسهم شركة كويت إنرجي. ستظل التعهدات من  ةالمحكمة والقرار الذي سيتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العامة غير العادي

اتفاقية الصفقة ( انتهاء 1جلس اإلدارة ُملزمة في حالة تقديم عرض منافس أعلى لشركة كويت إنرجي ولن يتوقف عن االلتزام إال إذا: )جانب أعضاء م

 ( لم يسريِ 3االستحواذ عبر عرض االستيالء(؛ أو )بتنفيذ  يقم المشتري)ولم  هألحكام وفقًا( سحب المخطط أو انقضائه أو إنهاؤه 2ألحكامها، ) وفقًا

)أو أي تاريخ الحق )إن وجد( حسب موافقة كويت إنرجي  2019يونيو  30االستحواذ )سواء تم تنفيذه من خالل المخطط أو عرض االستيالء( بحلول 

 والمشتري(.

تتوقع مجموعة  .هذه الوثيقة( من معلومات إضافية) (6) الجزء من( 6) ةترد تفاصيل عقود الخدمة وخطابات تعيين أعضاء مجلس اإلدارة في الفقر

خطار من اإل سبة إلى أعضاء مجلس اإلدارة بداًل إنرجي أن يتم إنهاء تعيينات أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ السريان وأن يتم سداد الدفعات المنا يونايتد

 التعيين.خدمة ذات الصلة وخطابات المطلوب لمدة ثالثة أشهر، وهذه المدفوعات تعكس الرسوم المستحقة بموجب عقود ال

 كافآت أسهم كويت إنرجي بموجب هذهعلى غرار المشاركين اآلخرين في خطط حصة كويت إنرجي، سيتلقى أعضاء مجلس اإلدارة الحاصلون على م 

 (، أو أي مبلغ لإللغاء النقدي، فيما يتعلق بمكافآتهم.وقت تسجيل المخططالمكافآت )قبل 

ثير المخطط على مصالح أعضاء مجلس اإلدارة عن تأثيره على المصالح المماثلة ألي مساهم آخر في باستثناء ما تم ذكره فيما سبق، ال يختلف تأ 

 كويت إنرجي.

 تعهدات ال رجعة فيها .9

من أسهم كويت إنرجي التي يمتلكها أعضاء  1,286,645تم استالم تعهدات غير قابلة للنقض للتصويت لصالح االستحواذ من قبل المشتري فيما يتعلق بـ  

ما يقرب  هاكويت إنرجي، والتي تمثل في مجموع سهم التي يمتلكوها فياألمجلس اإلدارة الذين يحتفظون بأسهم كويت إنرجي باسمهم فيما يتعلق بجميع 

 كويت إنرجي في آخر تاريخ عملي.ل المصدرمن رأس المال العادي  في المئة 0.40 من

 .هذه الوثيقة( من معلومات إضافية) (6) الجزء من (4) وترد تفاصيل إضافية عن هذه التعهدات غير القابلة لإللغاء في الفقرة 

 تمويل االستحواذ .10

أو  كأوراق ماليةالنقد )يتم تمويل المبلغ النقدي المستحق الدفع من قبل المشتري فيما يتعلق باالستحواذ من االقتراضات الجديدة أو من النقد أو ما في حكم 

 المشتري قبل تاريخ السريان(. تصويت ودائع يمكن تحقيقها نقدًا أثناء

 

يصل إلى  تتوقع مجموعة المشتري الدخول في واحد أو أكثر من اتفاقيات التمويل الملزمة و/أو الحصول على النقد أو ما في حكم النقد بمبلغ إجمالي 

بعد أي سداد أو دفعة مسبقة من قبل شركة  على أساس دوالر أمريكي لكل دوالر أمريكيا لالنخفاض وفقً  ن ذلكمليون دوالر أمريكي )أو أقل م 651

في موعد اتفاقية الصفقة لشروط  وفقًا( قرض بنك قطر األول القابل للتحويلكويت إنرجي من وقت آلخر فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل أو 

 .2018ديسمبر  31أقصاه 

 الضرائب .11

الذي يحتوي على ملخص للضرائب ذات الصلة في جيرسي والكويت، والتي يقصد بها أن  هذه الوثيقة( من الضرائب) (5) نرجو أن تنتبه إلى الجزء

 تكون بمثابة دليل عام فقط. ينصح حاملو أسهم كويت إنرجي الذين هم في شك بشأن وضعهم الضريبي باالتصال فوًرا بمستشار مهني مستقل مؤهل

 بصورة مناسبة.

  



18:30الساعة   2018نوفمبر  15الخميس   6التدقيق رقم    171680  

اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية  للمرجعية الخاصة للمعلومات الوارده في هذا المستند وال يجوز 
.االعتماد علي النسخة االنجليزية فقط بشكل حصري  

 

 

 

23 
 

 المساهمون في الخارج  .12

 عام  12.1

على مساهمي كويت إنرجي غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة، أو جيرسي أو الكويت  هذه الوثيقةفر استحواذ أو توزيع تو

 قد يكون مقيدًا بموجب قوانين الوالية القضائية ذات الصلة التي تقع فيها أو التي هم مواطنون فيها. يجب على هؤالء األشخاص أن يطلعوا

هاًكا جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية الُمطبقة في والياتهم وأن يدركوها. قد يشكل عدم االلتزام بمتطلبات هذه الواليات القضائية انتعلى 

و جيرسي أ لمتحدةلقوانين األوراق المالية في تلك الواليات القضائية. قد تتأثر قدرة األشخاص غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الواليات ا

الوكالة مة غير العادية، أو تنفيذ وتقديم استمارات أو الكويت على التصويت ألسهم كويت إنرجي في اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العا

أقصى  لتعيين آخر للتصويت في اجتماع نيابةً عنها، قد تتأثر على وجه الخصوص بقوانين الواليات القضائية ذات الصلة التي تقع فيها. إلى

حد يسمح به القانون المعمول به، فإن الشركات واألشخاص المشاركين في االستحواذ يخلون أي مسؤولية أو التزام عن انتهاك أي شخص 

 ألي من هذه القيود.

في أو داخل واليات قضائية أخرى غير المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة أو جيرسي أو  هذه الوثيقةإصدار أو نشر أو توزيع  يكون قد 

جيرسي  المتحدة أو الواليات المتحدة أو بموجب القانون، وبالتالي أي أشخاص يخضعون لقانون أي والية قضائية غير المملكة امقيدً الكويت 

ا ويدركوها. قد يشكل عدم االلتزام بأي قيود مطبقة من هذا القبيل انتهاًكا لقوانين يجب أن يطلعوا على أي متطلبات معمول به أو الكويت

 األوراق المالية في أي والية قضائية كتلك.

ألغراض االلتزام بقانون جيرسي، وقد ال تكون المعلومات التي تم الكشف عنها هي نفسها التي كان سيتم الكشف عنها  هذه الوثيقةتم إعداد  

بوصفها استشارة قانونية أو  هذه الوثيقةلقوانين الواليات القضائية خارج جيرسي. ينبغي أال تُفسر محتويات  وفقًا هذه الوثيقةإذا تم إعداد 

ضريبية. يجب على المساهمين في الخارج الرجوع إلى مستشاريهم القانونيين والضريبيين فيما يتعلق بالعواقب القانونية تجارية أو مالية أو 

 والضريبية لعملية االستحواذ في ظروفهم الخاصة.

تحويل لألوراق المالية  عرًضا للبيع أو التماس عرض لشراء أي ورقة مالية، كما ال يكون هناك أي بيع أو إصدار أو هذه الوثيقةال يشكل 

 في أي والية قضائية بما يخالف القانون أو اللوائح المعمول بها. هذه الوثيقةإليها في الُمشار 

يجب على المساهمين في الخارج التشاور مع مستشاريهم القانونيين والضريبيين فيما يتعلق بالعواقب القانونية والضريبية لعملية 

 ة.االستحواذ في ظروفهم الخاص

 إلى المساهمين األمريكيين إخطار 12.2

المنصوص  الترتيبجيرسي ويُقترح تنفيذها في إطار مخطط تقع في يجب أن يدرك المساهمون األمريكيون أن االستحواذ يتعلق بأسهم شركة 

أو قواعد التماس الوكيل  العطاءعليه بموجب قانون جيرسي للشركات. ال تخضع المعاملة التي تتم عن طريق مخطط ترتيب لقواعد عرض 

لذلك، يخضع االستحواذ لمتطلبات اإلفصاح والممارسات المعمول بها في جيرسي لمخططات  وفقًااألمريكي. و البورصةبموجب قانون 

ع الخاص بالواليات المتحدة األمريكية وقواعد التماس الوكيل. وم العطاءالترتيب التي تختلف عن متطلبات اإلفصاح الصادرة عن عرض 

كبديل للمخطط. إذا كان المشتري االستيالء التفاق العملية، تنفيذ االستحواذ عن طريق عرض  وفقًاذلك، يحق للمشتري، في ظروف معينة 

لجميع القوانين واللوائح السارية. إذا كان يلزم تقديم عرض  وفقًاسينتخب لتنفيذ االستحواذ عن طريق عرض االستيالء، يجب أن يتم ذلك 

 14Eاألمريكي، بما في ذلك المادة  البورصةلقواعد عرض العطاء السارية بموجب قانون  وفقًااستيالء هذا في الواليات المتحدة، فسيتم تنفيذه 

يالء من هذا القبيل، يجوز للمشترين أو شركة كويت إنرجي . باإلضافة إلى أي عرض است14Eمن قانون التبادل األمريكي وبموجب الالئحة 

األمريكي، القيام  البورصةمن قانون  14e-5(b)للقانون  وفقًاأو بعض الشركات التابعة أو المرشحين أو السماسرة )الذين يعملون كوكالء(، 

 يالء، حتى التاريخ الذي يصبح فيه عرض االستعرض االستيالء بخالق طريقكويت إنرجي بمشتريات معينة، أو ترتيبات شراء، من أسهم 

خارج الواليات المتحدة  عملها، فسيتم الشراء أو ترتيبات شراءال هذا تم عملو/أو المخطط ساري المفعول أو ينقضي أو يتم سحبه. إذا 

الترتيبات للشراء إما في السوق المفتوحة وستلتزم بالقانون الساري، بما في ذلك قانون التبادل األمريكي. قد تجري هذه المشتريات أو 

 باألسعار السائدة أو في المعامالت الخاصة بأسعار متفاوض عليها.
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للمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة المتحدة أو جيرسي أو كليهما،  وفقًاتم إعداد أو سيتم إعداد المعلومات المالية المدرجة في هذه الوثيقة 

لما هو لمبادئ  وفقًاأو الشركات التي يتم إعداد بياناتها المالية مريكية األون قابلة للمقارنة مع المعلومات المالية للشركات وبالتالي قد ال تك

 المحاسبة المقبولة عموًما في الواليات المتحدة.

عبارة عن معاملة  مخططلل وفقًامخططه قد يكون استالم المبالغ النقدية بموجب عملية االستحواذ من ِقبل مساهم أمريكي نظًرا لنقل أسهم 

المعمول بها، وكذلك المطبقة والمحلية  الحكوميةقوانين خاضعة للضريبة ألغراض ضريبة الدخل الفيدرالية للواليات المتحدة وبموجب 

المهني المستقل فوًرا بشأن قوانين الضرائب األجنبية وغيرها. يُنصح كل مساهم )بما في ذلك المساهمون األمريكيون( بالتشاور مع مستشاره 

 العواقب الضريبية لالستحواذ الذي ينطبق عليه.

تقع  قد يكون من الصعب على المساهمون األمريكيون إنفاذ حقوقهم ومطالباتهم الناشئة عن قوانين األوراق المالية الفيدرالية األمريكية، حيث

ة، وقد يكون بعض مسؤوليها ومديروها أو جميعهم مقيمين في دول شركة كويت إنرجي والمشتري في دول أخرى غير الواليات المتحد

مقاضاة شركة غير أمريكية أو مكاتبها أو مديريها في محكمة غير أمريكية عن من مساهم أمريكي قد ال يتمكن  أخرى غير الواليات المتحدة.

على إخضاع  والشركات التابعة لهار شركة غير أمريكية انتهاكات لقوانين األوراق المالية األمريكية. كما أنه قد يكون من الصعب إجبا

 أنفسهم لحكم محكمة أمريكية.

 االجتماعات واإلجراء الذي يجب أن يتخذه مساهمو كويت إنرجي .13

وأحكام شروط المخطط واالستحواذ ) (2) من هذا الخطاب والموضحة بالكامل في الجزء 5.5في الفقرة الموضحة يخضع المخطط إلى عدد من الحاالت 
شارع سيمفوني، مجمع فندق سيمفوني ستايل الكويت،  . سيتطلب هذا المخطط الموافقة على عقد اجتماع المحكمة فيهذه الوثيقة( من إضافية أخرى

عتماد قرار الموافقة على اولكي يصبح المخطط ساريًا، يجب  توقيت الكويت(.بصباًحا ) 10.00في  2018ديسمبر  19السالمية، الكويت في  الخليج،

أو بالوكالة( في اجتماع المحكمة؛ كما  شخصيًاالمخطط بأغلبية العدد، التي تمثل ثالثة أرباع حقوق التصويت من المساهمين الحاضرين والمصوتين )إما 

العادية التي ستعقد في نفس المكان في  سيتطلب تنفيذ المخطط أن يمرر المساهمين في كويت إنرجي القرار الخاص في اجتماع الجمعية العمومية غير

إذا  الالحق للمحكمة. قرارالمحكمة أو تأجيله(، واإل جتماعااالنتهاء من  )أو، إذا كان الحقًا، وفوًرا بعد نفسه )بتوقيت الكويت( في التاريخ صباًحا 10:15

 أصبح المخطط ساريًا، فسيكون ُملزًما لجميع المساهمين، بما فيهم أي مساهم رئيسي لم يقم بالتصويت أو الموافقة على المخطط. 

 :هذه الوثيقةستجد مرفقًا مع 

 و ،فيما يخص اجتماع المحكمة االستخدامه استمارة الوكالة زرقاء اللون •

 .غير العاديةفيما يخص اجتماع الجمعية العامة  االستخدامه استمارة الوكالة وردية اللون •

للتعليمات المطبوعة عليها إلى المسجل في  وفقًاالمرفقة وإعادتها  استمارات الوكالةرجى ملء ، يُ تخطط لحضور االجتماعين أو أيٍ منهما سواء كنت

، في أقرب The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZZشير انفستور سيرفيسز )جيرسي( المحدودة، على عنوان  كمبيوترشركة 

 6في الساعة  2018ديسمبر  17 )خالل ساعات العمل العادية(، بحلول يدًا بيدوقت ممكن ولكن، على أي حال، بحيث يتم استالمها عن طريق البريد أو 

ساعة  48، في موعد ال يتجاوز جتماعا)أو، في حالة تأجيل أي  الجمعية العامة غير العاديةمساًء )بتوقيت الكويت( في حالة كل من اجتماع المحكمة و

  المؤجل(. االجتماع)باستثناء أيام العمل غير الرسمية في جيرسي( قبل الموعد المحدد لعقد 

 ،فيما سبقالها  المشاربسهولة، ستقبل الشركة، إلى جانب طرق التسليم  بهم الخاصةإنرجي من تقديم استمارات الوكالة  كويت مساهمي ولتمكين

 :طريق عن تستلمها التي الوكالة استمارات

كبير مسؤولي العالقات مع المستثمرين في الطابق الخامس،  )خالل ساعات العمل العادية( يدًا بيد لعناية لورانس حافظ،او  عن طريق البريد •

يتم بموجبها توقيع  توكيل رسمي أو أي سلطة أخرى ، الكويت، مع أي22067 -، السالمية 2بلوك ، شارع سالم المبارك، 2 مجمع سيمفوني

 أو ؛2018ديسمبر  17بتوقيت الكويت( في )مساًء  6:00استمارة الوكالة، في موعد ال يتجاوز الساعة 

 أو ir@kec.com.kwأي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى كمرفق، مع •

#UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.uk بتوقيت الكويت( في ) مساءً  6:00موعد ال يتجاوز الساعة  ، في

 .2018ديسمبر  17
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مساًء )بتوقيت الكويت(، يجوز  6في الساعة  2018ديسمبر  17 إذا لم يتم تقديم استمارة الوكالة زرقاء اللون لالستخدام في اجتماع المحكمة بحلول

غير  ةالمسجل في مكان اجتماع المحكمة، أو إلى رئيس اجتماع المحكمة قبل بدء اجتماع المحكمة. ومع ذلك، في حالة الجمعية العامتسليمها إلى ممثل 

 فسوفمساًء )بتوقيت الكويت(،  6:00في الساعة  2018ديسمبر  17 العادية، ما لم يتم تقديم استمارة الوكالة وردية اللون بحيث يمكن استالمها بحلول

. ال يمنع استكمال وتقديم استمارة الوكالة من الحضور والتصويت شخصيًا في اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ةغير صالح ونتك

 ، إذا رغَب في ذلك.منهماأو الجلسة المؤجلة 

 مثيل عادل ومعقوللمحكمة أن تقتنع بأن هناك تحتى يتسنى لهم، بالنسبة الجتماع المحكمة، أن يتم التصويت بأكبر عدد ممكن من األصوات من المُ 

 الوكالة الخاصة بك وإعادتها في أقرب وقت ممكن. استماراتلرأي المساهمين في المخطط. وبالتالي، نوصيك بشدة بالتوقيع على 

، وتقديمها الوكالة مع متحدث باللغة العربية استمارات، أو في إكمال هذه الوثيقةإذا كنت مقيًما في الكويت أو كنت ترغب في مناقشة أية أسئلة تتعلق ب

+. 965 2576 7700الخميس على هاتف  إلى )بتوقيت الكويت( من يوم األحد مساءً  4:00إلى  صباًحا 8:00يمكنك االتصال بالشركة بين الساعة 

 رجى طلب التواصل مع أحد أعضاء فريق عالقات المستثمرين.يً 

، الوكالة استماراتأو باستكمال وإرجاع  هذه الوثيقةمقيًما في المملكة المتحدة أو في أي إقليم أخرى غير الكويت ولديك أي أسئلة تتعلق ب إذا كنت أما

+( 443707074040)أو، من خارج المملكة المتحدة على الرقم  03707074040الرقم  المساهمين علىيرجى االتصال بالمسجل على خط مساعدة 

مراقبتها أو تسجيلها،  قد يتممساًء )بتوقيت لندن( من االثنين إلى الجمعة. يرجى مالحظة أن المكالمات إلى هذا الرقم  5.30و صباًحا  8.30ساعة بين ال

 تقديم المشورة بشأن مزايا المخطط أو االستحواذ، أو تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو االستثمارية أو القانونية. وال يمكن لخط مساعدة المساهمين

 .هذا الخطابمن 12 يجب على المساهمين في الخارج الرجوع إلى فقرة

خطار الجمعية العامة غير إ) (9) اجتماع المحكمة( و)إخطار  (8)الجزء  في موضحة ةغير العادي ةالعام جمعيةعقد اجتماع المحكمة وال اتإخطار

 .هذه الوثيقةالعادية( من 

 التسوية .14

يوًما من تاريخ  14المفعول، فإن تسوية االعتمادات النقدية التي يستحقها حاملو أسهم المخطط سيتم تنفيذها خالل  ط ساريصبح المخطمع مراعاة أن ي

 السريان بالطريقة المبينة فيما يلي.

 بل النقديالمقا 14.1

طلب الدفع إما بالجنيه اإلسترليني أو عادتها بإو استمارة اختيار العملة كمالإيتم لمخطط بالدوالر األمريكي، ما لم تُسدد المبالغ النقدية المستحقة بموجب ا

 بالدينار الكويتي.

كل مساهم  ايعيده التي ةالمكتمل استمارة اختيار العملةيتم السداد نقدًا بالدوالر األمريكي عن طريق التحويل اإللكتروني إلى الحساب المصرفي المحدد في 

كانت تلك  ومصرفي أحساب تفاصيل  في حالة عدم تقديمأو السهم المسجل ذو صلة. إذا كانت تفاصيل الحساب البنكي المقدمة ليست باسم صاحب  مخطط

، سيتم إيفاد المدفوعات النقدية بالدوالر األمريكي بشيكات مسحوبة على بنك مقاصة بريطاني في مظاريف تُرسل بالبريد مسبق غير صالحةالتفاصيل 

 الدفع من مزود خدمات بريدية من الدرجة األولى أو بواسطة البريد القياسي الدولي.
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اإلسترليني أو بالدينار الكويتي عن طريق حوالة مصرفية إلكترونية، يتم إصدار كل منها من أحد فروع بنك المقاصة في  هجنيبالسوف يتم الدفع نقدًا إما 

. تُحول األموال في أقرب وقت ممكن التي يعيدها المساهمين المعنيين ةالمكتمل استمارة اختيار العملةالمملكة المتحدة إلى الحساب المصرفي المحدد في 

. إذا قُدمت تفاصيل استالم األموال بالجنيه االسترليني أو الدينار الكويتي، التاريخ ا من ذلكيومً  14ا بعد تاريخ السريان وعلى أي حال في غضون عمليً 

ل مغلوطة، ، أو أن األخير لم يقدم تفاصيل الحساب المصرفي، أو قدم تفاصيالمعني اسم المساهمبمصرفي غير مسجلة الحساب الولكن كانت تفاصيل 

 إصدار شيك بالدوالر األمريكي.سيتم حينئذ 

في سجل هم ؤسماأتدفع المبالغ المدفوعة عن طريق الشيكات إلى المساهمين المعنيين أو، في حالة المساهمين المشتركين، لجميع حاملي األسماء المسجلة 

 14الشيكات في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد تاريخ السريان وفي أي حال خالل تُرسل  أعضاء شركة كويت إنرجي فيما يتعلق بالحيازة المشتركة المعنية.

 يوًما.

والذي يتسلم اعتماداته النقدية بالجنيه اإلسترليني أو  إنرجي كويتفي المبلغ الفعلي للدينار الكويتي أو الدينار الكويتي الذي يستلمه أي من المساهمين 

رف السائد في اليوم الذي يقوم فيه وكيل التسوية بتحويل المبلغ ذو الصلة بالدوالر األمريكي إلى الجنيه الدينار الكويتي سوف يعتمد على سعر الص

يجب أن يدرك المساهمون في شركة كويت إنرجي أن أسعار الصرف لتحويل الدوالر األمريكي إلى الجنيه اإلسترليني أو  .اإلسترليني أو الدينار الكويتي

الستالم الجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي، وفي تاريخ إرسال واستالم الدفعات،  تصويتاتة في التاريخ الذي يتم فيه إجراء أي الدينار الكويتي السائد

ل فيه وكيل التسوية الدوالر األمريكي إلى الجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي. لحاالت، فإن في جميع ا يكون مختلفًا عن ذلك السائد في التاريخ الذي يحو 

ون أو يُعاملون على أنهم كويت إنرجي الذين يصوتهي في خطر لمساهمي  مريكياألالدينار الكويتي/الدوالر /الجنيه اإلسترلينيالتقلبات في سعر صرف 

يرغب في الحصول على مبلغ كويت إنرجي قد اختاروا الحصول على مقابلتهم بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي. ال يجوز ألي مساهم في شركة 

 .نقدي محدد بالدوالر األمريكي أن يختار استالم الجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي

 شهادات األسهم وتفويضات توزيع األرباح 14.2

 :بما في ذلك تاريخ السريان نفسه تاريخ السريانا من اعتبارً 

في تسقط صالحية جميع الشهادات التي تمثل أسهم رئيسية كوثائق ملكية ألسهم المخطط المكونة لها، ويجب أن يلتزم كل مساهم  •

طلبت إذا تدميرها بناء على طلب شركة كويت إنرجي بتقديم هذه الشهادات إلى شركة كويت إنرجي بغرض إلغائها، أو، المخطط 

 ،ذلكشركة كويت إنرجي 

 و را من تاريخ السريان ليعكس نقلها،ستدرج اإلدخاالت المناسبة في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي اعتبا  •

سيتم إلغاء التفويضات السارية المتعلقة بسداد توزيعات األرباح وغيرها من التعليمات التي يمنحها مساهمو المخطط فيما يتعلق  •

 بأسهم المخطط الخاصة بهم.

 طالب بهااألموال غير المُ  14.3

سيتم إلغاء أي شيكات يصدرها وكيل التسوية )بالنيابة عن المشتري( إلى أي مساهم في المخطط يتعلق بالمبلغ المستحق بموجب المخطط، 

 للمساهمين الذين ال يمكن الئتمانتاريخ السريان، العائدات المحتفظ بها من قبل المشتري  لمدة اثني عشر شهًرا من مصروفةغير والتي تظل 

يحق له الحصول على أنه  المعقول، ه، وفقا لرضاأي من مساهمي المخطط إلى المشتريإذا أثبت تعقبهم لمدة ست سنوات. خالل هذه الفترة، 

، سوف يتمكن من استرداد هذه األموال، مخصوًما منها أية مصاريف. بعد انقضاء هذه الفترة، سيتم ائتمانالعائدات المحتفظ بها على أساس 

المشتري من احتفاظه بأي أموال من هذا القبيل على أساس ائتمان ألي من المساهمين ممن ال يمكن تعقبه، وسوف تعود هذه األموال تحرير 

 إلى المشتري.

 اإلجراءات الواجب اتخاذها  .15

استمارة اإللكتروني، يجب عليك تعبئة  للحصول على المقابل الخاص بك بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي أو الدوالر األمريكي عن طريق الدفع 

 .استمارة اختيار العملةللتعليمات الموضحة فيما يلي وفي  وفقًا اختيار العملة

 وكيلعملة إضافية، يرجى االتصال ب استمارات انتخابأو ترغب في طلب  استمارة اختيار العملةإذا كانت لديك أية استفسارات حول كيفية إكمال 

+ )إذا كان االتصال من الخارج المملكة المتحدة(. 443707074040)من داخل المملكة المتحدة( أو على الرقم  03707074040التسوية على الرقم 

سمية في مساًء. )بتوقيت لندن( من االثنين إلى الجمعة )باستثناء أيام العطل الر 5.30صباًحا حتى  8.30الخطوط متاحة لتلقي االتصاالت من الساعة 

مزايا  المملكة المتحدة(. قد يتم تسجيل المكالمات ومراقبتها بشكل عشوائي ألغراض األمن والتدريب. ال يمكن لخط المساعدة تقديم المشورة بشأن

 اختيار العملة على موقع الشركة اتمزيد من استماراليمكنك الحصول على  المخطط أو االستحواذ أو تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

(www.kuwaitenergy.co/acquisition/) أو من خالل االتصال بالشركة علىir@kec.com.kw . 
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من  3المربع والتوقيع في  2المربع ( الختيار الحصول على المقابل المادي الخاص بك إما بالجنيه االسترليني أو الدينار الكويتي، يجب عليك ملء 1)
 .ةالمرفق استمارة اختيار العملة

 استمارة اختيار العملةمن  3المربع والتوقيع في  2المربع ( الختيار الحصول على المقابل المادي الخاص بك بالدوالر األمريكي، يجب عليك ملء 2) 
 . ةالمرفق

في  ةمساهمشركة . على أي استمارة اختيار العملةفي  3المربع التوقيع في  1المربع في جميع الحاالت، يجب على جميع المساهمين المذكورين في 

. إذا لم تقم باختيار عملة أو تقديم تفاصيل الحساب اللتعليمات المطبوعة عليه وفقًا استمارة اختيار العملةمن  3المربع  وقع فيتشركة كويت إنرجي أن 

لم الدفعة بالدوالر األمريكي افتراضيًا، عن طريق شيك ما لم تكن قد اخترت ، فسيتم اعتبار أنك ستتساستمارة اختيار العملةمن  2البنكي في المربع 

 استالم الجنيه اإلسترليني، وفي هذه الحالة سيصدر شيك بالجنيه اإلسترليني

يمكن إجراء االختيار فقط لتلقي المقابل الخاص بك بالعملة التي تختارها.  استمارة اختيار العملةمن  2يرجى التأكد من إكمال المربع الصحيح في القسم 

إلكترونيًا، للحصول على الدينار اإلسترليني أو الدينار الكويتي، وليس كالهما. إذا كنت ترغب في الحصول على المقابل الخاص بك بالدوالر األمريكي 

ولكنك لم تقم باختيار أي من  3المربع في  العملةاستمارة اختيار فيرجى تحديد العملة المعنية وتقديم تفاصيل حسابك المصرفي. إذا كنت قد وقعت على 

 األمريكي بواسطة شيك. الدوالرالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي، فسوف تحصل على المقابل بالعملة االفتراضية وهي 

 استمارة اختيار العملة إعادة

شير انفستور  كمبيوترعن طريق البريد إلى شركة ( وكيل التسوية 1إما إلى ) اوتوقيعه اكمالهإالعملة الذي تم  استمارة اختياريجب أن يتم إرسال 

شير  كمبيوتر)خالل ساعات العمل العادية فقط( إلى شركة  ا بيدأو يدً  BS99 6AH مشاريع أعمال الشركات سيرفيسز )جيرسي( المحدودة، على عنوان

عن طريق ( الشركة 2أو ) The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AEانفستور سيرفيسز )جيرسي( المحدودة، على عنوان 

، 2)خالل ساعات العمل العادية( يدًا بيد لعناية لورنس حافظ، كبير مسؤولي العالقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني  او البريد

كمرفق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى أو ت، ، الكوي22067 -، السالمية 2بلوك شارع سالم المبارك، 

ir@kec.com.kw يناير  7في  مساًء )بتوقيت الكويت( 3.00ي أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال، حتى يتم استالمها في موعد ال يتجاوز الساعة ف

كويت إنرجي تتوقع . يت( في يوم جلسة االستماع)بتوقيت الكومساًء  3.00حلول الساعة ب 2019يناير  7بعد  جلسة المحكمة ، أو في حالة عقد2019

، على تاريخ استيفاء الشروط أو ضمن أمور أخرىلكن هذا التاريخ سيعتمد، التاريخ،  بحلول هذاأو  2019يناير  7أن تعقد جلسة المحكمة في  حاليًا

)وبالتالي التاريخ الذي ينبغي فيه  بوقت كاٍف عن تاريخ جلسة االستماع ذلك ستقدم شركة كويت إنرجي إخطاًرا قبلالتنازل عنها )إن أمكن التنازل عنها(. 

من خالل عرض إخطار على موقعها اإللكتروني  إعادة استمارة اختيار العملة إلى وكيل التسوية أو الشركة(

(www.kuwaitenergy.co/acquisition/واإلخطار عن طريق الب ،) ريد اإللكتروني لجميع المساهمين في المخطط ممن تحتفظ الشركة بسجالت

 .وثائقلالستخدام في المملكة المتحدة فقط من أجل راحتك. لن يتم إعطاء أي إقرار باستالم ال مرفقًا مغلف مدفوع الردستجد  .لعنوان بريدهم اإللكتروني

اإلسترليني/الدينار الكويتي/الدوالر األمريكي تتعرض لمخاطر المساهمين في  هالجنيفيما سبق، فإن التقلبات في سعر صرف  14.1كر في الفقرة وكما ذُ 

في شركة كويت ال يجوز ألي مساهم  كويت إنرجي الذين يختارون أو يُعاملون على أنهم قد اختاروا تلقي مبالغهم بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي.

 .الجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتيبستالم المحدد بالدوالر األمريكي أن يختار ا ثابت إنرجي يرغب في الحصول على مبلغ نقدي

بالتصويت على االستحواذ ، والتي تحدد بالكامل اإلجراءات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق هذه الوثيقةمن  11و  10إلى الصفحات كما يُرجى منك االنتباه 

 والمخطط.

 .هذا الخطابمن  12 إلى فقرةيجب على المساهمين في الخارج مراجعة 

 معلومات إضافية .16

املة التي تحدد شروط المخطط. وترد الشروط الك هذه الوثيقة( من شروط المخطط واالستحواذ وبنود أخرى معينة) (2)الجزء  إلى يُرجى منك االنتباه

هذا وليس فقط االعتماد على المعلومات الواردة في  الوثيقة كامل. ومع ذلك، يجب عليك قراءة هذه الوثيقة( في ترتيبات المخطط) (3)في الجزء  للمخطط

ترتيبات ) (3الجزء ) ( أوشروط المخطط واالستحواذ وشروط إضافية معينة) Error! Unknown switch argument. (2)، أو فيالخطاب
 .هذه الوثيقة( من المخطط
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المعلومات المالية ) (4الجزء ) ي، والتي يمكن العثور على تفاصيلها فالوثيقة في هذهإلى المعلومات التي تم تضمينها باإلشارة  يُرجى منك االنتباهكما 
 .هذه الوثيقة( من المتعلقة بكويت إنرجي

 .هذه الوثيقةمن  11خط المساعدة للمساهمين لإلجابة على أي أسئلة إضافية قد تكون لديكم، ويتم تقديم تفاصيلها بالكامل في الصفحة  يتوفركما 

ما حوله من خالل ، أو فيالوثيقةهذه لمساهمي شركة كويت إنرجي على موقع الشركة اإللكتروني في تاريخ إصدار  هذه الوثيقةستتوفر الترجمة العربية ل

نسخة اللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية األصلية، وفي حالة وجود . /www.kuwaitenergy.co/acquisitionالرابط التالي: 

 تعارض بين النص باللغة اإلنجليزية والترجمة العربية يُعتد بالنص باللغة اإلنجليزية.

 توصيةال .17

 عادلة ومعقولة. على أنها (وط االستحواذ )بما في ذلك المخططشر إلى ء مجلس اإلدارةأعضا ينظر

هي في مصلحة مساهمي كويت إنرجي ككل، وتوصي باإلجماع بأن  المخططوبناًء على ذلك، يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن شروط االستحواذ و

يصوت المساهمون على المخطط لصالح القرار المقترح في اجتماع المحكمة، وأن يصوت مساهمو كويت إنرجي لصالح القرار الخاص الذي سيتم 

أسهم كويت إنرجي باسمهم قد تعهدوا بشكل ال رجعة فيه  الذين يملكون عضاءهؤالء األاقتراحه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث أن 

 .التي يمتلكوها كويت إنرجي بجميع أسهمفيما يتعلق بالتصويت بذلك 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،

 

 

 

 بو خمسينمنصور أد. 

 رئيس مجلس اإلدارة
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 (2الجزء )

 

 المحددةشروط المخطط واالستحواذ والمزيد من الشروط 

 

 شروط المخطط واالستحواذ أ.

  شروط المخطط

 سيكون المخطط مشروًطا بـ:  .1

ثالثة أرباع من لهم حق التصويت من المساهمين  يمثل الذيتتمثل في أغلبية العدد، المخطط والتي  ىعلالموافقة المطلوبة  .أ

 .لالجتماعجيل أي تأاو  أو بالوكالة( في اجتماع المحكمة شخصيًاالحاضرين والمصوتين )إما 

تمرير القرار الخاص بالتسوية من قبل مساهمي شركة كويت إنرجي الممثلين لثلثي األصوات المدلى بها في االستطالع على  .ب

 ،)أو أي تأجيل لالجتماع( غير العاديةأو بالوكالة( في اجتماع الجمعية العامة  شخصيًااألقل )شواء 

 و مخطط،ال إقرارالمحكمة على  موافقة .ج

 .قرار المحكمة إلى مسجل الشركات لتسجيله تسليم .د

 شروط االستحواذ

، أو أي تاريخ الحق )إن وجد( 2019يونيو  30وفعال في موعد ال يتجاوز  مخطط غير مشروطصبح الي سيكون االستحواذ مشروًطا بأن .2

 إذا لزم األمر.تسمح به المحكمة والمشتري وكويت إنرجي، عليه يوافق 

" فيما يلي، سيكون االستحواذ أيًضا مشروًطا بضافة إلى ذلك، يتفق المشتري وشركة كويت إنرجي، بموجب ما ذُكر في "القسم إلوبا  .3

)بصيغتها المعدلة، إذا كان  الشروطإال إذا تم استيفاء مثل هذه  فعااًل  مخططالالزمة لجعل اللذلك، فلن تتخذ اإلجراءات  ابالشروط التالية، وتبعً 

 :ها، تنازلت عناا( أو، حيثما يكون ذلك مناسبً مناسبً  ذلك

ة، والتي يتم قبولها من قبل ( عن طريق الموافقة الكتابي1رجي )إن يونايتدالموافقة على االستحواذ من قبل المساهمين في مجموعة  .أ

خطية من قبل بورصة هونج كونج، عن طريق التصويت باألغلبية في الموافقة ال( في حالة عدم قبول 2بورصة هونج كونج. أو )

 .للمشترياجتماع المساهمين 

استالم الموافقات دون أي شرط ألي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو أي من أعضاء مجموعة المشتري لقبول الشروط  .ب

بموجب القانون  الحصول عليها غير مطلوبيكون او المرتبطة بهذه الموافقات التي ال تتطلبها االتفاقيات ذات الصلة  والظروف

 ،المعمول به

 و ،معاكسلم يقع تأثير سلبي   .ج

 وحدث كل مما يلي قبل تاريخ تسجيل المخطط: .د

 :ماإ (1)

تحويلها إلى أسهم قابلة قد تم جميع المبالغ المستحقة بموجب القرض القابل للتحويل إلى بنك قطر األول  (أ)

 للشروط الحالية لقرض بنك قطر األول القابل للتحويل. أو وفقًاللتحويل 

وافقت كيانات بنك قطر األول على تعديل شروط قرض بنك قطر األول القابل للتحويل )بشكل معقول إلى  (ب)

المشتري وشركة كويت إنرجي( لتأكيد أن جميع المبالغ المستحقة لهم بموجب شروط قرض بنك قطر 

 ،سرياندفع من قبل المشتري في وقت الاألول القابل للتحويل سوف ت
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أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري أية التزامات أخرى  على يكونوفي جميع الحاالت، ال  

قرض بنك (، أو التزامات أو ديون، أو يخضع ألية مطالبات أو إجراءات، فيما يتعلق بمشروطة)سواء كانت فعلية أو 

 . وللتحويلقطر األول القابل 

 :ماإ (2)

قامت كويت إنرجي باستيفاء جميع االلتزامات )بما فيها التزامات الدفع( بموجب قرض أبراج القابل  (أ)

 ،للتحويل

 وفقًاإلى أسهم قابلة للتحويل  اتحويله قد تمجميع المبالغ المستحقة بموجب قرض أبراج القابل للتحويل   (ب)

 للشروط الحالية لقرض أبراج القابل للتحويل،

(، أو مشروطةأي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري أية التزامات أخرى )سواء كانت فعلية أو  علىيكون وفي جميع الحاالت، ال 

حيث ( خالف المطالبات أو اإلجراءات المشكوك فيهامطالبات أو إجراءات )التزامات أو ديون فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل، أو يخضع ألية 

دوالر أمريكي، فيما  70,600,000المبلغ اإلجمالي المطالب به في هذه المطالبات أو اإلجراءات المتخذة مع مبلغ تسوية أبراج قد تجاوز مبلغ  يكون

 يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل.

 المزيد من الشروط المحددة فيما يخص المخطط واالستحواذ ب.

 من القسم أ فيما سبق. )د(3)ج( و 3)ب(، 3 ط، كليًا أو جزئيًا، عن جميع أو أي من الشرويحتفظ المشتري بالحق في التنازل .1

مساًء )بتوقيت  11.59فيما سبق بحلول الساعة  )د( من القسم أ3)ج( و 3)ب( و 3)أ( و 3)ب( و 1)أ( و 1 يجب استيفاء الشروط .2

 جيرسي( في التاريخ الذي يسبق مباشرة موعد جلسة المحكمة.

المشتري عنها من  تم التنازل( للتنازل ت قابلةسينقضي المخطط )ولن يستمر االستحواذ( ما لم يتم استيفاء جميع شروط االستحواذ أو )إذا كان  .3

 )أو أي تاريخ الحق )إن وجد( 2019يونيو  30بحلول منتصف الليل )بتوقيت لندن( في عنها  رضاؤهري شتتحديد المأو، عند االقتضاء، 

 (.، إذا لزم األمروتسمح به المحكمة المشتري وكويت إنرجييتفق عليه 

بتاريخ سابق ألحدث موعد محدد لإليفاء به أو )د( 3)ج( أو 3)ب( أو ط أي شرط من الشرو استيفاءبالتنازل عن أو  ملزماالمشتري يكون  ال  .4

إلى أن أي من هذه  ةشارإ توجد ال ه. وأنمبكر تاريخأو استيفاء الشروط األخرى في  عنتم التنازل  يكونالتنازل عنه، على الرغم من أنه قد 

 الشروط قد ال تكون قادرة على استيفائها.

. وفي مثل هذه اتفاقية الصفقةلشروط  وفقًا االستيالءيحق للمشتري، في ظروف معينة، اختيار تنفيذ االستحواذ عن طريق عرض   .5

الحالة، سيتم تنفيذ عملية االستحواذ بنفس الشروط، بقدر ما تنطبق، كتلك المطبقة على المخطط، مع مراعاة التعديالت المناسبة 

االستيالء من قبل ما ال قبول  يتم إجراء االستحواذ، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( شرط أنلتعكس التغيير في طريقة 

التي يتعلق بها االستحواذ )أو نسبة مئوية أقل من ذلك يمكن االتفاق عليها خطيًا  كويت إنرجيأسهم  من حملة في المئة 90يقل عن 

 التي يتعلق بها االستحواذ(.كويت إنرجي ٪ من أسهم 50بين شركة كويت إنرجي والمشتري، وهي أكثر من 

جميع  ضافة اليباإلاألعباء  كافةباالستحواذ على كل أسهم المخطط، مدفوعة بالكامل، وخالية من  المشتري سيقومتاريخ السريان، في  .6

الحقوق المرتبطة بها في تاريخ السريان أو التي تُرفق بها بعد ذلك، بما في ذلك حقوق التصويت والحق في استالم األرباح والتوزيعات 

 .اتفاقية الصفقةفي أو بعد تاريخ الشركة األخرى )إن وجدت( أو االحتفاظ بها والتي تعلن عنها، أو تسددها أو تتيحها 

  وال يجوز تحديده بالرجوع إلى أي شرط آخر.شروط شرطا مستقاًل كل شرط من ال يُعد  .7

)شريطة عدم إجراء  للشروط الموضحة فيما سبق وفقًالقانون جيرسي ويخضع لالختصاص القضائي لمحاكم جيرسي،  مخططيخضع هذا ال .8

 (.والمشتري أي تعديالت على الشروط دون موافقة شركة كويت إنرجي

بقوانين الواليات القضائية  لألشخاص غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة أو جيرسي أو الكويتقد يتأثر توفر االستحواذ  .9

يجب على األشخاص الذين ليسوا مقيمين في المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة أو جيرسي أو الكويت جيرسي أو الكويت  ذات الصلة.

 بها ومراقبتها.أي متطلبات معمول على  االطالع
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 (3الجزء )

 

 ترتيبات المخطط

 
 2018/289 :رقم الملف في المحكمة الملكية في جيرسي

 قسم ساميدي
 بخصوص مسألة كويت إنرجي

 

 (106699)رقم الشركة 

 

 و

 

 1991من قانون الشركات )جيرسي(  125بخصوص المادة 

 

 ترتيبات المخطط 

 

 (1991من قانون الشركات )جيرسي(  125 ا للمادةوفقً )
 
 بين
 

 ، ش.ع.مشركة كويت إنرجي

 

 و

 

 أصحاب أسهم المخطط

 

 فيما بعد( )كما يتم تعريفه

 

 

 تمهيد

 

 في هذا المخطط، ما لم تتعارض مع هذا الموضوع أو السياق، تحمل التعبيرات التالية المعاني التالية:
  

 “أبراجمجموعة المتفق عليه لالغطاء النقدي ”

 

 “قرض أبراج القابل للتحويل”

 دوالر أمريكي، 70,600,000المبلغ  قيمةراج، أبقرض تسوية ما يتعلق بملغ 

 

 2012أبريل  4مجموعة كويت إنرجي في  الذي أبرمته )تسهيل القرض القابل للتحويل

)وهي شركة تسيطر عليها  المحدودة )شركة ذات غرض خاص( كي اي سيمع شركة 

 ،تم تعديلها فيما بعدكما (، إلدارة االستثمارات مجموعة أبراجوتديرها 

 

لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق على أن يدفعها أي عضو في مجموعة  )أ( مبلغ مساوٍ  “أبراج قرض مبلغ تسويةقيمة ”

 كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل

وتاريخ السريان )بما في ذلك هذين التاريخين( أو معلق  2018يناير  1 بين

 :، ُمضافًا إليهالسريانفي تاريخ 

والتي يتم  المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويلمبلغ اإلضافي قيمة ال)ب( 

األول القابل  أبراجلشروط قرض  وفًقا ل المخططت سجوقإصدارها قبل 

 ،)إن وجد( للتحويل

 

 ج( حيث: -ب  -* )أ  0.2هذا المبلغ بالدوالر األمريكي يساوي  “مبلغ أبراج التصاعدي”
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 مليون دوالر أمريكي، 78.971 هو أ )أ(

ب هو مبلغ مساو للمبالغ المدفوعة أو المتفق على دفعها من قبل أي عضو  )ب(

في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج 

وتاريخ السريان )بما في ذلك التاريخين(  2018يناير  1القابل للتحويل بين 

 أو معلقة في وقت النفاذ، و

حق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي يتم مبلغ اإلضافي المستج هو ال( ج)

 ،القابل للتحويل )إن وجد( مجموعة أبراجلشروط قرض  وفقًاإصدارها 

 ،شريطة أنه إذا كان هذا المبلغ أقل من الصفر، فسيعتبر صفًرا 

 

كويت لشركة صداره إالمقرر وصدر ذي الاالستحواذ المقترح على كامل رأس المال  “االستحواذ”

إنرجي من قبل المشتري )باستثناء األسهم المستبعدة( الذي سيُنفذ بواسطة المخطط أو 

 ،( عن طريق عرض االستيالءوفقًا لشروط اتفاقية الصفقة )إذا اختار المشتري ذلك

 

فيما يتعلق بكل حصة قابلة للتحويل  سعر السهمإضافي بالدوالر األمريكي يساوي مبلغ  “اإلضافي بلغالم”

لشروط  وفقًا)وقبل وقت تسجيل المخطط(،  أو بعده الصادر في تاريخ اتفاق العملية

 ،أبراج القابل للتحويل مجموعة قرض بنك قطر األول أو قرض

 

في اتفاقية الصفقة مواد اإلفصاح اإلضافية التي تم تسليمها إلى المشتري قبل تنفيذ  “حزمة اإلفصاح اإلضافية”

 ،النموذج المتفق عليه

 

( الشركات التابعة للشركة والمؤسسات التابعة لها من وقت 1)أ( في حالة كانت شركة، ) “الشركة التابعة”

( أي شركة قابضة لتلك الشركة وجميع الشركات التابعة األخرى 2آلخر، )

شخص آخر ( أي 3والشركات التابعة ألي شركة قابضة من وقت آلخر، )

يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط أو أكثر من الوسطاء، أو 

 يتحكم فيه، أو يخضع لسيطرة مشتركة من تلك الشركة، و

أعضاء أسرة الفرد وأي شخص مرتبط بهذا الفرد عن من ( 1)ب( في حالة أي فرد، )

المحددة ( أي شركة فيها هذا الفرد واألشخاص 2طريق القرابة أو الزواج، )

( 3في )ط( فيما سبق بشكل جماعي يمارسون السيطرة من وقت آلخر، و )

أي شخص آخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط أو أكثر 

 ،ضع لسيطرة مشتركة، مع أي مما سبقمن الوسطاء، أو يتحكم فيه، أو يخ

 

حيازة، بشكل مباشر أو حيث ألغراض تعريف "الشركة التابعة" هذا، تعني "السيطرة" 

( سلطة توجيه أغلبية حقوق التصويت في 1غير مباشر، من خالل وسيط أو أكثر، )

( صالحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة 2شخص )عند االقتضاء(، )

( القدرة على توجيه السياسات اإلدارية والمالية والتشغيلية أو 3)حيثما ينطبق ذلك(، أو )

 ،سهم، عن طريق العقد، أو غير ذلكخص، في كل حالة، من خالل ملكية األأنشطة أي ش

  

تعديله وفًقا  يتمكما او دوالر أمريكي  490,747,128مجموعه ما يساوي نقدي مبلغ  “ةاألساسي لغابالم”

 ،من هذا المخطط 3لفقرة التفاقية الصفقة كما تم وصفها في ا

 

البنوك أبوابها أي يوم )باستثناء أيام السبت واألحد وأيام العطل الرسمية( حيث تفتح  “يوم العمل”

مدينة الكويت وجزر تشانيل وجيرسي وهونج كونج والمملكة المتحدة وللعمل في لندن 

 ،دولة الكويتو

 

كويت إنرجي، وهو مبلغ بالدوالر األمريكي يساوي  مكافأةفيما يتعلق بالحاصل على  “المبلغ النقدي البديل”

في العدد اإلجمالي  ا( مضروبً اتفاقية الصفقةألحكام  وفقًا)كما يمكن تعديله  سعر السهم

إذا أن يحصل عليها الحاصل على مكافأة كويت إنرجي ألسهم كويت إنرجي التي يستحق 

فز قصيرة األجل من بموجب خطة الحوااستحقها الحاصل على مكافأة كويت إنرجي، 

قبل وقت  ،كويت إنرجي أو خطة الحوافز طويلة األجل من شركة كويت إنرجي مباشرة
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 ،السريان

 

شتري إلى شركة كويت إنرجي الم إخطارالذي يقع بعد أربعة أيام عمل من تاريخ  خالتاري “ تاريخ إيقاف تسوية المقابل ”

 ها:بأن

 

اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر يرى البائع، بناًء  اأو أحد أعضاء مجموعته يه ت)أ( أبرم

للمشتري بصورة  مويل الذي ستوفره متاًحاالت بحيث يكونعلى شروطها، 

 أو ،مؤكدة

والودائع القابلة للتحويل نقدًا  المالية وراقاألوهي على نقد أو ما يماثله ) ت)ب( حصل

 ،بناًء على طلب المشتري قبل تاريخ السريان(

 مما ذُكر فيما سبق شريطة أن يكون إجمالي مبلغ التمويل المتاح للمشتريأو مزيًجا 

مليون دوالر أمريكي )أو  651هو  لحساب الضمان( )عندما يجمع مع المبلغ المستحقة

أقل من ذلك بما يعكس أي تخفيض، على أساس دوالر أمريكي مقابل دوالر أمريكي، 

بها شركة كويت إنرجي من وقت آلخر  يحدث نتيجة أي عمليات سداد أو دفع مسبق تقوم

 ،(ض بنك قطر األول القابل للتحويلتتعلق بقرض مجموعة أبراج القابل للتحويل أو قر

 

وفق شروط  الصفقةاتفاقية أسهم كويت إنرجي التي تُصدر من وقت آلخر بعد تاريخ  “األسهم القابلة للتحويل”

  ،ل للتحويلاألول القاب قطرقرض بنك او /قرض مجموعة أبراج القابل للتحويل و

  

 ،المحكمة الملكية في جيرسي “المحكمة”

 

من قانون  125بموجب المادة  مخططال إلقرار)وأي تأجيل لها( جلسة االستماع للمحكمة  “جلسة استماع”

 ،جيرسي للشركات

  

 )وأي تأجيل أو إعادة عقد( بموجب قانون المحكمة عماًل  مخططمساهمي العقد اجتماع  “اجتماع المحكمة”

من قانون جيرسي للشركات، لغرض النظر في المخطط وإقراره، إذا كان  125بالمادة 

إخطار ) (8) ذكر إخطاره في الجزء كما ،أو بدون تعديل()سواء بتعديل ذلك مناسبًا، 

 ،( من هذه الوثيقةاجتماع المحكمة

 

ن من قانو 125دة لماابموجب  المخطط إلقرارجلسة االستماع في در لصاالمحكمة قرار ا “أمر المحكمة”

 ،جيرسيكات شر

 

 فحص النافي للجهالةللفي الشكل المتفق عليه  إنرجيالقائمة التي أعدتها شركة كويت  “الفحص النافي للجهالةسجل دعوات ”

مستشاريها المحترفين من جهة، و إنرجي و/أ يونايتدبين مجموعة  جراؤهإالذي تم 

 ،2018سبتمبر  16كويت إنرجي و/أو مستشاريها المهنيين من جهة أخرى، في أو قبل و

 

االفصاح عنها بنزاهة )أ( فيما يتعلق بالضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي، والتي تم  “الُمفصح عنه”

 ،عنها بشكل محدد في خطاب اإلفصاح الكشفوالتي تم 

يتعلق بضمانات كويت إنرجي بشأن أي مطالبات أو إجراءات من جانب أو )ب( فيما 

قامت التي و، كما هو محدد في اتفاقية الصفقة ضد مجموعة كويت إنرجي

 04.05 –. قانوني 04في المجلد باالفصاح عنها بنزاهة شركة كويت إنرجي 

 الدعاوى والمنازعات في غرفة بيانات كويت إنرجي، و

 

)ج( فيما يتعلق بضمانات كويت إنرجي بخالف الضمانات األساسية لشركة كويت 

إليها في الفقرة الفرعية )ب( فيما الُمشار إنرجي وضمانات كويت إنرجي 

( خطيًا إلى 1شركة كويت إنرجي ) بنزاهةسبق، التي أفصحت عنها 

المشتري في غرفة بيانات كويت إنرجي أو خطاب اإلفصاح أو حزمة 

المحددة الفحص النافي للجهالة ( من خالل دعوات 2اإلفصاح اإلضافية أو )

( في رسائل البريد اإللكتروني 3أو )الفحص النافي للجهالة في سجل دعوات 

ما في ذلك المرسلة من قبل أي موظف في أي شركة كويت إنرجي جروب ب
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أي مدير أو مسؤول في أي شركة مجموعة كويت إنرجي أو مقاوليها 

)باستثناء المستشارين المحترفين( لشركة كويت إنرجي أو شركة ديلويت إل 

بي بصفتها مستشاًرا مهنيًا لشركة كويت إنرجي إلى الموظفين المعينين من 

يتعلق  فيما 2018سبتمبر  16و  2018أبريل  1مجموعة المشتري بين 

 ،من قبل المشتري بخصوص كويت إنرجيبالفحص النافي للجهالة 

 

 شركة كويت إنرجي والذي قامتاتفاقية الصفقة الخطاب الذي يحمل نفس تاريخ  “خطاب اإلفصاح”

 ،اتفاقية الصفقةإلى المشتري وتم تسليمها للمشتري قبل توقيع  هبصياغت

  

 ،لشروطه وفقًانافذًا  مخططالالتاريخ الذي يصبح فيه  “السريانتاريخ ”

  

 ،ساريًا مخططيان الذي يصبح فيه الالوقت في تاريخ السر “سريانوقت ال”

 

جميع الرهون، أو التعهدات، أو االمتيازات، أو األسهم، أو الرسوم، أو المرهونات، أو  “األعباء”

القيود المفروضة الرهونات، أو الحقوق المتساوية، أو الخيارات، أو حقوق االستثناء، أو 

على النقل، أو اإلحاالت، أو الرهانات، أو أي حقوق ومصالح أخرى ألي طرف آخر 

 ،مهما كانت طبيعتها، أو أي اتفاق لتأسيس أو منح أي مما سبق

 

 (،J P Morganجيه بي مورجان ) حساب اإليداع بفائدة باسم المشتري المحتفظ به لدى “ضمانالحساب ”

 مريكي،أدوالر  15,000,000لغرض االحتفاظ بمبلغ اإليداع البالغ  هونج كونجفرع 

 

( أي أسهم كويت إنرجي مملوكة للمشتري أو ألي عضو آخر في مجموعة المشتري، 1) “األسهم المستبعدة”

 ،( أي أسهم كويت إنرجي محفوظة في الخزينة من قبل شركة كويت إنرجي2و )

  

، للنظر في (لها لمساهمي كويت إنرجي )وأي تأجيل ةاجتماع الجمعية العامة غير العادي “العاديةاجتماع الجمعية العامة غير ”

 ا،، إذا كان ذلك مناسبً ار الخاصخاذ القروات

 

عنه  بطريقة تبين أن األمر الذي أٌفصحاتفاقية الصفقة تاريخ  عنها قبلبيانات ُمفصح  “المفصح عنه بنزاهة”

الكشف ذات الصلة ومدى الصلة بضمانات كويت واضح بشكل معقول من شروط 

( من المعلومات التي ي األساسي" )كما قد يتطلب السياقإنرجي أو تعريف "التأثير السلب

عنها يجب أن يكون موضع تقدير معقول من قبل المشتري ومع التفاصيل الكافية  أُفصح

 ،المسألة المعنية يق لطبيعة ونطاقوبطريقة تمكن المشتري من التحديد والتقييم الدق

 

على أساس أن جميع الخيارات المحسوب صدر لشركة كويت إنرجي ذي رأس المال ال “رأس المال المخفف بالكامل”

والممنوحات وغيرها من الحقوق لالكتتاب في أو شراء أو تبادل أو تحويل األوراق 

بما للتحويل(، وبخالف أي أسهم قابلة و/أو منحها )تمت ممارستها كويت إنرجي لالمالية 

شركة كي اي سي، في ذلك أسهم كويت إنرجي التي سيتم إصدارها لحاملي األسهم في 

هذه األسهم  المساهمين الذين يحق لهم القيام بذلك تحويل طلب هؤالء في حالة ش.م.ك.م

 ،إلى أسهم كويت إنرجي

 

 ،هذا المخطط نم 3،8لهذا المصطلح في فقرة  خصصله المعنى الم “مقدار تعديل التسريب”

 

مبلغ مساٍو للمبلغ الذي بموجبه يتجاوز إجمالي الفائدة المستحقة على أي ديون مستبدلة  “مبلغ الفائدة اإلضافي”

بسعر فائدة إعادة التمويل ذات الصلة إجمالي الفائدة المستحقة على هذه الديون المستحقة 

 ،ايجب أن يكون صفرً  ،٪، وإذا كان هذا المبلغ سلبيًا9.0بسعر فائدة سنوي يبلغ 

 

واللوائح الصادرة بموجبه، وتعديالته من وقت  1991قانون الشركات )جيرسي( لعام  “قانون جيرسي للشركات”

 ،آلخر

 

 109574، وهي شركة مسجلة في الكويت برقم تسجيل مشركة كويت إنرجي ش.م.ك. “ش.م.ك.م ،كي اي سي”

 –، شركة النجوم العقارية 35مبنى رقم  ،94 القطعة ،ولديها مكتب مسجل في السالمية

 ،2ليلى، الطابق العاشر، مكتب رقم برج 

  

شركة كويت إنرجي، ش.م.ع، التي تم تأسيسها في جيرسي تحت رقم مسجل رقم  “كويت إنرجي”
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 “وثائق الشركة المساهمة الكويتية المقفلة”

 Queensway House, Hilgrove Street, Stومكتبها المسجل في  106699

Helier, Jersey JE1 1ES, Channel Islands،  

 

وفقا كي اي سي، ش.م.ك.م بهيكل ملكية سلسلة االتفاقيات والوثائق األخرى المتعلقة 

( المستخرج الصادر عن وزارة التجارة وصناعة في 1، بما في ذلك )التفاقية الصفقة

( مذكرة 2. )2018أغسطس  28بتاريخ  كي اي سي، ش.م.ك.مبالكويت فيما يتعلق 

مارس  5بتاريخ  ذ.م.م ألوراق الماليةوالألسهم ( Marstreamمارستريم ) وجمعية

 1واألوراق المالية ذ.م.م. بتاريخ لألسهم  (AWAL) ( مذكرة وجمعية أوال3. )2014

أس  لألسهم واألوراق المالية (AWAL2) 2( مذكرة تأسيس أول 4. و )2013أبريل 

 . 2013مايو  16بتاريخ  بي سي

 

 “كويت إنرجي الحاصل على مكافأة”

 

 حاصل على مكافأة ممنوحة بموجب خطط حصة كويت إنرجي،

سبتمبر  16مساًء )بتوقيت الكويت( في  6:00غرفة البيانات االفتراضية حتى الساعة  “غرفة بيانات كويت إنرجي”

فيما يتعلق باالستحواذ )بما في ذلك مصنف  Citrix ShareFileوالتي يستضيفها  2018

Excel  مستشاروها الذي يحتوي على األسئلة التي أثارها مجموعة يونايتد إنرجي و/أو

فيما يتعلق  مستشاروها المهنيونا كويت إنرجي و/أو والردود التي قدمته المهنيون

 ،تد إنرجي فيما يتعلق باالستحواذ(تقوم بها مجموعة يوناي الذيبالفحص النافي للجهالة 

 

)كما هو محدد في اتفاقية  بكويت إنرجي وأعمالها وعملياتها محددة تتعلق بيانات أساسية “الضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي”

 ،كويت إنرجي للمشتريمن مها يتقدتم التي و الصفقة(

  

من التي تسيطر عليها لها والشركات الشركات التابعة ووشركتها الفرعية إنرجي، كويت  “مجموعة كويت إنرجي”

 وقت آلخر

 

 كل عضو آخر في مجموعة كويت إنرجييعني كويت إنرجي و “شركة مجموعة كويت إنرجي”

 

 مما يلي: أي “إعسار شركة كويت إنرجي”

 

وفقا لمفهوم معسرة  صبحتأ)أ( كويت إنرجي، على أساس موحد مع شركاتها التابعة، 

 اعلى سداد ديونه ةبموجب قوانين جيرسي أو غير قادر مصطلح االعسار

( )هـ( قانون اإلعسار 1) 123عند استحقاقها )بالمعنى المقصود في القسم 

 (1986لعام 

 

 شركة كويت إنرجي في مجموعة ىخرأشركة رئيسية )ب( شركة كويت إنرجي أو أي 

أي إجراء، ويتم إصدار أمر، ويتم تمرير قرار، ويتم تقديم التماس تتخذ 

يوم عمل  20في غضون  التحرر منه او رفضةيتم  االلتماس الذي)بخالف 

( أو عقد اجتماع، أو اتخاذ أي خطوات أخرى أو بدء إجراءات هعرضمن 

في  التحرر منها او رفضهاقانونية )بخالف اإلجراءات القانونية التي يتم 

ي أ( ضد شركة كويت إنرجي أو تاريخ سريانهامن عمل يوًما  20غضون 

لتصفية أو تفكيك أو شركة كويت إنرجي  في مجموعة ىخرأشركة رئيسية 

طوعية )بخالف أغراض إعادة هيكلة المجموعة( أو ألي إجراءات التصفية ال

شركة كويت إنرجي أو ن تدخل أمماثلة أو مشابهة في أي سلطة قضائية، أو 

في أي ترتيب شركة كويت إنرجي  في مجموعة ىخرأشركة رئيسية أي 

أو  حارس قضائيأو  حارسأو  إداريأي  لمصلحة الدائنين، أو لتعيين

غير ذلك( أو أمين أو مسؤول مماثل على كامل أو أي ُمصفي )مؤقت أو 

ركة مواد جزء من ملكية أو أصول أو تعهد شركة كويت إنرجي أو أي ش

 ،شركة مجموعة كويت إنرجي

 

أو غير قادرة على  صبحت معسرةأشركة كويت إنرجي  شركة رئيسية في مجموعة)ج( 

( )هـ( 1) 123 سداد ديونها عند استحقاقها )بالمعنى المقصود في المادة

 (، أو1986قانون اإلعسار لعام 

 

شركة  شركة رئيسية في مجموعة)د( حدث مماثل ألي مما سبق يحدث فيما يتعلق بأي 
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 في أي اختصاص قضائيكويت إنرجي 

 

إنرجي" خطة الحوافز التقديرية طويلة األجل على أساس حصة التي تقوم "كويت  “خطة الحوافز طويلة األجل من كويت إنرجي”

 بتشغيلها،

 

 المركز المالي الكويتي، ، وألغراض تعريف "التسريب" فقطحاملي أسهم كويت إنرجي “مساهمو كويت إنرجي”

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz)و ،Marstream Shares & 

Securities W.L.L. و ،AWAL Shares & Securities Co.W.L. و AWAL 

2 Shares & Securities Co. S.P.C .، 

 

خطة الحوافز طويلة األمد من كويت إنرجي وخطة الحوافز قصيرة األجل من كويت  “خطط حصة كويت إنرجي“

 إنرجي،

 

 جنيه إسترليني لكل سهم في رأس مال كويت إنرجي؛ 1.00األسهم العادية بقيمة  “حصص كويت إنرجي”

 

 خطة الحوافز قصيرة األجل على أساس الحصة التي تقوم "كويت إنرجي" بتشغيلها، “األجل من كويت إنرجيخطة الحوافز قصيرة ”

  

)كما هو محدد في اتفاقية متعلقة بشركة كويت إنرجي وأعمالها وعملياتها محددة  بيانات “ضمانات كويت إنرجي”

 ،إلى المشتري كويت إنرجي التي تقدمهاالصفقة( 

 

 “خرق ضمان كويت إنرجي إخطار”

 

 ،من هذا المخطط 3،3 فقرةالله المعنى المخصص لهذا المصطلح في 

 

)أ( أي توزيعات أرباح )نقدية أو عينية( أو توزيع أو أي عائد آخر لرأس المال )سواء  “التسريب”

بتخفيض رأس المال أو شراء أسهم أو غير ذلك( المعلن أو المصرح به أو 

( من قبل عضو من كذلك )سواء كان فعليًا أو تم اعتباره المدفوع أو المعتمد

مجموعة كويت إنرجي بخالف عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت 

 ،إنرجي

)ب( أي مدفوعات تم دفعها أو اتفق عليها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي 

فيما يتعلق بأي رأس مال أسهم أو أي أوراق مالية أخرى ألي عضو في 

مجموعة كويت إنرجي يتم إصدارها أو استردادها أو شرائها أو سدادها أو 

لمجموعة كويت ملوك بالكامل رأس المال، بخالف أي عضو ملأي عائد آخر 

 ،إنرجي

)ج( التنازل أو الخصم من جانب أي عضو في مجموعة كويت إنرجي عن أي مبلغ أو 

ملوك يكون هذا المبلغ أو االلتزام مستحقًا لعضو آخر م نأالتزام، بخالف 

 ،بالكامل لمجموعة كويت إنرجي

ت إنرجي( )د( عدم قيام المساهم كويت إنرجي )أو أي من الشركات التابعة لمساهمي كوي

بالدفع عند استحقاقها، أو أي مبلغ أو التزام مستحق من قبل أي من 

المساهمين في كويت إنرجي )أو أي من شركاء كويت إنرجي( ألي عضو 

 ،كويت إنرجي من أعضاء مجموعة

)ه( افتراض أو تعويض أو تكبد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أي مسؤولية )بما 

ات أو التكاليف( لصالح أي من المساهمين في كويت في ذلك المديونية أو النفق

 ،تابعة ألي مساهم في كويت إنرجي( إنرجي )أو أي شركة

)و( نقل أو تسليم أي عضو في مجموعة كويت إنرجي )بخالف عضو مملوك بالكامل 

لمجموعة كويت إنرجي( أي أصول إلى الحد الذي يكون فيه هذا النقل أو 

 ،سوقيةاالستسالم أقل من القيمة ال

)ز( أي مدفوعات أو رسوم إدارية أو رسوم من أي نوع تفرضها أو لصالح أي من  

المساهمين في كويت إنرجي )أو أي شركة تابعة ألي مساهم في كويت 
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إنرجي( ضد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي وأي مدفوعات من أي 

رة أو نوع بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي مدفوعات من أي إدا

خدمة أو رسوم مماثلة أو تعويض من قبل أي عضو في مجموعة كويت 

إنرجي إلى، أو لصالح أي مساهم في كويت إنرجي )أو أي شركة تابعة ألي 

 ،إنرجي(مساهم في كويت 

)ح( أي اتفاق أو ترتيب أبرم من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي للقيام أو تنفيذ 

 إلى )ز( فيما سبق، وأي مسألة مشار إليها في )أ( 

( أي دفعة لصالح الضرائب أو أي تكبد ألي التزام تجاه الضريبة من جانب أي عضو 1)

الُمشار في مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق أو الناشئة عن أي من المسائل 

 إليها في )أ( إلى )ح( فيما سبق،

 

 ،ولكن يستبعد التسريب المسموح به

 

 ،من هذا المخطط 3.8 المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرةله  “مقدار تعديل التسريب”

 

 ،من هذا المخطط 3.7 له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة “التسريب إخطار”

 

اإلضافي )إن  بلغوالم ةلغ األساسياالمبأي انخفاض في القيمة )يُقيم بالرجوع إلى مجموع  “خسائر”

وجد( قبل أي تسوية بموجب واحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان أو مبلغ تسوية 

شركات مجموعة كويت إنرجي الناشئة عن لالتسريب أو أي من أحكام اتفاقية الصفقة( 

خرق أو خروقات لضمانات كويت إنرجي ذات الصلة، بشرط أنه عند تحديد مقدار 

كان من الممكن اتخاذها من المشتري أي إجراءات  اعتبار يتم االنخفاض في القيمة، لن

 ،إال بعد، نقطة القياس الكمي الخرق ذات الصلة و عالجألتخفيف 

 

أي مسألة أو حدث )أو سلسلة من األمور أو األحداث، سواء كانت متعلقة أو غير ذات  “تأثير سلبي جوهري”

والتي تنتج أو من المحتمل بشكل معقول أن  2018يناير  1صلة( والتي تحدث في أو بعد 

 :ؤدي إلىت

 100,000,000)أ( انخفاض في إجمالي أصول مجموعة كويت إنرجي بما ال يقل عن  

ة مع األصول المبينة في الحسابات المدققة لمجموعة دوالر أمريكي بالمقارن

ديسمبر  31كويت إنرجي التي تم إعدادها لالثني عشر شهًرا المنتهية في 

 ، أو2017ديسمبر  31بتاريخ  2017

 

)ب( زيادة في إجمالي المطلوبات لمجموعة كويت إنرجي بما ال يقل عن  

ي الحسابات المدققة دوالر أمريكي مقارنة بتلك الواردة ف 100,000,000

 31هًرا المنتهية في لمجموعة كويت إنرجي التي تم إعدادها لالثني عشر ش

 ،2017ديسمبر  31بتاريخ  2017ديسمبر 

 

والتي يبلغها المشتري إلى شركة كويت إنرجي كتابيًا، باستثناء ما إذا كان االنخفاض ذو  

 الصلة في إجمالي األصول أو الزيادة في إجمالي المطلوبات:

 

( ناتجة عن انخفاض في أسعار النفط أو أي انخفاض في تقدير االحتياطيات في 1)

و/أو اإلنتاج الخاصة بشركة مجاالت العقد المتعلقة بأصول التنقيب والتطوير 

 كويت إنرجي، أو

 

 نزاهة(( أُفصح عنها بنزاهة )ولكن فقط إلى المدى الذي تم الكشف فيه ب2)

 

 مة غير العادية، حسب مقتضى الحالاجتماع المحكمة و/أو اجتماع الجمعية العا “االجتماعات”

  

في حالة تنفيذ عملية االستحواذ من خالل عرض االستيالء، تُرسل الوثيقة إلى المساهمين  “وثيقة العرض”

عرض ، شروط وأحكام من بينهافي شركة كويت إنرجي والذي سيشمل أمور عدة 
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 ،االستيالء

  

مستحقة كما هو معمول به  )أ( أي سداد أو استحقاق على الفائدة كأسهم مميزة مضمونة “التسريب المسموح به”

في تاريخ اتفاقية الصفقة، أو أي مدفوعات تتم وفقًا ألي تمديد أو إعادة تمويل 

 ،لمثل هذه األسهم المميزة المضمونة

)ب( أي مدفوعات أو مستحقات من أي مبلغ )سواء كان ذلك بمقتضى أصل القرض أو 

للتحويل أو  فائدة أو مبالغ قسط أو غير ذلك( بموجب قرض أبراج القابل

 ،رض بنك قطر األول القابل للتحويلق

 ،وثيقة لشركة مساهمة كويتية مقفلة)ج( أي مدفوعات تتم بموجب أي 

)د( أي أمر يتم اتخاذه بناء على طلب خطي، أو بموجب موافقة خطية مسبقة، من 

 المشتري ويعترف به المشتري على أنه تسريب مسموح به، و

)هـ( ألغراض الفقرة )ز( من تعريف التسريب فقط، أي تسريب يتلقاه أحد المساهمين في 

أو شركة كويت إنرجي بصفته مديًرا لشركة كويت إنرجي، أو موظف، 

 ،استشاري، أو مقاول من الباطن

 

 من هذا المخطط 2.2 له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة “سعر السهم”

 

 من هذا المخطط 3.11 له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة “المقترحمبلغ اليمن ”

 

في جناح  مكتبها مؤسسة جولد تشيرز المحدودة، المؤسسة في هونج كونج المسجل “المشتري”

2505 ،Two Pacific Place، Queensway88  ،Admiralty، هونج كونج، 

  

والمشتري والشركات التابعة لهما والشركات الفرعية والمنتسبة مجموعة يونايتد إنرجي  “مجموعة المشتري”

من وقت آلخر، باستثناء أي أشخاص يسيطرون على كيان ضامن المشتري من وقت 

 آلخر بشكل مباشر أو غير مباشر،

 

اصل العمل في برمودا مجموعة يونايتد إنرجي المحدودة، المسجلة في جزر كايمان، وتو “مجموعة يونايتد إنرجي” أو“ ضامن المشتري”

 Clarendon House, 2 Churchذات مسؤولية محدودة يقع مكتبها المسجل في 

Street, Hamilton, HM11, Bermuda، 

 

 “الغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر األول”

 

 “قرض بنك قطر األول القابل للتحويل”

مليون دوالر  89,510,000فيما يتعلق بمبلغ تسوية بنك قطر األول، وهو مبلغ 

 أمريكي،

 

بنك مع  2012أغسطس  6تعني التسهيالت االئتمانية القابلة للتحويل التي أبرمت بتاريخ 

 قطر األول لالستثمار وشركة قطر األولى لألسهم، كما تم تعديلها الحقًا،

 

على دفعها من قبل أي عضو في  )أ( مبلغ مساو لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق “مبلغ تسوية بنك قطر األول”

مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض بنك قطر 

وتاريخ السريان )بما في ذلك  2018يناير  1األول القابل للتحويل بين 

 ،التاريخين( أو معلقة في وقت النفاذ، إلى جانب

 

ة للتحويل والتي يتم مبلغ اإلضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلال)ب( 

ر األول القابل وفقًا لشروط قرض بنك قط وقت تسجيل المخططإصدارها قبل 

 للتحويل )إن وجد(

  

 من هذا المخطط، 3.8 له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة “مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد”

 

 جيرسيفي مسجل الشركات  “مسجل الشركات”
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عضو أو أعضاء مجموعة كويت إنرجي يوافقون على إصدار أو تكبد أي سندات أو  “إعادة التمويل ذات الصلة”

أوراق مالية أو سندات دين أخرى أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو قابلة لالستبدال أو 

استبدال تسهيالت قرض أو مديونية أخرى لغرض إعادة تمويل أسهم مميزة مضمونة )

إعادة سعر فائدة هو ٪ )سعر الفائدة السنوي 9.0بمعدل فائدة سنوية يتجاوز ( الدين

 ،(التمويل ذات الصلة

 

 "إعادة التمويل ذات الصلةيحمل المعنى المخصص له في تعريف " “إعادة التمويل ذات الصلةمعدل فائدة ”

 

 "الصلةإعادة التمويل ذات يحمل المعنى المخصص له في تعريف " “استبدال الدين”

 

من قانون جيرسي للشركات بين  125المخطط المقترح للترتيب بموجب المادة هذا  “المخطط ترتيب”أو “ المخطط”

شركة كويت إنرجي ومساهمي المخطط، مع أو خاضعًا ألي تعديل أو إضافة أو أي 

 شرط تمت الموافقة عليه أو فرضته المحكمة ووافقت عليها كويت إنرجي والمشتري،

  

بهذا المخطط المرسلة إلى )من بين آخرين( المساهمين في كويت إنرجي المتعلقة الوثيقة  “وثيقة المخطط”

كاملة وتحتوي على  مخططالتي تحتوي على، من بين أمور أخرى، شروط وأحكام ال

 ات عقد االجتماعات،إخطار

  

( في يوم العمل الذي يسبق مباشرة تاريخ السريان )أو أي بتوقيت جيرسيمساًء ) 6:00 “وقت تسجيل المخطط”

 كويت إنرجي والمشتري، بموافقة المحكمة )إذا لزم األمر((، عليه توافقتاريخ 

  

 المعني،حاملي أسهم المخطط المسجلين في الوقت  “مساهمو المخطط”

  

في تاريخ  تصدرتي أو الالمخصصة )أ( أسهم كويت إنرجي الحالية أو غير المشروطة  “أسهم المخطط”

 وثيقة المخطط،

)ب( أي أسهم كويت إنرجي أخرى يتم تخصيصها أو إصدارها بدون شروط بعد تاريخ 

 وثيقة المخطط ولكن قبل وقت تسجيل التصويت، و

وقت تسجيل التصويت وقبل تسجيل )ج( أي أسهم كويت إنرجي تصدر في أو بعد وقت 

)بما في ذلك، لتجنب الشك، أي أسهم كويت إنرجي تصدر لتلبية استحقاق  المخطط

التعويضات بموجب خطط أسهم شركة كويت إنرجي( أو التي يكون مالكوها 

األصليون أو أي من الحاصلين الحقًا عليها، أو يكونوا قد اتفقوا كتابةً، ملزمين 

 بالمخطط،

 ،في كل حالة، بخالف أي أسهم مستبعدة

 

 2019مستحقة سنة مضمونة أسهم مميزة % 9.500مليون دوالر أمريكي ) 250 “األسهم المميزة”

 ،2014أغسطس  4في إنرجي صدرتها شركة كويت أو

 

 ،المحدودة )جيرسي( شير انفستور سيرفيسز كمبيوترشركة   “وكيل التسوية”

القرار الخاص الذي ستطرحه شركة كويت إنرجي في اجتماع الجمعية العامة غير  “قرار خاص”

العادية لتغيير النظام األساسي لشركة كويت إنرجي ويأذن لمديري شركة كويت إنرجي 

 ،أو مالئمة لتنفيذ المخطط بالكاملباتخاذ جميع اإلجراءات التي قد تراها ضرورية 

  

إذا اختار المشتري أن يمارس عملية االستحواذ من خالل عرض استيالء )بالمعنى  “عرض االستيالء”

( من قانون جيرسي للشركات(، فإن العرض يتم بواسطة أو 1) 116المقصود في المادة 

شراء كامل األسهم لبالنيابة عن المشتري أو شركة تابعة مملوكة بالكامل قيام المشتري 

رأس المال شركة كويت إنرجي )بخالف في  ارهاصدإالمقرر و تصدرتي الالعادية 

لمبينة في وثيقة العرض ذات احكام واألاألسهم المستثناة( بشروط وتخضع للشروط 

 ،الصلة
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 قراراتجميع الضرائب أو الرسوم في شكل ضرائب، جنبا إلى جنب مع جميع اإل “ضريبة”

والرسوم واألتعاب والفوائد والمدفوعات إلى هيئة ضريبية أو سلطة أخرى )في أي مكان 

أو المسؤولة عن تقييم أو إدارة و/أو  ضريبيةفي العالم مختصة بفرض أي مسؤولية 

تحصيل الضريبة أو إنفاذ أي قانون فيما يتعلق بالضريبة( على حساب الضريبة في كل 

 ي منها،أرد خطأ في في ذلك أي تأخير أو  حالة تتعلق بأي مما سبق، بما

 

 23يتد إنرجي بتاريخ اتفاقية الصفقة المبرمة بين كويت إنرجي والمشتري ومجموعة يونا “اتفاقية الصفقة”

 ،2018سبتمبر 

 

 ،2018سبتمبر  23تعني  “تاريخ اتفاقية الصفقة“

  

 ،الشمالية واألقاليم التابعة لها العظمى وأيرلندا المملكة المتحدة لبريطانيا “المملكة المتحدة”أو “ إنجلترا”

  

العطلة في مساًء )بتوقيت الكويت( في اليوم الذي يسبق )باستثناء غير أيام  6:00 “وقت سجل التصويت”

مساء  6:00( موعد اجتماع المحكمة، أو إذا تم تأجيل اجتماع المحكمة، الساعة جيرسي

جيرسي( قبل تاريخ هذا العطلة في )بتوقيت الكويت( في اليوم الثاني )باستثناء أيام 

 ،االجتماع المؤجل

 

 طمن هذا المخط 3.4فقرة الله المعنى المخصص لهذا المصطلح في  “مبلغ تسوية مخالفة الضمان”

 

في السجالت المحاسبية لشركة كويت المبلغ المتفق عليه أو المحدد ألي حكم يتم إدراجه  “القيمة اليمنية”

 37إنرجي أو أي شركة من مجموعة كويت إنرجي وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 بموجب معايير التقارير المالية الدولية فيما يتعلق بالتحكيم اليمني،

 

*أي مطالبات ضد شركة كويت إنرجي )اليمن( المحدودة أو أي عضو في مجموعة  “التحكيم اليمني”

: دي ان AYZ/  22959رقم  غرفة التجارة الدوليةكويت إنرجي في أو المتعلقة بقضية 

ركة كويت ( ش2( وزارة النفط والمعادن في الجمهورية اليمنية و )1او اليمن ضد )

 ،المحدودةإنرجي )اليمن( 

 

 ،في الفقرة من هذا المخطط 3،11له المعنى المخصص لهذا المصطلح  “اليمن إخطار”

 

 ،هذا المخطط )د( من3،1له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة  “مبلغ التسوية اليمنية”

 

 

الواردة في قانون الشركات البريطانية لعام " المعاني الشركات التابعة له" و"الشركة الفرعيةألغراض هذا المخطط، يحمل مصطلح " .أ

 من قانون جيرسي للشركات. (4B)96" تحمل المعنى الوارد في المادة يوم العمل، و "2006

 هذا المخطط.إلى فقرات من  إشارة ى الفقرات هياإلشارات إل .ب

 (نشر هذه الوثيقةعد عملي قبل تاريخ آخر موكونه ) 2018نوفمبر  13صدر لشركة كويت إنرجي في نهاية األعمال في ذي رأس المال ال بلغَ  .ج

 االحتفاظ بأي منها في الخزينة. جنيه إسترليني لكل منها، ولم يتم 1.00ة سهم عادي بقيم 323,282,184

(، تم منح خيارات وأوامر لالستحواذ على نشر هذه الوثيقة)كونه آخر موعد عملي قبل تاريخ  2018 نوفمبر 13في نهاية األعمال في عام   .د

 من أسهم كويت إنرجي بموجب خطط أسهم كويت إنرجي. 1,604,893ما يصل إلى 

سهم من أسهم  1,804,980إصدار  سيتم(، نشر هذه الوثيقة تاريخ أحدث موعد عملي قبله )كون 2018 نوفمبر 13في نهاية األعمال في   .ه

الذين  شركة كي اي سي ش.م.ك.م. الكويتية إذا كان جميع حاملي األسهم المتداولين في كحد أقصى بموجب عرض البورصة كويت إنرجي

 .كويت إنرجيألسهم  شركة كي اي سي ش.م.ك.م.كان "عرض البورصة الكويتية" يتعلق بتبادل أسهمهم في 

رأس المال المساهم المخفف بالكامل يبلغ  (،نشر هذه الوثيقة)كونها أحدث موعد عملي قبل تاريخ  2018 نوفمبر 13في نهاية األعمال في  .و

326,692,057. 
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 أعضاء مجموعة المشتريال يمتلك أي من (، نشر هذه الوثيقةأحدث موعد عملي قبل تاريخ ه )كون 2018 نوفمبر 13في نهاية األعمال في   .ز

 أي من أسهم كويت إنرجي ملكية انتفاعية.

القيام بااللتزام بهذا المخطط وتنفيذه أو التعهد للمحكمة هذا المخطط، و إقراروافق المشتري على المثول أمام المحامي في المحكمة المختصة ب .ح

 له أو نيابة عنه لغرض تنفيذ المخطط.تنفيذها من قب الوثائق أو األفعال أو األشياء التي قد تكون ضرورية أو مرغوبكافة  نفاذإ وأ

 تخضع أحكام هذا المخطط ألوامر المحكمة التي تجيز المخطط، وبالتالي، ال يجوز تنفيذها إال بعد تسليم أمر المحكمة إلى مسجل الشركات.  .ط

 نقل أسهم المخطط .1

( باالستحواذ على كل أسهم المخطط، مدفوعة بالكامل، وخالية من كل األعباء مرشحوهأو تزم المشتري )و/أو مرشحه )السريان، يل وقتفي  1.1

جميع الحقوق المرتبطة بها في تاريخ السريان أو التي تُرفق بها بعد ذلك، بما في ذلك حقوق التصويت والحق في استالم  ىلإ ةضافباإل

اتفاقية أو تسددها أو تتيحها كويت إنرجي في هذا الشأن في أو بعد تاريخ  األرباح والتوزيعات األخرى أو االحتفاظ بها والتي تعلن عنها،

 .الصفقة

ولهذه األغراض، يتم نقل أسهم المخطط إلى المشتري )و/أو مرشحه(، ومن أجل تفعيل هذا النقل، يجوز للمشتري أن يعي ن أي شخص لتوقيع  1.2

أداة أو تعليمة من النقل الموقعة فعالة كما لو كان وقعها حامل أو حاملي أسهم نقل، يجب أن تكون أسهم المخطط وكل النقل أو تعليمات الوثيقة 

 المخطط المنقولة.

 مقابل نقل أسهم المخطط .2

في مقابل استحواذ المشتري على العدد اإلجمالي ألسهم كويت إنرجي الذي يمثل رأس المال المخفف بالكامل مباشرة قبل وقت السريان وفيما  2.1

 :ةلغ األساسيابدفع المبمن هذا المخطط(  3و 2 اتفقرلألحكام الباقية من ال وفقًاتزم المشتري دية البديلة، يليتعلق بالقيمة النق

" على إجمالي عدد أسهم ةلغ األساسياالمبمن خالل قسمة " كويت إنرجي يتم احتساب السعر بالدوالر األمريكي المستحق الدفع لكل سهم 2.2

المال المخفف بالكامل مباشرة قبل الوقت الفعلي )على افتراض أن تسليم كل سهم من أسهم كويت كويت إنرجي التي تشتمل على رأس 

 (.سعر السهمإنرجي بالترسية سيتم مباشرة قبل الوقت الفعلي )

ألول القابل قرض بنك قطر الشروط  وفقًا)وقبل وقت تسجيل المخطط(، صدرت أي أسهم قابلة للتحويل  اتفاقية الصفقةإذا، في أو بعد تاريخ  2.3

، أو قرض أبراج القابل للتحويل، مع األخذ في االعتبار استحواذ المشتري لهذه األسهم القابلة للتحويل، على المشتري أن يدفع المقابل للتحويل

 اإلضافي.

، 3براج ألمجموعة تجاوز مبلغ التسوية في بنك قطر األول الغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر األول، و/أو الغطاء النقدي المتفق عليه  إذا  2.4
، بقيمة تحدد بالدوالر األمريكي -على أساس نسبتها إلى زيادة المبلغ-فستخفض إجمااًل المبالغ األساسية وكذلك المبالغ اإلضافية )إن وجدت(، 

( يتجاوز به مبلغ 2( يتجاوز به مبلغ تسوية بنك قطر األول للغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر األول و/أو )1وتكون مساوية للمبلغ الذي )

 تسوية أبراج للغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج، وسيتم إعادة حساب سعر السهم وفقًا لذلك.

ستوفت شركة كويت إنرجي جميع االلتزامات )بما في ذلك التزامات السداد( بموجب قرض ا (1)(، إما: ، قبل )وقت تسجيل المخططإذا  2.5

للشروط الحالية  وفقًا( تحويل جميع المبالغ المستحقة بموجب قرض أبراج القابل للتحويل إلى أسهم قابلة للتحويل 2. أو )للتحويل أبراج القابل

بي، بقيمة دوالر ، على أساس تناس)إن وجد( اإلضافي بلغالمواألساسي،  المبلغ مجموعتم زيادة تفسوف ج القابل للتحويل، لقرض أبرا

 لذلك. وفقًا)إن وجد(، ويتم إعادة حساب سعر السهم  4براجأل التصاعديمبلغ أمريكي مساوية لل

                                                           
. وفيما يتعلق 2019يونيو  30 لغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر األول، وبالتالي يتم توقع سعر السهم فقط في حالة حدوث تاريخ السريان بعديتعلق با فيما 3

دوالر  33,500,000، سددت قسطين بقيمة 2018يونيو  25في  وفقًا للتعليمات الواردة من أبراج كويت إنرجي قد، عليه لبنك قطر األول، فإن شركةلغطاء النقدي المتفق اب

إلى الفائدة المستحقة في أمريكي باإلضافة  دوالر 16,500,000شركة كويت إنرجي سداد القسط الثالث واألخير بقيمة  تعتزم .أبراج القابل للتحويل أمريكي بموجب قرض

شركة كويت إنرجي  وقد عارضت. اًرا مكتوبًا لشركة كويت إنرجي وادعت مجيء وقت تسديد القسط الثاني والثالثقبله. وقد قدمت أبراج إخط أو 2018نوفمبر  30

مجموع  سيتم تخفيض لغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج،اأو تم االتفاق على دفعه ألبراج وتجاوزت قيمة تسوية أبراج  المطالبة بالتعويض، ولكن إذا تم دفع قسط التأمين

 راج،لغطاء النقدي المتفق عليه ألباأساس تناسبي بمقدار دوالر أمريكي مساٍو للمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج  المبلغ اإلضافي )إن وجد( علىالمبلغ األساسي و

عدم دفع أي قسط من األقساط أو الموافقة على  2) ( دفع قسط التأمين أو الموافقة على دفعه إلى أبراج أو1ذلك، ففي حالة: ) ومع .السهم وفقًا لذلك وسيتم إعادة حساب سعر

 اإلضافي مبلغن هناك أي تخفيض ناتج في مجمل المبالغ األساسية وال، وعليه فلن يكولغطاء النقدي المتفق عليه ألبراجاالتسوية في أبراج أقل من  دفعها إلى أبراج، ومبلغ

 .وبالتالي ال يوجد تخفيض في سعر السهم )إن وجد(

قبل أبراج، سيكون  تقوم شركة كويت إنرجي بمعارضة مطالبة شركة أبراج بالتعويض ومبلغ قسط التأمين، لكن إذا تم دفع قسط تأمين أو تم االتفاق على دفعه من 4

 .ق على دفعه إلى أبراج وقد يكون صفًراالمبلغ التصاعدي ألبراج )إن كان هناك دفعة يتم دفعها وفقًا لشروط اتفاقية الصفقة( أقل مما لو لم يتم دفع قسط التأمين أو تم االتفا
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 بلغالتسويات على الم .3

 في حالة واحدة أو أكثر من الحاالت التالية: وفقُا لشروط اتفاقية الصفقة األساسي المستحق الدفع يُعدل المشتري المبلغ 3.1

 والنفقات ألمور منها التكاليف اتفاقية الصفقةلشروط  وفقًاواحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان )كما قد يتم زيادتها كان  إذا .أ

قد  تسوية خرق الضمان( الخارجية المعقولة التي تتكبدها مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بإنهاء مبالغ

 المبلغ األساسيدوالر أمريكي، سيتم تخفيض  12,000,000مجموعها يساوي أو يتجاوز ويكون ، و تحديدهأتمت الموافقة عليه 

 بمقدار يساوي مجموع:

 دوالر أمريكي، و 6,000,000 (1)

 دوالر أمريكي، 12,000,000 وهو )كما يمكن أن تزيد( الذي يتجاوز إجمالي مبالغ تسوية خرق الضمانالمبلغ  (2)

ألمور  اتفاقية الصفقةلشروط  وفقًاإذا تمت الموافقة أو صدور القرار بواحد أو أكثر من مبالغ تسوية التسريب )كما قد يتم زيادتها  .ب

منها التكاليف الخارجية المعقولة التي تتكبدها مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بإنهاء مبالغ تسوية 

بمقدار يساوي  المبلغ األساسيدوالر أمريكي، سيتم تخفيض  100,000التسريب(، قبل تاريخ النفاذ، مجموعها يساوي أو يتجاوز 

 :كما يمكن أن تزيد() ريبمجموع كل مبالغ تسوية التس

 إذا كان مبلغ اليمن هو: .ه

 " بمقدار يساوي مبلغ اليمن، والمبلغ األساسيمليون دوالر أمريكي، يجب تخفيض " 10أقل من أو يساوي  (1)

 ماليين دوالر أمريكي، أو 10بمبلغ  المبلغ األساسيماليين دوالر أمريكي، سيتم تخفيض  10أكثر من  (2)

في اليمن أو تحديده بطريقة أخرى قبل تاريخ السريان، وكان المبلغ اإلجمالي المدفوع أو المتفق عليه  إذا تم تسوية قرار التحكيم .ح

مبلغ التسوية تسوية أو تحديد التحكيم اليمني )الذي ستسدده شركة كويت إنرجي و/أو أعضاء آخرين في مجموعة كويت إنرجي ل

فيما  )ج( وفقًا لما ورد في الفقرةفيما سبق، )ج(  في الفقرة لما ورد وفقًاالمبلغ أكبر من مقدار التعديل الذي تم إجراؤه  (اليمنية

سيتم تخفيض المبلغ األساسي بمقدار يساوي المبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية اليمن مقدار التعديل الذي تم إجراؤه، شريطة سبق 

ماليين  10ال يتجاوز  وفقًا لما ورد في الفقرة )ج( فيما سبق والفقرة الفرعية )د( ةاألساسي لغابفي المأن يكون االنخفاض الكلي 

 دوالر أمريكي، أو

في حالة حدوث واحدة أو أكثر من عمليات إعادة التمويل ذات الصلة قبل تاريخ جلسة االستماع بالمحكمة بثمانية أيام عمل،  .ض

 ٪.7بمقدار يساوي مبلغ )مبالغ( الفائدة اإلضافية )أو إجماليها(، مخصوًما بمعدل  المبلغ األساسييُخفض 

فيما سبق، سيتم تحديد مبالغ تسوية خرق الضمان، أو مبلغ تسوية  3.1ألغراض أي تعديالت تم إجراؤها على النحو الموصوف في الفقرة  3.2

وفقًا لشروط اتفاقية الصفقة كما تم )أو مبلغ الفائدة اإلضافية(  الفائدة اإلضافيمبلغ التسريب، أو مبلغ اليمن، أو مبلغ التسوية اليمني و/أو 

 .تلخيصها فيما يلي

 مبلغ تسوية خرق الضمان

تأكيد للمشتري في تاريخ اإللغاء النهائي لتسوية المقابل، بأنه لم يكن هناك أي  اتفاقية الصفقةيطلب من شركة كويت إنرجي بموجب شروط  3.3

لضمانات األساسية التي يتم لولم تكن هناك أي خروقات لشركة كويت إنرجي  اتفاقية الصفقةخرق لضمانات كويت إنرجي كما في تاريخ 

خرق  إخطاراًرا )خطذه الخروقات(. قد يقدم المشتري إتري بأي من هتكرارها في تاريخ اإللغاء النهائي لتسوية المقابل )أو إخطار المش

إلى شركة كويت إنرجي إذا كان مدرًكا أو مشتبًها في أي خروقات لضمانات كويت إنرجي  اتفاقية الصفقةلشروط  وفقًا( ضمان كويت إنرجي

يجوز أو الضمانات األساسية لكويت إنرجي المتكررة في تاريخ اإللغاء النهائي لتسوية المقابل. ال  اتفاقية الصفقةالمنصوص عليها في تاريخ 

 بعد التاريخ الذي هو ثمانية أيام عمل بعد تاريخ اإللغاء النهائي. لضمانات كويت إنرجيخرق  إخطارتقديم 

انات األساسية لكويت إنرجي، أو أرسل المشتري إخطار إذا أخبرت كويت إنرجي المشتري عن أي خرق لضمانات كويت إنرجي أو الضم  3.4

إلى االتفاق بحسن نية على  نسوف يسعو المشتري فيما سبق، فإن شركة كويت إنرجي 3،3 ضمان كويت إنرجي كما هو موضح في الفقرة

و/أو  اتفاقية الصفقةمجموع الخسائر الناتجة عن )أو المتوقع حدوثها( بسبب خروقات ضمان كويت إنرجي المنصوص عليها في تاريخ 

 (.مبلغ تسوية مخالفة الضمانالضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي المتكررة في تاريخ اإللغاء النهائي لتسوية المقابل )
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لم تتمكن شركة كويت إنرجي والمشتري من التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان هناك خرق لضمانة كويت إنرجي و/أو مبلغ تسوية خرق  إذا 3.5

الضمان في أو قبل التاريخ الذي يحل قبل ثمانية أيام عمل أو في اليوم الثامن، من تاريخ أي إخطار من كويت إنرجي أو إخطار خرق ضمان 

فيما سبق، يجوز للمشتري أو شركة كويت إنرجي إحالة النزاع إلى خبير مناسب ألغراض  3.3هو موضح في الفقرة كويت إنرجي كما 

شركة كويت لا للمشتري ولزمً مُ  )في حالة عدم وجود احتيال أو خطأ واضح( . يكون قرار الخبيراتفاقية الصفقةلشروط  وفقًااتخاذ قرار 

 إنرجي.

فيما يتعلق بأي ضمان لكويت إنرجي غير صحيح إذا تم الكشف  ةلغ األساسياالمبلن يتم إجراء أي تعديل على  على الرغم مما ذكر فيما سبق،  3.6

عن المسألة أو الظروف التي أدت إلى كون إفصاح ضمان كويت إنرجي للمشتري غير صحيح. مثل هذا اإلفصاح هو اآللية التي كشفت عنها 

لمشتري. في حال تبين أن أيًا من اإلفصاح، بعض الحقائق والظروف إلى ا خطابشركة كويت إنرجي من خالل، من بين أمور أخرى، 

 لغامبلا علىإجراء تعديل  يؤدي هذا إلىللمشتري، فلن  فصاح عنهاتم اإل ائلفيما يتعلق بأي مسفقط "ضمانات كويت إنرجي" غير صحيح 

 .ةاألساسي

 التسريب

بإخطار المشتري بعد علمه بحدوث أي تسريب. يحق للمشتري تقديم إخطار إلى  اتفاقية الصفقةشركة كويت إنرجي ُملزمة بموجب شروط   3.7

بًها في شركة كويت إنرجي في أي وقت في أو قبل اليوم الثامن من أيام العمل بعد تاريخ اإللغاء النهائي لتسوية المقابل إذا كان مدرًكا أو مشت

 (.تسريب إخطارحدوث تسريب )

فيما سبق، فسوف تسعى شركة  3،7 بالتسريب كما هو مذكور في الفقرة خطاًراأو أرسل المشتري إ اإخطارً إذا أرسلت شركة كويت إنرجي   3.8

مبلغ كويت إنرجي والمشتري إلى االتفاق بحسن نية على مبلغ التسريب المعني، وفي كل حالة، أي مسؤولية ضريبية تنشأ فيما يتعلق )معًا 

فيما يتعلق بأي إمدادات يكون فيها مثل هذا التسريب هو ضريبة على القيمة المضافة  ساوي أيت لغامب ( وأيالتسوية اإلجمالي للتسريب

و المعني في مجموعة كويت ها إلى المدى الذي يمكن فيه استرداد هذه الضريبة على القيمة المضافة بواسطة العضقديميتم ت المقابل المادي

مبلغ ضريبة القيمة هذه القيمة من ضريبة القيمة المضافة التي قد تكون قابلة للتطبيق ) استخدام جميع المساعي المعقولة الستردادإنرجي، ب

 .مبلغ تسوية التسريب(، مقدار تعديل التسريب اإلجمالي ناقص مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد وهو المضافة القابل لالسترداد

التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان هناك تسريب أو قيمة تسوية التسريب في أو قبل التاريخ إذا لم تتمكن شركة كويت إنرجي والمشتري من  3.9

جوز الذي يحل قبل ثمانية أيام عمل أو في اليوم الثامن، من تاريخ أي إخطار تسريب أو أي إخطار من كويت إنرجي طبقًا التفاقية المعاملة، ي

)في  . يكون قرار الخبيراتفاقية الصفقةلشروط  وفقًاخبير مناسب ألغراض اتخاذ قرار  للمشتري أو شركة كويت إنرجي إحالة النزاع إلى

 ا للمشتري وشركة كويت إنرجي.لزمً مُ  حالة عدم وجود احتيال أو خطأ واضح(

 مبلغ اليمن ومبلغ التسوية اليمني

، ومن اتفاقية الصفقةتجري مجموعة كويت إنرجي مراجعة تفصيلية لألسس الموضوعية للتحكيم في اليمن، وبعد ذلك ستحدد، )طبقًا لشروط  3.10

بينها مشورة مدققي الحسابات في شركة كويت إنرجي(، مقدار أي احتياطي مطلوب وضعه في االعتبار، فيما يتعلق بالتحكيم اليمني في 

بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية،  37للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفًقاسجالت محاسبية لشركة كويت إنرجي  كويت إنرجي أو أي

 .المحكمةأيام عمل قبل الموعد المقترح لجلسة  6في موعد ال يتجاوز

المبلغ المخصص،  ومقدار إخطار اليمنفيما سبق ) 3.10 الفقرةالُمشار إليها في طار المشتري بالقرار الصادر ستقوم شركة كويت إنرجي بإخ 3.11

( في موعد ال يتجاوز إن المبلغ المقترح لليمن هو صفر)إذا حددت شركة كويت إنرجي أنه لن يتم تقديم أي مبلغ، ف المبلغ المقترح لليمنكونه 

 ستة أيام عمل قبل الموعد المقترح لجلسة المحكمة.

ا خطيًا إلى شركة كويت إنرجي في غضون خمسة إخطاراليمن المقترح، فيجوز للمشتري أن يرسل إذا لم يوافق المشتري على مقدار مبلغ  3.12

مبلغ الا، سيشكل إخطارلذلك، إذا لزم األمر. إذا لم يقدم المشتري  وفقًااليمن ويتم تأجيل موعد جلسة المحكمة إخطار أيام عمل من استالم 

 مبلغ اليمن.لليمن المقترح 

لشروط  وفقًافيما سبق، فسيتم تحويل تحديد مبلغ اليمن إلى خبير مناسب ألغراض إجراء تحديد  3.12 إخطاًرا بموجب الفقرةإذا قدم المشتري  3.13

 للمشتري وشركة كويت إنرجي.)في حالة عدم وجود احتيال أو خطأ واضح( ُملزًما . يكون قرار الخبير اتفاقية الصفقة

 الصلة اتإعادة التمويل ذ 

إنرجي والمشتري باالشتراك مع كل منهما بشكل معقول وبحسن نية في حساب مبلغ الفائدة اإلضافية في موعد أقصاه خمسة  تلتزم شركة كويت 3.14

 أيام عمل بعد إغالق وتسوية إعادة التمويل ذات الصلة.
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اهمو المخطط مستحقاتهم على أنها معدلة قبل تاريخ السريان بحيث يتلقى مس ةلغ األساسياالمبعلى إجراء جميع التعديالت على  اتفاقية الصفقةتنص  

 منهم تسديد أي أرباح نقدية مستلمة. يتطلبوال 

 نهاءاإل .4

تي تم تلك ال ، وليس على سبيل الحصربشأن وقوع أحداث معينة، بما في ذلك اتفاقية الصفقةمن شركة كويت إنرجي والمشتري إنهاء  يحق لكلٍ  4.1

فيما يلي. وعلى هذا النحو، حتى إذا تمت الموافقة على المخطط في اجتماع المحكمة )أو أي تأجيل لذلك( وتم  4.3و 4.2 في الفقرات تلخيصها

أو  تمرير القرار الخاص في اجتماع الجمعية العامة غير العادية )أو أي تأجيل له( من قبل األغلبيات المطلوبة، في حالة ممارسة كويت إنرجي

( بعد 2، أو )صبح المخطط فعاالي( قبل جلسة المحكمة، لن تعقد جلسة المحكمة ولن 1لشروطها: ) وفقًا ة الصفقةاتفاقيالمشتري الحق في إنهاء 

 .صبح المخطط فعااليلن  المحكمة ولكن قبل تاريخ السريان جلسة

 )من بين أشياء أخرى(، إذا: اتفاقية الصفقةتشمل الظروف واألحداث التي تخول المشتري إلنهاء  4.2

 20في غضون  لم يتم عالجه إذا كان يمكن عالجه() يمن قبل شركة كويت إنرجي، والذ تفاقية الصفقةخرق مادي الكان هناك  .أ

 يوم عمل من تاريخ إرسال إخطار كتابي من المشتري )أو أي فترة أقصر كما هو معقول ضمن الجدول الزمني لالستحواذ(،

إخطار كتابي من المشتري )أو أي فترة أقصر كما هو معقول يوم عمل من  20حدث تأثير عكسي جوهري ولم يُصلح خالل  .ب

أعمال أيام من تاريخ انتهاء فترة  10ا كتابيًا بإنهائه في غضون إخطارضمن الجدول الزمني لالستحواذ(، بشرط أن يقدم المشتري 

 اإلصالح،

يوم عمل من تاريخ  20ي غضون يوجد إخالل بأي من الضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي التي لم تُصلح أو تُصحح ف .ج

ا إخطارتحديد أو خرق االتفاق )أو أي فترة زمنية أقصر حسب الجدول الزمني لالستحواذ(، بشرط أن يكون المشتري قد أرسل 

 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة اإلصالح، 10كتابيًا بإنهائه في غضون 

ألي من  قًايقع في يوم العمل قبل تاريخ جلسة المحكمة، مما يشكل خر يعلم المشتري أي حقيقة أو مسألة أو حدث في التاريخ الذي .د

الضمانات األساسية للكويت إنرجي إذا تم تكرار هذه الضمانات في يوم العمل قبل تاريخ جلسة المحكمة بالرجوع إلى الوقائع 

 والظروف القائمة حينئذ،

( 1في أي وقت من )بما في ذلك( التاريخ النهائي لتسويق المقابل، يصبح المشتري مدرًكا ألي حقيقة أو مسألة أو حدث مما يلي: )  .ه

 20( لم يُصلح أو يُصحح خالل فترة 2، )اتفاقية الصفقةا ألي من ضمانات كويت إنرجي المنصوص عليها في تاريخ تشكل خرقً 

ن قبل المشتري إلى شركة كويت إنرجي )أو أي فترة أقصر كما هو معقول ضمن الجدول يوم عمل من تاريخ أول إخطار م

دوالر أمريكي أو أكثر في  100,000,000( تسبب أو من المحتمل بشكل معقول أن يسبب خسائر قدرها 3الزمني لالستحواذ(، )

ؤدي إلى انخفاض في إجمالي أصول شركة ( فيما سبق، أو ينتج عنه أو من المحتمل بشكل معقول أن ي2في ) خطارتاريخ اإل

دوالر أمريكي أو أكثر أو زيادة في مجموع االلتزامات لمجموعة كويت إنرجي بمبلغ  100,000,000كويت إنرجي مجموعة 

،  )ه(4،2 دوالر أمريكي أو أكثر )في كل حالة، لوحدها أو عند اتخاذها مع أي أمور أخرى ضمن هذه الفقرة 100,000,000

 أيام عمل بعد انتهاء فترة اإلصالح، 10خطي باإلنهاء في غضون  إخطاريكون المشتري قد أرسل  شريطة أن

 (،اتفاقية الصفقةتغيير سلبي في التوصية من مجلس اإلدارة )كما هو موضح بشكل كامل في  حدوث .و

 العامة غير العاديةالجمعية في المخطط في اجتماع المحكمة أو لم يمرر مساهمو كويت إنرجي  مساهمي المخططإذا لم يعتمد  .ز

 القرار الخاص،

 أن تنهي شركة كويت إنرجي المخطط أو تسقطه أو تسحبه، أو .ح

 تعرضت شركة كويت إنرجي لحالة إعسار. .ط

 )من بين أشياء أخرى(: اتفاقية الصفقةتشمل الظروف واألحداث التي تخول لكويت إنرجي إنهاء  4.3

الخطي من شركة  خطاريوم عمل من اإل 20من قبل المشتري، والذي لم يُصلح في غضون  تفاقية الصفقةكان هناك خرق مادي ال .أ

 كويت إنرجي )أو أي فترة أقصر كما هو معقول ضمن الجدول الزمني لالستحواذ(،

(، ونتيجة لذلك يوجد 2018سبتمبر  24تقوم مجموعة المشتري بإجراء أي كشف عام )بخالف اإلعالن الذي أُعلن عنه في  .ب

 تخفيض تصنيفي في األسهم المميزة، بما في ذلك ما تم تعديله من خالل أي تمديد أو إعادة تمويل لألسهم المميزة، أو
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لم يبرم المشتري اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر و/أو حصل على النقد أو ما يماثل النقد بمبلغ إجمالي كلي )عند أخذه مع المبلغ الذي  .ج

على أساس دوالر للتخفيض  اوفقً مليون دوالر أمريكي )أو انخفاض المبلغ  651بمبلغ يصل إلى يقف إلى رصيد حساب الضمان( 

دوالر أمريكي بعد أي سداد أو دفعة مسبقة من وقت آلخر فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك  مقابلأمريكي 

، أو إذا تم سحب أو إنهاء أي اتفاق 2018ديسمبر  31ال يتجاوز  في موعد اتفاقية الصفقةلشروط  وفقًاقطر األول القابل للتحويل( 

وجهة نظر البائع المعقولة من تمويل من هذا القبيل، أو تعديل شروطها بحيث أن توافر هذا التمويل للمشتري لم يعد مؤكدا من 

 النقد.، دون استبدالها باتفاقيات تمويل بديلة و/أو نقدًا أو ما في حكم مشروطية التمويلحيث 

 الضمان من ضامن المشتري .5

 بالتالي: غير مشروط ونهائي بشكلإنرجي  يونايتدمجموعة قامت ، بموجب شروط اتفاقية الصفقة

 .لمخططل وفقًاالدفع عند استحقاق كل المبالغ المستحقة الدفع من قبل المشتري بموجب أو بلشركة كويت إنرجي ضمان  .أ

 لها. وفقًاتعهدت لشركة كويت إنرجي بالتأكد من وفاء المشتري بجميع التزاماته بموجب المخطط أو  .ب

اتفقت مع شركة كويت إنرجي أنه في حالة عدم سداد المشتري في أي وقت ألي مدفوعات عندما يكون مستحقًا بموجب المخطط  .ج

دفع باتخاذ خطوات ضد المشتري أو أي شخص آخر(  جي أواًل )دون مطالبة شركة كويت إنرلها، يجب عليه عند الطلب  وفقًاأو 

 هذا المبلغ لشركة كويت إنرجي كما لو كان الملتزم الرئيسي فيما يتعلق بهذا المبلغ، و

اتفقت باعتبارها مدين رئيسي وملتزم أساسي بتعويض شركة كويت إنرجي عن جميع الخسائر واألضرار التي تتكبدها نتيجة ألي  .د

 .مخططلل وفقًاعدم سداد أو تخلف من أي نوع من جانب المشتري بموجب أو 

 التسوية .6

، إذا ُسددت بالدوالر األمريكي، عن طريق حوالة مصرفية المخططبموجب هذا  في المخططتُحول القيمة المالية التي يستحقها كل مساهم  6.1

. إذا كانت تفاصيل الحساب في المخططكل مساهم  عيدهاي ية التالمكتمل استمارة اختيار العملةإلكترونية إلى الحساب المصرفي المبين في 

خاطئة، يلزم حينئذ تم تقديم تفاصيل مصرفي ، أو تفاصيل الحساب ال لم يتم تقديمالمصرفي المقدمة غير مسجلة باسم المساهم المسجل، أو 

، في موعد ال في المخطط تسوية المدفوعات النقدية الواجب سدادها بالدوالر األمريكي عن طريق شيك مرسل، على مسئولية المساهم 

لدرجة األولى، أو بالبريد القياسي تاريخ السريان، في مغلف مدفوعة قيمة إرساله مسبقًا عبر شركة خدمات بريدية من ا يوًما من 14يتجاوز 

ل المخطط )أو، في حالة المساهمين بالتضامن، إلى جميع حاملي سجل شركة كويت إنرجي في وقت سج الدولي إلى العنوان الذي يظهر في

إضافي  بلغوأي م ةاألساسيلغ االمباألسماء المسجلون في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي فيما يتعلق بالحيازة المشتركة المعنية(. يُعد سداد 

هذا المخطط، من اتفاقية الصفقة و ( إلى وكيل التسوية، بمثابة إبراء ذمة المشتري بالكامل بموجبالصفقةلشروط اتفاقية  وفقًا)طبقًا للتعديالت 

 لهذه الفقرة وفقًايكات مرسلة سداد األموال الُمتعهد بها بموجبه. ال يتحمل المشتري مسؤولية أي خسارة أو تأخير في إرسال أو تسليم أي ش

والتي تُرسل تحت مسئولية األشخاص المستحقين لها بموجبه. يلزم سداد أي مقابل مادي بالدوالر األمريكي، ما لم يُطلب السداد إما  6.1

  .اهإعادت، واستمارة اختيار العملةبالجنيه االسترليني، أو الدينار الكويتي، وذلك عبر ملء 

يناير  7 بحلول الساعة الثالثة مساًء )بتوقيت الكويت( في يوم أو الشركة استمارة اختيار العملة، وتمت إعادتها إلى وكيل التسويةإذا اكتملت  6.2

بعد الظهر )بتوقيت الكويت( في يوم انعقاد جلسة  3:00بحلول الساعة  2019يناير  7 ، أو، في حالة عقد جلسة المحكمة بعد يوم2019

ترليني أو الدينار المحكمة، وطلب السداد إما بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي، فيلزم سداد الدفعات النقدية التي يتم إجراؤها إما بالدينار اإلس

إلى الحساب المصرفي المبين في استمارة اختيار العملة المكتملة  الكويتي عبر تحويل إلكتروني من أحد فروع بنك مقاصة في المملكة المتحدة

ذو صلة. يلزم إصدار األموال، وإرسال الشيكات في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ السريان وعلى أي حال  في المخططالتي أعادها كل مساهم 

االسترليني أو الدينار الكويتي، ولكنه قدم تفاصيل حساب يوًما من هذا التاريخ. إذا اختار المساهم استالم األموال بالجنيه  14في غضون 

مصرفي غير مسجلة باسمه، أو لم يقدم تفاصيل الحساب المصرفي، أو قدم تفاصيل مغلوطة، يلزم حينئذ إصدار شيك بالدوالر األمريكي. 

يخ، وستقدم شركة كويت إنرجي إخطاًرا قبل بوقت أو بحلول هذا التار 2019يناير  7وتتوقع كويت إنرجي حاليًا أن تعقد جلسة المحكمة بتاريخ 

( من خالل أو الشركة كاٍف عن تاريخ جلسة االستماع )وبالتالي التاريخ الذي يتم فيه إعادة استمارات اختيار العمالت كاملةً إلى وكيل التسوية

طريق البريد اإللكتروني لجميع (، واإلخطار عن /www.kuwaitenergy.co/acquisitionعرض إخطار على موقعها اإللكتروني )

 المساهمين في المخطط ممن تحتفظ الشركة بسجالت لعنوان بريدهم اإللكتروني.

نيه المبلغ الفعلي للدينار الكويتي أو الدينار الكويتي الذي يستلمه أي من المساهمين في كويت إنرجي والذي يتسلم اعتماداته النقدية بالج 6.3

ر الاإلسترليني أو الدينار الكويتي سوف يعتمد على سعر الصرف السائد في اليوم الذي يقوم فيه وكيل التسوية بتحويل المبلغ ذو الصلة بالدو

األمريكي إلى الجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي. يجب أن يدرك المساهمون في شركة كويت إنرجي أن أسعار الصرف لتحويل الدوالر 

نار أو الدياألمريكي إلى الجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي السائدة في التاريخ الذي يتم فيه إجراء أي تصويتات الستالم الجنيه اإلسترليني 

ل فيه وكيل التسوية الدوالر األمريكي  إلى الكويتي، وفي تاريخ إرسال واستالم الدفعات، يكون مختلفًا عن ذلك السائد في التاريخ الذي يحو 
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هي  االمريكيالدينار الكويتي/الدوالر /سترلينيالجنية اإلالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكويتي. في جميع الحاالت، فإن التقلبات في سعر صرف 

يتي. في خطر لمساهمي كويت إنرجي الذين يصوتون أو يُعاملون على أنهم قد اختاروا الحصول على مقابلتهم بالجنيه اإلسترليني أو الدينار الكو

سترليني ال يجوز ألي مساهم في شركة كويت إنرجي يرغب في الحصول على مبلغ نقدي محدد بالدوالر األمريكي أن يختار استالم الجنيه اإل

 أو الدينار الكويتي.

 ألي شرط أو حظر يفرضه القانون. 6 تخضع أحكام هذه الفقرة 6.4

 شهادات األسهم .7

 :بما في ذلك تاريخ السريان نفسه تاريخ السريانا من اعتبارً  

كل مساهم تسقط صالحية جميع الشهادات التي تمثل أسهم رئيسية كوثائق ملكية ألسهم المخطط المكونة لها، ويجب أن يلتزم  .أ

 ذا طلبتإ اتدميره رئيسي بناء على طلب شركة كويت إنرجي بتقديم هذه الشهادات إلى شركة كويت إنرجي بغرض إلغائها، أو،

 ، وشركة كويت إنرجي ذلك

 ا من تاريخ السريان ليعكس انتقال األسهم.سيتم إجراء القيود المناسبة في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي، اعتبارً  .ب

 المخطط فعالية هذا .8

 لشروطها حالما يتم تسليم أمر المحكمة إلى مسجل الشركات في جيرسي للتسجيل. وفقًاالمفعول  يصبح هذا المخطط ساري 8.1

به شركة كويت إنرجي والمشتري، وتسمح عليه )أو أي تاريخ الحق )إن وجد( قد تتفق  2019يونيو  30ما لم تسري هذا المخطط في أو قبل  8.2

 المخطط. سري هذايالمحكمة(، لن 

 التعديل .9

قد تتفق شركة كويت إنرجي والمشتري نيابة عن جميع األشخاص المعنيين على أي تعديل أو إضافة إلى هذا المخطط، أو تعديل أي شرط قد 

 توافق عليه أو تفرضه المحكمة.

 القانون الحاكم .10

 يخضع هذا المخطط لقانون جيرسي ويخضع لالختصاص القضائي لمحاكم جيرسي.

 2018 نوفمبر 15بتاريخ 
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 (4) الجزء

 

 كويت إنرجيشركة المعلومات المالية المتعلقة ب

 

 المعلومات المالية المتعلقة بكويت إنرجي 

 .هذه الوثيقةإليها فيما يلي )أو أجزاء منها( باإلشارة في الُمشار فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بشركة كويت إنرجي. تدرج الوثائق 

 أرقام الصفحات الروابط التشعبية درجة باإلشارةالمُ المعلومات 

الحسابات الُمدققة لمجموعة كويت إنرجي للسنة المالية المنتهية في 

 2016ديسمبر  31
http://www.kuwaitenergy.co/wp-

content/uploads/FINANCIAL_STAT

EMENTS/2016/CONSOLIDATED-

FINANCIAL-STATEMENTS-

AND-AUDITORS-REPORT-FOR-

YEAR-END-2016.pdf 

5 – 9 

الحسابات المراجعة لمجموعة كويت إنرجي للسنة المالية المنتهية في 

 2017ديسمبر  31
http://www.kuwaitenergy.co/wp-

content/uploads/2018/04/Consolidate

d-Financial-Statements-Auditors-

Report-YE2017.pdf 

10 – 14 

النتائج المالية األولية غير المدققة لمجموعة كويت إنرجي لألشهر 

 2018مارس  31الثالثة المنتهية في 

http://www.kuwaitenergy.co/wp-

content/uploads/2018/06/Consolidate

d-Financial-Statements-for-Q1-

2018.pdf 

4 – 8 

النتائج المالية المرحلية غير المدققة لمجموعة كويت إنرجي لألشهر 

 2018يونيو  30الستة المنتهية في 
http://www.kuwaitenergy.co/wp-

content/uploads/2018/10/Kuwait 

Energy_plc_1H_2018_Signed.pdf 

6 – 10 

   
 المذكورة فيما سبق. الروابط التشعبيةتتوفر المعلومات الواردة فيما سبق مجاًنا بتنسيق للقراءة فقط قابل للطباعة من 

 لكترونياإلموقع العدم دمج معلومات 

مما تقدم، ال يجوز تضمين محتوى الموقع اإللكتروني الخاص بشركة كويت إنرجي، وال محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من  استثناءً 

 ، أو جزء منها.هذه الوثيقةالروابط التشعبية على موقع كويت إنرجي على اإلنترنت، في 
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 (5الجزء )

 

 الضرائب

المقيمين في جيرسي، والذين قد أسهم المخطط )بخالف حاملي  أسهم المخططية المتوقعة في جيرسي لحاملي الضريب تيستند الملخص التالي للمعامال

، والتي قد تتغير، ربما بأثر هذه الوثيقةعلى قانون الضرائب في جيرسي حيث من المفهوم تطبيقه في تاريخ قائمة ظروفهم( وال وفقًايخضعون للضريبة 

استشارة مستشاريهم المحترفين بشأن اآلثار المترتبة على المخطط بموجب قوانين  مخططال يمساهم علىال تشكل نصيحة قانونية أو ضريبية. ورجعي. 

أن يدركوا أن القوانين  مساهمي المخططيجب على كما رائب. االختصاص القضائي )االختصاصات( التي قد يكونوا بموجبها عرضة لفرض الض

 والقواعد والممارسات وتفسيرها قد تتغير من آن آلخر.الضريبية 

لظروفهم( بسداد أي ضرائب، او  وفقًاوالذين قد يخضعون للضريبة  جيرسي)بخالف حاملي أسهم المخطط المقيم في  مساهمي المخططمطالبة  تمتال 

 كنتيجة لنقل أسهم المخطط إلى المشتري أو تنفيذ المخطط. دمغةرسوم 
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 (6الجزء )

 

 معلومات إضافية

 مديري كويت إنرجي والمكتب المسجل  .1

 أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم على النحو التالي: 1.1

 المنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة الدكتور منصور ابو خمسين

 يالرئيس التنفيذ عبد ف. بدوي

 مدير غير تنفيذي محمد احمد حسين

 مدير غير تنفيذي إغناسيو دي كالونجي

 مدير غير تنفيذي علي خليل

 مدير غير تنفيذي رياحسين كوث

 مدير غير تنفيذي شون رينولدز

 مدير غير تنفيذي دومينيك ريدفيرن

 مدير غير تنفيذي يوسف القبندي
 

 Queenswayالمسجل في  إنرجي. يقع مكتب كويت 106699 السجل، برقم جي في جيرسي بموجب قانون الشركاتتأسست شركة كويت إنر 1.2

House شارع ،Hilgrove، St. Helier، Jersey JE1 1ES، Channelفي الطابق الخامس، برج السيمفونية  الرئيسى ، ويقع مقر الشركة

 ، شارع سالم المبارك، السالمية، الكويت.2

  المساعد )جيرسي( المحدودة سيرفيسز انفستورشركة كمبيوتر شير ا سكرتير يضً أهو و إنرجي،سكرتير شركة كويت هيكى هو  توماس 1.3

 إنرجي والمقر الرئيسي يونايتد يرومد  .2

 إنرجي ووظائفهم هي كما يلي: يونايتدأعضاء مجلس  2.1

 المنصب االسم

 رئيس ومدير تنفيذي وي غتشانغ هون

 المدير التنفيذي تشانغ مينغ

 مدير غير تنفيذي تشاو سيو واي

 مدير غير تنفيذي سان فونج

 مدير غير تنفيذي يينغوانغ 

  

  
 

. يقع المقر الرئيسي 37134 السجلإنرجي في جزر كايمان، واستمرت في برمودا كشركة ذات مسؤولية محدودة، برقم  يونايتدأُسست شركة  2.2

 ، برمودا.Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11إنرجي في  يونايتدلمجموعة 

 إنرجي. يونايتد مجموعةسكرتير هو هونغ الب كاي  2.3

 مديري كيان المشتري والمكتب المسجل  .3

 مديرو كيان المشتري ووظائفهم هم كالتالي:  3.1

 المنصب االسم
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 المدير التنفيذي تشو جونفينج

 المدير التنفيذي سونغ يو

 
 Suite 2505, Twoلكيان المشتري في  للمكتب المسجل العنوان. يقع المقر 2306418 السجلبرقم  هونج كونجتأسس كيان المشتري في  3.2

Pacific Place, 88 Queensway, Admiraltyهونج كونج ، 

 .المشترىشركة هو سكرتير هونج الب كاي  3.3

 نهائيةالتعهدات ال .4

أعطى مساهمو كويت إنرجي التالية أسماؤهم تعهدات نهائية بالتصويت لصالح المخطط في جلسة المحكمة، والقرار الخاص الذي سيتم 

 اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فيما يتعلق بأسهم كويت إنرجي التالية:

 المتصلينمديري كويت إنرجي أو األشخاص  4.1

 عدد أسهم كويت إنرجي االسم

تي ئوية ألسهم رأس المال العادية الالنسبة الم
 نوفمبر 13لشركة كويت إنرجي في  تصدر
 ( )وهو أحدث تاريخ معمول به(2018عام )

 %0.34 1,108,478 الدكتور منصور ابو خمسين

 %0.06 178,167 عبد ف. بدوي
 

( سحب المخطط أو 2ألحكامها، ) وفقًا( انتهاء اتفاقية المعاملة 1تبطل إلزامية التعهدات النهائية الموضحة فيما سبق في الحاالت التالية: )

( لم يسِر االستحواذ )سواء تم تنفيذه من 3ألحكامها )ولم يختار المشتري لتنفيذ االستحواذ عبر عرض االستيالء(؛ أو ) وفقًاانتهائها أو إنهاءها 

ي تاريخ الحق )إن وجد( )أو أ 2019يونيو  30مساًء. )توقيت جيرسي( في  11:59خالل المخطط أو عرض االستيالء( بحلول الساعة 

 حسب موافقة كويت إنرجي والمشتري(.

 

 الكشف عن المصالح والتعامالت .5

 التفسير  5.1

 (:معلومات إضافية) 6الجزء  في هذه االتفاقيةمن  5 ةألغراض هذه الفقر

ن المدينة فيما يتعلق قانومع أي طرف، يعني أي شخص يتصرف فعلًيا أو اعتباريًا بالتوافق مع ذلك الطرف ألغراض  بالتوافقالتصرف 

 باالستحواذ،

أو  ايتضمن تعويضً  " في قانون المدينة، والذيبالتوافقبشأن تعريف "التصرف  11إليه في المالحظة الُمشار الترتيب نوع يعني الترتيب 

التي قد تكون و، وأي اتفاق أو تفاهم، رسميًا كان أو غير رسمي، مهما كانت طبيعته، والذي يتعلق باألوراق المالية ذات الصلة الخيارترتيب 

 تثنى من ذلك االلتزامات النهائية،حافًزا للتعامل أو االمتناع عن التعامل، ويُس

في األوراق المالية  تكون مصالحهم متصلة بمصالحهمالذين  )أو مديري كيان المشتري( المديرينمن  يعني األشخاصاألشخاص المتصلون 

 ،2006ات في المملكة المتحدة لعام من قانون الشرك 22بموجب البند  وذلك

 ما يلي: التعامالتأو التعامل يشمل 
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المطلق( في ممارسة أو توجيه ممارسة حقوق التصويت اقتناء األوراق المالية ذات الصلة أو التخلص منها، ذات الحق )سواء المشروط أو  .1

 المرتبطة باألوراق المالية، أو الرقابة العامة على األوراق المالية ذات الصلة،

االستيالء أو المنح أو االستحواذ أو التخلص أو الدخول أو اإلغالق أو اإلنهاء أو ممارسة )من قبل أي من الطرفين( أو تغيير  .2

 عقد الخيار المتداول( فيما يتعلق بأي أوراق مالية ذات صلة،خيار )بما في ذلك 

 االكتتاب أو الموافقة على االكتتاب في األوراق المالية ذات الصلة، .3

ي تحمل حقوق التحويل ممارسة أو تحويل، سواء فيما يتعلق باألوراق المالية الجديدة أو القائمة ذات الصلة، أي األوراق المالية الت .4

 أو االكتتاب،

االستحواذ على، أو التخلص من، أو إبرام أو إغالق أو ممارسة )أي من الطرفين( ألية حقوق بموجب، أو تغيير، أو مشتق مشار  .5

 إليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، لألوراق المالية ذات الصلة،

 إبرام، أو إنهاء، أو تغيير شروط أي اتفاقية لشراء أو بيع األوراق المالية ذات الصلة، و .6

ي ي إجراء آخر ناتج، أو قد ينتج عنه، في زيادة أو نقصان في عدد األوراق المالية ذات الصلة التي للشخص فوائد فيها، أو التأ .7

 تعامل عليها الشخص في صفقة بيع،

 ،شر بالرجوع إلى سعر السهم األصليتشمل أي منتج مالي تُحدد قيمته، كلًيا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباالمشتقات 

 )كونها أحدث موعد معمول به(،  2018 نوفمبر 13يعني تاريخ اإلفصاح 

 من بداية فترة العرض( وتنتهي في تاريخ اإلفصاح، اشهرً  12)قبل  2017سبتمبر  24تعني الفترة التي تبدأ في فترة اإلفصاح 

، تتمثل اأو مشروطً  ااقتصادية طويلة، سواء كان ذلك مطلقً في األوراق المالية ذات الصلة تعني أن يكون هناك مخاطر  مصلحةأن تكون لديك 

صاحب مصلحة في تغيرات في أسعار هذه األوراق المالية. لن يتم التعامل مع شخص صاحب صفقة بيع األوراق المالية ذات الصلة على أنه 

 في األوراق المالية ذات الصلة إذا: ةلحصاحب مصهذه األوراق المالية. على وجه الخصوص، سيتم التعامل مع الشخص باعتباره  فى

 امتلك األوراق المالية ذات الصلة، .1

الحق )سواء كان مشروًطا أو مطلقًا( في ممارسة أو توجيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة باألوراق المالية ذات الصلة أو  .2

 تكون لها سيطرة عامة عليها،

الحق أو الخيار في الحصول على األوراق المالية ذات الصلة أو المطالبة ، يكون له مشتقبموجب أي اتفاق للشراء أو الخيار أو  .3

 بتسليمها أو يكون ملزما بتسليمها، سواء كان الحق أو الخيار أو االلتزام مشروًطا أو مطلقًا، سواء كان في المال أو غير ذلك، أو

صفقة شراء  حصوله على مركزينتج عنها، في والنتائج أو قد  ،هو طرف في أي مشتق يتم تحديد قيمته بالرجوع إلى سعرها .4

 ،طويلة

 وتنتهي في تاريخ اإلفصاح. 2018سبتمبر  24تعني الفترة التي تبدأ في فترة العرض 

 تعني:األوراق المالية ذات الصلة 

 يقتضي السياق، أسهم كيان المشتري،أسهم كويت إنرجي، أو، كما  .1

 يقتضي السياق، المشتري، ورأس مال األسهم لشركة كويت إنرجي أو، كما  .2

أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أو استبدالها بحقوق االكتتاب في أسهم كويت إنرجي، أو كما يقتضي السياق، أسهم كيان  .3

، واألوراق المالية القابلة للتحويل إلى، حقوق االكتتاب، أو الخيارات )بما في ذلك فيما سبق( 2( و )1المشتري، المبينة في )

 و ،إليها في أي مما سبقالُمشار خيارات التداول( فيما يتعلق بالمشتقات 
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قة بيع بموجب مشتق تعني أي صفقة بيع )سواء كان شرطيًا أو مطلقًا وما إذا كان نقدًا أو غير ذلك( بما في ذلك أي صف القصيرة صفقة البيع

 أو أي اتفاق لبيع أو أي التزام بالتسليم أو حق في طلب شخص آخر للشراء أو االستالم.

 لفوائد في األوراق المالية لكويت إنرجي ذات الصلةا    5.2

من فائدة، أو حق ما يؤول، في تاريخ اإلفصاح، للمديرين وعائالتهم المباشرة، وصناديق االئتمان ذات الصلة واألشخاص المرتبطين  .أ

 االكتتاب في أو الحصول على صفقة بيع في األوراق المالية ذات الصلة لكويت إنرجي على النحو التالي:

 االسم 

عدد أوراق كويت 
إنرجي المالية ذات 
 الصلة

م رأس النسبة المئوية من أسه
مال كويت إنرجي العادية 

في تاريخ  تصدرتي ال
 اإلفصاح

 14.02 45,308,321 (1)خمسينأبو الدكتور منصور 

 0.06 178,167 عبد ف. بدوي

 13.67 44,199,843 (2)رياحسين كوث

 0.03 96,113 علي منصور ابو خمسين

 0.01 33,750 شذى بن احمد بن محمد بو خمسين

 0.01 33,142 سجى منصور أبو خمسين

 0.00 15,000 مايدا صالح بو خمسين

 0.00 13,747 حمد بوخمسينفاطمة علي أ

 0.00 11,250 أسماء بنت أحمد بن محمد بوخمسين

 0.00 1,350 بوخمسيننورة علي احمد 

 0.00 1,250 بوخمسيناحمد منصور 

 0.00 1,250 خمسين فوده أبو

 0.00 1,125 خمسين بوسوسن منصور أ
   

 مالحظات:

صدر العادي ذي ٪ من أسهم رأس المال ال0.34بشكل مباشر، وتمثل أسهم في كويت إنرجي  1,108,478( 1( يملك الدكتور منصور أبو خمسين )1)
 44,199,843٪ من أسهم الشركة. شركة مجموعة الزهراء القابضة ش.م.ك.م. التي تحمل 36.86( 2لشركة كويت إنرجي في تاريخ اإلفصاح، و )

 كويت إنرجي في تاريخ اإلفصاح.صدر لشركة ذي ٪ من أسهم رأس مال ال13.68تمثل  سهم في شركة كويت إنرجي، والتي

٪ 13.68مثل من أسهم كويت إنرجي، والتي ت 44,199,843٪ في شركة مجموعة زهرة القابضة ش.م.ك. التي تحمل 20.0( حسين كوثري لديه حصة 2)
 صدر العادية لشركة كويت إنرجي في تاريخ اإلفصاح.ذي من أسهم رأس المال ال

 

التاليين وعائالتهم المباشرة، وصناديق االئتمان ذات الصلة واألشخاص المرتبطين بالخيارات  مجلس اإلدارةرؤساء في تاريخ اإلفصاح، ُمنح  .ب

 التالية على أسهم شركة كويت إنرجي بموجب خطط أسهم كويت إنرجي: المكافآتو

 االسم 

عدد أوراق كويت إنرجي المالية 
 ذات الصلة

النسبة المئوية من أسهم رأس مال 
 تصدرتي العادية الكويت إنرجي 

 في تاريخ اإلفصاح

 بو خمسيند. منصور أ

 عبد ف. بدوي

173,553(1) 

,538461(1) 

0.05% 

0.14% 

 
سيتم يعتمد العدد الفعلي ألسهم كويت إنرجي التي  .ملحوظات: وهذا يمثل الحد األقصى لعدد أسهم الطاقة الكويتية التي قد تصدر للدكتور منصور والسيد بدوي على التوالي

 .إصدارها على ما إذا كان كل فرد يحقق أهداف أدائه وقد يكون أقل من العدد المذكور

 
 لتعامالت في الكويت األوراق المالية ذات الصلةا   5.3

إنرجي، ومديرو كيان المشتري وعائالتهم المباشرة، أو صناديق  يونايتدخالل فترة اإلفصاح، لم يتداول المشتري، وأعضاء مجلس إدارة 

االئتمان ذات الصلة، واألشخاص المرتبطين، واألشخاص الذين يتصرفون أو يعتبرون متصرفين بالتوافق مع المشتري أو مع المشتري أو 

 ويت إنرجي.أي شخص يتصرف بتناغم مع المشتري لديه ترتيب، في األوراق المالية ذات الصلة لشركة ك
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 عام   5.4

 ، كما في تاريخ اإلفصاح:5 عنه في هذه الفقرة تم االفصاحباستثناء 

 ال شيء من: .ج

 أو عائالتهم المباشرة، وصناديق االئتمان ذات الصلة وأي أشخاص آخرين متصلين، رؤساء مجلس اإلدارة (1)

 أي شخص يتصرف بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي، (2)

 مع شركة كويت إنرجي، أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي؛أي شخص لديه اتفاق أو ترتيب  (3)

 المشتري؛ (4)

إنرجي، أو أعضاء مجلس إدارة كيان المشتري، أو عائالتهم المباشرة، أو صناديق  يونايتدأعضاء مجلس إدارة  (5)

 ذات الصلة أو أي أشخاص آخرين متصلين، االئتمان

 أي شخص يتصرف بالتنسيق مع المشتري، و (6)

 شخص أبرم ترتيًبا مع كيان المشتري، أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع المشتري،أي  (7)

أي فائدة، أو حق في االكتتاب، أو أي صفقة بيع مفتوح في أي أوراق مالية ذات صلة لشركة كويت إنرجي، ولم تتعامل كان لهم 

في أي أوراق مالية ذات صلة بشركة  (3)إلى  (1))أ(5.4 إليهم في الفقرات منالُمشار شركة كويت إنرجي أو أي من األشخاص 

( إلى 4))أ(5.4 إليهم في الفقرات منالُمشار كويت إنرجي بين بداية فترة العرض وتاريخ اإلفصاح، ولم يتناول أي من األشخاص 

 كة كويت إنرجي خالل فترة اإلفصاح،فيما سبق في أية أوراق مالية ذات صلة بشر (7)

 أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي وأي شخص آخر. إنرجيال توجد ترتيبات بين شركة كويت  .د

 ال توجد ترتيبات بين المشتري أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع المشتري وأي شخص آخر، .ه

لم تقترض أو تقرض شركة كويت إنرجي أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي أي أوراق مالية ذات صلة من  .و

 4.6على القاعدة  4إليه في المالحظة الُمشار شركة كويت إنرجي )بما في ذلك لهذه األغراض أي ترتيبات ضمان مالي من النوع 

 ة بيعت أو أُقرضت،ء أي أسهم مقترضمن قانون المدينة( باستثنا

لم يقترض أو يعير المشتري أو أي شخص يعمل بالتوافق مع المشتري أي أوراق مالية ذات صلة لشركة كويت إنرجي )بما في  .ز

ء من قانون المدينة( باستثنا 4.6على القاعدة  4إليه في المالحظة الُمشار ذلك لهذه األغراض أي ترتيبات ضمان مالي من النوع 

 ة أُقرضت أو بيعت،أي أسهم مقترض

لم تستبدل شركة كويت إنرجي أو تشتري أو تمارس أي خيار على أي أسهم في كويت إنرجي أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل  .ح

إليها بأسهم كويت إنرجي بين بداية فترة العرض وتاريخ الُمشار إلى حقوق االكتتاب أو الخيارات محل األسهم، أو المشتقات 

 اإلفصاح، و

سترد المشتري أو يشتري أو يمارس أي خيار على أي من أسهم المشتري أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى حقوق لم ي .ط

 إليها بأسهم المشتري خالل فترة اإلفصاح.الُمشار االكتتاب أو الخيارات محل األسهم، أو المشتقات 

 وخطابات التعيين رؤساء مجلس اإلدارةعقود خدمة  6

 التنفيذيونالمديرون     6.1

ح بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي. بدأ تعيين السيد بدوي في اإن المدير التنفيذي الوحيد لشركة كويت إنرجي هو عبد الفت 

، بصيغته 2018يناير  28وهو يعمل حاليًا بموجب عقد خدمة مع شركة كويت إنرجي بتاريخ  2017ديسمبر  11منصب الرئيس التنفيذي في 

 . 2018سبتمبر  20و  2018أبريل  25لة في المعد
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يُسدد في نهاية كل شهر تقويمي(  دوالًرا أمريكيًا )أو بالنسبة والتناسب مع أجزاء الشهر، 46,400يتقاضى السيد بدوي راتبًا شهريًا قدره 

مكافآت في الصفقات إلنجاز بعض  باإلضافة إلى ذلك، سيحصل السيد بدوي على .ويحق له الحصول على بعض المزايا باإلضافة إلى راتبه

 األحداث االستراتيجية بنجاح خالل فترة عقد خدمته. كما يشارك السيد بدوي في خطط أسهم كويت إنرجي.

)ما لم يتم إنهاؤه في وقت سابق( ويتم تجديده باالتفاق المتبادل بين شركة كويت إنرجي،  2019يونيو  30ينتهي عقد خدمة السيد بدوي في 

خطي قبل شهر واحد من تاريخ اإلنهاء المرغوب.  إخطاردوي. يجوز ألي من الطرفين إنهاء عقد خدمة السيد بدوي بموجب إرسال والسيد ب

أي  يكونوفي حالة إنهاء عقد خدمة السيد بدوي، ستظل أحكام الملكية الفكرية في عقده لصالح شركة كويت إنرجي سارية المفعول بالكامل، 

 فآت السيد بدوي الشهرية فيما يتعلق ببقية الفترة مستحقًا وواجب الدفع على الفور.جزء غير مدفوع من مكا

 ن غير التنفيذيينولمديرا    6.2

وقد قام المديرون غير التنفيذيين )بخالف إجناسيو دي كلونجي وشون رينولدز( بإدخال خطابات التعيين في شركة كويت إنرجي على النحو  

 الموجز كما يلي:

لكتاب التعيين  وفقًا 2018أغسطس  1بدأ تعيين الدكتور منصور أبو خمسين بوصفه رئيًسا غير تنفيذي لشركة كويت إنرجي في  )أ(

لم يُقال أو يستقيل،  دوالر أمريكي. تعيينه مستمر ما 175,000، والتي بموجبها يتسلم راتبًا سنويًا قدره 2018سبتمبر  19بتاريخ 

لمذكرة التأسيس، والنظام األساسي لشركة كويت إنرجي اللذان قد يخضعا للتغيير  وفقًاأو يتوقف عن العمل بأي طريقة أخرى، 

 من وقت آلخر.

نويًا قدره الخمسة غير التنفيذيين اآلخرين بموجب خطاب التعيين الذي يتقاضون بموجبه أجًرا س رؤساء مجلس اإلدارة)ب( يعمل كل من 

 1,000دوالر أمريكي. هذا األجر لقاء جميع الواجبات والمهام في سياق تعيين كل مدير غير تنفيذي، ويُضاف إليه  60,000

دوالر أمريكي عن كل اجتماع لمجلس اإلدارة بعد االجتماع السادس في نفس العام. ال يستحق إجناسيو دي كالونجي، وشون 

 غير تنفيذيين. يرينكمدرينولدز أي أجر مقابل عملهم 

ولجنة  (،ARC)ج( باإلضافة إلى ذلك، في حال ُكلف المدير غير التنفيذي بالعمل في واحدة أو أكثر من لجان: التدقيق والمخاطر )

دوالر  15,000(، فإنه يستحق أجًرا إضافيًا، على النحو التالي: RemComالمكافآت ) لجنةو (NomComالترشيحات )

دوالر أمريكي سنويًا  10,000المكافآت، و  كأجر لرئاسة لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات، ولجنةأمريكي سنويًا 

دوالر أمريكي كأجر  1,000المكافآت، و  لعضوية )بخالف رئاسة اللجنة( لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات، ولجنة

المكافآت، بعد االجتماع الخامس في نفس السنة )حسب  شيحات، ولجنةحضور أي اجتماع للجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة التر

 االقتضاء(.

)د( يستحق كل مدير غير تنفيذي تلقي تعويض عما تكبده من نفقات في أثناء أداء واجباته، شريطة أن يكون سداد هذه النفقات تم بشكل  

 معقول، وموثق.

لمذكرة  وفقًايستقيل، المدير غير التنفيذي، يتوقف عن العمل بأي طريقة أخرى،  )هـ( يستمر تعيين كل مدير غير تنفيذي حتى يُقال أو

سنوي  تصويتالتأسيس، والنظام األساسي لشركة كويت إنرجي اللذان قد يخضعا للتغيير من وقت آلخر. يخضع كل تعيين إلعادة 

 من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لشركة كويت إنرجي.

)و( ينظم النظام األساسي لشركة كويت إنرجي عملية عزل المدير غير التنفيذي، ويجوز عزل أي مدير بموجب قرار عادي من شركة كويت 

، سواء رؤساء مجلس اإلدارةه بهذا، على أن يوقع على هذا القرار أغلبية سائر إخطارإنرجي قبل انتهاء فترة خدمته، أو بموجب 

 نيابة.بالحضور المباشر أو بال

 )ز( يخضع كل مدير غير تنفيذي لقيود السرية أثناء خدمته وبعد انتهاء خدمته.

 والمسئولين لصالح كل مدير غير تنفيذي في شركة كويت إنرجي رؤساء مجلس اإلدارة)ح( تلتزم شركة كويت إنرجي بتدبير تأمين مسئولية 

  وكذلك المدير تنفيذي.

 

( أي تضارب مصالح هذه الوثيقةفي تاريخ  وفقًا) رؤساء مجلس اإلدارة، ليس لدى أي من الوثيقةهذه باستثناء ما هو منصوص عليه في 

 محتمل بين واجباتهم لشركة كويت إنرجي ومصالحهم الخاصة أو واجباتهم األخرى.
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 التعاقدات األساسية 7

قد تكون أساسية )بخالف العقود المبرمة في سياق باستثناء ما هو موضح فيما يلي، لم تبرم مجموعة كويت إنرجي أية تعاقدات أساسية، أو 

 األعمال االعتيادية(، وذلك خالل الفترة من السنتين السابقتين على آخر تاريخ معمول به.

 العقود المادية المتعلقة باالستحواذ 7.1

 اتفاقية الصفقة  (أ)

إنرجي، اتفاقية بيع وشراء فيما يتعلق باالستحواذ. اتفق  يونايتد، المشترية، مع مجموعة 2018سبتمبر  23أبرمت شركة كويت إنرجي في 

( إلى حساب ضمان محدد، وذلك في موعد ال مبلغ الضماندوالر أمريكي ) 15,000,000الطرفان على أن يدفع المشتري مبلغ إيداع قدره 

إلى وكيل التسوية، ويُخصم من المقابل المادي  . يُسدد مبلغ الضمان2018أكتوبر  15يتجاوز الساعة الخامسة مساًء )بتوقيت الكويت( من يوم 

إذا أصبح لزاًما على المشتري سداد رسم ضمان تسوية إصدار،  في حالة اكتمال عملية االستحواذ.مستحق الدفع من حساب المشتري 

يع الظروف األخرى، ، أو في جماتفاقية الصفقةيُصرف مبلغ الضمان إلى شركة كويت إنرجي في أقرب وقت ممكن عمليًا. إذا انتهت 

 ُسيصرف مبلغ الضمان إلى المشتري في أقرب وقت ممكن عمليًا.

كمقابل الستحواذ المشتري على العدد اإلجمالي ألسهم كويت إنرجي، التي تشمل رأس المال المخفف بالكامل مباشرة قبل وقت السريان، يسدد 

)ولكن  اتفاقية الصفقة. يُسدد المشتري مقابل إضافي كثمن الستحواذه على أية أسهم قابلة للتحويل صادرة بعد تاريخ المبلغ األساسيالمشتري 

الخطاب ) (0من  4، قرض أبراج القابل للتحويل. تشتمل الفقرة قرض بنك قطر األول القابل للتحويللشروط  وفقًاقبل موعد سجل المخطط( 
 !Errorمن  3و  .Error! Unknown switch argument(، والفقرات ، ش.م.عمن رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي

Reference source not found.( (في ترتيبات المخطط )هذه الوثيقة. 

اتفقت شركة كويت إنرجي والمشتري على تنفيذ مختلف االلتزامات المتعلقة بتنفيذ عملية االستحواذ. تشمل التزامات كويت إنرجي ما يلي: 

( إطالع المشتري 2و ) ،هذه الوثيقةللجدول الزمني المبين في  وفقًا( التعاون مع المشتري، وبذل كافة المساعي المعقولة لتنفيذ المخطط 1)

 مستديمة، والتشاور معه على الدوام، فيما يتعلق بتقدم االستحواذ، وتلبية الشروط. بصفة

فيما يتعلق بإدارة أعمالها، بما في ذلك  اتفاقية الصفقةباإلضافة إلى ذلك، قدمت شركة كويت إنرجي عددًا من تعهدات ما قبل اإلنجاز بموجب 

على ذلك، ُمنحت شركة كويت  ب القيمة من مجموعة كويت إنرجي قبل اإلكمال. عالوةً يتعهدات للقيام بأعمالها في السياق العادي ومنع تسر

كة إنرجي العديد من التعهدات التي، بدون موافقة مسبقة من المشتري )هذه الموافقة لن يتم حجبها أو تأخيرها بشكل غير معقول(، لن تتخذ شر

( إجراء أي 2تياطي رأسمالي أو حصة قسط التأمين أو احتياطيات أخرى، )( تخفيض أي اح1كويت إنرجي إجراءات معينة، بما في ذلك: )

( الدخول في 3تغيير مادي في طبيعة أو تنظيم عمل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي بخالف ما هو منصوص عليه في اتفاقية المعاملة، )

وع مشترك أو شراكة أو أي ترتيبات أخرى مماثلة لتقاسم أو تعديل أو إنهاء ألي عضو أو بالنيابة عنه في مجموعة كويت إنرجي أو أي مشر

 األرباح.

دوالر أمريكي  25,000,000، والحصول على رسم ضمان تسوية إصدار من شركة كويت إنرجي بمبلغ اتفاقية الصفقةيجوز للمشتري إنهاء 

( تغيير توصية سلبي من 2، )تفاقية الصفقة( الخرق الجوهري من جهة شركة كويت إنرجي ال1عند وقوع أحداث معينة، بما في ذلك: )

اتفاقية أو عقد اجتماع المحكمة حسب التوقيت المطلوب بموجب  هذه الوثيقة( إخفاق شركة كويت إنرجي في نشر 3مجلس اإلدارة و )

قرار في اجتماع الجمعية  . باإلضافة إلى ذلك، إذا لم يعتمد المساهمون المخطط اجتماع المحكمة، أو لم يصدر مساهمو كويت إنرجيالصفقة

، وسيكون له الحق في الحصول على رسوم التكاليف من شركة كويت إنرجي اتفاقية الصفقةالعامة غير العادية، والذي يجيز للمشتري إنهاء 

 دوالر أمريكي. 4,000,000بمبلغ 

ن تسوية إصدار( في ظروف معينة، بما في ذلك: )دون أن يكون مستحقًا للحصول على رسم ضما اتفاقية الصفقةيجوز للمشتري أيًضا إنهاء 

( هناك خرق لبعض 2يوم عمل من تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كويت إنرجي، ) 20( حدث تأثير معاكس مادى لم يُصلح خالل 1)

( 3ت إنرجي، أو )يوم عمل من تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كوي 20الضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي، والتي لم تُصلح خالل 

يوم عمل من تاريخ إخطار  20، التي لم تُصلح خالل اتفاقية الصفقةهناك خرق أو خروقات لضمانات شركة كويت إنرجي في تاريخ 

أو تخفيض في أصول شركة كويت إنرجي قدره  100,000,000المشتري إلى شركة كويت إنرجي، والتي يبلغ مجموعها كخسائر 

 دوالر أمريكي في خصوم مجموعة كويت إنرجي. 100,000,000كي، أو زيادة قدرها دوالر أمري 100,000,000

، ويكون لها الحق في الحصول على رسم ضمان تسوية إصدار من المشتري بقيمة اتفاقية الصفقةيجوز لشركة كويت إنرجي إنهاء 

( وجود تخفيض 2فاقية الصفقة من جهة المشتري؛ )( خرق مادي الت1دوالر أمريكي عند وقوع أحداث معينة، بما في ذلك: ) 25,000,000

( تاريخ الوفاء بالتمويل الذي لم يحدث في 3تصنيفي لألسهم المميزة نتيجة ألي كشف عام )بخالف اإلعالن( من جانب مجموعة المشتري؛ )

)اتفاقيات تمويل( إلى المشتري غير مؤكد  أو قبله، أو أن توافر التمويل )سواء في شكل نقد أو ما يعادله أو اتفاقية تمويل 2018ديسمبر  31

 ( موافقة مساهمي المشتري على عملية االستحواذ التي لم تتم قبل يومي عمل قبل جلسة االستماع بالمحكمة.4بشكل معقول؛ أو )
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 العقود األساسية األخرى لمجموعة كويت إنرجي  7.2

 القروض القابلة للتحويل .أ

 قرض أبراج القابل للتحويل 

كي اي دوالر أمريكي مع شركة  150,000,000بقيمة  ، أبرمت شركة كويت إنرجي اتفاق تسهيالت قرض قابل للتحويل2012أبريل  4في 

قرض ( )(أبراجإلدارة االستثمارات المحدودة ) مجموعة أبراج)وهي شركة تسيطر عليها وتديرها  المحدودة )شركة ذات غرض خاص( سي

 (.أبراج القابل للتحويل

 هو: سعر الفائدة على قرض أبراج القابل للتحويل 

شهًرا من  36(، وهو التاريخ الذي يحل بعد التاريخ المستهدف لعرض االكتتاب العام)بما في ذلك هذا التاريخ( ) 2015مايو  30قبل  •

( التكلفة اإلجمالية للتمويل )بما في ذلك 2في السنة، و ) مئةبال 8( 1، أعلى من )2012مايو  31تاريخ االنتفاع األول، والذي كان 

الهامش وأي معدل تمويل معمول به فيما بين البنوك( تحت أي تسهيالت ائتمانية لمجموعة كويت إنرجي بعد األخذ في االعتبار أي 

في السنة. كنتيجة  مئةبال 1إلى ترتيبات تحوط يبرمها أي عضو في مجموعة كويت إنرجي، فيما يتعلق بهذه التسهيالت، باإلضافة 

إلى  إلى أسهم ، ارتفع سعر الفائدة على قرض أبراج القابل للتحويلفي المئة 9.5، بمعدل 2014إلصدار األسهم المميزة في أغسطس 

 و ،في المئة 10.5

لية للتمويل )بما في ذلك الهامش ( التكلفة اإلجما2في السنة، ) مئةبال 10( 1بعد التاريخ المستهدف لعرض االكتتاب العام، أعلى من ) •

وأي معدل تمويل معمول به بين البنوك( تحت أي تسهيالت ائتمانية لمجموعة كويت إنرجي بعد األخذ في االعتبار أي ترتيبات تحوط 

يل فيتول بالسنة. نتيجة لتسه في المئة 1يبرمها أي عضو في مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق بمثل هذه التسهيالت، باإلضافة إلى 

في  11.0، ارتفع سعر الفائدة على قرض أبراج القابل للتحويل، إلى في المئة 10.0، بسعر فائدة قدره 2016ديسمبر  13الذي ُوقع في 

 عن الفترة التي كانت معلقة فيها هذه األرصدة. المئة

بر. وبما أن الشروط التجارية لقرض "أبراج" تستحق الفوائد المستحقة على أساس نصف سنوي على دفعات متساوية في شهري مايو ونوفم

أبراج القابل ـ "قرض مشابهة إلى حد كبير لقرض بنك قطر األول القابل للتحويل، فإن تفاصيل البنود الرئيسية األخرى ل القابل للتحويل

 "قرض بنك قطر األول القابل للتحويل". " ُمبينة فيما يلي تحت بند للتحويل

على ثالث دفعات  ا خطيًا إلى شركة كويت إنرجي بأنها ستطلب سداد قرض أبراج القابل للتحويلإخطار، أرسلت أبراج 2018يونيو  25في 

دوالر  33,500,000، سددت شركة كويت إنرجي قسطين بما مجموعه هذه الوثيقةلشروط قرض أبراج القابل للتحويل. في تاريخ  وفقًا

 30دوالر أمريكي باإلضافة إلى جميع الفوائد المستحقة السداد في  16,500,000المستحقة( مع قسط نهائي قدره أمريكي )شامل الفوائد 

 .بموجب قرض أبراج القابل للتحويل 2018نوفمبر 

شركة  عارضتوقد . ا كتابيًا لشركة كويت إنرجي وادعت مجيء وقت تسديد القسط الثاني والثالثإخطارقدمت أبراج ، 2018أكتوبر  28في 

أو تم االتفاق على دفعه ألبراج وتجاوزت قيمة تسوية  ، ولكن إذا تم دفع قسط التأمينقسط التأمين أو مبلغ قسط التأمينكويت إنرجي المطالبة ب

بمقدار دوالر  أساس تناسبي على )إن وجد( المبالغ اإلضافيةمجموع المبلغ األساسي و سيتم تخفيض لغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج،اأبراج 

 . وتجريالسهم وفقًا لذلك وسيتم إعادة حساب سعر لغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج،اأمريكي مساٍو للمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج 

 .من قبل أبراج والشركة قسطمناقشة المطالبة بال

  قرض بنك قطر األول القابل للتحويل

دوالر أمريكي  150,000,000ة مطابقة للشريعة بقيم ، دخلت شركة كويت إنرجي في تسهيالت مرابحة قابلة للتحويل2012أغسطس  6في 

، باإلضافة إلى قرض أبراج قرض بنك قطر األول القابل للتحويل( )QFBأو اختصاًرا  ابنك قطر األول لالستثمار سابقً من بنك قطر األول )

من بنك  دوالر أمريكي بموجب القرض القابل للتحويل 50,000,000(. سحبت كويت إنرجي مبلغ القروض القابلة للتحويلوقابل للتحويل، ال

 .قرض بنك قطر األول القابل للتحويلقطر األول، وال يوجد إتاحة أخرى لسحب مبالغ إضافية بموجب 

بالسنة.  في المئة 10معدل الربح الفعلي للقرض القابل للتحويل من بنك قطر األول )ما يعادل سعر الفائدة في إطار تسهيل تقليدي( هو  يبلغ

 تستحق األرباح المتراكمة بصفة نصف سنوية على أقساط متساوية في شهري مايو ونوفمبر.

 والتعويض اإلضافي السداد

بعد مرور ثالثة سنوات من تاريخ االنتفاع األول. وفي حالة قيامها بذلك،  القابلة للتحويل أبراج قروضمكن لشركة كويت إنرجي فقط سداد ي
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 وكذلك دفع أي فائدة مستحقة ولكن غير مدفوعة، يجب عليها أيًضا سداد قسط يُحسب كمبلغ يساوي الفرق بين إجمالي المبلغ األساسي المدفوع

وسددتها شركة  ( في تاريخ هذا السداد، مخصوًما منه أي فائدة سبقالقابلة للتحويل أبراج قروضفي د ا وقيمة التحويل )كما هو محدمسبقً 

. يتم احتساب قيمة التحويل لهذا الغرض قابل للتحويلأبراج القرض موجب مقرض، كونها بنك قطر األول أو أبراج، بالكويت إنرجي إلى 

 في المئة.". 20" تعتبر "في المئة 16اإلشارات في تعريف قيمة التحويل إلى "و التاريخ، بهذاكما لو كان تاريخ التحويل 

فقة األول )كما هو الذكرى الثالثة لتاريخ إجراء الص لشركة كويت إنرجي الدفع المسبق فقط لقرض بنك قطر األول القابل للتحويل بعد يمكن

قسط من الدفعة المسبقة محسوبًا كقيمة مساوية  للتحويل. وفي حال قيامه بذلك، يجب عليه أيًضا دفع محدد في قرض بنك قطر األول القابل

في تاريخ هذه للتحويل(  اإلجمالي المدفوع مسبقًا وقيمة التحويل )كما هو ُمحدد في قرض بنك قطر األول القابل للفرق بين المبلغ األساسي

قسط من أسعار البيع المؤجل )كما هو محدد في قرض بنك قطر األول القابل للتحويل(  الدفعة المسبقة أقل من أي عنصر ربح للمرابحة ألي

الذي سبق لشركة كويت إنرجي دفعه إلى بنك قطر األول، بموجب قرض بنك قطر األول القابل للتحويل. يتم احتساب قيمة التحويل لهذا 

 في المئة.". 20في المئة" تعتبر " 16واإلشارات في تعريف قيمة التحويل إلى "التحويل بهذا التاريخ،  لغرض كما لو كان تاريخا

قرض أن يطلب من األخيرة )أ( سداد  ،خيار البيع النقدي الخاص لشركة كويت إنرجيفي  ،قرض أبراج القابل للتحويل، بموجب مقرضلل

المبلغ اإلجمالي ا للفرق بين يً )ب( دفع تعويض للمقرض مساو ،لمستحق، مع جميع الفوائد المستحقةبمبلغ مساٍو للمبلغ ا أبراج القابل للتحويل

)على افتراض أن تاريخ التحويل هو تاريخ السداد(، ولكن  بموجب قرض أبراج القابل للتحويل وقيمة التحويل كل مرفقر المسدد لغي

 في المئة.". 20" تعتبر "في المئة 16التحويل إلى "اإلشارات في تعريف قيمة 

إنرجي الدفع المسبق لكل سعر بيع  ليطلب من شركة كويتكويت إنرجي  خيار البيع النقدي الخاص لشركة بنك قطر األول لدى سيكون

 عقد المرابحة، مطروًحا منهالخاصة ب وأرباح المرابحة قرض بنك قطر األول القابل للتحويل(كما هو محدد في )مؤجل، كونه سعر التكلفة 

 .القابل للتحويل بنك قطر األول مسبقًا وفقًا ألحكام قرض هاأي مبالغ قد تكون كويت إنرجي قد دفعت إجمالي

، باإلضافة إلى المبالغ المحددة ، في أعقاب اتخاذ أي إجراءات إنفاذ كنتيجة لحدوث بعض أحداث التقصيربموجب قرض أبراج القابل للتحويل

ن شركة يُطلب مس، وواجبة السداد بموجب قرار التسريع في قرض أبراج القابل للتحويل ولكن دون العد المضاعف ألي مبالغالمستحقة 

يل بموجب قرض أبراج القابل للتحو قيمة التحويلومجموع المبلغ األساسي المستحق  مقرض يساوي الفرق بينلكويت إنرجي دفع تعويض ل

يتم احتساب قيمة التحويل لهذا الغرض كما التسريع،  قرارأي مبالغ تسديد مطلوبة وفقًا ل الذي سيكون مستحقًا وواجب السداد في التاريخ نفسه

 في المئة.". 20" تعتبر "في المئة 16في تعريف قيمة التحويل إلى " واإلشاراتالتحويل بهذا التاريخ،  لو كان تاريخ

 التعهد المالي

 50ال تتجاوز أكثر من القروض القابلة للتحويل شركة كويت إنرجي ُمطالبة بالتأكد من أن إجمالي قروض مجموعة كويت إنرجي باستثناء 

 المثبتة.و ةمن القيمة الحالية الصافية لالحتياطيات المرجح في المئة

 شروط رئيسية أخرى

ياسية ومهام وأحداث تقصير. تتشابه الشروط التجارية للقرض القابل للتحويل على تعهدات وضمانات قالقروض القابلة للتحويل كما تحتوي 

من بنك قطر األول إلى حد كبير مع شروط قرض أبراج القابل للتحويل، مع مراعاة التغييرات المطلوبة للسماح للقرض القابل للتحويل من 

 بنك قطر األول أن يكون متوافقًا مع الشريعة اإلسالمية.

 عند التحويل بشركة كويت إنرجي. القرضان القابالن للتحويليُلغى 

، فسيتم سداد كامل رصيد الحساب األساسي والفائدة المستحقة نقدًا على ثالثة أقساط على النحو القروض القابلة للتحويلإذا لم ينجح تحويل 

 التالي:

 ،من تاريخ االنتفاع األول شهًرا 66من المبالغ المستحقة في التاريخ الذي يقع بعد  في المئة 34 •

 و ،من تاريخ االنتفاع أو شهًرا 72من المبالغ المستحقة في التاريخ الذي يقع بعد  في المئة 33 •

 من تاريخ االنتفاع األول. شهًرا 78من المبالغ المستحقة في التاريخ الذي يقع بعد  في المئة 33 •

 11هو  القابل للتحويلبنك قطر األول لقرض أول تاريخ استخدام و، 2012يو ما 31هو  كان أول تاريخ استخدام لقرض أبراج القابل للتحويل

 بنك قطر األولالقابل للتحويل ولكن بالنسبة ل بنك قطر األول قرضفيما يتعلق ب من الممكن تطبيق جدول السداد فيما سبق كان .2012سبتمبر 

شركة كي اي بقرض أبراج القابل للتحويل، بموجب خطاب تعديل بين الشركة ويتعلق  فيما التحويل كما هو مذكور فيما سبق، إخطارتقديم 

والثاني بحيث يكون تاريخ السداد األول  ، تم تغيير موعد السداد األول2017نوفمبر  28المحدودة بتاريخ سي )شركة ذات غرض خاص( 
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تواريخ السداد  لسداد فيالسداد الثالث والنسبة المئوية ل . يبقى تاريخ2018سبتمبر  27في  الثاني وتاريخ السداد 2018يونيو  28بتاريخ 

 .الخاصة كما هو مذكور فيما سبق

إلى شركة كويت إنرجي، حيث يعتبر هذا اإلخطار غير قابل لإللغاء ما لم توافق  2018مارس  8قدم بنك قطر األول إخطار تحويل بتاريخ 

الطرفان  يتفق عليهبموجب ما يمكن أن  محتمل تعديل نك قطر األول فيما يخصتجري المناقشات بين بشركة كويت إنرجي على خالف ذلك. 

 6وشروط تعهد نقل األسهم الذي ُوقع في  2018مارس  8على أنه بغض النظر عن إخطار التحويل الصادر عن بنك قطر األول في 

( من قبل شركة كويت إنرجي لصالح بنك 2017يوليو  18و  2017مايو  10)والمعدل بموجب خطابات تعديل مؤرخة في  2012أغسطس 

ركة كويت إنرجي مبالغ التحويل المتبقية )كما هو مبين في تعهد نقل األسهم المذكور( بالكامل نقدًا عند اكتمال تسدد ش يمكن أنقطر األول، 

 .عملية االستحواذ

 األسهم المميزة .ب

 نظرة عامة

ة ، وتعديالته، بين شرك2014أغسطس  4أسهمها المميزة بموجب عقد ُمْعلٌم بتاريخ  2014أغسطس  4أصدرت شركة كويت إنرجي في 

رع لندن، كوصي، ووكيل دفع ووكيل تحويل وسيتي جروب ف N.Aكويت إنرجي، وكل من الضامنين المبينة أسماؤهم فيه، وسيتي بنك 

 (.عقد معلم األسهمجلوبل ماركتس دويتشالند إيه جي كمسجل )

 التصنيف

تخص كويت إنرجي، مستقبلية ن حالية ويوأي د األسهم المميزة هي التزامات عامة لشركة كويت إنرجي تُصنف بالتساوي في حق السداد مع

ن حالية يوأي دفع دفي حق مرتبة ذات أولوية تحتل األسهم المميزة، ولى إلمبالغ افع دفي حق تابعة تعاقديًا بشكل صريح لتي ليست ا

ألي دين مستقبلي لشركة تخص شركة كويت إنرجي، والتي تخضع تعاقديًا صراحة لحق سداد األسهم المميزة، وتخضع فعليًا مستقبلية و

 كويت إنرجي مضمون بالممتلكات أو األصول، إلى حد قيمة العقار والموجودات التي تضمن هذا الدين.

 أسعار الفائدة وتواريخ الدفع واالستحقاق

 4فبراير و  4في السنة. تستحق الفوائد على األسهم المميزة بصفة نصف سنوية متأخرة في  في المئة 9.5تحمل األسهم المميزة فائدة بنسبة 

 .2019أغسطس  4أغسطس من كل عام. تُستحق األسهم المميزة في 

 الضمانات

 Kuwait Energy) يتم ضمان األوراق المالية المشتركة بشكل مشترك ومتكامل من قبل شركة كويت إنرجي الدولية المحدودة

International Limited) ،((الشرق األوسط وشمال أفريقيا) كي اي سيالمحدودة ) (الشرق األوسط وشمال أفريقيا) كي اي سي (KEC 

(MENA) Limited)، وشركة كويت إنرجي مصر المحدودة (Kuwait Energy Egypt Limited) مصر(  كي اي سي، وشركة(

 Jannah Hunt Oil) ، وشركة جنه هانت أويل ليمتد(Kuwait Energy Yemen Ltd) يمن المحدودةالالمحدودة، وشركة كويت إنرجي 

Company Limited) اليمن( كي اي سي) كي اي سي، وشركة() (KEC (Yemen) Limited) ،اليمن  ايه ام أي ديكويت إنرجي و

وشركة كويت إنرجي ، (.KEC K.S.C.C) .ش.م.ك.م كي اي سي وشركة ،(Kuwait Energy AMED Yemen Ltd) المحدودة

 Kuwait Energy (Eastern Desert) Petroleum) (كويت إنرجي )الصحراء الشرقية(لخدمات النفطية ))الصحراء الشرقية( ل

Services SAE (Kuwait Energy (Eastern Desert)))، كويت إنرجي البصرة المحدودة وشركة (Kuwait Energy Basra 

Limited) عراق المحدودةوشركة كويت إنرجي ال (Kuwait Energy Iraq Ltd) (.ضامنو األسهم المميزةـ ب )يُشار إليهم مجتمعين 

ن حالية يوضمانات التي يقدمها ضامنو األسهم المميزة هي التزامات عامة للضامنين ذوي الصلة، تُصنف بالتساوي في حق السداد مع أي دال

مرتبة ذات تحتل هذا الضمان، ولى إلمبالغ افع دفي حق بعة تعاقديًا بشكل صريح تالتي ليست تخص الضامنين ذوي الصلة، امستقبلية و

تخص الضامنين ذوي الصلة، والتي تخضع تعاقديًا صراحة لحق سداد هذا الضمان، وتخضع مستقبلية ن حالية ويوأي دفع دفي حق أولوية 

ضمون بالممتلكات أو األصول التي ليست ضمانًا لألسهم المميزة، فعليًا لحق سداد أي ضمان حالي ومستقبلي لشركة للضامنين ذوي الصلة، م

إلى حد قيمة العقار والموجودات التي تضمن الديون األخرى، وتخضع بنائيًا لكافة التزامات الشركات التابعة لكويت إنرجي التي ال تضمن 

 األسهم المميزة.

 2017أغسطس  4االسترداد االختياري في أو بعد 

أو بعد ذلك، يجوز لشركة كويت إنرجي في أي مناسبة أو أكثر استرداد جميع أو جزء من األسهم المميزة بأسعار  2017أغسطس  4في 

وجدت، االسترداد )كنسبة مئوية من المبلغ األصلي( المبينة فيما يلي، باإلضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة والمبالغ اإلضافية، إن 
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 4م المميزة" التي تم استردادها، إلى تاريخ االسترداد المعمول به، إذا تم استردادها خالل فترة االثني عشر شهًرا التي تبدأ في في "األسه

 أغسطس من السنوات المبينة فيما يلي:

 النسبة المئوية العام

2017 104.750% 

 %103.375 وما بعدها 2018

 

 التعهدات

وقدرة الشركات التابعة لشركة كويت إنرجي )على أن  إنرجيتحتوي األسهم المميزة على تعهدات تحد عدة أمور من بينها قدرة شركة كويت 

 تخضع، في كل حالة، إلى االستثناءات واالستبعادات(:

 ،تكبد أو ضمان مديونية إضافية وإصدار أسهم مفضلة معينة •

 ،توزيعات األرباح أو التوزيعات األخرى، فيما يتعلق بأسهم هذا الكيانتسديد مدفوعات معينة، بما في ذلك  •

 ،خلق أو تكبد بعض االمتيازات •

 ،السداد أو استرداد الديون الخاضعة أو أسهم رأس المال •

 ،إجراء بعض االستثمارات •

 ،بيع أو تأجير أو نقل أصول معينة، بما في ذلك أسهم الشركات التابعة المقيدة •

 ،قيود على دفع توزيعات األرباح أو التوزيعات األخرى أو القروض أو السلف إلى، ونقل األصول إلى هذا الكيانخلق أعباء أو  •

 ،االنخراط في معامالت معينة مع الشركات التابعة •

 ،الدخول في ترتيبات تحد من األرباح أو المدفوعات األخرى لشركة كويت إنرجي •

 و ،إنشاء شركات تابعة غير مقيد •

 دمج أو تحويل جميع أصول مجموعة كويت إنرجي وموجودات شركاتها التابعة بشكل أساسي على أساس مجمع. توحيد أو •

 عن السداد حاالت التخلف

على األقل من إجمالي المبلغ  مئةبال 25عند وقوع أي حدث من حاالت التخلف عن السداد في إطار األسهم الرئيسية، يجوز لمن يحملون 

تحقة. األصلي لألسهم المميزة المتبقية أن يعلنوا االستحقاق، ووجوب الدفع الفوري لجميع المبالغ المستحقة المتبقية، إلى جانب الفوائد المس

اد على الفور وبدون أي إجراء أو عند وقوع أحداث التخلف عن السداد تتعلق باإلعسار، تصبح جميع األسهم المميزة المعلقة آنذاك واجبة السد

 آخر. إخطار

 اتفاقية سداد فيتول .ج

 نظرة عامة 

 (:Vitol، وفيتول )2016ديسمبر  13أبرمت شركة كويت إنرجي في 

(، والتي بموجبها وافقت كويت إنرجي على بيع ووافقت اتفاقية شراء النفط الخام( اتفاقية شراء النفط الخام يحكمها القانون اإلنجليزي )1)
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لتكاليف البترولية ورسوم األجور الواجب دفعها في النفط العراقي الخام. وعة كويت إنرجي لفيتول على شراء استحقاق مجم

والتطوير عقد خدمات االستكشاف ) 2013يناير  27بتاريخ  9 قطعة رقم بموجب عقد خدمات االستكشاف والتطوير واإلنتاج

 و ،(9 قطعة رقمنتاج واإل

الشرق األوسط ) كي اي سي(، مع اتفاقية سداد فيتولمليون دوالر أمريكي يحكمها القانون اإلنجليزي ) 100( اتفاقية سداد متجددة بقيمة 2)

لما تتيحه فيتول من مدفوعات مقدمة لشركة  وفقًا( كضامنين، الضامنون) يمكن أن يقدم .، ش.م.ك.مكي اي سي( ووشمال أفريقيا

 (.تسهيل فيتولكويت إنرجي فيما يتعلق باتفاقية شراء النفط الخام )

، أصبح من الواضح أن بعض الضمانات المزعوم أنها منحت بموجب اتفاقية سداد فيتول، قد تكون غير صالحة أو 2016ديسمبر  31بعد 

ة. غير قابلة للتنفيذ. ولذلك كان من المحتمل أن مجموعة كويت إنرجي لم تكن ممتثلة لشروط معينة من اتفاقية سداد فيتول والوثائق المساعد

أنه تم التنازل عن أي عدم امتثال محتمل أو فعلي التفاقية سداد فيتول بشأن هذه المسألة،  2017أبريل  27مؤرخ في  خطابي أكدت فيتول ف

( اتفاقية التعديل األول) 2017مايو  10وأبرمت فيتول وكويت إنرجي فيما بعد في اتفاقية تعديل وإعادة صياغة تتعلق باتفاقية سداد فيتول في 

 بموجبها:والتي 

( تم اإلفراج عن الضمان الذي قد يكون غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، وحل محله ضمانات إضافية من شركة كويت إنرجي البصرة 1)

الضامنين ( )يُشار إليهم معًا بـ كويت إنرجي العراق( وشركة كويت إنرجي العراق المحدودة )كويت إنرجي البصرةالمحدودة )

 (،اإلضافيين

. بموجب اتفاقية تصدير مبيعات النفط مع شركة تسويق النفط في ش.م.ك.م ،كي اي سيالتخصيص األمني فيما يتعلق بحقوق  منح ( تم2)

 ، للطلب المعقول من فيتول، و2016مارس  27وزارة النفط العراقية بتاريخ 

تعهدات جديدة للسهم على أسهم شركة كويت إنرجي البصرة وكويت إنرجي  ش.م.ك.م ،كي اي سي( ُوضع شرط جديد ستقدم بموجبه 3)

 العراق بناء على طلب معقول من فيتول.

اتفاقية التعديل ) 2018أغسطس  23أبرمت شركة كويت إنرجي وفيتول اتفاقية تعديل وإعادة صياغة أخرى تتعلق بتسهيل فيتول في 

 قًا لها:وفية فيتول (، بموجب الشروط التي تم تعديل اتفاقالثانية

 ،2019ديسمبر  31لى إ 2018نوفمبر  31تمديد فترة التوافر لتسهيل فيتول من  (1)

يوم  20استبدال شرط التسديد االختياري الوارد في اتفاقية التعديل األول مع حق شركة كويت إنرجي بإنهاء تسهيل فيتول، بعد  (2)

 المبدئية المرسومة بموجب اتفاقية سداد فيتول المعدلة؛ وعمل، في أي وقت بعد تسعة أشهر من الدفعة المسبقة 

 دوالر أمريكي أو دفع رسوم انتفاع منخفضة. 25,000,000مطالبة شركة كويت إنرجي بالحفاظ على الحد األدنى لالنتفاع بمبلغ  (3)

 تسهيل السداد

 100,000,000دورية لشركة كويت إنرجي بمبلغ يصل إلى بموجب اتفاقية التعديل الثانية، وافقت فيتول على إتاحة تسهيالت الدفع المسبق ال

 دوالر أمريكي ألغراض رأس المال العامل العام لشركة كويت إنرجي وأغراض التأسيس، بما في ذلك أسداد أي دين.

 االنتفاع

 إذا تم إعادة 2019ديسمبر  31تقديمه في يوم العمل )كما هو محدد فيه( حتى  يتم ( من فيتولسداديمكن لشركة كويت إنرجي طلب سداد )كل 

. 2018ديسمبر  31يتم إعادة تمويل السندات العليا قبل  إذا لم 2018ديسمبر  31أو حتى  ،2018ديسمبر  31تمويل السندات الرئيسية قبل 

ر أمريكي ويخضع دوال 25,000,000يجب أال تزيد قيمة كل دفعة بموجب اتفاقية التعديل الثاني عن قيمة المبلغ المتوفر، وأال تقل عن 

قد تطلب كويت إنرجي أيًضا دفع مسبق فيما يتعلق بإعادة رسم المبالغ لمعدل إنتاج معين وشروط تسليم النفط الخام السابقة للوفاء بها. 

 .ة طوعية )كما هو محدد فيما يلي(عن طريق مدفوعات زائد المدفوعة

 الفائدة 

 في المئة 7المعروض بين البنوك في لندن بالدوالر أمريكي لمدة ثالثة أشهر باإلضافة إلى  معدل الفائدة على كل دفعة مسبقة هو سعر الفائدة

سنويًا. في حالة عدم توافر نفط خام لدى مجموعة كويت إنرجي لفترة خمسة شهور أو أكثر، فإن سعر الفائدة على كل دفعة مسبقة من اليوم 

( سعر الفائدة المعروض بين البنوك في 1خام القادم لدى شركة كويت إنرجي هو إجمالي: )األول من عدم التوفر هذا إلى تاريخ توافر النفط ال

 سنويًا. مئةبال 4( 2سنوًيا، و ) مئةبال 7لندن بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر باإلضافة إلى 
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 التأمين والضمانات 

المحدودة منح قرض عقاري من الرتبة األولى على أسهمها في منطقة بموجب اتفاقية التعديل الثانية، تواصل شركة كويت إنرجي الدولية 

(، وقدم الضامنون، مع الضامنون اإلضافيون، ضمانات مشتركة وعديدة فيما الشرق األوسط وشمال أفريقياالشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 يتعلق اللتزامات كويت إنرجي بموجب اتفاقية التعديل الثاني.

 السداد

عن طريق التسليم: في كل تاريخ يتم فيه تسليم النفط الخام من قبل شركة كويت إنرجي إلى فيتول بموجب اتفاقية شراء النفط الخام ( السداد 1)

 التفاقية التعديل الثانية( في كسداد لمقابل الدفعات المعلقة. وفقًا(، تُستخدم قيمة معينة من ذلك النفط الخام )تُحدد تاريخ االسترداد)

السداد بخالف طريق التسليم: إلى الحد الذي ال يتم فيه صرف الدفعات المستحقة غير المسددة عن طريق تسليم النفط الخام في تاريخ ( 2)

 السداد، ستصرف شركة كويت إنرجي المبالغ مستحقة الدفع في ذلك التاريخ عن طريق تحويل األموال المتوفرة إلى فيتول.

 التعويض الطوعي 

 (.مدفوعات زائدة طوعيةالمستحقة قبل تاريخ استحقاقها ) ويت إنرجي سداد كل أو أي جزء من المدفوعات المسبقةيجوز لشركة ك

 شروط رئيسية أخرى 

 تحتوي اتفاقية التعديل الثاني أيًضا على ضمانات وعهود وأحداث تخلف عن السداد.

 تسهيل بنك اإلمارات دبي الوطني .د

 ائتمان( اتفاقية تسهيل بنك اإلمارات دبي الوطني)الصحراء الشرقية( وبنك اإلمارات دبي الوطني ) ، أبرمت كويت إنرجي2018في سبتمبر 

ركة كويت غرض تمويل رأس المال العامل العام لش، بجنيه مصري يحكمها القانون المصري 200,000,000بالسحب على المكشوف بقيمة 

 (.يتسهيل بنك اإلمارات دبي الوطنإنرجي وأغراض التأسيس )

 الفترة واإلنهاء

، وفي ذلك التاريخ أصبحت جميع 2018أكتوبر  31وانتهت في  2018أبريل  24بدأت فترة التسهيل في بنك اإلمارات دبي الوطني في 

لتسهيل بنك اإلمارات دبي الوطني مستحقة الدفع. ومع ذلك، فإن فترة تسهيل  وفقًاالمبالغ المستحقة والفوائد والرسوم األخرى مستحقة، وذلك 

مارات بنك اإلمارات دبي الوطني تُجدد تلقائيًا لمدد أخرى بعد انتهاء المدة األصلية، حيث ال تتجاوز كل فترة الفترة األصلية لتسهيل بنك اإل

 مسبق قبل شهر واحد. إخطارالوطني شريطة إرسال دبي الوطني. يجوز ألي طرف إنهاء تسهيل بنك اإلمارات دبي 

 الضمانات

موال رهنت شركة كويت إنرجي )الصحراء الشرقية( كافة ودائعها وأوراقها المالية وأوراقها التجارية والمعادن الثمينة والنقدية والسلع وأي أ

أو التي ستعقد في المستقبل في بنك اإلمارات دبي الوطني، أخرى وأرصدة حساب االئتمان المحتفظ بها حاليًا في بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إلى بنك اإلمارات دبي الوطني كضمان سدادها ألية التزامات مستحقة في إطار تسهيل بنك اإلمارات دبي الوطني.

 شروط رئيسية أخرى

 السداد.يحتوي تسهيل بنك اإلمارات دبي الوطني أيًضا على ضمانات عرفية، وتعهدات، وأحداث تخلف عن 

 ترتيبات البيع وإعادة االستئجار .ه

لبيع وإعادة  ، أبرمت شركة كويت إنرجي )الصحراء الشرقية( اتفاقية بيع وإعادة استئجار مع شركة اإلمارات دبي الوطنية2015في يونيو 
دوالر أمريكي وتبلغ القيمة اإلجمالية لعقد اإليجار  7,500,000استئجار مكاتب مجموعة كويت إنرجي في القاهرة، مصر. بلغت قيمة البيع 

قية دوالر أمريكي كدفعة مقدمة، على أن تُسدد دفعات اإليجار المتب 1,500,000دوالر أمريكي. تم تسوية عقد اإليجار بمبلغ  8,224,240
. عند انتهاء عقد اإليجار، لكويت إنرجي )الصحراء الشرقية( الحق في شراء 2020طوال فترة اإليجار ومدتها خمس سنوات تنتهي في يوليو 

مبنى المكاتب مقابل دوالر أمريكي واحد. يحتوي ترتيب البيع وإعادة االستئجار على شروط وأحكام عرفية، بما في ذلك تقييد قدرة مجموعة 
إنرجي على التصرف في مبنى المكاتب أو بيعه أو تعيينه أو رهنه. التزام كويت إنرجي )الصحراء الشرقية( بموجب الترتيبات تضمنه  كويت
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 كويت إنرجي.

 بيع األصول العمانية  .و

المية المحدودة ، كويت إنرجي الع)من خالل فرعها المملوك بالكامل العالمية المحدودة ، أبرمت مجموعة كويت إنرجي2018 في نوفمبر

(Kuwait Energy International Limited في )اتفاقية بيع وشراء أسهم (SPA مع عبد الرحمن برهم لبيع )من مجموعة 20 ٪

٪ في حقول كريم الصغيرة في عمان، مقابل 75، وهي شركة مشتركة تملك حصة (Medco LLC) ميدكو ذ.م.م كويت إنرجي في

ويخضع إغالق الصفقة لشروط معينة  2018 نوفمبر 6 ُوقعت اتفاقية بيع وشراء األسهم فيوقد دوالر أمريكي نقدًا. مليون  13,000,000

بتلبية هذا الشرط، من المتوقع  اعدم اعتراض من حكومة عمان. رهنً  أوبما في ذلك موافقة المساهمين اآلخرين في الشركة المشتركة، وتأكيد 

 .2019أوائل الربع األول من عام أن يتم إغالق الصفقة بحلول 

 اإلجراءات القانونية والتحكيم .8

 اإلجراءات التي تؤثر على مجموعة كويت إنرجي 8.1

ة باستثناء ما هو موضح فيما يلي، ال توجد إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيمية )بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو مهددة تعلم بها شرك 

، والتي قد يكون لها، أو كان لها في الماضي القريب تأثيرات هذه الوثيقةالسابقة لتاريخ  شهًرا 12لتي تغطي الـ كويت إنرجي(، خالل الفترة ا

 كبيرة على المركز المالي أو ربحية مجموعة كويت إنرجي.

 تحكيم أوكرانافتا .أ

 اتفاقية نشاط مشتركأبرمت أوكرانافتا قد (، وهي عضو في مجموعة كويت إنرجي في ذلك الوقت، وCPC) مؤسسة كرباتسكي للبترول]

#410/95 (JAA في )الستكشاف وتطوير حقل تكثيف الغاز  1995سبتمبر  14 

Rudivsky-Chervonozavodsky ( روديفيسكي شيرفونوزافودسكايحقل.) أكثر من ثالثين اتفاقية تكميلية وتعديل وإضافة  تأُبرم وقد

روديفيسكي كرباتسكي للبترول وأوكرانافتا. انخفضت فائدة مؤسسة كرباتسكي للبترول في حقل  إلى اتفاقية النشاط المشترك بواسطة مؤسسة

، نتيجة لعدم دفع التكاليف المستحقة بموجب اتفاقية النشاط المشترك. ادعت في المئة 14.91، إلى في المئة 50من  شيرفونوزافودسكاي

من خالل دفع التكاليف غير المدفوعة  في المئة 50اتفاقية النشاط المشترك إلى  مؤسسة كرباتسكي للبترول أنه يحق لها استعادة حصتها في

أوكرانافتا السماح لمؤسسة كرباتسكي للبترول بإجراء هذه المدفوعات الستعادة حصة مؤسسة  لمؤسسة كرباتسكي للبترول. رفضت

 كرباتسكي للبترول من اتفاقية النشاط المشترك.

لشرط التحكيم  وفقًا( هيئة التحكيمبدأت مؤسسة كرباتسكي للبترول إجراءات التحكيم في معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في ستوكهولم )

( استرداد تعويضات مؤسسة كرباتسكي للبترول بالقيمة الفعلية ألسهم مؤسسة كرباتسكي للبترول في 1الخاص باتفاقية النشاط المشترك إلى )

 ( إنهاء اتفاقية النشاط المشترك.2قية النشاط المشترك، من أوكرانافتا، و )اتفا

م المدعي العام ألوكرانيا دعوى في أوكرانيا إلنهاء ا على تقدم مؤسسة كرباتسكي للبترول للتحكيم في إطار اتفاقية النشاط المشترك، قد  ردً 

كة األم لمؤسسة كرباتسكي للبترول من إبرام المزيد من اتفاقيات النشاط اتفاقية النشاط المشترك ومنع مؤسسة كرباتسكي للبترول والشر

 المشترك.

مليون دوالر  146.9( وأمرت أوكرانافتا بدفع الحكملصالح مؤسسة كرباتسكي للبترول ) ، أصدرت هيئة التحكيم حكًما2010سبتمبر  24في 

نافتا نزاعين أمام اختصاص هيئة التحكيم في محاكم الوالية المحلية أمريكي كتكاليف وتعويضات لمؤسسة كرباتسكي للبترول. خسرت أوكرا

ة، وقوبل بالرفض، مما أدى إلى استنفاد أوكرانافتا فرص استئنافها في ييدالسوفي السويد، وقدمت أوكرانافتا الحقًا طعنًا أمام المحكمة العليا 

 السويد، وتأكيد نهائية حكم هيئة التحكيم.

للبترول في السعي إلى إنفاذ الحكم من خالل كل من اإلجراءات القانونية والمناقشات التجارية. لم تشمل عمليات  تستمر مؤسسة كرباتسكي

مؤسسة كرباتسكي للبترول. وعلى هذا النحو، تظل مؤسسة  2015التخلص من األصول في أوكرانيا التي نفذتها مجموعة كويت إنرجي لعام 

 .كويت إنرجي نيذرالندز كوبيراتيف يو ايه ويت إنرجي كشركة مملوكة بالكامل لشركةكرباتسكي للبترول مملوكة بالكامل ك

 دعاوى أوكرانافتا تكساس المضادة .ب

إجراءات في محكمة  إليه فيما سبق من جانب مؤسسة كرباتسكي للبترول، بدأت أوكرانافتاالُمشار في أعقاب بدء التحكيم و، 2009في عام 

، بعدة أمور، منها لالدعاءضد مؤسسة كرباتسكي للبترول والمالكين السابقين لمؤسسة كرباتسكي للبترول  2009والية تكساس في عام 

لها، رفعت  إخطاربعد فترة وجيزة من إرسال و مليون دوالر أمريكي كتعويضات. 80االحتيال والتدخل الفاضح، وطالبت بما يقرب من 

  سة كرباتسكي للبترولمؤس

 دعوى إللغاء اإلجراءات إلى محكمة المقاطعة االتحادية. وواصلت محكمة المقاطعة االتحادية اإلجراءات ريثما تنتهي من التحكيم، ثم مددت
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، 2016ناف في ديسمبر هذا اإلقامة إلى حين البت النهائي في ادعاءات أوكرانافتا في المحاكم السويدية. بعد استنفاد أوكرانافتا سبل االستئ

 ى.2017فبراير  2ألغت محكمة المقاطعة االتحادية اإلقامة في 

قراًرا محكمة ال ، قررت2018نوفمبر  13في ، رفضت محكمة المقاطعة الفيدرالية جميع حجج أوكرانافتا وأكدت الحكم. 2017أكتوبر  2في  

. وقد أمرت تم استبعادها من خالل نتائج الحكمضد مؤسسة كرباتسكي للبترول  أوكرانافتا التي أكدتها لمطالباتآخر يحكم بان جميع ا

 .لعدم محاكمتهم اآلخرينثبات السبب في عدم رفض الدعوى ضد المدعى عليهم بإأوكرانافتا المحكمة 

 قضية أوكرانفتا في المملكة المتحدة .ج

أكتوبر  10بتاريخ  غيابي، مما أدى إلى صدور أمر 2016سبتمبر  8تم تقديم طلب لالعتراف وإلنفاذ الحكم في إنجلترا مع المحكمة العليا في 

 (.2017يناير  4تم تمديد وقت اإلعالم بموجب الحكم إلى إعالم المدعى عليه في أوكرانيا )بإذن إلنفاذ الحكم و 2016

 

قى محامو مؤسسة كرباتسكي للبترول في المملكة المتحدة اعتراف أوكرانافتا بالخدمة والتطبيق إللغاء الطلبات ، تل2017أبريل  21في  

 .2017سبتمبر  1المذكورة فيما سبق، وبعد ذلك تم االتفاق على تقديم أوكرانافتا شهادة في القضية، الذي قدم في 

 

على  2018، اتفق الطرفان في أبريل 2018يناير  19ورد أوكرانافتا في  2018 نوفمبر 9وبعد تقديم دفاع مؤسسة كرباتسكي للبترول في 

 .2018يونيو  29آخر طلب قدمته أوكرانافتا كان في وكان قائمة مشتركة تحوي الخلفيات والمشاكل. 

 

وشطبت ادعاءات الغش. ، أصدرت المحكمة حكًما موجًزا لصالح مؤسسة كرباتسكي للبترول 2018سبتمبر  21وفي جلسة استماع عقدت في 

 .2019من غير المتوقع أن تُعقد جلسة االستماع الكاملة قبل صيف عام 

 

 إجراءات اإلنفاذ فيما يتعلق بالحكم  .د

نجحت مؤسسة كرباتسكي للبترول حتى اآلن في الحصول على االعتراف بالحكم في كل من فرنسا وهولندا والواليات المتحدة. ومع ذلك، لم 

كرباتسكي للبترول في واليات قضائية بما في ذلك أوكرانيا وسويسرا وروسيا من الحصول على اعتراف بالحكم في جميع يتمكن مؤسسة 

 الحاالت باستثناء حالة واحدة لعدم وجود اختصاص المحاكم المحلية.

 

 تحكيم دراجون للنفط  .ه

وليس المقصود منه كذلك، عن السرية و/أو أي امتياز فيما يتعلق إجراءات التحكيم الملخصة فيما يلي سرية. الموجز فيما يلي ليس تنازاًل، 

 بإجراءات التحكيم )أو غير ذلك( التي تخص مجموعة كويت إنرجي.

مايو  12، تقدمت دراجون للنفط إلى لتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، والتي أعلمت مجموعة كويت إنرجي الحقا في 2016أبريل  4في 

 .ش.م.ك.م ،كي اي سيكات كويت إنرجي المسماة في التحكيم هي شركة كويت إنرجي العراق وشركة . إن مجموعة شر2016

 25المؤرخة  9 قطعة( اتفاقية العطاء المشترك لل1فيما يتعلق بما يلي: ) واالئتمانادعت شركة دراجون للنفط بوجود انتهاكات مختلفة للعقود  

( المراسالت والتبادالت بين مجموعة كويت إنرجي ودراجون للنفط خالل الفترة 2(، و )JBA أو اختصاًرا))بصيغتها المعدلة(  2012يناير 

 من ذلك االئتمان( التي نشأت بين مجموعة كويت . على وجه التحديد، تدعي دراجون للنفط أن العقد )أو، بداًل 2012من أكتوبر إلى ديسمبر 

 تي بي ايه اولشركة  سابقًا٪ من حصة المشاركة التي كانت مخصصة 30بنسبة إنرجي وشركة دراجون للنفط فيما يتعلق بحصص تناسبية 

. الحصة التناسبية المطالب بها من قبل شركة 9القطعة رقم  ائتالفمن  شركة تي ايه بي اوفي إطار اتفاقية العطاء المشترك، قبل خروج 

(. الفائدة المتنازع عليها) 9قطعة رقم نتاج والتطوير واإل قد خدمات االستكشاف٪ في ع12.86دراجون للنفط تعادل حصة مشاركة بنسبة 

 تي بي ايه اوتدعي شركة دراجون للنفط أن إخفاق مجموعة كويت إنرجي في تسليم الفائدة المتنازع عليها إلى دراجون للنفط بعد خروج 

ها من مجموعة كويت الفائدة المتنازع عليالثقة. طلبت شركة دراجون للنفط الحصول على تعويض في صورة تحويل /يشكل خرقًا للعقود

 مليون دوالر أمريكي )باستثناء الفوائد والتكاليف( بداًل  135.5ون للنفط أو، في المقابل، حساب األرباح أو التعويضات بمبلغ إنرجي إلى دراج

على ، ش.م.ك.م كي اي سيشركة  شركة دراجون للنفط. اعترضت ادعاءاتمنها من هذا التحويل. في التحكيم، نفى فريق كويت إنرجي 

 الوالية القضائية إلدراجها كطرف في التحكيم.

 12وبعد تبادل طلبات األطراف واألدلة في التحكيم، تقرر عقد جلسة استماع نهائية بشأن االختصاص والوقائع لمدة خمسة أيام في الفترة من 

 .2018فبراير  16إلى 

، دخلت مجموعة كويت إنرجي وشركة دراجون للنفط في اتفاقيات التسوية والنقل، والتي بموجبها، عند االنتهاء من 2018فبراير  11في  

٪ من عقد خدمات االستكشاف 15( ستنقل مجموعة كويت إنرجي حصة إلى شركة دراجون للنفط بنسبة فائدة قدرها 1تلك االتفاقيات:)

 والتطوير واالنتاج
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( 2مليون دوالر أمريكي(، و ) 100٪ من مبلغ إجمالي قدره 8.57% منها على أساس الصافي السابق للتكاليف، و 6.43) 9 قطعةال في

، وافق الطرفان على االستمرار في التحكيم ريثما يتم االنتهاء 2018فبراير  11ستسحب دراجون للنفط التحكيم. عند توقيع اتفاقية التسوية في 

 وإخالء الجلسة النهائية.من التسوية، 

(. ومن بين الشروط األخرى، كان أحد الشروط المسبقة أن يحصل األطراف CPsكان االنتهاء من التسوية يخضع لشروط مسبقة مختلفة ) 

ير واالنتاج ٪ من الفائدة المشاركة في عقد خدمات االستكشاف والتطو15على موافقة الحكومة العراقية على نقل ملكية دراجون للنفط بنسبة 

مايو  11عن الحصول على هذه الموافقة وتحقيق الشروط المسبقة األخرى هو  سليم النهائي. بموجب اتفاقية النقل، كان تاريخ الت9 قطعةفي ال

 . لم تقدم الحكومة العراقية هذه الموافقة بعد.2018

( رفع وقف التحكيم، واستئناف 2ء اتفاقيات التسوية والنقل، و)( بممارسة حقوقها في إنها1، قامت دراجون للنفط بـ: )2018سبتمبر  19في  

قوم الطرفان بالتنسيق مع هيئة التحكيم بشأن . ي2019مايو  24و  20من المقرر عقد جلسة استماع نهائية في الفترة ما بين إجراءات التحكيم. 

 .الجدول الزمني اإلجرائيما تبقى من 

٪ من الفائدة المشاركة 15وعلى الرغم مما سبق، يواصل الطرفان العمل من أجل الحصول على موافقة الحكومة العراقية على نقل حصة  

إلى شركة دراجون للنفط. ومن المأمول الحصول على هذه الموافقة، وإذا كان  9 قطعةفي عقد خدمات االستكشاف والتطوير واالنتاج في ال

 اتفق الطرفان على تسوية التحكيم بشروط التسوية المتفق عليها سابقا. األمر كذلك، فقد

 43قطعة المطالبة بال .و

مجموعة كويت بإجراءات التحكيم )أو غير ذلك( التي تخص  ال يؤدي الملخص فيما يلي وال يُقصد منه التنازل عن أي امتياز فيما يتعلق

 .إنرجي

( للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية ضد وزارة النفط والمعادن اليمنية شركة دي ان اواليمن ) ان او شركة دي ، قدمت2017يوليو  17في 

 . 2017أغسطس  6بها هؤالء األطراف في  ن)اليمن(، والتي أُعل اي سي وشركة كي( الوزارة)

)اليمن(  ،شركة كي اي سيالعكسي، وقدمت  وادعائها. قدمت الوزارة دفاعها، 2018يوليو  5بيان مطالبتها في  شركة دي ان اوقدمت 

 6العكسي، في  االدعاءعلى  كي اي سيالرد والدفع العكسي، ودفاع شركة  دي ان او. وسيُقدم دفاع شركة 2018سبتمبر  6دفاعها، في 

و  8ائية لمدة خمسة أيام ما بين . تم تحديد الجلسة النه2019. يتم تقديم المرافعات اإلضافية من قبل الطرفين في يناير وفبراير 2018ديسمبر 

 ، في باريس.2019أبريل  12

)التي كانت الوزارة قد تنازعت عليه  43قطعة للحصول على حكم باالعتراف بصحة تخليها عن ال دي ان اوفي التحكيم، تسعى شركة 

ال  دي ان اولك، على الرغم من أن شركة (، وبعض األضرار المتعلقة برفض الوزارة االعتراف بصالحية هذا التنازل. عالوة على ذسابقًا

)اليمن(: )ط(  كي اي سيتسعى للحصول على اعترافات بأن  دي ان او)اليمن(، فإن شركة  كي اي سيتقدم أي مطالبات جوهرية ضد 

 43قطعة التشغيل المشتركة لل( واتفاقية PSA)بصيغتها المعدلة( ) 1998يناير  7 بتاريخ 43 قطعةأحكام اتفاقية تقاسم إنتاج الملزمة بموجب 

المقاول" بموجب اتفاقية تقسيم والتضامن عن أداء التزامات " مسئولة بالتكافل (2) ،(JOA) (ة)بصيغتها المعدل 1998يناير  7بتاريخ 

رضة للمساهمة في التزامات األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية تقسيم اإلنتاج وجميع االلتزامات والمصروفات التي ( عُ 3(، )المقاولنتاج )اإل

 فيما يتعلق بالعمليات المشتركة. دي ان اوتتحملها 

( أن المقاول يجب أن 1قدمت الوزارة عددا من الدعوات المضادة ضد المقاول في التحكيم، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر(: ) 

 ( أن المتعاقد استرد مبالغ ال يحق له الحصول عليها بموجب اتفاقية تقاسم اإلنتاج،2يستأنف العمليات البترولية بموجب اتفاقية تقاسم اإلنتاج، )

مليون دوالر  100ا مطالباتها العكسية بمبلغ . تثمن الوزارة حاليً 43قطعة ( فيما يتعلق بتكامل وهجر اآلبار التي حفرها المقاول في ال3و )

 قطعةيمن( على فائدة مشاركتها في ال)ال كي اي سيأمريكي. في حالة البت في المطالبات العكسية لصالح الوزارة، ستقتصر احتمالية خسارة 

. 2015يونيو  30لى إ 2009أكتوبر  5من  43قطعة ٪ في ال28.33)اليمن( فائدة مشاركة قدرها  كي اي سيفي فترة التنازع المعنية. لدى 

٪ تحتفظ بها مؤسسة النفط والغاز اليمنية بموجب اتفاقية تقاسم 15ألن أطراف اتفاقية تقاسم اإلنتاج فائدة مشاركة بنسبة  ومع ذلك، ونظًرا

 ٪ من االلتزامات بموجب اتفاقية تقاسم اإلنتاج خالل تلك الفترة.33.33مسؤولة في الواقع عن  كي اي سيج، كانت شركة اإلنتا

)اليمن( عن نيتها باالنسحاب من اتفاقية تقاسم اإلنتاج، واتفاقية التشغيل  كي اي سي، أعلنت شركة 2015مايو  24بموجب إخطار بتاريخ 

. من المحتمل أن تؤثر ( اليمن لم يكن فعااًل كي اي سي. في التحكيم، أكدت الوزارة أن انسحاب )2015نيو يو 30المشترك اعتباًرا من 

)اليمن( مسؤولة )كواحدة من الكيانات التي  كي اي سيعلى الفترة التي ستكون فيها  43قطعة ( اليمن من الكي اي سيصالحية أو انسحاب )

 زارة العكسية.تشكل المقاول( فيما يتعلق بمطالبات الو
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 التغييرات الكبرى .9

، وهو التاريخ الذي أُعدت فيه 2018يونيو  30على الوضع المالي والمركز التجاري لمجموعة كويت إنرجي منذ  كبيرةتغيرات  حدثلم ت 9.1

 .القوائم المالية المرحلية لشركة كويت إنرجيأحدث 

 معلومات أخرى .10

، ال يوجد اتفاق أو ترتيب أو فهم )بما في ذلك أي ترتيبات تعويض( بين المشتري أو أي شخص يعمل هذه الوثيقةباستثناء ما أُفصح عنه في  10.1

الحاليون لشركة كويت إنرجي، مساهمو كويت  رؤساء مجلس اإلدارة، رؤساء مجلس اإلدارةبالتنسيق معه ألغراض االستحواذ، وأي من 

شخص يحمل فوائد ا في أسهم كويت إنرجي، وله أي صلة أو يعتمد على إنرجي أو المساهمون الجدد في شركة كويت إنرجي، أو أي 

 االستحواذ.

ال يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو فهم يتم بموجبه نقل الملكية االنتفاعية ألي من أسهم المخطط الذي سيحصل عليه المشتري من خالل عملية  10.2

 نقل أي من هذه األسهم إلى أي عضو آخر بمجموعة المشتري. االستحواذ إلى أي شخص آخر، باستثناء أن المشتري يحتفظ بالحق في

 .ستحواذال يوجد اتفاق أو ترتيب يكون المشتري طرفًا فيه ويتعلق بالظروف التي يجوز فيها أو قد ال يستدعي شرًطا لال 10.3

 مصادر المعلومات وأسس الحساب .11

)بدون تعديل( من القوائم المالية  هذه الوثيقةكويت إنرجي في  ما لم يُنص على خالف ذلك، تُستخرج المعلومات المالية المتعلقة بشركة 11.1

الموحدة المدققة لشركة كويت إنرجي للسنوات ذات الصلة ومن القوائم المالية الموحدة غير المدققة لشركة كويت إنرجي للفترات المرحلية 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وفقًاذات الصلة، أعدت 

ب آخر حسم شركة كويت إنرجي سهن أم 323,282,184لی مبلغ شركة كويت إنرجي إلحالي لل المسجل المارأس الی إشارات إ تستند أي 11.2

 معمول به.يخ رتا

 الوثائق المتاحة للمعاينة .12

التالية على الموقع نسخ من الوثائق  علىطالع ط أو ُسحب، أيهما أسبق(، يمكن االحتى تاريخ السريان )أو التاريخ الذي انتهى فيه المخط 12.1

 اإللكتروني لشركة كويت إنرجي:

 مذكرة التأسيس الحالي، والنظام األساسي لشركة كويت إنرجي، .أ

مسودة النظام األساسي لشركة كويت إنرجي الذي يحتوي على التعديالت المقترحة التي تقترح في اجتماع الجمعية العامة غير  .ب

 قرار الخاص،العادية وتحصل على الموافقة بموجب صدور ال

 ،2017ديسمبر  31و  2016ديسمبر  31الحسابات الموحدة المدققة لمجموعة كويت إنرجي للسنتين الماليتين المنتهيتين في  .ج

 ،2018يونيو  30النتائج المالية األولية غير المدققة لمجموعة كويت إنرجي عن األشهر الستة المنتهية في  .د

 ،2018مارس  31ول لمجموعة كويت إنرجي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في النتائج المالية غير المدققة للربع األ  .ه

 Error! Referenceمن  .Error! Unknown switch argument رةالتعهدات غير القابلة لإللغاء والمذكورة في الفق .و

source not found.) ،)هذه )معلومات إضافية 

 نسخة من اإلعالن، و .ز

 الوكالة. استماراتو هذه الوثيقة .ح

التشعبية الموجودة على موقع  الروابطمحتويات موقع كويت إنرجي أو محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من اعتبار ال يتم 

 .هذه الوثيقةجزء من  قد أدرجت فى أو تشكلانها  كويت إنرجي،
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 (7الجزء )

 

 تعريفات

 التعاريف التالية:، ما لم يقتضي السياق خالف ذلك، تنطبق هذه الوثيقةفي 

 “الغطاء النقدي المتفق عليه ألبراج”

 

 “أبراج”

 

بيان توضيحي وخطاب ) 1من الجزء  4تحمل المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة 
 من هذه الوثيقة، من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي(

 

هذه ( من إضافيةمعلومات ) (6الجزء ) في )أ(7،2 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل

 ،الوثيقة

 

 

 “قرض أبراج القابل للتحويل”

 

مع شركة  2012أبريل  4تسهيل القرض القابل للتحويل، دخلت مجموعة كويت إنرجي في 

المحدودة )وهي شركة تسيطر عليها وتديرها  )شركة ذات غرض خاص( كي اي سي

 إلدارة االستثمارات ذ.م.م(، تم تعديلها فيما بعد مجموعة أبراج

 

)أ( مبلغ مساو لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق على أن يدفعها أي عضو في مجموعة  “مبلغ تسوية أبراج”

تاريخ  كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل بين

وتاريخ السريان )بما في ذلك هذين التاريخين( أو معلق في تاريخ  اتفاقية الصفقة

 النفاذ، ُمضافًا إليه

والتي صدرت قبل  مبلغ اإلضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويلال)ب( 

 )إن وجد( لشروط قرض أبراج القابل للتحويل وفقًا وقت تسجيل المخطط

 ( حيث:ج -ب  -أ * ) 0.2هذا المبلغ بالدوالر األمريكي يساوي  “مبلغ أبراج التصاعدي”

 

 مليون دوالر أمريكي، هو 78.971 أ )أ( 

هو مبلغ مساو للمبالغ المدفوعة أو المتفق على دفعها من قبل أي عضو في ب  )ب(

 مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل

وتاريخ السريان )بما في ذلك التاريخين( أو معلقة في وقت النفاذ،  2018يناير  1بين 

 و

مبلغ اإلضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي تصدر الهو ج  )ج(

 )إن وجد(،  لشروط قرض أبراج القابل للتحويل وفقًا

 ،إذا كان هذا المبلغ أقل من الصفر، فيعتبر صفًرا هبشرط أن

 

 ،2017ديسمبر  31 “تاريخ الحسابات” 

 

لشركة كويت إنرجي  هصدارإالمقرر صدر وذي على كامل رأس المال ال االستحواذ المقترح “االستحواذ”

من قبل المشتري )باستثناء األسهم المستبعدة( الذي سيُنفذ بواسطة المخطط أو )إذا اختار 

 ،المشتري ذلك( عن طريق عرض االستيالء

 

من رئيس  خطابتوضيحي و)بيان  (1الجزء ) من (4) الفقرةيحمل المعنى المخصص له في  “اإلضافي المبلغ”

 ،هذه الوثيقةمجلس إدارة شركة كويت إنرجي( من 

 

في النموذج  اتفاقية الصفقةمواد اإلفصاح اإلضافية التي تم تسليمها إلى المشتري قبل تنفيذ  “حزمة اإلفصاح اإلضافية”

  ،المتفق عليه

 

هذه ( من معلومات إضافية)( 6)ج( في الجزء )7،2 ه في الفقرةيحمل المعنى المخصص ل “الضامنون اإلضافيون”

 ،الوثيقة
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الشركات التابعة للشركة والمؤسسات التابعة لها من وقت من ( 1)أ( في حالة كانت شركة، ) “الشركة التابعة”

( أي شركة قابضة لتلك الشركة وجميع الشركات التابعة األخرى 2آلخر، )

( أي شخص آخر يتحكم 3وقت آلخر، )والشركات التابعة ألي شركة قابضة من 

بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط أو أكثر من الوسطاء، أو يتحكم فيه، 

 أو يخضع لسيطرة مشتركة من تلك الشركة، و

أعضاء أسرة الفرد وأي شخص مرتبط بهذا الفرد عن طريق من ( 1)ب( في حالة أي فرد، )

 الفقرة ا الفرد واألشخاص المحددة في( أي شركة فيها هذ2القرابة أو الزواج، )

( أي 3)ط( فيما سبق بشكل جماعي يمارسون السيطرة من وقت آلخر، و )

شخص آخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسيط أو أكثر من 

 الوسطاء، أو يتحكم فيه، أو يخضع لسيطرة مشتركة، مع أي مما سبق،

 

ذا، تعني "السيطرة" حيازة، بشكل مباشر أو غير حيث ألغراض تعريف "الشركة التابعة" ه

( سلطة توجيه أغلبية حقوق التصويت في شخص )عند 1مباشر، من خالل وسيط أو أكثر، )

( صالحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة )حيثما ينطبق ذلك(، 2االقتضاء(، )

غيلية أو أنشطة أي شخص، في ( القدرة على توجيه السياسات اإلدارية والمالية والتش3أو )

 كل حالة، من خالل ملكية األسهم، عن طريق العقد، أو غير ذلك،

  

 ،من قبل المشتري 2018سبتمبر  24تم في ياإلعالن عن االستحواذ الذي  “اإلعالن”

  

 هذه( من معلومات إضافية) (6الجزء ) من)أ( 8،1 ه في الفقرةيحمل المعنى المخصص ل “هيئة التحكيم”

 ،الوثيقة

 

 هذه الوثيقة( من معلومات إضافية)(6الجزء ) من 6،2 ه في الفقرةيحمل المعنى المخصص ل “لجنة التدقيق والمخاطر”

 

 ،النفط والغاز الخاصة بمجموعة كويت إنرجيانتاج و/أو وتطوير أصول استكشاف  “األصول”

 

في اإلنتاج، عقود خدمات التنقيب والتطوير التراخيص، عقود الخدمات، عقود المشاركة  “اتفاقيات األصول”

واإلنتاج، اتفاقيات التشغيل المشتركة، اتفاقيات المساهمين، اتفاقيات إسناد األعمال، اتفاقيات 

خدمة تطوير الغاز وإنتاجه، اتفاقيات توريد الغاز، عقود التنقيب واالنتاج، اتفاقيات االمتياز، 

ي اتفاقيات أو ترتيبات أو حقوق أو التزامات مادية اتفاقيات خدمات االنتاج واالستكشاف وأ

أخرى تكون كويت إنرجي أو أي عضو آخر في مجموعة كويت إنرجي طرفًا فيها )أو تكون 

ملزمة بها( أو تحتفظ بها شركة كويت إنرجي أو أي عضو في مجموعة كويت إنرجي في 

 ،فيما يتعلق باألصول

 

األطراف )بخالف شركة كويت إنرجي أو عضو آخر في مجموعة كويت إنرجي( في  “أصول الغير”

 ،اتفاقيات األصول

 

 Error! Unknown switchه في الفقرة يحمل المعنى المخصص ل “الحكم”

argument.Error! Unknown switch argument.  فيError! Reference 

source not found. )(من معلومات إضافية )هذه الوثيقة، 

 

من  خطاببيان توضيحي ومن ) (1( من الجزء )4) 4ة فقر يحمل المعنى المخصص له في “ةلغ األساسياالمب”

 ،(رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي

  

 قطعةنتاج العقد خدمات االستكشاف والتطوير واإل”

9“ 

هذه ( من إضافيةمعلومات )( 6)ج( الجزء )7،2  في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل

 ،الوثيقة

 

 ،مجلس إدارة شركة كويت إنرجي “مجلس اإلدارة”

  

ل في أي يوم )باستثناء أيام السبت واألحد وأيام العطل الرسمية( حيث تفتح البنوك أبوابها للعم “يوم العمل”

 ،دولة الكويت مدينة الكويت أووجزر تشانيل وجيرسي و ج كونجهونوالمملكة المتحدة ولندن 

 

 ،بو خمسيند. منصور أ “دارةاإلرئيس مجلس ”
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 ،قانون المدينة على االستحواذ واالندماجات “قانون المدينة”

  

في اتفاقية الصفقة كما تم  شروط تنفيذ االستحواذ )بما في ذلك المخطط( المنصوص عليها “الشروط”

، و هذه الوثيقة( لمعينةشروط المخطط واالستحواذ وبنود إضافية ) (2الجزء ) في تلخيصها

 ،" يعني أي واحد منهمالشرط"

 

شركة كويت إنرجي إلى وزارة النفط وشركات النفط  بواسطة)أ( بعد إخطار االستحواذ  “الموافقات”

الوطنية العاملة في العراق ووزارة البترول وشركات النفط الوطنية العاملة في مصر، 

( استالم إشارة دعم أو عدم ممانعة. )التي قد تُرسل كتابيًا أو بشكل آخر ُمرٍض 1إما: )

( أنه 2من هذا القبيل، أو )ومعقول إلى المشتري وكويت إنرجي( ردًا على كل إخطار 

ض كتابي لم يكن هناك أي استالم من قبل شركة كويت إنرجي أو المشتري العترا

 على أي إخطار من هذا القبيل، على االستحواذ ردًا

المطلوب  ات أو التأكيدات التيخطارتوفير الموافقات أو التنازالت أو اإل( 1)( ب) 

عليها من السلطات المعنية و/أو أطراف تقديمها أو الحصول بموجب التعاقدات 

 األصول الخارجية، و

 أصول الغير( انتهاء أي فترات زمنية ذات صلة للسلطات المعنية و/أو األطراف 2) 

لممارسة االستثناء، والحق في الرفض األول، أو التخصيص أو أي حقوق 

 إخطارأخرى للحصول عليها دون ممارسة مثل هذه الحقوق أو إرسال 

ما لم يتم التنازل عن هذه الحقوق أو أن السلطات المعنية و/أو ) مارسة منبالم

 قد أكدت عدم ممارسة هذه الحقوق(، أصول الغير

 لشروط اتفاقات األصول، و وفقًافي كل حالة، وفي سياق االستحواذ،  

اذ )ج( أي موافقة قد تكون مطلوبة من لجنة الخدمات المالية في جيرسي فيما يتعلق باالستحو

من  4بموجب شروط الموافقات الصادرة إلى شركة كويت إنرجي بموجب المادة 

 ،1958نظام مراقبة االقتراض )جيرسي( لعام 

إلى شركة كويت إنرجي المشتري  إخطارتاريخ لذي يقع بعد أربعة أيام عمل من التاريخ ا “تاريخ إيقاف تسوية المقابل”

 :هابأن

 

اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر يرى البائع، بناًء على  اأو أحد أعضاء مجموعته يه ت)أ( أبرم

 أو ،التمويل الذي ستوفره متاًحا للمشتري بصورة مؤكدة بحيث يكونشروطها، 

والودائع القابلة للتحويل نقدًا بناًء  وهي الوراق الماليةعلى نقد أو ما يماثله ) ت)ب( حصل

 ،لسريان(على طلب المشتري قبل تاريخ ا

أو مزيًجا مما ذُكر فيما سبق شريطة أن يكون إجمالي مبلغ التمويل المتاح للمشتري )عندما 

مليون دوالر أمريكي )أو أقل من ذلك  651هو  لحساب الضمان(يجمع مع المبلغ المستحقة 

بما يعكس أي تخفيض، على أساس دوالر أمريكي مقابل دوالر أمريكي، يحدث نتيجة أي 

اد أو دفع مسبق تقوم بها شركة كويت إنرجي من وقت آلخر تتعلق بقرض عمليات سد

،مجموعة أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر األول القابل للتحويل(  

 

 

 

هذه )معلومات إضافية( من ( 6الجزء ) في )و(8،1 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “مقاولال”

 ،الوثيقة

 

هذه )معلومات إضافية( من  (6الجز ) في )أ(7،2 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “القروض القابلة للتحويل”

 ،الوثيقة
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لشروط قرض  وفقًا اتفاقية الصفقةأسهم كويت إنرجي التي تصدر من وقت آلخر بعد تاريخ  “األسهم القابلة للتحويل”

 ،و/أو قرض بنك قطر األول القابل للتحويل أبراج القابل للتحويل

 

  

 ،الملكية في جيرسي المحكمة “محكمة”

 

من قانون  125بموجب المادة  مخططال قرارجلسة االستماع للمحكمة )وأي تأجيل لها( إل “جلسة استماع”

 ،جيرسي للشركات

  

 ة عقد( بموجب قانون المحكمة عماًل )وأي تأجيل أو إعاد مساهمي المخططعقد اجتماع  “اجتماع المحكمة”

من قانون جيرسي للشركات، لغرض النظر في المخطط وإقراره، إذا كان ذلك  125بالمادة 

( إخطار اجتماع المحكمة) (8) ذكر إخطاره في الجزء كماأو بدون تعديل(  )بتعديل مناسبًا،

 ،هذه الوثيقةمن 

 

ن من قانو 125دة لماابموجب  قرار المخططإلجلسة االستماع في در لصاالمحكمة قرار ا “أمر المحكمة”

 للشركات، جيرسي

 

”CPC“ مؤسسة كرباتسكي للبترول، 

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6الجزء ) في )ه(8،1 ه في الفقرةيحمل المعنى المخصص ل “الشروط المسبقة”

 ،الوثيقة

  

 Error! Unknown switchه في الفقرة يحمل المعنى المخصص ل “اتفاقية شراء النفط الخام”

argument.Error! Unknown switch argument.  فيError! Reference 

source not found. )(من معلومات إضافية )هذه الوثيقة، 

 

الذي تم  للفحص النافي للجهالة في الشكل المتفق عليه إنرجيالقائمة التي أعدتها شركة كويت  “الفحص النافي للجهالةسجل دعوات ”

كويت إنرجي و مستشاريها المحترفين من جهة، وإنرجي و/أ يونايتدبين مجموعة  اجراؤه

 ،2018سبتمبر  16و/أو مستشاريها المهنيين من جهة أخرى، في أو قبل 

 

شركة ل رؤساء مجلس اإلدارةالمدير التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، كونهم  “أعضاء مجلس اإلدارة”

 ،كويت إنرجي

 

)أ( فيما يتعلق بالضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي، والتي تم الكشف عنها إلى حد ما  “الُمفصح عنه”

 والتي تم اإلفصاح عنها بشكل محدد في خطاب اإلفصاح،

أي مطالبات أو إجراءات من ب فيما يتعلق المحددة )ب( فيما يتعلق بضمانات كويت إنرجي

التي  كما تم تحديده في اتفاقية الصفقة، جانب أو ضد مجموعة كويت إنرجي،

 04.05 –. قانوني 04كشفت عنها إلى حد كبير شركة كويت إنرجي في المجلد 

 الدعاوى والمنازعات في غرفة بيانات كويت إنرجي، و

 

)ج( فيما يتعلق بضمانات كويت إنرجي بخالف الضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي 

إليها في الفقرة الفرعية )ب( فيما سبق، التي الُمشار وضمانات كويت إنرجي 

( خطيًا إلى المشتري في غرفة 1شركة كويت إنرجي ) بنزاهةأفصحت عنها 

( من 2بيانات كويت إنرجي أو خطاب اإلفصاح أو حزمة اإلفصاح اإلضافية أو )

أو  الفحص النافي للجهالةالمحددة في سجل دعوات  الفحص النافي للجهالةخالل 

( في رسائل البريد اإللكتروني المرسلة من قبل أي موظف في أي شركة 3)

كويت إنرجي جروب بما في ذلك أي مدير أو مسؤول في أي شركة مجموعة 

كويت إنرجي أو مقاوليها )باستثناء المستشارين المحترفين( لشركة كويت إنرجي 

ويت إنرجي إلى أو شركة ديلويت إل إل بي بصفتها مستشاًرا مهنيًا لشركة ك

سبتمبر  16و  2018أبريل  1الموظفين المعينين من مجموعة المشتري بين 

من قبل المشتري بخصوص كويت  الفحص النافي للجهالةفيما يتعلق  2018

 ،إنرجي
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إلى  هبصياغتشركة كويت إنرجي  قامتالتي  اتفاقية الصفقةالخطاب الذي يحمل نفس تاريخ  “خطاب اإلفصاح”

 ،اتفاقية الصفقةالمشتري وتم تسليمها للمشتري قبل توقيع 

 “ضمانات التصرف”أو  “ضمانات التصرف”

 

( من إخطار الجمعية العامة غير العادية) (9الجزء ) تحمل المخصص لتلك المصطلحات في

 ،هذه الوثيقة

 

 “فائدة متنازع عليها”

 

هذه )معلومات إضافية( من  (6الجزء ) في)ه(8.1 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل

 ،الوثيقة

 

هذه )معلومات إضافية( من  (6الجزء ) ( من)و8.1في الفقرة  يحمل المعنى المخصص له “دي ان او”

 ،الوثيقة

 

 ،( المحدودة، ودراجون للنفط )القابضات( المحدودة9 القطعةدراجون للنفط ) “دراجون للنفط”

  

 ،لشروطه وفقًانافذًا  مخططفيه الالتاريخ الذي يصبح  “سريانتاريخ ال”

 

 ،ساريًامخطط الوقت في تاريخ السريان الذي يصبح فيه ال “سريانوقت ال”

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6)د( في الجزء )7.2 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “(ENBD) بنك اإلمارات دبي الوطني”

 ،الوثيقة

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6)د( في الجزء )7.2 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “تسهيل بنك اإلمارات دبي الوطني”

 ،الوثيقة

 

جميع الرهون، أو التعهدات، أو االمتيازات، أو األسهم، أو الرسوم، أو المرهونات، أو  “األعباء”

المفروضة على الرهونات، أو الحقوق المتساوية، أو الخيارات، أو حقوق االستثناء، أو القيود 

النقل، أو اإلحاالت، أو الرهانات، أو أي حقوق ومصالح أخرى ألي طرف آخر مهما كانت 

 ،طبيعتها، أو أي اتفاق لتأسيس أو منح أي مما سبق

 

 ،بعد تاريخ السريان إنرجيمجموعة المشتري بما في ذلك مجموعة كويت  “مجموعة المشترين الموسعة”

 

 Error! Unknown switch في الفقرة هالمخصص ل يحمل المعنى “مبلغ الضمان”

argument.Error! Unknown switch argument.  فيError! Reference 

source not found. )(من معلومات إضافية )هذه الوثيقة، 

 

مملوكة للمشتري أو ألي عضو آخر في مجموعة المشتري، و  إنرجي( أي أسهم كويت 1) “األسهم المستبعدة”

 ،إنرجيمحفوظة في الخزينة من قبل شركة كويت  إنرجي( أي أسهم كويت 2)

  

 ،عبد ف. بدوي “المدير التنفيذي”

  

 خطابتوضيحي وبيان )( 1الجزء ) ي المتعلق بالمخطط، كما هو موضح فيتوضيحالبيان ال “وضيحيبيان ت”

، والتي تشكل البيان هذه الوثيقة( لمن رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي بي سي

من قانون جيرسي  126التوضيحي المتعلق بالمخطط كما هو مطلوب بموجب المادة 

 ،للشركات

  

 للنظر في (لها إنرجي )وأي تأجيلاجتماع الجمعية العامة غير العادي لمساهمي كويت  “اجتماع الجمعية العامة غير العادية”

 ،واتخاذ القرار المناسب للقرار الخاص

 

عنه واضح  بطريقة تبين أن األمر الذي أٌفصح اتفاقية الصفقةتاريخ  عنها قبلبيانات ُمفصح  “المفصح عنه بنزاهة”

بشكل معقول من شروط الكشف ذات الصلة ومدى الصلة بضمانات كويت إنرجي أو تعريف 

عنها يجب أن  ( من المعلومات التي أُفصحي األساسي" )كما قد يتطلب السياقالسلب"التأثير 

يكون موضع تقدير معقول من قبل المشتري ومع التفاصيل الكافية وبطريقة تمكن المشتري 

 ،من التحديد والتقييم الدقيق لطبيعة ونطاق المسألة المعنية
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 بأنه: إنرجيالمشتري إلى شركة كويت  إخطارتاريخ   “تاريخ استحقاق التمويل”

 

)أ( أبرم )أو أبرم أحد أعضاء مجموعة المشتري( اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر حيث يكون 

ا من وجهة نظر البائع المعقولة من حيث شروط إتاحة هذا التمويل للمشتري مؤكدً 

 التمويل، أو

والودائع القابلة للتحويل نقدًا  الماليةوراق األ أي من)ب( حصل على النقد أو ما يماثل النقد )

 من اختيار المشتري قبل تاريخ السريان( في متناول اليد،

)عندما تؤخذ  ا سبق، بشرط أن يكون إجمالي مبلغ التمويل المتاح للمشتري هومَّ أو مجموعة م

مليون دوالر أمريكي )أو أقل من  651 مع المبلغ الموجود في رصيد حساب الضمان( هو

سيعكس انخفاًضا على أساس دوالر أمريكي مقابل الدوالر األمريكي بعد أي سداد أو ذلك 

رض بنك قطر األول أو ق دفعة مسبقة من وقت آلخر فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل

 ،(القابل للتحويل

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6الجزء ) في )ج(7،2 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “اتفاقية التعديل األول”

 ،الوثيقة

  

استمارة الوكالة زرقاء و ةغير العادي ةالعام فيما يتعلق بالجمعية استمارة الوكالة وردية اللون “الوكالة استمارات”

 ،فيما يتعلق باجتماع المحكمة، أو أي منهما كما يقتضي السياق اللون

 

على أساس أن جميع الخيارات المحسوب صدر لشركة كويت إنرجي ذي رأس المال ال “رأس المال المخفف بالكامل”

والممنوحات وغيرها من الحقوق لالكتتاب في أو شراء أو تبادل أو تحويل األوراق المالية 

بما في ذلك ، وو/أو منحها )بخالف أي أسهم قابلة للتحويل( تمت ممارستهاكويت إنرجي 

في حالة كي اي سي، ش.م.ك.م األسهم في أسهم كويت إنرجي التي سيتم إصدارها لحاملي 

المساهمين الذين يحق لهم القيام بذلك لتحويل هذه األسهم إلى أسهم كويت  طلب هؤالء

 ،إنرجي

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6الجزء ) في )ج(7،2 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “الضامنون”

 ،الوثيقة

  

 ،شخص مستحق بموجب التحويليتضمن أي  “الحاملون(أو الحامل )”

 

مبلغ مساٍو للمبلغ الذي بموجبه يتجاوز إجمالي الفائدة المستحقة على أي ديون مستبدلة بسعر  “مبلغ الفائدة اإلضافي”

فائدة إعادة التمويل ذات الصلة إجمالي الفائدة المستحقة على هذه الديون المستحقة بسعر فائدة 

 ،ا، يجب أن يكون صفرً المبلغ سلبيًا٪، وإذا كان هذا 9.0سنوي يبلغ 

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6)أ( في الجزء )8،1 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “اتفاقية النشاط المشترك”

 ،الوثيقة

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6)أ( في الجزء )8،1 في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل “اتفاقية العطاء المشترك”

 ،الوثيقة

  

 ،واللوائح الصادرة بموجبه، وتعديالته من وقت آلخر 1991)جيرسي( لعام  قانون الشركات “للشركات قانون جيرسي”

  

هذه ( من معلومات إضافية) (6)أ( في الجزء )8،1 ه في الفقرةيحمل المعنى المخصص ل “اتفاقية التشغيل المشترك”

 ،الوثيقة

  

 “ش.م.ك.م. ،كي اي سي”

 

ولديها  109574شركة كويت إنرجي ش.م.ك.، وهي شركة مسجلة في الكويت برقم تسجيل 

برج ليلى،  -، شركة النجوم العقارية 35، مبنى رقم 94 قطعةمكتب مسجل في السالمية، 

 ،2الطابق العاشر، مكتب رقم 

 

 ،هذه الوثيقة( من معلومات إضافية) (6الجزء ))ب( من 7.2 هيحمل المعنى المخصص ل “)الشرق األوسط وشمال أفريقيا( كي اي سي”
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 “)اليمن( كي اي سي”

 

هذه ( من معلومات إضافية) (6)ب( من الجزء )في الفقرة هيحمل المعنى المخصص ل

 ،الوثيقة

 

وثائق الشركة المساهمة الكويتية المقفلة ”

(K.S.C.C“) 

وفقا التفاقية  اي سي، ش.م.ك.م ملكية كيهيكل بسلسلة االتفاقيات والوثائق األخرى المتعلقة  

( المستخرج الصادر عن وزارة التجارة وصناعة في الكويت فيما 1، بما في ذلك )الصفة

( مذكرة وجمعية مارستريم 2. )2018أغسطس  28ش.م.ك.م بتاريخ  لكي اي سييتعلق 

(Marstream لألسهم واألوراق المالية ذ.م.م بتاريخ )ة ( مذكرة وجمعي3. )2014مارس  5

( مذكرة 4. و )2013أبريل  1سهم واألوراق المالية ذ.م.م. بتاريخ لأل( AWAL)أوال 

 . 2013مايو  16اس بي سي بتاريخ  لألسهم واألوراق المالية( AWAL2) 2تأسيس أول 

 

 “الشركة” أو “كويت إنرجي”

 

 

 

 

 “كويت إنرجي البصرة”

 106699، ش.م.ع، التي تم تأسيسها في جيرسي تحت رقم مسجل رقم شركة كويت إنرجي

 Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jerseyومكتبها المسجل في 

JE1 1ES, Channel Islands، 

 

 

 ( من هذه الوثيقة،معلومات إضافية) (6من الجزء ) 7،2 يحمل المعنى المخصص له

 

سبتمبر  16مساًء. )بتوقيت الكويت( في  6:00غرفة البيانات االفتراضية حتى الساعة  “غرفة بيانات كويت إنرجي”

فيما يتعلق باالستحواذ )بما في ذلك مصنف  Citrix ShareFileوالتي يستضيفها  2018

Excel  مستشاروها الذي يحتوي على األسئلة التي أثارها مجموعة يونايتد إنرجي و/أو

بالفحص فيما يتعلق  مستشاروها المهنيونها كويت إنرجي و/أو والردود التي قدمت المهنيون

 تقوم بها مجموعة يونايتد إنرجي فيما يتعلق باالستحواذ(، النافي للجهالة الذي

 

 )معلومات إضافية( من هذه الوثيقة (6من الجزء ) 7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “كويت إنرجي )الصحراء الشرقية(”

 

)كما هو محدد في اتفاقية  أعمالها وعملياتهاومتعلقة بكويت إنرجي، محددة أساسية بيانات  “األساسية لشركة كويت إنرجيالضمانات ”

 كويت إنرجي للمشتري من مهايتقدتم التي و الصفقة(

  

من  تسيطر عليها التي لها والشركات الشركات التابعةوة وشركتها الفرعيكويت إنرجي،  “مجموعة كويت إنرجي”

 وقت آلخر،

 

 يعني كويت إنرجي وكل عضو آخر في مجموعة كويت إنرجي، “شركة مجموعة كويت إنرجي”

 

( من هذه معلومات إضافية) (6من الجزء ))ج( 7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “نرجي العراقإكويت ”

 الوثيقة،

 

بيان توضيحي وخطاب ) (1من الجزء ) 7 للمصطلح الوارد في الفقرةلها المعنى المخصص  “خطة الحوافز طويلة األجل كويت إنرجي”
 في هذه الوثيقة( ، ش.م.عمن رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي

 

، وألغراض تعريف "التسريب" فقط، المركز المالي الكويتي أسهم كويت إنرجي يحامل “مساهمو كويت إنرجي”

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) و ،Marstream Shares & 

Securities W.L.L. و ،AWAL Shares & Securities Co.W.L. و AWAL 2 

Shares & Securities Co. S.P.C .، 

 

 

 حوافز قصيرة األجل من كويت إنرجيكويت إنرجي وخطة ال من خطة الحوافز طويلة األجل “كويت إنرجي حصةخطط ”

 

 مال كويت إنرجي، جنيه إسترليني لكل سهم في رأس 1.00بقيمة األسهم العادية  “كويت إنرجي حصص”

  

  

)بيان توضيحي وخطاب  (1من الجزء ) 7 لها المعنى المخصص للمصطلح الوارد في الفقرة “خطة الحوافز قصيرة األجل من كويت إنرجي”

 من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي( في هذه الوثيقة،
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 )كما هو محدد في اتفاقية الصفقة( أعمالها وعملياتهاوبكويت إنرجي متعلقة  بيانات محددة “ضمانات كويت إنرجي”

 التي تقدمها كويت إنرجي للمشتري،

 

العرض الُمقدم من شركة كويت إنرجي لحاملي األسهم في كي اي سي، ش.م.ك.م. لتبادل  “عرض البورصة الكويتية”

 كويت إنرجي على أساس واحد مقابل واحد،في سهم بأأسهمهم في كي اي سي، ش.م.ك.م. 

  

 ، وهو آخر موعد عملي قبل تاريخ نشر هذه الوثيقة،2018نوفمبر  13 “آخر تاريخ معمول به”

 

)أ( أي توزيعات أرباح )نقدية أو عينية( أو توزيع أو أي عائد آخر لرأس المال )سواء  “التسريب”

المعلن أو المصرح به أو بتخفيض رأس المال أو شراء أسهم أو غير ذلك( 

المدفوع أو المعتمد )سواء كان فعليًا أو تم اعتباره( من قبل عضو من مجموعة 

 كويت إنرجي بخالف عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

)ب( أي مدفوعات تم دفعها أو اتفق عليها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي فيما 

أوراق مالية أخرى ألي عضو في مجموعة  يتعلق بأي رأس مال أسهم أو أي

كويت إنرجي يتم إصدارها أو استردادها أو شرائها أو سدادها أو أي عائد آخر 

 رأس المال، بخالف أي عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

)ج( التنازل أو الخصم من جانب أي عضو في مجموعة كويت إنرجي عن أي مبلغ أو 

يكون هذا المبلغ أو االلتزام مستحقًا لعضو آخر مملوك بالكامل  انالتزام، بخالف 

 لمجموعة كويت إنرجي،

)د( عدم قيام المساهم كويت إنرجي )أو أي من الشركات التابعة لمساهمي كويت إنرجي( 

بالدفع عند استحقاقها، أو أي مبلغ أو التزام مستحق من قبل أي من المساهمين في 

اء كويت إنرجي( ألي عضو من أعضاء مجموعة كويت إنرجي )أو أي من شرك

 كويت إنرجي،

)ه( افتراض أو تعويض أو تكبد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أي مسؤولية )بما في 

ذلك المديونية أو النفقات أو التكاليف( لصالح أي من المساهمين في كويت إنرجي 

 )أو أي شركة تابعة ألي مساهم في كويت إنرجي(،

سليم أي عضو في مجموعة كويت إنرجي )بخالف عضو مملوك بالكامل )و( نقل أو ت

لمجموعة كويت إنرجي( أي أصول إلى الحد الذي يكون فيه هذا النقل أو 

 االستسالم أقل من القيمة السوقية،

)ز( أي مدفوعات أو رسوم إدارية أو رسوم من أي نوع تفرضها أو لصالح أي من  

شركة تابعة ألي مساهم في كويت إنرجي(  المساهمين في كويت إنرجي )أو أي

ضد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي وأي مدفوعات من أي نوع بما في 

ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي مدفوعات من أي إدارة أو خدمة أو رسوم 

مماثلة أو تعويض من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي إلى، أو لصالح 

 أو أي شركة تابعة ألي مساهم في كويت إنرجي(،أي مساهم في كويت إنرجي )

)ح( أي اتفاق أو ترتيب أبرم من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي للقيام أو تنفيذ أي 

 مسألة مشار إليها في )أ( إلى )ز( فيما سبق، و

( أي دفعة لصالح الضرائب أو أي تكبد ألي التزام تجاه الضريبة من جانب أي عضو في 1)

إليها في الُمشار مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق أو الناشئة عن أي من المسائل 

 )أ( إلى )ح( فيما سبق،

 

 ولكن يستبعد التسريب المسموح به،

 

)ترتيبات المخطط( من هذه  (3الجزء ) من 8.3 في الفقرة يحمل المعنى المخصص له “مقدار تعديل التسريب”

 الوثيقة،
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 القواعد التي تحكم إدراج األوراق المالية في بورصة هونج كونج المحدودة، “قواعد اإلدراج”

  

 )أو أي تاريخ الحق يتفق عليه المشتري وكويت إنرجي مع )إذا لزم األمر( 2019يونيو  30 “تاريخ التسليم النهائي”

 موافقة المحكمة(،

  

اإلضافي )إن  بلغأي انخفاض في القيمة )يُقيم بالرجوع إلى مجموع المبلغ األساسي والم “الخسائر”

وجد( قبل أي تسوية ليعكس أي واحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان أو مبلغ تسوية 

إنرجي الناشئة عن شركات مجموعة كويت لالتسريب أو أي أحكام أخرى التفاقية الصفقة( 

خرق أو خروقات لضمانات كويت إنرجي ذات الصلة، بشرط أنه عند تحديد مقدار 

كان من الممكن اتخاذها من المشتري أي إجراءات اعتبار  االنخفاض في القيمة، لن يتم

 الخرق ذات الصلة التي لن تؤخذ إال بعد، نقطة القياس الكمي،و عالج ألتخفيف 

 

أي مسألة أو حدث )أو سلسلة من األمور أو األحداث، سواء كانت متعلقة أو غير ذات صلة(  “تأثير سلبي جوهري”

 أو من المحتمل بشكل معقول أن ينتج عنها  والتي  2018يناير  1والتي تحدث في أو بعد 

 :ينتج عنها

 

 100,000,000)أ( انخفاض في إجمالي أصول مجموعة كويت إنرجي بما ال يقل عن  

دوالر أمريكي بالمقارنة مع األصول المبينة في الحسابات المدققة لمجموعة 

 2017ديسمبر  31كويت إنرجي التي تم إعدادها لالثني عشر شهًرا المنتهية في 

 ، أو2017ديسمبر  31في 

 100,000,000مطلوبات لمجموعة كويت إنرجي بما ال يقل عن )ب( زيادة في إجمالي ال 

دوالر أمريكي مقارنة بتلك الواردة في الحسابات المدققة لمجموعة كويت إنرجي 

 31في  2017ديسمبر  31التي تم إعدادها لالثني عشر شهًرا المنتهية في 

 ،2017ديسمبر 

استثناء ما إذا كان االنخفاض ذو والتي يبلغها المشتري إلى شركة كويت إنرجي كتابيًا، ب 

 الصلة في إجمالي األصول أو الزيادة في إجمالي المطلوبات:

 

( ناتجة عن انخفاض في أسعار النفط أو أي انخفاض في تقدير االحتياطيات في مجاالت 1)

 العقد المتعلقة باألصول، أو

 اهة(( أُفصح عنها بنزاهة )ولكن فقط إلى المدى الذي تم الكشف فيه بنز2)

  

 اجتماع المحكمة و/أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب مقتضى الحال، “االجتماعات”

 

( من هذه معلومات إضافية) (6)و( في الجزء )8.1 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “الوزارة”

 الوثيقة،

 

( الجمعية العامة غير العاديةإخطار )( 9في الجزء ) لذلك المصطلحيحمل المعنى المخصص  “عضو جديد”

 من هذه الوثيقة،

 

( إخطار الجمعية العامة غير العادية) (9في الجزء ) لذلك المصطلحيحمل المعنى المخصص  “الجديد الملكية ناقل”

 من هذه الوثيقة،

 

من هذه  معلومات إضافية() (6في الجزء ) 6.2الفقرة  يحمل المعنى المخصص له في “لجنة الترشيحات”

 الوثيقة،

  

محمد أحمد حسين، إغناسيو دي كالونجي، علي خليل، حسين كوثري، شون رينولدز،  “نالمديرون غير التنفيذيي”

 دومينيك ريدفيرن ويوسف القبندي،
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( من هذه معلومات إضافية) (6)ب( من الجزء )7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “أسهم إلزامية”

 الوثيقة،

  

( من إخطار اجتماع المحكمة) (8الجزء ) بعقد اجتماع المحكمة كما هو محدد في خطاراإل “اجتماع المحكمة إخطار”

 هذه الوثيقة،

  

إخطار ) (9الجزء ) بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية على النحو المبين في خطاراإل “إخطار الجمعية العامة غير العادية”
 ( من هذه الوثيقة،العاديةالجمعية العامة غير 

 

في حالة تنفيذ عملية االستحواذ من خالل عرض االستيالء، تُرسل الوثيقة إلى المساهمين في  “وثيقة العرض”

 ،شروط وأحكام عرض االستيالء ي والذي سيشمل أمور عدة من بينهاشركة كويت إنرج

  

مساهمو كويت إنرجي الُمسجلة عناوينهم مسجلة خارج المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة  “المساهمون في الخارج”

أو جيرسي أو الكويت أو من مواطنين أو مقيمين في دول غير المملكة المتحدة أو الواليات 

 المتحدة أو جيرسي أو الكويت،

 

الرئيسية كما هو معمول به في تاريخ اتفاقية  سهماأل)أ( أي سداد أو استحقاق على الفائدة على  “التسريب المسموح به”

الصفقة، أو أي مدفوعات تتم وفقًا ألي تمديد أو إعادة تمويل لمثل هذه األسهم 

 المميزة المضمونة،

مقتضى أصل القرض أو فائدة )ب( أي مدفوعات أو مستحقات من أي مبلغ )سواء كان ذلك ب

أبراج القابل للتحويل  مجموعة رضأو غير ذلك( بموجب ق التأمين غ قسطلأو مب

 أو قرض بنك قطر األول القابل للتحويل،

 ،لشركة مساهمة مقفلة)ج( أي مدفوعات تتم بموجب أي وثيقة 

)د( أي أمر يتم اتخاذه بناء على طلب خطي، أو بموجب موافقة خطية مسبقة، من المشتري  

 ويعترف به المشتري على أنه تسريب مسموح به، و

)ز( من تعريف التسريب فقط، أي تسريب يتلقاه أحد المساهمين في  لفقرةألغراض ا)هـ( 

شركة كويت إنرجي بصفته مديًرا لشركة كويت إنرجي، أو موظف، أو 

 استشاري، أو مقاول من الباطن.

 

بيان توضيحي وخطاب من رئيس ) (1الجزء )من  4يحمل المعنى المخصص له في الفقرة  “سعر السهم”
 (مجلس إدارة شركة كويت إنرجي

 

( من هذه معلومات إضافية)( 6الجزء ) من )ج(7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “السداد”

 الوثيقة،

 

( من هذه معلومات إضافية) (6)و( من الجزء )8.1 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “اتفاقية تقاسم االنتاج”

 الوثيقة،

 

ومكتبها  2306418مؤسسة جولد تشيرز المحدودة، مسجلة في هونج كونج برقم مسجل  “المشتري”

 ,Two Pacific Place, 88 Queensway، 2505في جناح مكتبها المسجل 

Admiralty،هونج كونج ، 

  

 ( من هذه الوثيقة،معلومات إضافية) (6الجزء ) في 3 ةاألشخاص المنصوص عليهم في الفقر “شتريأعضاء مجلس إدارة الم”

  

من والشركات المنتسبة والشركات الفرعية  لهما الشركات التابعةومجموعة يونايتد إنرجي،  “مجموعة المشتري”

قت آلخر من وكيان ضامن المشتري  يسيطرون علىوقت آلخر، ولكن باستثناء أي أشخاص 

 ،بشكل مباشر أو غير مباشر

 

موافقة مساهمو مجموعة يونايتد إنرجي على االستحواذ كما هو مطلوب بموجب قواعد  “موافقة مساهمي المشتري”



18:30الساعة   2018نوفمبر  15الخميس   6التدقيق رقم    171680  

اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية  للمرجعية الخاصة للمعلومات الوارده في هذا المستند وال يجوز 
.االعتماد علي النسخة االنجليزية فقط بشكل حصري  

 

 

 

76 
 

( عن طريق موافقة خطية من واحد أو أكثر من المساهمين 1اإلدراج، والتي يجب أن تكون )

٪ من حقوق  50أكثر من يحملون ا إنرجي الذين يحملون، أو معً في مجموعة يونايتد 

( من قواعد اإلدراج، والتي تقبلها 2) 14.44التصويت بمجموعة يونايتد إنرجي وفقًا للقاعدة 

( في حالة عدم قبول موافقة خطية من قبل بورصة هونج كونج، 2بورصة هونج كونج، أو )

 ي المشتري،اجتماع مساهمفي غلبية األعن طريق تصويت 

  

إذا ، فيه يُعقد االجتماع العام لمساهمي مجموعة يونايتد إنرجي فيما يتعلق باالستحواذ للنظر “اجتماع مساهمي المشتري”

 االستحواذ،، فيُوافق على كان ذلك مناسبًا

 

  

 أسهم في رأس مال المشتري، “أسهم المشتري”

 

( من هذه معلومات إضافية) (6من الجزء ) )أ(7.2 الفقرةيحمل المعنى المخصص له في  “بنك قطر األول”

 الوثيقة

 

 “الغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر األول”

 

 

 “قرض بنك قطر األول القابل للتحويل”

بيان توضيحي وخطاب من رئيس من الجزء األول ) 4يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 
 الوثيقة( من هذه مجلس إدارة شركة كويت إنرجي

 

أغسطس  6التسهيالت االئتمانية القابلة للتحويل التي أبرمتها مجموعة كويت إنرجي في 

 ، كما تم تعديلها الحقًا،بنك قطر األولكيانات مع  2012

 

 ،ى إكويتيز ش.ش.وبنك قطر األول وشركة قطر األول “كيانات بنك قطر األول”

 

)أ( مبلغ مساو لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق على دفعها من قبل أي عضو في مجموعة  “مبلغ تسوية بنك قطر األول”

كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض بنك قطر األول القابل للتحويل 

وتاريخ السريان )بما في ذلك التاريخين( أو معلقة في وقت النفاذ،  2018يناير  1بين 

 ،ضافة اليباإل

بلغ اإلضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي يتم إصدارها مال)ب( 

وفقًا لشروط قرض بنك قطر األول القابل للتحويل )إن  وقت تسجيل المخططقبل 

 وجد(،

 Error! Unknown switchيحمل المعنى المخصص له في الفقرة  “تاريخ عرض االكتتاب العام المستهدف”

argument.Error! Reference source not found.  منError! Reference 

source not found. (من هذه الوثيقة،معلومات إضافية ) 

 

 Error! Unknown switchيحمل المعنى المخصص له في الفقرة  “روديفيسكي شيرفونوزافودسكايحقل ”

argument.Error! Unknown switch argument.  منError! Reference 

source not found.( )من هذه الوثيقة،معلومات إضافية ) 

 

 Computershare Investor) شير انفستور سيرفيسز )جيرسي( المحدودة كمبيوترشركة  “المسجل”

Services (Jersey) Limited،) 

  

 جيرسي،في مسجل الشركات  “مسجل الشركات”

  

( من هذه معلومات إضافية) (6)ج( في الجزء )7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “تاريخ السداد“

 الوثيقة،

 

أي مصرف مركزي أو وزارة أو حكومية أو شبه حكومية أو فوق وطنية )بما في ذلك  “السلطة المختصة“

االتحاد األوروبي والبنك الدولي واألمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي( أو هيئة أو هيئة قانونية أو تنظيمية أو تحقيقية أو سلطة أو 

في ذلك أي جهة وطنية أو أعلى من السلطة الوطنية لمكافحة االحتكار أو  هيئة تحكيم )بما

المنافسة أو التحكم في االندماج، أو أي وزارة قطاعية أو هيئة تنظيمية وأي هيئة مراجعة 
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لالستثمار األجنبي، أو الحكومة الوطنية، أو الواليات، أو البلديات، أو الحكومات المحلية )بما 

فرعي، أو محكمة، أو هيئة قضائية، أو وكالة أو هيئة إدارية أو سلطة في ذلك أي تقسيم 

أخرى(. أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه )بما في ذلك شركات النفط الوطنية(، أو أي هيئة 

خاصة تمارس أي سلطة تنظيمية أو ضريبية أو مستوردة أو سلطة أخرى أو وكالة تجارية 

بيئية في أي والية قضائية، والسلطات المعنية تعني أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة مهنية أو 

 جميعهم،

 

يوافقون على إصدار أو تكبد أي سندات أو أوراق  عضو أو أعضاء مجموعة كويت إنرجي “إعادة التمويل ذات الصلة”

مالية أو سندات دين أخرى أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو قابلة لالستبدال أو تسهيالت 

بمعدل فائدة  ،(استبدال الدين)األساسية سهم األقرض أو مديونية أخرى لغرض إعادة تمويل 

 (،الصلة اتذ الفائدة المعاد تمويله معدل سعر الفائدة السنوي هذا هو٪ )9.0سنوية يتجاوز 

 

 يحمل المعنى المخصص له في فقرة تعريف )إعادة التمويل ذات الصلة(، “الصلة معدل فائدة إعادة التمويل ذات”

 

( من هذه معلومات إضافية) (6من الجزء ) 6.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “لجنة المكافآت”

 الوثيقة،

 

 يحمل المعنى المخصص له في فقرة )إعادة التمويل ذات الصلة(، “الديناستبدال ”

  

من قانون جيرسي للشركات بين شركة  125المخطط المقترح للترتيب بموجب المادة هذا  “ترتيبات المخطط” أو“ المخطط”

( في هذه الوثيقة، مع ترتيبات المخطط) 3 كويت إنرجي ومساعدي المخطط المبين في الجزء

وافقت خاضعًا ألي تعديل أو إضافة أو أي شرط تمت الموافقة عليه أو فرضته المحكمة وأو 

 عليها كويت إنرجي والمشتري

  

بالمخطط المرسلة إلى )من بين آخرين( المساهمين في كويت إنرجي التي المتعلقة الوثيقة  “وثيقة المخطط”

ات إخطارحتوي على كاملة وت المخططتحتوي على، من بين أمور أخرى، شروط وأحكام 

 عقد االجتماعات

 

 الذي يجري فيه تسجيل المخطط التاريخ “تاريخ سجل المخطط”

 

( في يوم العمل الذي يسبق مباشرة تاريخ السريان )أو أي بتوقيت جيرسيمساًء ) 6:00 “وقت تسجيل المخطط”

 لزم األمر((،كويت إنرجي والمشتري، بموافقة المحكمة )إذا  عليهتوافق  تاريخ

  

 ،المعنيسهم المخطط في الوقت الحاملون المسجلون أل “مساهمو المخطط”

  

في تاريخ  تصدرتي أو الالمخصصة )أ( أسهم كويت إنرجي الحالية أو غير المشروطة  “أسهم المخطط”

 وثيقة المخطط،

تاريخ وثيقة )ب( أي أسهم كويت إنرجي أخرى يتم تخصيصها أو إصدارها بدون شروط بعد 

 المخطط ولكن قبل وقت تسجيل التصويت، و

وقت تسجيل ل التصويت وقبل يسجت)ج( أي أسهم كويت إنرجي تصدر في أو بعد وقت 

)بما في ذلك، لتجنب الشك، أي أسهم كويت إنرجي تصدر لتلبية استحقاق  المخطط

التعويضات بموجب الترتيبات الحافزة الحالية لشركة كويت إنرجي المجموعة أو فيما 

يتعلق بالتي يكون مالكوها األصليون أو أي من الحاصلين الحقًا عليها، أو يكونوا قد 

 حالة، بخالف األسهم المستبعدة اتفقوا كتابةً، ملزمين بالمخطط، في كل

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( من هذه معلومات إضافية)( 6في الجزء ) )ج(7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “اتفاقية التعديل الثانية”

 الوثيقة،

 

الدفع لعام ٪ مستحقة 9.5مليون دوالر أمريكي كأسهم مميزة مضمونة بنسبة  250 مبلغ “األسهم المميزة”

، كما هو موضح بشكل خاص 2014أغسطس  4في  أصدرتها شركة كويت إنرجي 2019
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 ( من هذه الوثيقةمعلومات إضافية)( 6من الجز ) )ب(7.2 في الفقرة

 

( من هذه معلومات إضافية) (6)ب( في الجزء )7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “ضامنو األسهم المميزة”

 الوثيقة

 

 )جيرسي( المحدودةشير انفستور سيرفيسز،  كمبيوترشركة  “التسويةوكيل ”

 

القرار الخاص الذي ستطرحه شركة كويت إنرجي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية  “قرار خاص”

لتغيير النظام األساسي لشركة كويت إنرجي ويأذن لمديري شركة كويت إنرجي باتخاذ جميع 

 ،أو مالئمة لتنفيذ المخطط بالكاملاإلجراءات التي قد تراها ضرورية 

 

ي أن يمارس عملية االستحواذ من خالل عرض استيالء )بالمعنى المقصود إذا اختار المشتر “عرض االستيالء”

( من قانون جيرسي للشركات(، فإن العرض يتم بواسطة أو بالنيابة عن 1) 116في المادة 

 تيالكامل األسهم  على االستحواذالمشتري أو شركة تابعة مملوكة بالكامل قيام المشتري 

إنرجي )بخالف األسهم المستثناة( بشروط وتخضع شركة كويت ل اهإصدار المقررو تصدر

 لمبينة في وثيقة العرض ذات الصلةا حكامواألللشروط 

 

ات والرسوم اإلقرارائب، جنبا إلى جنب مع جميع جميع الضرائب أو الرسوم في شكل ضر “ضريبةال”

واألتعاب والفوائد والمدفوعات إلى هيئة ضريبية أو سلطة أخرى )في أي مكان في العالم 

أو المسؤولة عن تقييم أو إدارة و/أو تحصيل الضريبة ضريبية مختصة بفرض أي مسؤولية 

أو إنفاذ أي قانون فيما يتعلق بالضريبة( على حساب الضريبة في كل حالة تتعلق بأي مما 

 أي منها، رد خطأ في بما في ذلك أي تأخير أوسبق، 

  

 23يتد إنرجي بتاريخ اتفاقية الصفقة الُمبرمة بين كويت إنرجي والمشتري ومجموعة يونا “اتفاقية الصفقة”

 2018سبتمبر 

 

 2018سبتمبر  23 “تاريخ اتفاقية الصفقة”

 

مجموعة يونايتد إنرجي المحدودة، المسجلة في جزر كايمان، وتواصل العمل في برمودا  “مجموعة يونايتد إنرجي”

 ,Clarendon House, 2 Church Streetذات مسؤولية محدودة يقع مكتبها المسجل في 

Hamilton, HM11, Bermuda، 

 

 مجلس إدارة مجموعة يونايتد إنرجي، “مجلس إدارة مجموعة يونايتد إنرجي“

  

 ( من هذه الوثيقة،معلومات إضافية) (6من الجزء ) 2 األشخاص المنصوص عليهم في الفقرة “مجلس إدارة مجموعة يونايتد إنرجيأعضاء ”

  

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واألقاليم التابعة لها، “المملكة المتحدة” أو“ إنجلترا”

  

الواليات المتحدة األمريكية )بما في ذلك واليات مقاطعة كولومبيا األمريكية( وممتلكاتها  “الواليات المتحدة األمريكية” وأ“ أمريكا”

 ،وجميع المناطق الخاضعة لواليتها وأقاليمها

  

الصادرة بموجبه والقواعد واللوائح  1934قانون الواليات المتحدة لألوراق المالية لعام  “قانون البورصة األمريكي”

 )بصيغته المعدلة(

  

يعني حاملو أسهم كويت إنرجي المقيمين عادة في الواليات المتحدة أو الذين يحملون عنوان  “مساهمو الواليات المتحدة األمريكية”

مسجل في الواليات المتحدة، وأي أمين حراسة أو مرشح أو وصي يحمل أسهم كويت إنرجي 

 ،عنوان مسجل في الواليات المتحدة حدة أو يحمللألشخاص في الواليات المت

  

الصادرة بموجبه والقواعد واللوائح  1933قانون الواليات المتحدة لألوراق المالية لعام  “قانون األوراق المالية األمريكي”

 )بصيغته المعدلة(

 

( من هذه معلومات إضافية) (6)ج( من الجزء )7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “فيتول تتسهيال”

 الوثيقة
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( من هذه معلومات إضافية) (6)ج( من الجزء )7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “اتفاقية سداد فيتول”

 الوثيقة

 

( من هذه معلومات إضافية) (6)ج( من الجزء )7.2 يحمل المعنى المخصص له في الفقرة “المدفوعات الزائدة الطوعية”

 الوثيقة،

  

في جيرسي( موعد  العطلةمساًء )بتوقيت الكويت( في اليوم الذي يسبق )باستثناء أيام  6:00 “وقت سجل التصويت”

مساًء )بتوقيت الكويت( في  6:00ل اجتماع المحكمة، الساعة اجتماع المحكمة، أو إذا تم تأجي

 المؤجل( قبل تاريخ هذا االجتماع جيرسيفي  العطلةاليوم الثاني )باستثناء أيام 

 

المبلغ اإلجمالي للخسائر الناجمة عن )أو المتوقع حدوثها( انتهاكات ضمانات كويت إنرجي  “مبلغ تسوية مخالفة الضمان”

المعطاة في تاريخ اتفاقية الصفقة و/أو الضمانات األساسية لشركة كويت إنرجي المتكررة في 

 ،كما هو محدد وفقًا التفاقية الصفقة تاريخ إيقاف تسوية المقابل

 

 “موافقة خطية”

 

بيان توضيحي وخطاب ) (1من الجزء ) 5.6 له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة
 ن هذه الوثيقة( م، ش.م.عمن رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي

 

لشركة كويت إنرجي أو أي شركة من المبلغ ألي حكم يتم إدراجه في السجالت المحاسبية  “القيمة اليمنية”

بموجب معايير التقارير المالية  37مجموعة كويت إنرجي وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ،كما هو محدد وفقًا التفاقية الصفقة الدولية فيما يتعلق بالتحكيم اليمني

 

مجموعة كويت إنرجي في أو أي مطالبات ضد شركة كويت إنرجي )اليمن( أو أي عضو في  “التحكيم اليمني”

( وزارة 1: دي ان او اليمن ضد )AYZ/  22959رقم  غرفة التجارة الدوليةالمتعلقة بقضية 

 ( شركة كويت إنرجي )اليمن( المحدودة2النفط والمعادن في الجمهورية اليمنية و )

 

( من هذه ترتيبات المخطط) (3)د( من الجزء )3.1 في فقرة يحمل المعنى المخصص له “مبلغ التسوية اليمنية”

 الوثيقة

  

الشركات البريطانية " المعاني الواردة في قانون الشركات أو األصول التابعة لها مباشرة"" والشركة الفرعية، يحمل مصطلح "هذه الوثيقةألغراض 

 قانون جيرسي للشركات.ب( من  4)96تحمل المعنى الوارد في المادة " يوم العمل"، و2006لعام 
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 (8الجزء )

 

 المحكمةإخطار جلسة 

 
 2018/289رقم الملف:  في المحكمة الملكية في جيرسي

  

  قسم ساميدي

 
 بخصوص مسألة كويت إنرجي

 

 و

 

 1991من قانون الشركات )جيرسي(  125بخصوص المادة 

 

بعقد عت ققد ومحكمة جيرسي الملكية  ، أنبشأن األمور المذكورة فيما سبق 2018 نوفمبر 15 بتاريخ بموجب قرار المحكمة ،يفيدأُرسل إخطار بموجبه 

 ،، وفي حالة االعتقادلغرض النظر في جزء منها( خطار( بين حملة أسهم المخطط )كما هو معرف في الوثيقة التي يشكل هذا اإلجلسة المحكمةجلسة )

والُمزمع )وتعديالته(  1991من قانون الشركات )جيرسي(  125قًا للمادة وف( المخطط) ترتيبات المخطط اد )بتعديل أو بدون تعديل(بمالئمة ذلك، اعتم

(، على أن تعقد هذه الجلسة في فندق بهذا الشكل ( وحاملي أسهم المخطط )المعرفينالشركةأو  كويت إنرجي) ، ش.ع.مإبرامها بين كويت إنرجي

، بتوقيت العاشرة صباًحا )توقيت الكويت(، وهو 2018ديسمبر  19 ، السالمية، الكويت فيشارع الخليج مجمع سيمفوني،، سيمفوني ستايل بالكويت

 المكان والزمان الذي ُطلب من مساهمي المخطط الحضور فيه شخصيًا أو بالوكالة.

تم )بصيغته المعدلة(  1991من قانون الشركات )جيرسي( لعام  126يلزم تقديم نسخة من المخطط المذكور ونسخة من البيان التوضيحي بموجب المادة 

 .خطارجزًءا منها. تحتوي المصطلحات المحددة في المخطط على نفس المعاني في هذا اإل خطارفي الوثيقة التي يشكل هذا اإل هتضمين

 راء التصويت في اجتماع المحكمة بطريقة االستطالع بداًل من رفع األيدي.سيتم إج

، أو في حالة تغيبه، أو البدويبموجب قرار المحكمة المذكور، عينت المحكمة الدكتور منصور أحمد محمد العلي أبو خمسين، أو في حالة تغيبه، عبد 

ه، في أي مدير آخر. للعمل كرئيس الجتماع المحكمة وأوعز الرئيس بتقديم تقرير عن نتائج شون رينولدز، أو في حالة تغيبه، علي خليل أو في حالة تغيب

 ذلك إلى المحكمة.

 سيخضع المخطط المذكور إلى قرار المحكمة الالحق. 

 2018 نوفمبر 15بتاريخ: 

 موريانت اوزانيس

 ش.م.ع لشركة كويت إنرجي ومحامو إجراءات محامون

 

 
 

 مالحظات:

 

أو، في حالة تأجيل اجتماع المحكمة، في هذا السجل  2018ديسمبر  17 مساء. )بتوقيت الكويت( في 6:00حتى الساعة  فقط حاملو أسهم المخطط المسجلين في سجل أعضاء الشركة .1
وقت الجلسة المؤقتة المحدد، يحق لهم الحضور والتصويت في مساء )بتوقيت الكويت( في اليوم الذي يحل قبل يومين )باستثناء أيام غير العمل في جيرسي( من  6:00في الساعة 

ت المناسب في تحديد حقوق أي شخص في اجتماع المحكمة فيما يتعلق بعدد األسهم المسجلة بأسمائهم في الوقت المناسب. سيتم تجاهل التغييرات على اإلدخاالت في السجل بعد الوق

 الحضور أو التصويت في االجتماع.
 

أو بالوكالة، في اجتماع المحكمة، ولكن إذا صوت أكثر من  افس السهم أن يصوت، سواء كان شخصيً ة اشتراك أكثر من شخص في أسهم المخطط، يجوز ألي شخص حامل لنفي حال .2

 مساهمين في سجل أعضاء الشركة.شخص ممن يحملون نفس السهم، يُقبل تصويت أقدمهم، ويُستبعد تصويت سائر المصوتين، تُحدد األقدمية بترتيب إدراج أسماء ال

 

ة األصلي أو المؤجل. يجوز لحامل يحق لحامل األسهم المؤهل للحضور والتصويت في اجتماع المحكمة تعيين وكيل واحد أو أكثر للحضور، والتصويت واالقتراع في اجتماع المحكم .3

شريطة أن في حالة تعيين وكيلين لنفس السهم )األسهم( وكالهما صالح وتم تقديمه بالفعل )األسهم( ليمثاله في أسهم المخطط تعيين أكثر من وكيل واحد فيما يتعلق باجتماع المحكمة، 
تعلق كيل أو التوكيالت األخرى فيما ياجتماع المحكمة، فإن آخر توكيل سيُسلم بشكل صحيح )بغض النظر عن تاريخه أو تاريخ توقيعه( سيُعامل على أساس أنه يحل محل، ويبطل التو

 قادرة على تحديد الموعد الذي تم تسليمه أو استالمه بشكل صحيح، فال يعامل أي منهم على أنه صالح فيما يتعلق بهذه األسهم )األسهم(. ال الشركة غيراألسهم(. إذا كانت أو بهذه السهم )

 في الشركة. اوً يحتاج الوكيل إلى أن يكون عض
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. ليصبح التوكيل نافذًا، بعناية حول كيفية استكمال االستمارة ومظروف مدفوع الرد الستخدام أصحاب أسهم المخطط. يرجى قراءة التعليمات استمارة الوكالة زرقاء اللونمرفق  .4
 احسب األصول، مع التوكيل الرسمي أو وثيقة أخرى )إن وجدت( التي وقع بموجبها أو نسخة مصدقة من هذ ةالمكتمل استمارة الوكالة زرقاء اللونيلزم أن يستلم المسجل 

، The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZYشير انفستور سيرفيسز )جيرسي( المحدودة، على عنوان  كمبيوترالتوكيل أو أي سلطة أخرى في شركة 

ل الموعد ساعة )باستثناء أيام غير العمل في جيرسي( قب 48، أو إذا تأجلت جلسة المحكمة، ال تقل عن 2018ديسمبر  17 )بتوقيت الكويت( في مساءً  6.00في موعد أقصاه 

 المحدد لالجتماع المؤجل.

)خالل ساعات العمل العادية( يدًا بيد لعناية لورنس او ( عن طريق البريد 1: )حسب األصول إذا تم استالمه ةالمكتمل اللون الزرقاء الوكالة استمارةذلك، سيتم قبول  إلى باإلضافة .5

، الكويت، مع أي توكيل رسمي أو أي 22067 -، السالمية 2بلوك ، شارع سالم المبارك، 2حافظ، كبير مسؤولي العالقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني 
( كمرفق، مع أي وثائق أخرى مشار 2؛ أو )2018ديسمبر  17مساًء )بتوقيت الكويت( في  6:00ارة الوكالة، في موعد ال يتجاوز الساعة سلطة أخرى يتم بموجبها توقيع استم

، في موعد ال يتجاوز UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.ukأو # ir@kec.com.kwإليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى 

 .2018ديسمبر  17مساًء )بتوقيت الكويت( في  6:00الساعة 

 أو شركةال استالم حالة أو في فيما سبق المذكور العنوان غير آخر عنوان أي إلى إرساله تم إذا صالًحا الذي يتم إرساله إلكترونيًا إلى الشركة أو المسجل الةالوك تعيين يكون لن .6

 في الرسمية غير العمل أيام)باستثناء  ساعة 48 من الحق وقت في المحكمة، اجتماع تأجيل تم إذا)أو،  2018 ديسمبر 17 في( الكويت مساًء )بتوقيت 6:00 الساعة بعد المسجل

 .(قبوله يتم لن كمبيوتر فيروس على يحتوي أنه يتبين إلكتروني اتصال أي أن مالحظة رجىيُ  (.المؤجل لالجتماع المحدد الوقت قبل( جيرسي

 

إلى ممثل المسجل في مكان اجتماع المحكمة، أو إلى رئيس اجتماع المحكمة، قبل بدء اجتماع المحكمة وسيبقى ساريًا. ومع  اهقديم، فيجوز تاستمارة الوكالة زرقاء اللونإذا لم يتم تقديم  .7
ساعة على األقل  48فيما يلي ويجب أن يتم هذا التعيين قبل  8لإلجراءات المذكورة في المالحظة  وفقًاذلك، في حالة تعيين الوكيل الوارد في رسالة إلكترونية، يجب أن يتم هذا التعيين 

 )باستثناء أيام غير العمل في جيرسي( من بدء جلسة المحكمة.

 
 لىيًا عن طريق الدخول إ، يمكن لحاملي أسهم المخطط تقديم توكيلهم إلكتروناستمارة الوكالة زرقاء اللون المطبوعة إعادةكبديل الستكمال و .8

www.investocentre.uk.com/eproxy ،رقم خدام رقم التحكم ومرجع المساهم وواتباع التعليمات الموجودة على موقع الويب، واستPIN  الوكالة. إذا  استمارةكما هو مذكور في

، للتحقق من تقديم استمارة الوكالة زرقاء اللونلم يكن قد تم تسجيله بالفعل في بوابة األسهم، سيحتاج حاملو أسهم المخطط إلى تقديم رمز المستثمر الخاص بهم، والذي يُطبع على 
. يجب أن يتلقى المسجل التوكيالت المقدم بهذه الطريقة في موعد ال يتجاوز الوكالة زرقاء اللوناستمارة وكيلهم عبر اإلنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات المطبوعة على ت

 فيما سبق. 4الوقت المذكور في المالحظة 

 

لقانونها الحاكم أو وثائق تأسيسية، تعيين ممثل الشركة الذي قد يمارس نيابة عنها كل  وفقًا، بقرار من مديريها أو أي هيئة حاكمة أخرى أو المخططيجوز ألي شركة حامل ألسهم  .9

 صالحياتها كعضو.

 
 وال يمنع تسليم أو استالم تعيين وكيل أي عضو في وقت الحق من الحضور والتصويت شخصيًا في اجتماع المحكمة، أو أي تأجيل له. .10

 

http://www.investocentre.uk.com/eproxy
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 (9الجزء )

 

 غير العاديةإخطار الجمعية العامة 

 شركة كويت إنرجي
 

 (106699)مسجلة في جيرسي تحت رقم 

( سيعقد في فندق سيمفوني ستايل الشركة أو)كويت إنرجي  كويت إنرجيإلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة  يُشاراإلخطار الذي بموجبه 

)بتوقيت الكويت(. )أو، في وقت الحق، بعد  10.15في تمام الساعة  2018ديسمبر  19 الكويت في السالمية، ،شارع الخليجالكويت، مجمع سيمفوني، 

جزًءا منها( لغرض النظر في القرار التالي والموافقة عليه إذا كان ذلك  خطارانتهاء اجتماع المحكمة مباشرة )كما هو محدد في الوثيقة التي يشكل هذا اإل

 مناسبًا، كقرار خاص:

 قرار خاص

)كما هو محدد في  كويت إنرجي وأصحاب أسهم المخطط بين شركة 2018 نوفمبر 15 ي( المؤرخ فالمخططتنفيذ ترتيبات المخطط )وذلك لغرض 

ألغراض تحديد الهوية موقعة من رئيس مجلس اإلدارة، في صيغتها األصلية في التعميم المرسل إلى المساهمين ط(، والتي ُطبعت لهذا االجتماع والمخط

أو الخاضعة لمثل هذا التعديل أو اإلضافة أو الشرط الذي قد يتم االتفاق عليه بين شركة كويت إنرجي  2018 نوفمبر 15إنرجي بتاريخ  في شركة كويت

 (:المحكمة) والمشتري والمعتمد أو التي فرضتها محكمة جيرسي الملكية

 يرونها ضرورية أو مالئمة إلنفاذ المخطط، ويحق ألعضاء مجلس اإلدارة شركة كويت إنرجي اتخاذ جميع اإلجراءات التي قد  (1)

الجديدة التالية بعد  139ا من إصدار هذا القرار، يتم تعديل النظام األساسي لشركة كويت إنرجي بموجب هذا البند وإدخاله في المادة اعتبارً  (2)

 :138المادة 

 ترتيبات المخطط  .139”

من  125بموجب المادة  2018سنة  نوفمبر 15 المؤرخترتيبات المخطط ، تشير اإلشارات إلى المخطط إلى 139في هذه المادة  (أ)

لشروطها،  وفقًاالقانون بين الشركة وأصحاب أسهم المخطط )كما هو محدد في المخطط( حيث أنه قد يتم تعديله أو تغييره 

 .139والتعبيرات المحددة في المخطط لها نفس المعاني في هذه المادة 

ر من هذه المواد أو شروط أي قرار سواء كانت عاديًا أو خاًصا تتخذه الشركة في أي اجتماع عام، إذا كانت بغض النظر عن أي حكم آخ (ب)

( في أي و مرشحها )أو مرشحوها( أالمشتريالمحدودة ) شيرزولد جخالف شركة تصدر أي أسهم أو أي سندات أخرى )بسوف الشركة 

)كما هو محدد في المخطط(، تصدر هذه األوراق المالية طبقًا  مخططوفي أو قبل تاريخ سجل ال 139أو بعد اعتماد هذه المادة  الحقوقت 

هذه األوراق األصلي أو أي حاملون الحقون للألغراض بموجبه( ويجب أن يكون الحامل  مخططلشروط المخطط )ويلزم أن تكون أسهم 

 لذلك. اوفقً لزمين بالمخطط المالية مُ 

بغض النظر عن أي حكم آخر من هذه المواد، إذا تم إصدار أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى أو نقلها إلى أي شخص )بخالف المشتري أو  (ج)

، سيصبح هذا العضو الجديد )أو أي حامل الحق أو أي مرشح وقت تسجيل المخطط( في أي وقت بعد العضو الجديد( ))أو مرشحوه( مرشحه

(، المحيل الجديد( )العضو الجديد أو أي من الحاملين الالحقين أو أي مرشح من هذا القبيل هو الجديد أو أي من الحائزين الحقًا لهذا العضو

 وبشكل فردي، ضمانات التصرف،شريطة أن يصبح المخطط فعااًل وملزًما بأن ينقل جميع األوراق المالية التي يحتفظ بها المحيل الجديد )

بالحصول على كل ضمان  مشتري خالف ذلك( الذي يكون ملزًماخالية من جميع األعباء، إلى المشتري )أو كما قد يوجه ال(، ضمان التصرف

تصرف بمقابل وشريطة سداد المشتري أو نيابة عنه إلى المحيل الجديد للمبلغ نقدًا لكل ضمان تصرف مساٍو للمقابل الذي سيحسبه المحول 

 .مخططصرف الذي كان سهم الجديد كان يحق له كل ضمان ت

في أي عملية إعادة تنظيم أو تغيير جوهري في رأس مال الشركة )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي تقسيم فرعي و/أو توحيد(،  (د)

أو أي بنك  )ج( من قبل أعضاء مجلس اإلدارة على النحو الذي يحدده مدققو الشركة139يجب تعديل قيمة كل ضمان تصرف بموجب المادة 

 استثماري مستقل يختاره األعضاء من قبل مجلس اإلدارة ليكون عاداًل ومعقواًل للمحيل الجديد ليعكس إعادة التنظيم أو التعديل.

، يجوز للشركة أن تعين )وبشكل منفصل، إلى الحد الالزم، يعين كل محيل جديد أيًضا( أي 139تنفيذ أي نقل مطلوب بموجب هذه المادة  (ه)

وأي تعيين من هذا القبيل يكون غير قابل للنقض لمدة سنة  1995قانون توكيالت )جيرسي( للعام  تحدده الشركة كمحامي )بموجبشخص قد 

تسليم واحدة من التاريخ الذي يتم فيه إصدار هذا المحيل الجديد لتأمين التخلص ذو الصلة الخاص بهذا المحيل الجديد( للمحول الجديد لتوقيع و
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النقل أو تعليمات نقل نيابة عن المحيل الجديد لصالح المشتري و/أو مرشحه والقيام بكل هذه األشياء األخرى وتوقيع وتسليم كمحيل نموذج 

جميع الوثائق التي قد تكون في رأي المحامي من ضرورية لمنح تأمين التصرف للمشتري و/أو مرشحه وتعليق استحقاق ممارسة جميع هذه 

نات التصرف حسب توجيهات المشتري، ولكن ليس خالف ذلك. إذا تم تعيين المحامي على هذا النحو، ال يحق الحقوق في وإلحاقها بضما

لتوجيهات المشتري( ممارسة أي حقوق مرتبطة بضمانات  وفقًاللمحيل الجديد بعد ذلك )باستثناء الحد الذي يفشل فيه المحامي في التصرف 

تحرير إيصال جيد بسعر شراء ضمانات التصرف، ويمكن تسجيل المشتري و/أو مرشحه  المشتري. يجوز للشركة يوافقالتصرف ما لم 

 كحامل له وإصدار شهادات بخصوصها. لن تكون الشركة ملزمة بإصدار شهادة إلى المحيل الجديد ألية ضمانات تصرف. 

)أو أي تاريخ الحق، إن وجد،  2019يونيو  30سارية المفعول إذا لم يصبح المخطط ساري المفعول في أو قبل غير  139تصبح هذه المادة  (و)

 لمحكمة(.ا تسمح بهوالشركة فق المشتري وحيث قد يوا

بغض النظر عن أي حكم آخر من هذه المواد، يجوز للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة رفض تسجيل أي أسهم بين وقت سجل المخطط وتاريخ  (ز)

 السريان.

عن طريق بغض النظر عن أي حكم آخر من هذه المواد، يجوز للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة رفض تسجيل أي نقل ألسهم أخرى بخالف  (ح)

 وفقًاولكن ال يجوز للشركة وال ألعضاء مجلس اإلدارة رفض تسجيل نقل أي أسهم  139المخطط أو كما هو منصوص عليه في هذه المادة 

 .“139وص عليه في هذه المادة المنص أو على النحو للمخطط

 
 حسب طلب مجلس اإلدارة المقر الرسمي:

  

Queensway House 

Hilgrove Street Jersey 

JE1 1ES 

Channel Islands 

 بو خمسيند. منصور أ

 رئيس مجلس إدارة

  

  2018 نوفمبر 15

  
 مالحظات

 
، أو في حالة تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 2018ديسمبر  17بتاريخ مساء. )بتوقيت الكويت(  6:00الساعة  الشركة حتىيحق للمساهمين المسجلين في سجل أعضاء  .1

ور والتصويت في مساًء )بتوقيت الكويت( في اليوم الذي يقع قبل يومان )باستثناء أيام غير العمل جيرسي( قبل الموعد المحدد لالجتماع المؤجل، الحض 6:00هذا السجل الساعة 

ديد حقوق أي فيما يتعلق بعدد األسهم المسجلة بأسمائهم في الوقت المناسب. سيتم تجاهل التغييرات على اإلدخاالت في السجل بعد الوقت المناسب في تح الجمعية العامة غير العادية

 شخص في الحضور أو التصويت في االجتماع.
 

، ولكن غير العاديةالجمعية العامة أو بالوكالة، في اجتماع  افس السهم أن يصوت، سواء كان شخصيً ية نفس السهم، يجوز ألي شخص حامل لنفي حالة اشتراك أكثر من شخص في ملك .2

 المساهمين في سجل أعضاء الشركة. إذا صوت أكثر من شخص ممن يحملون نفس السهم، يُقبل تصويت أقدمهم، ويُستبعد تصويت سائر المصوتين، تُحدد األقدمية بترتيب إدراج أسماء
 

واحد أو أكثر للحضور، والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية وأي والتصويت فيه، تعيين وكيل  ةغير العادي ةالعام الجمعيةاجتماع ق للعضو الذي يحق له حضور يح .3

، شريطة أن يتم تسليم اثنين أو أكثر من التعيينات الصالحة والمختلفة للوكيل أو ةغير العادي ةالعام لجمعية( لها. يجوز للعضو تعيين أكثر من وكيل واحد فيما يتعلق باجيالتأتتأجيل )أو 
تنفيذه( يجب أن  األسهم( الستخدامها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، آخر ما يتم تسليمه أو استالمه بشكل صحيح )بغض النظر عن تاريخه أو تاريخأو لنفس السهم )استالمها 

قادرة على تحديد الموعد الذي تم تسليمه أو استالمه بشكل صحيح، فال  يرالشركة غاألسهم(. إذا كانت أو ) سهمال اأو اآلخرين فيما يتعلق بهذيعامل على أنه استبدال أو إبطال اآلخر 

 في الشركة. ااألسهم(. ال يحتاج الوكيل إلى أن يكون عضوً أو يعامل أي منهم على أنه صالح فيما يتعلق بهذه األسهم )
 

. ليصبح التوكيل نافذًا، يلزم تسجيل المسجل يمات بعناية حول كيفية استكمال االستمارةرجى قراءة التعلومظروف مدفوع الرد الستخدام المساهمين. يُ  استمارة الوكالة وردية اللونمرفق  .4

حسب األصول، مع التوكيل الرسمي أو وثيقة أخرى )إن وجدت( التي وقع بموجبها أو نسخة مصدقة من هذه التوكيل أو أي سلطة أخرى شركة  ةالمكتمل استمارة الوكالة وردية اللون
مساًء )بتوقيت الكويت(  6.00، في موعد أقصاه The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZYشير انفستور سيرفيسز )جيرسي( المحدودة، على عنوان  بيوتركم

 جيرسي( قبل الموعد المحدد لالجتماع المؤجل.ساعة )باستثناء أيام غير العمل في  48، ال تقل عن ةغير العادي ةالعام ، أو إذا تأجلت جلسة الجمعية2018 ديسمبر17 يف

 
)خالل ساعات العمل العادية( يدًا بيد لعناية لورنس حافظ، او عن طريق البريد ( 1: )احسب األصول إذا تم استالمه ةالمكتملاللون  زرقاءاستمارة الوكالة إلى ذلك، سيتم قبول  باإلضافة   .5

، الكويت، مع أي توكيل رسمي أو أي سلطة أخرى 22067 -، السالمية 2بلوك ، شارع سالم المبارك، 2كبير مسؤولي العالقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني 

( كمرفق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى 2؛ أو )2018ديسمبر  17مساًء )بتوقيت الكويت( في  6:00يتجاوز الساعة يتم بموجبها توقيع استمارة الوكالة، في موعد ال 
 مساًء )بتوقيت 6:00، في موعد ال يتجاوز الساعة UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.ukأو # ir@kec.com.kwبريد إلكتروني يتم تسليمه إلى 

 .2018ديسمبر  17الكويت( في 

 

حالة استالم الشركة أو المسجل بعد  صالًحا إذا تم إرساله إلى أي عنوان آخر غير العنوان المذكور فيما سبق أو في يكون تعيين الوكالة الذي يتم إرساله إلكترونيًا إلى الشركة أو المسجل لن. 6

ساعة )باستثناء أيام العمل غير الرسمية في  48الحق من  ، في وقتالجمعية العامة غير العادية)أو، إذا تم تأجيل اجتماع  2018ديسمبر  17الكويت( في  مساًء )بتوقيت 6:00الساعة 

 .ه(بوليُرجى مالحظة أن أي اتصال إلكتروني يتبين أنه يحتوي على فيروس كمبيوتر لن يتم ق (المحدد لالجتماع المؤجل. جيرسي( قبل الوقت
 

اتباع و، www.investorcentre.co.uk/eproxy، يمكن للمساهمين تقديم توكيلهم إلكترونيًا عن طريق الدخول إلى استمارة الوكالة وردية اللون وإعادةكبديل الستكمال  .7

. إذا لم يكن قد تم تسجيله بالفعل في بوابة األسهم، سيحتاج استمارة الوكالةكما هو مذكور في  PIN مزتحكم والرقم المرجعي للمساهم ورواستخدام رقم الالتعليمات الموجودة على موقع الويب، 

http://www.investorcentre.co.uk/eproxy
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اإلنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات المطبوعة على ، للتحقق من تقديم وكيلهم عبر استمارة الوكالة وردية اللونبهم، والذي يُطبع على  المستثمر الخاصالمساهمون إلى تقديم رمز 

 فيما سبق. 4بهذه الطريقة في موعد ال يتجاوز الوقت المذكور في المالحظة  ة. يجب أن يتلقى المسجل التوكيالت المقدماستمارة الوكالة وردية اللون
 

 لقانونها الحاكم أو وثائق تأسيسية، تعيين ممثل الشركة الذي قد يمارس نيابة عنها كل صالحياتها كعضو. وفقًايجوز ألي شركة عضو، بقرار من مديريها أو أي هيئة حاكمة أخرى أو  .8 

 
 العامة غير العادية أو أي تأجيل له. ال يمنع تسليم أو استالم تعيين لوكيل عضًوا من الحضور أو التصويت شخصيًا في اجتماع الجمعية .9

 

هو أن العضو المعني سيعامل . إن األثر القانوني المترتب على اختيار خيار االمتناع عن التصويت على أي قرار استمارة الوكالة وردية اللونخيار االمتناع عن التصويت ُمدرج في  .10
أو  وات لصالح القراريصوت على القرار ذي الصلة. ومع ذلك، سيتم عد وتسجيل عدد األصوات فيما يتعلق باالمتناع عن التصويت، ولكن يتم تجاهلها عند حساب األص نه لمعلى أ

 .ضده

 
وجب القرار الخاص المنصوص عليه في إخطار الجمعية العامة غير بم اظام األساسي كما هو مقرر لتعديلهمن الن للشركة ونسخيمكن الحصول على نسخ من النظام األساسي الحالي  .11

 Queensway House، Hilgrove Street، St Helier، St. Helier، Jersey JE1 1ES، Channelالعادية من المقر الرسمي للشركة في المكتب المسجل للشركة في 

Islands 15 قيل موعدها بمدةفي مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية  لالطالععية العامة غير العادية وسيكون متاًحا أيًضا حتى افتتاح العمل في اليوم الذي يعقد فيه اجتماع الجم 
 دقيقة على األقل.

 

تحمل صوت واحد لكل منهما. وبناًء  سهم عادي 323,282,184صدر للشركة منذي ( يتكون رأس المال الخطارقبل نشر هذا اإل تاريخ عمليآخر  و)وه 2018نوفمبر  13كما في   .12
 .323,282,184هي  2018 نوفمبر 13 عليه، فإن إجمالي حقوق التصويت في الشركة كما في

 


