
  

 

 

كة التابعة )ناقالت للخدمات البحرية المحدودة(  ا البيانات الخاصة بصفقة اإلستحواذ من قبل الشر
ً
نظام لوفق

 :المالية هيئة قطر لألسواق اإلندماج واإلستحواذ الصادر من قبل

 م.  البند التعليق

كة مقدمة العرض ومركزها الرئيسي وأغراضها ا  ورأسمالها سم الشر
ن فيها ونسبة  وعنوانها وأسماء أعضاء اإلدارة العليا وكبار المساهمي 

كة محل العرض ي الشر
ن
 .مساهمة كل منهم ف

 أ 

كة ناقالت للخدمات البحرية المحدودة  كة مقدمة العرضا شر   1 سم الشر

  2 مركزها الرئيسي  جزر الماشال

كة    3 رأس المال قيمة إسميةدون سهم  ب 500عدد أسهم الشر

  4 أسماء أعضاء اإلدارة العليا المهندس/ عبد هللا فضاله السليطي 

كة تابعة مملوكة بالكامل من قبل كة قطر لنقل  شر شر

 الغاز المحدودة )ناقالت( ش.م.ع.ق

كة محل  ي الشر
ن فيها ونسبة مساهمة كل منهم فن كبار المساهمي 

 العرض
5  

كة محل العرض   وجنسيتها ومركزها الرئيسي وأغراضها اسم الشر
 ورأسمالها وعنوانها. 

 ب 

ي ناقالت  كة أو.إس.ج   –شر

 OSG-Nakilat Corporation 

كة محل العرض    أسم الشر

   وعنوانها وجنسيتها  مركزها الرئيسي  جزر المارشال

   أغراضها تأجي  السفن

   رأس المال دوالر أمريكي 132,882,800

كة  % 50.1 – ناقالت للخدمات البحرية المحدودةشر

ناشيونال سي وايزى إنك   %49.9 –إنير

كة محل العرض وعدد  / المالك بالشر ن بيان بأسماء كبار المساهمي 
كة مقدمة العرض إن  ونسبة ملكية كل منهم ونسبة ملكية الشر

 وجدت. 

 ج 

استحواذها ونسبة الحد لحد األدنن واألعىل من األسهم المراد ا 49.9%
كة محل العرض  .األدنن واألعىل من رأس مال الشر

 د 

 ه  السعر المعروض من قبل مقدم العرض مليون دوالر أمريكي 123

ي 
يك فن ي اإلستحواذ عىل حصة الشر

فرصة استثمارية فن

ك وع المشير كة المشر  شر

 و  الهدف من االستحواذ أو االندماج

ي المتوقع إلتمام عملية االستحواذ أو االندما  2019 أكتوبر 07
 جالجدول الزمنن
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 م.  البند التعليق

 يرج  اإلطالع عىل جدول )أ( أدناه  المتعلق بالبيانات

كة المستحوذ عليها  للسنوات المالية  المالية للشر

 2018و 2017و  2016ديسمي   31المنتهية 

 

يرج  اإلطالع عىل جدول )ب( أدناه  المتعلق 

لمقدم العرض للسنوات المالية المالية  بالبيانات

 2018و 2017و  2016ديسمي   31المنتهية 

كة محل  التقارير المالية السنوية المدققة لمقدم العرض والشر

ي حالة االنطباقالعرض آلخر ثالث سنوا
ن
 ت ف

 ح 

كة محل العرض وبيان أعمالها السابقة تأجي  السفن  ط  طبيعة نشاط الشر

تمويل عملية  تم -مليون دوالر أمريكي  123

بالشركة  الخاصةاإلستحواذ من خالل مصادر التمويل 

 لإلستحواذ على اإلستثمارات.

 ي  القيمة اإلجمالية لعرض االستحواذ ومصادر تمويلها

اف باإلستثمار بعد عملية اإلستحواذ  سيتم اإلعير

ي القوائم المالية الموحدة لمجموعة 
كة تابعة فن كشر

وع  اف باإلستثمار كمشر  يتم اإلعير
ً
"ناقالت" )حاليا

تب عليه من  ك بطريقة حقوق الملكية(، وما يير مشير

كة ومساهميها  زيادة العوائد المستقرة للشر

تبة عىل إتمام عمليا كة آلثار المير ة العرض عىل المركز المالي للشر

 المدرجة وعىل مساهميها

 ك 

االستحواذ ستدعم نمو "ناقالت" وتعزز  صفقةإن 

ي كجزء من جهود 
كةاألداء المالي القوي الذي يأنر  الشر

ي 
لزيادة عوائد مساهميها ودعم مكانتها الرائدة فن

ي كأكي    البحرية صناعةال
ناقل للغاز الطبيعي المسال فن

 العالم

تب عىل إتمام  ي قد تير
اإليجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر النر

كة المدرجة  عملية االستحواذ أو االندماج غي  المباشر عىل الشر
 ومساهميها

 ل 

كة المدرجة فور إتمام  ال يوجد تبة عىل الشر امات المالية والقانونية المير ن االلير
 عملية االستحواذ أو االندماج

 م 

ن  تضارب مصالحال يوجد  ن األشخاص المعنيي  اإلفصاح عن العالقات أو تعارض المصالح بي 
ن فيها من  بالعرض أو أعضاء مجالس إداراتها أو كبار المساهمي 

ي قد تنطوي عليها العملية
 عدمه النر

 ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  جدول )أ( : 

كة البيانات المالية   )المستحوذ عليها( OSG Nakilat Corporationلشر

 

  
 
 السنة المنتهية ف

 "U.S. Dollarsالمبلغ بالدوالر األمريك  "

 2018ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 البيان 

  20,563,869  29,658,033  23,401,476 إجمالي األرباح 

  111,117,951  115,421,300  116,547,061 إجمالي اإليرادات 

  205,194,973  184,690,639  132,782,725 الملكيةحقوق 

 

  جدول )ب( : 

كة   )مقدم العرض(ناقالت للخدمات البحرية المحدودة البيانات المالية لشر

 

 

  
 
 السنة المنتهية ف

 "U.S. Dollarsالمبلغ بالدوالر األمريك  "

 2018ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 البيان 

 10,302,498 14,858,675 11,724,139 إجمالي األرباح 

 39,068,366 28,795,695 2,789,830 حقوق الملكية

 


