
  
 2018الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة أخبار 

 

 

  وذات مفيدة يجدونها قد التي باملعلومات اوليناملتد تزويد إلى فقط تهدف وإنما أخري  عقود أو اتفاقيات أي في الدخول  أو أسهم بيع أو لشراء توصية تعتبر ال التقرير هذا في الواردة املعلومات إن
 
 أن كما. منها موثوق  جهات صادرة عن كانت وإن الخصوص بهذا املالية الوسيط لالعمال شركة على مسئولية أدني دون  ألخر وقت من للتغير قابلة املعلومات هذه بأن أهمية، علما

 املالية الوسيط لالعمال شركة على مسؤولية أدنى ودون  االستخدام ذلك نتيجة تنشأ قد التي صورها بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع الخاصة مسؤوليتهم على يكون  املعلومات هذه على املتداولين من اعتماد أي أن على التأكيد وجب لذا التقرير بهذا الواردة املعلومات استخدام نتيجة بالغير قتلح قد محتملة أو مباشرة أضرار أي عن مسئولة غير الشركة
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 الشركة.من راس مال % 10 تقدمت بعرض لشراء كامل حصة االمانة العامة لالوقاف في شركة اياس للتعليم االكاديمي والتقني والبالغة انها 2018-12-24 تاريخاعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات ب •

 

 القرارات التالية: 2018-12-13 بتاريخالمنعقدة العامة غير العادية تها في جمعي اقرت انها 2018-12-23 تاريخبالخليجي  –شركة بيت االستثمار الخليجي  اعلنت •

فلس( وهذا  100 سهم بقيمة اسمية 60,957,320 )موزعة على د. ك 6,095,732 فلس( الي 100 سهم بقيمة اسمية 164,202,440 )موزعة على د. ك 16,420,244 منتخفيض راس مال الشركة من  -1

 .د. ك 10,324,512 بمبلغ ،2017-12-31 وذلك الطفاء المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة كما في%، 62.88التخفيض يمثل ما نسبتة 

 هابزيادة قدروذلك فلس(  100 سهم بقيمة اسمية 406,495,660 )موزعة على د. ك 40,649,566 فلس( الي 100 سهم بقيمة اسمية 60,957,320 )موزعة على د. ك 6,095,732 زيادة راس المال من -2

 GIH لرسملة اصل المديونية الخاصة بالشركة الدائنة جي اي اتش للتمويل ،%566.85 فلس( وهذه الزيادة تمثل ما نسبتة 100 سهم بقيمة اسمية 345,538,340 )موزعة على د. ك 34,553,834

Financing Co.  ، كالتالي:تفاصيل االكتتاب طبقا للنموذج المستخدم عن استحقاق األسهم 

 .2019-01-30 قاق:االستحتاريخ  -

 .2019-01-27 تاريخ الحيازة: -

 .2019-01-28 تاريخ تداول السهم دون االستحقاق: -

 .2019-01-31 تاريخ التوزيع: -

 

 سهم بقيمة اسمية 2,500,000,000 )موزعة على د. ك 250,000,000 منالمصرح به البنك راس المال  زيادةالموافقة علي  2018-12-23 بتاريخ جمعيته العامة غير العادية ش.م.ك.ع فيبنك برقان  اقر •

 البنك.من راس مال % 60 ةتنسبوهذه الزيادة تمثل ما فلس(  100 سهم بقيمة اسمية 4,000,000,000 )موزعة على د. ك 400,000,000 اليفلس(  100

 

  .بورصة الكويت بالسوق الرئيسيأسهم شركة المنار للتمويل واإلجارة في  أسواق المال أفادته بالموافقة على إدراجبأن هيئة  2018-12-20 بتاريخبورصة الكويت  اعلنت •

 

وذلك باصدار اسهم جديدة يتم طرحها لالكتتاب العام مع حق االولوية لمساهمي  ،%15.75 حصل علي موافقة البنك المركزي الكويتي علي زيادة راس ماله بنسبة انه 2018-12-19 بتاريخاعلن بنك بوبيان  •

 .الواحد( فلس للسهم 250 فلس مضافا اليها عالوة اإلصدار مقدرها 100 فلس للسهم الواحد )تمثل القيمة االسمية للسهم 350 ةيمبقالبنك 

 

 134,500,000 )موزعة على د. ك 13,450,000 منحصلت علي موافقة هيئة اسواق المال علي زيادة راس مال الشركة ا انه 2018-12-12 بتاريخش.م.ك.ع )مراكز( مراكز التجارة العقارية اعلنت شركة  •

 100 سهم بقيمة اسمية 5,500,000 )موزعة على د. ك 550,000 وذلك بزيادة قدرهافلس(  100 سهم بقيمة اسمية 140,000,000 )موزعة على د. ك 14,000,000 فلس( الي 100 سهم بقيمة اسمية

 الي اسهم في شركة مراكز كالتالي: د. ك 550,000 بقيمة عن طريق تحويل دين ،%4.089 ةتنسبوهذه الزيادة تمثل ما  فلس(

 تخصص للسيد / طالل عبد الحميد دشتي. د. ك 275,000مقدارها  زيادة من حساب الدائنين -

 تخصص للسيد / محمد عبد الحميد دشتي. د. ك 275,000 زيادة من حساب الدائنين مقدارها -
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المصدر والمدفوع لشركة من راس المال  ،%29.59 ةتنسبوالتي تمثل ما  سهما 185,000,000 ا قامت بتوقيع اتفاقية لبيع عددانه 2018-12-12 بتاريخشركة الخير الوطنية لالسهم والعقارات اعلنت  •

 كويتي للسهم. فلس 34 مبلغالتفاقية المذكورة اعاله ، هذا ويبلغ السعر بحسب اش.م.ك )وطنية د.ق( الي الشركة الوطنية الدولية القابضة الساحل للتنميو واالستثمار ش.م.ك.ع )شركة الساحل(

 

علي زيادة راس مال الشركة، وكذلك موافقة  2018-11-19 علي موافقة هيئة اسواق المال بتاريخحصلت انه  2018-11-21 أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )يوباك( بتاريخ •

 )موزعة على د. ك 16,450,000 فلس( الي 100 بقيمة اسمية سهما 131,750,000 د.ك )موزعة على 13,175,000 منبزيادة راس مال الشركة  2017-09-13مجلس ادارة الشركة بتاريخ 

فلس مضافا اليها  100 للسهم القيمة االسميةفلس للسهم الواحد )تمثل  550 بقيمة سهما جديدا 32,750,000 عددوذلك بإصدار ،د.ك 3,275,000 بزيادة قدرهافلس(  100 سهم بقيمة اسمية 164,450,000

 طبقا للنموذج المستخدم عن استحقاق األسهم كالتالي: االكتتابتفاصيل ، وسيتم طرح اسهم زيادة راس المال لالكتتاب العامفلس للسهم الواحد(  450عالوة اإلصدار مقدرها 

 .2019-01-13 تاريخ االستحقاق: -

 .2019-01-08 تاريخ الحيازة: -

 .2019-01-09: اول السهم دون االستحقاقخ تدتاري -

  فترة االكتتاب: -

o :2019-01-17 من تاريخ. 

o :2019-02-14 الي تاريخ. 

 

 هاثمار ش.م.ك.ع والبالغ نسبتالخير في شركة المال لالستانه تم التوصل الي اتفاق مع شركة الخير الوطنية لالسهم والعقارات لشراء حصة شركة  2018-11-18 العقارية ش.م.ك.ع بتاريخاعلنت شركة ريم  •

 للسهم الواحد. فلس 27 بقيمةوسهم  58,195,353اسهم  من راس المال المصدر والمدفوع باجمالي عدد 18.758%

 

سهم بقيمة  1,088,625,102 )موزعة على د. ك 108,862,510.200 منزيادة راس مال الشركة  2018-11-08 بتاريخوالمنعقدة  للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.عاعتمدت الجمعية العامة الغير عادية  •

 سهم بقيمة اسمية 272,800,000 )موزعة على د. ك 27,280,000 وذلك بزيادة قدرهافلس(  100 سهم بقيمة اسمية 1,361,425,102 )موزعة على د. ك 136,142,510.200 فلس( الي 100اسمية 

طبقا للنموذج  االكتتابتفاصيل ، خاص بشركة اجيليتي انفستمنت هولدنج ليميتد الي اسهم في راسمال الشركةالعن طريق تحويل الدين  ادةة الزيوتغطي ،%25.06 ةتنسبوهذه الزيادة تمثل ما  فلس( 100

 المستخدم عن استحقاق األسهم كالتالي:

 .2018-12-09 تاريخ االستحقاق: -

 .2018-12-04 تاريخ الحيازة: -

 .2018-12-05 تاريخ تداول السهم دون االستحقاق: -

 .2018-12-11 تاريخ التوزيع: -
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افقة علي عدم  2018-09-07بتاريخ واملنعقدة شركة محجموعة الراي االعالمية ش.م.ك.ع الجمعية العامة العادية لاعلنت  • افقة علي استمرارية ادارج الشركة في بورصة  االنسحاب االختياري من بورصة الكويتتوصية مجلس االدارة باملو الكويت واملو

 .لالوراق املالية

 

افقة مجلس مفوض ي هيئة اسواق املال  علي ادراج اسهمها في سوق دبي املالي. 2018-11-01بتاريخ اعلنت شركة جياد القابضة ش.م.ك.ع  •  انها حصلت علي مو
 

فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  1,000,000,000)موزعة على  د. ك 100,000,000من صرح به واملصدر ال البنك املزيادة راس م 2018-10-31بتاريخ اعتمدت الجمعية العمومية الغير العادية ملساهمي بنك وربه واملنعقدة  •

راس  من %50 ةتنسبتمثل ما لزيادة وهذه ا فلس( 100سهم بقيمة اسمية  500,000,000)موزعة على  د. ك 50,000,000وذلك بزيادة قدرها فلس(  100سهم بقيمة اسمية  1,500,000,000)موزعة على  د. ك 150,000,000

طبقا للنموذج املستخدم عن  االكتتابتفاصيل ، وذلك باصدار اسهم جديدة تطرح لالكتتاب العام فلس للسهم الواحد( 80فلس مضافا اليها عالوة اإلصدار مقدرها  100فلس للسهم الواحد )تمثل القيمة االسمية للسهم  180 مال البنك بسعر طرح

 سهم كالتالي:استحقاق ال 

 .2018-11-21تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-11-18تاريخ الحيازة:  -

 .2018-11-19تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-11-25تاريخ التوزيع:  -

  :)حق االولوية( فترة االكتتاب -

o  :2018-11-25من تاريخ. 

o :2018-12-09 الي تاريخ. 

  السهم(:فترة االكتتاب )االكتتاب العام في فائض ا -

o  :2018-12-16من تاريخ. 

o  2018-12-27 تاريخ:الي. 

 

افقة هيئة أسواق املال لشركة بوبيان للبتروكيماويات على االستحواذ االلزامي لعدد   2018-10-30بتاريخ بورصة الكويت اعلنت  • مثل نسبتها سهم من أسهم شـركـة الكوت للمشاريع الصناعية )الكوت( والتي ت 7,246,406بأنه بناًء على مو

كوت( بتاريخ اليوم الثالثاء د. ك فقد تم االنتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة االستحواذ على أسهم شركة الكوت للمشاريع الصناعية )ال 5,550,746.996دينار كويتي للسهم الواحد( وبقيمة اجمالية  0.766من راس مال الشركة بسعر ) 7.182%

افق   .%53.70وصول ملكية شركة بوبيان ب في راسمال شركة الكوت الي نسبة  ليهيترتب ع والذي 2018-10-30املو
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 الي مبلغ فلس(  100سهم بقيمة اسمية  138,409,498)موزعة على  د. ك 13,840,949.800 مبلغ من راس مال الشركة تخفيضالجمعية العمومية الغير العادية  في 2018-10-22شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ  اقرت •

من رأس  %1.00205045بنسبة قدرها ، فلس( 100سهم بقيمة اسمية  1,386,933)موزعة علي  د. ك 138,693.300 قدره بتخفيضفلس( اي  100سهم بقيمة اسمية  137,022,565)موزعة على  د. ك 13,702,256.500

 هم كالتالي:تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق الس، مال الشركة

 .2018-11-07تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-11-04تاريخ الحيازة:  -

 .2018-11-05تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-11-08تاريخ التوزيع:  -

 

افقة هيئة أسواق املال لشركة شعاع كابيتال على االستحواذ االختياري لعدد  اعلنت • من راس مال الشركة بسعر  %70.908سهم من أسهم شركة أموال الدولية لالستثمار )اموال( والتي تمثل نسبتها  128,025,460بورصة الكويت بأنه بناًء على مو

افق د. ك فقد تم االنتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة االستحواذ على اسهم شركة أموال الدولية لالستثمار )ا 8,321,654.900دينار كويتي للسهم الواحد( وبقيمة اجمالية  0.065)  .2018-09-27موال( بتاريخ اليوم الخميس املو

 

جلوبال )شركة مرخص لها من هيئة اسواق املال وغير مدرجة في  –من االسهم املصدرة من راسمال شركة بيت االستثمار العاملي  سهم 396,426,434 انها اتمت صفقة شراء عدد 2018-09-23بتاريخ .ع اعلنت شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك •

 .د.ك 47,738,878باجمالي مبلغ  راس مال شركة جلوبال. حيث تمثل هذه االسهم حصة االغلبية في شركة جلوبال واملمثلة في السادة / شركة ان س ي اتش فنتشرز )ش.ش.و(، وذلكمن % 69.528صة الكويت(. اي ما يعادل بور 

 

سهم بقيمة  1,088,625,102)موزعة على  د. ك 108,862,510.200من زيادة راس مال الشركة  2018-09-16 بتاريخكة اوص ي في اجتماعه دارة الشر ان مجلس ا 2018-09-17الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ  أعلنت •

وهذه الزيادة  فلس( 100سهم بقيمة اسمية  272,800,000على  )موزعة د. ك 27,280,000 بزيادة قدرها وذلكفلس(  100سهم بقيمة اسمية  1,361,425,102)موزعة على  د. ك 136,142,510.200فلس( الي  100اسمية 

 .%25.06ة تنسبتمثل ما 

 

افقة  2018-09-12أعلنت شركة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )يوباك( بتاريخ  • . فقد اتخذ  د.ك 38,250,000الي ركة شلاملصرح لبزيادة راس مال  2016-09-29بتاريخ الجمعية العامة الغير العادية املنعقدة انه بناءا علي مو

افقة علي زيادة راس مال الشركة املصدر واملدفوع من مجلس االدارة القرار التالي % 25 زيادة قدرها نسبةبما يعادل سهما  164,500,000د.ك موزعة على  16,450,000الي  سهم 131,750,000د.ك موزعة على  13,175,000: املو

 .فلس للسهم الواحد( 450فلس مضافا اليها عالوة اإلصدار مقدرها  100فلس للسهم الواحد )تمثل القيمة االسمية للسهم  550 بسعر طرح عادياسهما  32,750,000 وذلك بإصدار املصدر واملدفوع،كة راس مال الشر  تقريبا من

 

افق  ركة مينا العقارية )مينا( والتي اقرتنه بناًء على قرار الجمعية العامة لشا  2018-09-12بتاريخ بورصة الكويت اعلنت  •  من يوم االربعاء املو
ً
الى يوم  2018-09-12فيها تخفيض راس املال ، فأنه تقرر ايقاف اسهم الشركة عـن التداول اعتبارا

افق  افق يتم اعادة اسهم الشركة للتداول اعتب ، وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التخفيض على أن2018-09-16االحد املو  من يوم االثنين املو
ً
 . 2018-09-17ارا
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، وقد قام مساهمي شركة اموال بتقديم 2018-09-06انتهاء فترة تجميع االسهم الخاصة باستحواذ شركة شعاع كابيتال بي اس س ي علي اسهم الشركة بتاريخ  2018-09-09بتاريخ اعلنت شركة اموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع  •

سيتم ، %16.31والتي تمثل نسبة  سهم 29,447,165االسهم املصدرة واملدفوعة، باالضافة الي االسهم القائمة التي تملكها شعاع  من% 70.91عرض االستحواذ املقدم من شركة شعاع والتي تمثل نسبة  سبح سهم 128,025,460

 .%87.22والتي تمثل نسبة  سهم 157,472,625 االستحواذ علي اجمالي عدد

 

)موزعة على  د. ك 250,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  2,259,418,470)موزعة على  د. ك 225,941,847من البنك راس املال  تاكيد الجدول الزمني الخاص بزيادة 2018-09-06بتاريخ ان اعلن بنك برق •

 تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق السهم كالتالي:، البنكمن راس مال % 10.648ة تنسبتمثل ما وهذه الزيادة  سهم 240,581,530وذلك باصدار عدد فلس(  100سهم بقيمة اسمية  2,500,000,000

 .2018-09-19تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-09-16تاريخ الحيازة:  -

 .2018-09-17تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-09-20تاريخ التوزيع:  -

  فترة االكتتاب: -

o 2018-09-20: اريخمن ت. 

o :2018-10-10 الي تاريخ. 

 

افقة هيئة اسواق املال بتاريخ  2018-09-06اعلنت شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع بتاريخ  • علي مستند عرض االستحواذ االختياري غير النقدي املعدل املقدم من شركة عقارات الكويت )مقدم العرض( علي  2018-09-05انها حصلت علي مو

( سهم في شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع )سعر العرض(. علما بان فترة 0.455سهم من الشركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع )( 1كل )( حيث سيعادل 1 : 0.455هم في راس مال الشركة الدولية للمنتجعات )محل العرض( بمعدل )جميع االس

 شركة ارزان املالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع مديرا لعملية االستحواذ.تعيين  وقد تم 2018-10-31الي  2018-09-06التجميع سوف تبدا اعتبارا من 

 

افقة علي االنسحاب االختياري للشركةان مجلس ادارة الشركة قرر في اجتماعه التوصية الي الجمعية العامة ملساهمي الشركة  2018-09-06ة محجموعة الراي االعالمية ش.م.ك.ع بتاريخ اعلنت شرك •  والغاء ادراج اسهمها من بورصة الكويت. باملو

 

املتبقية والتي تمثل نتائج اجتماع مجلس ادارتها وذلك فيما يخص عرض االستحواذ االلزامي املقدم من شركة بوبيان للبتروكيماويات علي جميع اسهم شركة الكوت  عن 2018-09-05اعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية )الكوت( بتاريخ  •

فلسا للسهم الواحد يعتبر سعرا عادال، علما بان هذه التوصية ونتائج الدراسة ال تعتبر ملزمة للسادة املساهمين وان قرار البيع  766، واعلنت شركة الكوت ان العرض املقدم من شركة بوبيان للبتروكيماويات والبالغ شركة اجمالي اسهممن  53.54%

  .2018-10-10وحتي تاريخ  2018-09-09بان فترة التجميع علي اسهم شركة الكوت سوف تبدا اعتبارا من تاريخ يرجي العلم  م.من عدمه يرجع للسادة املساهمين انفسه

 

الدولية للمنتجعات، لحين صدور قرار الهيئة بشأن مستند عرض االستحواذ املعدل  عن وقف إجراءات عملية االستحواذ االختياري غير النقدي املقدمة من شركة عقارات الكويت على جميع أسهم الشركة 2018-08-15بتاريخ هيئة أسواق املال  اعلنت •

 إلى أحكام املادة ) 14/08/2018عقارات الكويت بتاريخ: واملقدم من شركة 
ً
بشأن  2010لسنة  7لالئحة التنفيذية للقانون رقم ( "تعديل عرض االستحواذ" من الفصل الثالث )االستحواذ( من الكتاب التاسع )االندماج واالستحواذ( من ا3-3-12وذلك استنادا

 .ملالية وتعديالتهماإنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط الوراق ا
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افقة هيئة اسواق املال بشان شراء عدد  عن 2018-08-14كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ اعلنت شركة  • جلوبال )شركة مرخص لها وغير  –عاملي مال شركة بيت االستثمار المن االسهم املصدرة من راس سهم 396,426,434حصولها علي مو

 جلوبال. من رأس مال شركة %69.528مدرجة في البورصة( والتي تعادل ما نسبته 

 

افقت علي زيا 2018-07-30شركة املعادن والصناعات التحويلية ان الجمعية العمومية الغير العادية للشركة واملنعقدة بتاريخ اعلنت  • سهم بقيمة  100,000,000)موزعة على  د.ك 10,000,000املصرح به من  دة راس مال الشركةقد و

 زيادة نقدية. د.ك 10,000,000اي بما مجموعه  من رأس مال الشركة %100بنسبة قدرها   فلس( 100سهم بقيمة اسمية  200,000,000)موزعة على  د.ك 20,000,000الي   فلس( 100اسمية 

 

ملناقشة ومراجعة عرض االستحواذ االختياري املقدم من شركة شعاع كابيتال بي اس س ي )شعاع( لالستحواذ علي جميع اسهم شركة اموال  2018-07-23بتاريخ ثمار ش.م.ك.ع ان مجلس ادارة الشركة اجتمع ل الدولية لالستاعلنت شركة اموا •

رة واالستشارات االقتصادية واملرخص لها من هيئة اسواق املال بصفتها مستشار االستثمار صلت الشركة علي استشارة متخصصة من السادة/ شركة كونسلتيا لالدالواحد، وقد حفلسا للسهم ا 65تمتلكها شركة شعاع بسعر املطروحة للتداول والتي ال 

تال يعتبر اقل بقليل من السعر العادل وتري الشركة انه املقدم من شركة شعاع كابي لس ادارة شركة اموال الدولية لالستثمار بان السعر فلسا للسهم الواحد، وبناءا علي ذلك فان توصية مج 68.9املستقل، حيث توصل التقرير ان السعر العادل للسهم هو 

 .2018سبتمبر  6 ريخاتوحتي  2018 اغسطس 1، وستكون فترة تجميع االسهم ابتداء من يعتبر عادال ومناسبا للسادة املساهمين الراغبين في بيع حصصهم من راس مال الشركة
 

من  راس مال الشركة بتخفيض 2018-07-23بتاريخ التي سوف تنعقد الجمعية العمومية الغير العادية انها سوف تقوم بمناقشة توصية مجلس االدارة وذلك ضمن جدول اعمال  2018-07-23شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ أعلنت  •

د.  1,458,686.900 قدره بتخفيضفلس( اي  100سهم بقيمة اسمية  138,409,498)موزعة على  د. ك 13,840,949.800 الي مبلغ فلس(  100سهم بقيمة اسمية  152,996,367موزعة على ) د. ك 15,299,636.700

شركة راسمال القابضة ش.م.ك "قابضة"،  القدر من االسهم الغير مكتتب بها من طرف مساهمييمثل قيمة ملبلغ وهذا ا ،من رأس مال الشركة %9.53412769بنسبة قدرها ، فلس( 100سهم بقيمة اسمية  14,586,869)موزعة علي  ك

 تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق السهم كالتالي:

 .2018-09-16تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-09-10تاريخ الحيازة:  -

 .2018-09-12تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-09-17تاريخ التوزيع:  -

 

افقة على إدراج أسهم الشركة املتكاملة القابضة )املتكاملة( في بورصة الكويت بالسوق الول. علما بأنه سيبدأ التداول عل 2018-07-04بتاريخ قررت في اجتماعها املنعقد بأن هيئة أسواق املال  2018-07-04بتاريخ بورصة الكويت  اعلنت • ى املو

افق   من يوم االحد املو
ً
 .كما سيتم تصنيف الشركة ضمن قطاع الصناعة 2018-7-15أسهم الشركة اعتبارا

 

افقة بنك الكويت املركزي بتاريخ ان 2018-06-21بتاريخ اعلن بنك وربة ش.م.ك.ع  • االصدار لكل سهم  كتتاب العام، وعلي ان تكون عالوةوذلك باصدار اسهم جديدة تطرح لال% 50علي زيادة راس مال البنك بنسبة  2018-06-20ه حصل علي مو

 .فلس 100 س تضاف للقيمة االسمية للسهم البالغةفل 80
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افق املنعقد  مجلس ادارة الشركة قرر في اجتماعهان  2018-06-19أعلنت شركة دانة الصفاة الغذائية ش.م.ك.ع بتاريخ  • افقة علي ما يليرفع توصية الي هيئة اسواق  2018-06-14يوم الخميس املو  :املال للمو

يتم اطفاءه عن طريق  د. ك 307,227والرصيد املتبقي من الخسائر املتراكمة البالغ  د. ك 4,388,534باستخدام كامل مبلغ عالوة االصدار البالغ  د. ك 4,695,761والبالغة  2018-03-31 ميزانية  اطفاء الخسائر املتراكمة كما في -

 .تخفيض راس املال

 فلس(. 100وتوزيعها علي املساهمين بالقيمة االسمية للسهم )سهم  24,000,000 عن طريق توزيعات نقدية وذلك بالغاء عدد  د. ك 2,400,000 بمبلغال الشركة راس املتخفيض  -

تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج ، د. ك 12,167,773ح راس املال بعد التخفيض صبوي% 18.199845 سهم بنسبة 27,072,270ويكون عدد االسهم امللغاه  د. ك 2,707,227بذلك يكون اجمالي تخفيض راس املال و  -

 املستخدم عن استحقاق السهم كالتالي:

 .2018-09-04تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-08-30تاريخ الحيازة:  -

 .2018-09-02تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-09-06تاريخ التوزيع:  -

 

افقة باالجماع علي االنسحاب االختياري من بورصة الكويت علي ان يتم عرض هذه التوصية علي الجمعية العامة الغير العادية  2018-06-06كويتية البحرينية للصرفة الدولية ش.م.ك.ع في اجتماعه املنعقد بتاريخ رة الشركة الاقر مجلس ادا • املو

افقةعليها.   للشركة الخذ املو

 

افق   2018-05-31 ريخبتاتعلن بورصة الكويت  •  .سيتم نقل شركة مجموعة اسس القابضة )اسس( من قطاع التكنولوجيا الى قطاع العقار 2018-06-03انه اعتبارا من يوم االحد املو

 

مليون د.ك، لتصبح كامل ملكية شركة  15.24وبقيمة اجمالية بلغت  والتقني )اياس( عليم االكاديميشركة اياس للت من رأس مال %20.63بشراء ما يمثل نسبة  2018-05-28بوبيان للبتروكيماويات )بويبان ب( ش.م.ك.ع بتاريخ قامت شركة  •

 .%55.12بوبيان ب في شركة اياس بشكل مباشر وغير مباشر نسبة 

 

افق  • افقة وقد تم خالل اال  2018-05-28عقد مجلس ادارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع اجتماعه يوم االثنين املو  د.ك 57,882,878علي رفع التوصية للجمعية العامة الغير العادية بزيادة راس املال املصرح به من جتماع املو

 .د.ك 25,000,000اي بما مجموعه  كةمن رأس مال الشر  %43.19بنسبة قدرها   فلس( 100سهم بقيمة اسمية  828,828,782)موزعة على  د.ك 82,882,878الي   فلس( 100سهم بقيمة اسمية  578,828,782)موزعة على 
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افقت بتاريخ ان هيئة أسواق املال  2018-05-24ش.م.ك.ع بتاريخ  االمتيازات الخليجية القابضةأعلنت شركة  •  ، عن طريق التالي:د. ك 3,249,794علي طلب الشركة العادة هيكلة راس مالها البالغ  2018-05-16قد و

  22,999,160فلس( وذلك بإلغاء عدد  100سهم بقيمة اسمية  9,498,780)موزعة على  د. ك 949,878فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  32,497,940)موزعة على  د. ك 3,249,794تخفيض راس املال من  -1
ً
من أسهم  سهما

 .د. ك 2,299,916لبالغة او ، 2017-12-31وذلك إلطفاء كامل مبلغ الخسائر املتراكمة كما في % 70.7711وبنسبة  د. ك 2,299,916الشركة بمبلغ 

)موزعة  د. ك 3,050,122فلس( زيادة نقدية بقيمة  100سهم بقيمة اسمية  40,000,000)موزعة على  د. ك 4,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  9,498,780)موزعة على  د. ك 949,878زيادة راس مال الشركة من  -2

ية القابضة كل بنسبة ما يملكه من اسهم في راس مال الشركة ومع حقهم بالتنازل عن حق وبدون عالوة اصدار، وتخصص هذه االسهم ملساهمي شركة شركة االمتيازات الخليج م الواحد(فلس للسه 100سهم بقيمة اسمية  30,501,220على 

 تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق السهم كالتالي:، االولوية في االكتتاب

 .2018-08-02قاق: االستحتاريخ  -

 .2018-07-30تاريخ الحيازة:  -

 .2018-07-31تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-08-08تاريخ التوزيع:  -

 .2018-08-28 الي 2018-08-08: من فترة االكتتاب -

 

افقة بنك الكويت املركزي ب انه 2018-05-21بتاريخ اعلن بنك برقان ش.م.ك.ع  • عن طريق اصدار اسهم نقدية، وهذا من شانه ان يؤدي الي  د. ك 250,000,000علي زيادة راس املال املصدر واملدفوع الي  2018-05-20تاريخ حصل علي مو

افقات وف يقوم البنك باالعالن عن كافة التفاصيل املتعلقة بعملية االصدار وسعرها بعية، وسقيام البنك بتنفيذ هذه الزيادة من خالل طرح اسهم زيادة راس املال لالكتتاب العام مع حق االولوية للمساهمين في السنة املالية الحال د الحصول علي جميع املو

 الزمة وكذا الشروط الخاصة.ال

 

 لتوصية بما يلي:الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية ل 2018-05-15اقر مجلس ادارة شركة بيت االستثمار الخليجي ش.م.ك.ع في اجتماعه املنعقد في  •

 االحتياطي القانوني. عن طريق استخدام كامل مبلغد.ك  343,089بمبلغ  د.ك، 10,667,601 والبالغة 2017ديسمبر  31اطفاء جزء من رصيد الخسائر املتراكمة كما في  اوال:

وذلك باطفاء كامل رصيد الخسائر  فلس( 100سهم بقيمة اسمية  60,957,320)موزعة على  د. ك 6,095,732مبلغ الي  فلس( 100سهم بقيمة اسمية  164,202,440)موزعة على  د. ك 16,420,244تخفيض راس املال من مبلغ  ثانيا:

 .د. ك 343,089واستخدام االحتياطي القانوني البالغ  ،2017-12-31في كما  فلس( 100سهم بقيمة اسمية  106,676,010)موزعة على  د. ك 10,667,601املتراكمة البالغ 

وذلك عن طريق رسملة اصل الدين  فلس( 100سهم بقيمة اسمية  406,495,660)موزعة على  د. ك 40,649,566الي مبلغ  فلس( 100سهم بقيمة اسمية  60,957,320)موزعة على  د. ك 6,095,732: زيادة راس املال من مبلغ ثالثا

افقة اد. ك 34,553,834البالغ  افق. علما بان هذه التوصية تخضع ملو  ة الجهات الرقابية املختصة. لجمعية العمومية الغير العادية، ومو
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افقة الجمعية العامة الغير العادية  بتاريخ  2018-05-09ش.م.ك.ع بتاريخ  بيت االوراق املاليةأعلنت شركة  • بقيمة اسمية  همس 480,000,000)موزعة على  د. ك 48,000,000علي تخفيض راس املال من  2018-04-19انها بناءا علي مو

  30,000,000فلس( وذلك بإلغاء عدد  100سهم بقيمة اسمية  450,000,000)موزعة على  د. ك 45,000,000فلس( الي  100
ً
من راس املال املدفوع يتم دفعه % 6.25نسبة يمثل  د. ك 3,000,000من أسهم الشركة بمبلغ  سهما

 خدم عن استحقاق السهم كالتالي:تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املست،  للمساهمين

 .2018-05-22تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-05-17تاريخ الحيازة:  -

 .2018-05-20تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-05-27تاريخ التوزيع:  -

 

 .2018-05-13إعتبارا من يوم الحد  ”KFH“الي  ”KFIN“ي موقع بورصة الكويت )باللغة االنجليزية( من سيقوم بتعديل اسم التداول املختصر الخاص به عل بانه 2018-05-03 بتاريخاعلن بنك بيت التمويل الكويتي  •

 

افقت علي رفع توصية للجمعية العامة الغير العادية بزيادة راس املال 2018-04-26 بتاريخاعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع انها خالل اجتماع مجلس االدارة  •  د.ك 72,882,878الي  د.ك 57,882,878املصرح به من  قد و

 .د.ك 15,000,000اي بما مجموعه  من رأس مال الشركة %25.91بنسبة قدرها 

 

وبقيمة اجمالية بلغت  كويتي للسهم الواحد فلس 308شركة تابعة بسعر  –ة التعليمي شركةخزينة سهم من اسهم  1,062,349ا قامت بشراء عدد بانه 2018-04-19 بتاريخاعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات )بوبيان ب( ش.م.ك.ع  •

 .%0.43ية قدرها ، وسوف ينعكس اثر هذه الصفقة علي زيادة حصة بويبان ب في راسمال شركتها التابعة )التعليمية( بنسبة اضافد.ك 327,203.492

 

افق والتي انعقدت غير العادية الالجمعية العمومية  تمدت فيعاانها  2018-04-16ش.م.ك.ع بتاريخ  االمان لالسثمار أعلنت شركة  •  التالي: 2018-04-12يوم الخميس املو

البالغ  من راس مال الشركة، واضافة الربح الناتج عن الشطب د. ك 1,648,284وخصم قيمتها االسمية البالغة  د. ك 849,815سهم بتكلفة قدرها  16,482,840والبالغة  2017-12-31 شطب جميع اسهم الخزينة القائمة كما في  -

 .يمثل الفرق بين تكلفة اسهم الخزينة وقيمتها االسمية الي حقوق املساهمين د. ك 798,469

فلس(  100سهم بقيمة اسمية  150,000,000)موزعة على  د. ك 15,000,000 فلس( الي 100سهم بقيمة اسمية  180,000,000)موزعة على  د. ك 18,000,000من لزيادته عن الحاجة راس املال الشركة نقدي لتخفيض  -

  30,000,000وذلك عن طريق إلغاء عدد 
ً
 استحقاق السهم كالتالي:تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن من راس مال الشركة، % 23.657وبنسبة  د. ك 3,000,000من أسهم الشركة بمبلغ  سهما

 .2018-05-15اق: تاريخ االستحق -

 .2018-05-10تاريخ الحيازة:  -

 .2018-05-13تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-05-17تاريخ التوزيع:  -

 
 
 
 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/


  
 2018الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة أخبار 

 

 

  وذات مفيدة يجدونها قد التي باملعلومات اوليناملتد تزويد إلى فقط تهدف وإنما أخري  عقود أو اتفاقيات أي في الدخول  أو أسهم بيع أو لشراء توصية تعتبر ال التقرير هذا في الواردة املعلومات إن
 
 أن كما. منها موثوق  جهات صادرة عن كانت وإن الخصوص بهذا املالية الوسيط لالعمال شركة على مسئولية أدني دون  ألخر وقت من للتغير قابلة املعلومات هذه بأن أهمية، علما

 املالية الوسيط لالعمال شركة على مسؤولية أدنى ودون  االستخدام ذلك نتيجة تنشأ قد التي صورها بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع الخاصة مسؤوليتهم على يكون  املعلومات هذه على املتداولين من اعتماد أي أن على التأكيد وجب لذا التقرير بهذا الواردة املعلومات استخدام نتيجة بالغير قتلح قد محتملة أو مباشرة أضرار أي عن مسئولة غير الشركة

Page 10                                                                                                                  www.waseet.com.kw                                                                                               Updated on 31-Dec-2018 

 

افق اعلنت  • افقة هيئة أسواق املال لشركة الذكير للتجارة العامة واملقاوالت على اال  2018-04-05بورصة الكويت بتاريخ يوم الخميس املو سهم من اسهم شركة املدار للتمويل واالستثمار  14,248,391ستحواذ اإللزامي لعدد بأنه بناًء على مو

 .ركة املدار للتمــويل واالســتثمار )املدار(د.ك فقد تم االنتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة االستحواذ على اسهم ش 398,954.948ة اجمالية دينار كويتي للسهم الواحد ( وبقيم 0.028من راس مال الشركة بسعر )% 6.662)املدار( والتي تمثل نسبتها 

 

افق  2018-03-19بتاريخ بورصة الكويت اعلنت  •  من يوم الحد املو
ً
 لتطبيق مرحلة تطوير السوق الثانية ،2018-04-01بأنه سيتم إلغاء الوامر القائمة في نظام التداول اآللي اعتبارا

ً
 .نظرا

 

افق تعلن بورصة الكويت بأنه  •  من أسهم شـــركة الكوت للمشاريع الصناعية )الكوت( تمثل نسبة ) 21,896,786عقد مزاد لبيع عدد  2018ابريل  4سيتم يوم االربعاء املو
ً
فلس  710( من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره )%21.7سهما

 :االتفاق بين( حيث تم د.ك 15,546,718.060كويتي( للسهم الواحد بقيمة إجمالية قـــدرها )

 طرف بائع()            1حساب عمالء –شركة بيتك كابيتال لالستثمار 

  العميل/ شركة جبلة القابضة  لصالح:

  العميل/ شركة أفكار القابضة          

 )طرف مشتري(                  حساب محافظ –شركة كامكو لالستثمار 

  ت البتروليةمحفظة/ شركة القرين لصناعة الكيماويا  لصالح:

 بأن املزاد يخضع للشروط التالية
ً
 :علما

 
ً
 بقيمة  –أوال

ً
 مصدقا

ً
افق  %10على من يرغب في دخول املزاد أن يودع شيكا  من يوم االربعاء املو

ً
 .2018 ابريل  4من إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة التاسعة والنصف صباحا

 
ً
 في اليوم املحدد املذكور أعاله في قطاع عمليات التداول  12:55عة تبدأ املزايدة في تمام السا –ثانيا

ً
 في اليوم ذاته على املشتري االبتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بسعر  1:10الدور الثامن في مبنى البورصة وسوف يرس ى املزاد في تمام الساعة  -ظهرا

ً
ظهرا

 .أعلى

 
ً
 .ئي ومض ى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرس ى عليه املزادر االبتداإذا تقدم مشتري آخر بسعر أعلى من السع –ثالثا

 
ً
 .تراعى الوحدات السعرية املعمول بها في البورصة ويجوز لي من املزايدين املزايدة بأكثر من وحدة سعرية -رابعا

 
ً
افق  والعمولة على من يرس ى عليه املزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة –خامسا في حساب الشركة الكويتية للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد  2018ابريل  5املستحقة قبل الســـاعة الحــادية عشــر من صباح يوم الخميس املو

 .القيمة اإلجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ املشار اليهما

 
ً
 .ط البائع ومن يمثل البائع ووسيط املشتري ومن يمثل املشتري املستوفين للشروط املوضحة في هذا اإلعالند على وسييقتصر حضور املزا –سادسا

 

اقفة علي تخفيض راس مال الشركة من  2018-03-19اعلنت شركة بيت االوراق املالية ش.م.ك.ع بتاريخ  • سهم بقيمة اسمية  480,000,000د.ك )موزعة على  48,000,000انها اوصت للجمعية العامة الغير العادية ملساهمي الشركة باملو

 30,000,000من راس املال املدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل الغاء عدد % 6.25يمثل نسبة  د.ك 3,000,000فلس( مقابل سداد مبلغ  100سهم بقيمة اسمية  450,000,000د.ك )موزعة على  45,000,000فلس( الي مبلغ  100

 سهمهم بالقيمة االسمية للسهم.من ا سهم
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قد  والتي –الشركة محل العرض شركة املدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع عن العدد والنسبة املحققة لعملية االستحواذ االلزامي علي اسهم  -الشركة مقدمة العرض   - 2018-03-19بتاريخ اعلنت شركة الذكير للتجارة العامة واملقاوالت ش.ش.و  •

 علي النحو التالي: 2018-03-14وحتي تاريخ  2018-02-13تحققت خالل فترة التجميع من تاريخ 

 .سهم 14,248,391ركة في عملية االستحواذ مجموع عدد االسهم املشا -1

 %.6.662نسبة االسهم املشاركة من راس مال الشركة محل العرض  -2

 

 750,000,000فلس( الي مبلغ  100سهم بقيمة اسمية  6,000,000,000د.ك )موزعة على  600,000,000علي زيادة راس املال املصرح به من ح مجلس االدارة اقترابانه اعتمد  2018-03-11 اعلن بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع بتاريخ •

 من راس املال املصرح به للبنك.% 25فلس( وبنسبة  100سهم بقيمة اسمية  7,500,000,000د.ك )موزعة على 

 

 .)الخليجي( بناء على قرار هيئة اسواق املالاعادة التداول على اسهم شركة بيت االستثمار الخليجي عن  2018-03-04بتاريخ  ة الكويتتعلن بورص •

 

افقة الجمعية العامة للشركة املنعقدة بتاريخ  2018-03-01اعلنت الشركة الكويتية لالغذية )االمريكانا( ش.م.ك.ع بتاريخ  • افقة هيئة اسواق املال بتاريخ  2017-06-05انه بناءا علي مو علي طلب االنسحاب االختياري  2017-10-19ومو

 ( تاريخا نهائيا النسحاب الشركة من بورصة الكويت لالوراق املالية.2018-04-23) 2018ابريل  23للشركة، وعليه تقرر اعتبار يوم 

 

افقة  2018-03-01الكويتية لصناعة وتجارة الجبس ش.م.ك.ع بتاريخ اعلنت الشركة  •  2018يوليو  5طلب االنسحاب االختياري للشركة، وعليه تقرر اعتبار يوم  علي 2018-01-03هيئة اسواق املال بتاريخ مجلس مفوض ي انه بناءا علي مو

 تاريخا نهائيا النسحاب الشركة من بورصة الكويت لالوراق املالية )السوق املوازي(.( 05-07-2018)

 

افقة هيئة اسواق املال بتاريخ  2018-01-07املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )يوباك( بتاريخ  أعلنت شركة املشاريع • افقة مجلس ادارة الشركة  2017-08-29انه بناءا علي مو علي نشرة االكتتاب العام زيادة راس مال الشركة، وكذلك مو

فلس مضافا  100فلس للسهم الواحد )تمثل القيمة االسمية للسهم  630سهما جديدا بقيمة  31,750,000 وذلك بإصدار% 31.750يادة راس مال الشركة بنسبة ر العادية والخاص بز على قرار الجمعية العامة الغي 2017-06-08بتاريخ 

تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق السهم سهما،  131,750,000ة على د.ك موزع 13,175,000فلس للسهم الواحد( بحيث يصبح رأسمال الشركة املصدر واملدفوع مبلغا وقدره  530اليها عالوة اإلصدار مقدرها 

 كالتالي:

 .2018-01-21تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-01-16تاريخ الحيازة:  -

 .2018-01-17تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

  تمديد فترة االكتتاب: -

o  :2018-03-04من تاريخ. 

o :2018-03-18 الي تاريخ. 
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 املالية الوسيط لالعمال شركة على مسؤولية أدنى ودون  االستخدام ذلك نتيجة تنشأ قد التي صورها بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع الخاصة مسؤوليتهم على يكون  املعلومات هذه على املتداولين من اعتماد أي أن على التأكيد وجب لذا التقرير بهذا الواردة املعلومات استخدام نتيجة بالغير قتلح قد محتملة أو مباشرة أضرار أي عن مسئولة غير الشركة

Page 12                                                                                                                  www.waseet.com.kw                                                                                               Updated on 31-Dec-2018 

 

شركة الذكير للتجارة العامة واملقاوالت ش.ش.و علي جميع االسهم املتبقية في شركة املدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع والتي انه بعد دراسة عرض االستحواذ االلزامي املقدم من  2018-02-12بتاريخ  شركة املدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع اعلنت •

 ير ملزمة للسادو املساهمين، وان قرار البيع من عدمه يرجع للسادة املساهمين انفسهم.يعتبر سعرا غير عادال، علما بان هذه التوصية غ فلس كويتي للسهم الواحد 28اجمالي اسهم الشركة، وذلك مقابل سعر العرض املقدم من % 28.917تمثل نسبة 

 

افقة بنك الكويت املركزي بموجب كتابه املؤرخ بتاريخ  بانه حصل 2018-02-06 اعلن بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع بتاريخ •  6,000,000,000د.ك )موزعة على  600,000,000علي زيادة راس املال املصرح به من  2018-02-05علي مو

 املصرح به للبنك.راس املال من % 25فلس( وبنسبة  100سهم بقيمة اسمية  7,500,000,000د.ك )موزعة على  750,000,000فلس( الي مبلغ  100سهم بقيمة اسمية 

 

واملفصح عنها سابقا في نموذج االفصاح عن % 5 اقل من الي% 24.41بانها قامت بتخفيض نسبة ملكيتها ضمن )مجموعة اسعد عبد العزيز السند( في شركة انوفست ش.م.ب من  2018-02-06 اعلنت شركة سند القابضة ش.م.ك.ع بتاريخ •

 امللكية.

 

افقة هيئة اسواق املال بتاريخ انها بناءا علي  2018-02-04يتال االستثمارية بتاريخ أعلنت شركة اسيا كاب • افقة علي طلب تخفيض راس مال  شركة اسيا كابيتال االستثمارية وذلك بناءا علي الكتاب املرسل الي الهيئة بتاريخ  2017-12-12مو املو

 100سهم بقيمة اسمية  657,292,150د.ك )موزعة على  65,729,215فلس( الي مبلغ  100سهم بقيمة اسمية  800,000,000د.ك )موزعة على  80,000,000وذلك  بتخفيض راس مال املدفوع للشركة من  08-11-2017

هم راس املال الشركة سهم من أس 142,707,850عن طريق الغاء عدد  2016-12-31د.ك كما بتاريخ  14,270,785من راس املال الشركة، وذلك بغرض إطفاء كامل الخسائر املتراكمة والبالغ قيمتها مبلغ وقدره % 17.84فلس( وبنسبة 

جمعية العامة الغير العادية الخاصة بها بتاريخ ملكه من اسهم واجمالي السهم امللغاة، وسوف تقوم الشركة بعقد البقيمة املبلغ املقرر تخفيضه من راس املال علي ان يتم الغاء جزء من السهم اململوكة لجميع مساهمي الشركة بالنسبة والتناسب بين ما ي

18-02-2018. 

 

افقة هيئة أسواق املال حصلتانها  2018-02-04اعلنت شركة الذكير للتجارة العامة واملقاوالت ش.ش.و بتاريخ  • تبقية في شركة لنشر مستند عرض االستحواذ االلزامي املقدم من شركة الذكير علي جميع االسهم امل 2018-02-01بتاريخ  على مو

-03-14الي تاريخ  2018-02-13للسهم الواحد، علما بان فترة التجميع سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ فلس كويتي  28وذلك مقابل سعر العرض املقدم من اجمالي اسهم الشركة، % 28.917والتي تمثل نسبة املدار للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع 

اقع االلكترونية التالية:وسيتم نشر مستند عرض االس، 2018  تحواذ االلزامي وكافة املستندات املتاحة لالطالع علي املو

 www.nic.com.kw ستثمارات الوطنية )ممثال عن مقدم العرض: شركة الذكير( اال موقع شركة  -

 www.almadar.fi.comموقع الشركة محل العرض )شركة املدار(  -
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افق  2018-01-29أعلنت شركة دانة الصفاة الغذائية ش.م.ك.ع بتاريخ  • افقة وزارة التجارة والصناعة وذلك لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الخميس املو  وذلك العتماد التالي: 2018-02-15انها حصلت علي مو

افقة علي اطفاء الخسائر املامل -  .د. ك 957,543والبالغة  2017-09-30تراكمة كما في و

افقة - عن فلس( وذلك  100سهم بقيمة اسمية  148,750,000)موزعة على  د. ك 14,875,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  288,750,000)موزعة على  د. ك 28,875,000من  الشركة تخفيض راس املال علي  املو

  140,000,000إلغاء عدد ريق ط
ً
 تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق السهم كالتالي:، الشركةراس مال  من %48.48وبنسبة  د. ك 14,000,000من أسهم الشركة بمبلغ  سهما

 .2018-04-03تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-03-29تاريخ الحيازة:  -

 .2018-04-01ق: تاريخ تداول السهم دون االستحقا -

 .2018-04-26تاريخ التوزيع:  -

 

افقة هيئة أسواق املال وبناءا علي توصية مجلس االدارة بتاريخ  2018-01-28أعلنت شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ  • افقة الجمعية العامة الغير العادية  بتاريخ  2017-11-14انها بناءا على مو  علي إعادة هيكلة 2017-11-22والي مو

سهم بقيمة اسمية  82,451,810)موزعة على  د. ك 8,245,181فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  196,500,150 )موزعة على د. ك 19,650,015، وذلك عن طريق تخفيض راس املال من د. ك 19,650,015راس مالها البالغ 

  114,048,340فلس( وذلك بإلغاء عدد  100
ً
بحيث يصبح راس املال بعد التخفيض  ،2017-03-31وذلك إلطفاء كامل مبلغ الخسائر املتراكمة كما في % 58.039823379وبنسبة  د. ك 11,404,834من أسهم الشركة بمبلغ  سهما

 قاق السهم كالتالي:سهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحتفاصيل حيازة الفلس( دون احتساب أسهم الخزينة ضمن أسهم راس املال في التخفيض،  100سهم بقيمة اسمية  82,451,810)موزعة على  د. ك 8,245,181

 .2018-02-07تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-02-04تاريخ الحيازة:  -

 .2018-02-05تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-02-08تاريخ التوزيع:  -

 

 14,875,000الي  د. ك 28,875,000علي تخفيض راس مال شركة دانة الصفاة الغذائية ش.م.ك.ع من  2017-11-18افقة هيئة اسواق املال بتاريخ انه بناءا علي مو  2017-01-17أعلنت شركة دانة الصفاة الغذائية ش.م.ك.ع بتاريخ  •

للسهم الواحد، وذلك لزيادة راس املال الحالي عن حاجة  كويتيفلس  100ية ركة بالقيمة االسمسهما من اسهم الش 140,000,000وذلك بالغاء عدد  من رأس مال الشركة %48.48بنسبة قدرها  د. ك 14,000,000وذلك بقيمة  د. ك

 الشركة، علي ان تدفع قيمة االسهم امللغاه للمساهمين املقيدين في سجالت الشركة في يوم االستحقاق املحدد بنسبة ما يملكه كل منهم.
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كويتي( للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها  فلس 432سهم من أسهم شركة املال لالستثمار )املال( بسعر قدره ) 34,127,050بناًء على طلب البائع واملشــتري اســتكمال إجراءات صفقة بيع عدد انه  2018-01-15بتاريخ  بورصة الكويت اعلنت  •

  :بحضور كل من البائع واملشتري ووسيطيهما وذلك على النحو التالي ،2018-01-02جراءات البيع املعلن عنها بتاريخ د. ك(، فانه قد تم االنتهاء من إ 1,474,288.560)

 (حساب عمالء )طرف بائع -شركة االستثمارات الوطنية  •

  لصالح العميل/ شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات •

 (السيد/ مبارك حامد عبدهللا املسلم )طرف مشتري  •

 . ى أن تستكمل باقي إجراءات الدفع و التحويل من خالل الشركة الكويتية للمقاصةوتم التوقيع على ذلك من الطراف املعنية عل •

 

افق  2018-01-14اعلنت شركة االثمار القابضة ش.م.ب "االثمار" بتاريخ  •  .2018-01-29عن ادراج اسهم الشركة في سوق دبي املالي اعتبارا من يوم االثنين املو
 

، الجدول التالي يوضح متطلبات (MD-2) طوير السوق اجراء املراجعة السنوية للشركات املدرجة في البورصة وسيتم تطبيق نتائج عملية املراجعة بالتزامن مع بدء تطبيق املرحلة الثانية من تب قامت انها 2018-01-14بتاريخ  بورصة الكويتاعلنت  •

 :2018تقسيم السوق لعام 

 2018متطلبات تقسيم السوق لعام 

Market Segmentation Filters 2018 
 

 
 السنة الثانية

Year 2 (‘17) 

 السنة االولي

Year 1 (‘16) 
 

 KD 5.72 billion KD 2.88 billion Total Traded Value اجمالي القيمة املتداولة

 Trading Days 247 249 ايام التداول 

 year Annualized Turnover Ratio-2 %14.12 %15.51 الدورانمعدل 

 KD 144,000,000 KD 119,000,000 Minimum Market Cap for Premier Market الدنيا القيمة السوقية

 KD 90,000 KD 68,000 Minimum Liquidity (ADTV) for Premier Market الحد االدني للسيولة للسوق االول 

 KD 22,500 KD 17,000 Minimum Liquidity (ADTV) for Main Market للسيولة للسوق الرئيس يالحد االدني 
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  وذات مفيدة يجدونها قد التي باملعلومات اوليناملتد تزويد إلى فقط تهدف وإنما أخري  عقود أو اتفاقيات أي في الدخول  أو أسهم بيع أو لشراء توصية تعتبر ال التقرير هذا في الواردة املعلومات إن
 
 أن كما. منها موثوق  جهات صادرة عن كانت وإن الخصوص بهذا املالية الوسيط لالعمال شركة على مسئولية أدني دون  ألخر وقت من للتغير قابلة املعلومات هذه بأن أهمية، علما

 املالية الوسيط لالعمال شركة على مسؤولية أدنى ودون  االستخدام ذلك نتيجة تنشأ قد التي صورها بمختلف التبعات لكافة تحملهم مع الخاصة مسؤوليتهم على يكون  املعلومات هذه على املتداولين من اعتماد أي أن على التأكيد وجب لذا التقرير بهذا الواردة املعلومات استخدام نتيجة بالغير قتلح قد محتملة أو مباشرة أضرار أي عن مسئولة غير الشركة
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افقت علي اقتراح مجلس االدارة بزيادة راس مال الشركة من  2018-01-10أعلنت الجمعية العمومية الغير العادية لشركة مينا العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ  • فلس(  100سهم بقيمة اسمية  82,451,810)موزعة على  د. ك 8,245,181انها و

فلس( مضافا اليها )عالوة اصدار بقيمة  100سهم بقيمة اسمية  70,544,557)موزعة علي  د. ك 7,054,455.700فلس( اي بزيادة قدرها  100سهم بقيمة اسمية  152,996,367وزعة على )م د. ك 15,299,636.700الي  

اقع وتخصص هذه الزيادة لصالح شركة راسمال القابضة ش.م.ك "قابضة" وذلك م% 85.56وبنسبة  فلس للسهم(  33.535 ابل سهم من اسهم شركة مينا العقارية مق 0.465قابل تنازل من يرغب منهم عن اسهمه لصالح شركة مينا العقارية بو

 تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق السهم كالتالي:، سهم واحد من شركة راسمال القابضة 

 .2018-04-25تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-04-22تاريخ الحيازة:  -

 .2018-04-23تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-04-26تاريخ التوزيع:  -

 .2018-05-01ملحوظة: تنتهي مدة االكتتاب في 

 

وبناءا علي ذلك  د. ك 2,840,776.640فلس للسهم الواحد باجمالي مبلغ وقدره  380سهما من اسهم شركة املواساة للرعاية الصحية بسعر  7,475,728انها قامت بشراء عدد  2018-01-10اعلنت شركة نفائس القابضة ش.م.ك.ع بتاريخ  •

 وتحول طبيعة االستثمار في شركة املواساة من استثمار في شركة زميلة الي استثمار في شركة تابعة.  %64.78الي  %57.4نتج زيادة نسبة ملكية شركة النفائس القابضة في شركة املواساة للرعاية الصحية من 

 

افقة النهائية من قبل مصرف البحرين املركزي بخصوص ادراج الشركة بسوق دبي املالي، وسوف تقوم الشركة باالعالن عن مو  2018-01-09بتاريخ  اعلنت شركة االثمار القابضة ش.م.ب "االثمار" • عد االدراج بعد التنسيق مع الجهات انها استلمت املو

 الرسمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/
http://www.waseet.com.kw/


  
 2018الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة أخبار 
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افقة هيئة اسواق املال بتاريخ  2018-01-07كة املشاريع املتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )يوباك( بتاريخ أعلنت شر  • افقة مجلس ادارة الشركة  2017-08-29انه بناءا علي مو علي نشرة االكتتاب العام زيادة راس مال الشركة، وكذلك مو

فلس مضافا  100ة للسهم فلس للسهم الواحد )تمثل القيمة االسمي 630سهما جديدا بقيمة  31,750,000 وذلك بإصدار% 31.750ة والخاص بزيادة راس مال الشركة بنسبة على قرار الجمعية العامة الغير العادي 2017-06-08بتاريخ 

تفاصيل حيازة السهم طبقا للنموذج املستخدم عن استحقاق السهم سهما،  131,750,000د.ك موزعة على  13,175,000فلس للسهم الواحد( بحيث يصبح رأسمال الشركة املصدر واملدفوع مبلغا وقدره  530اليها عالوة اإلصدار مقدرها 

 كالتالي:

 .2018-01-21تاريخ االستحقاق:  -

 .2018-01-09تاريخ التأكيد:  -

 .2018-01-16تاريخ الحيازة:  -

 .2018-01-17تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 .2018-01-24تاريخ التوزيع:  -

  فترة االكتتاب: -

o  :2018-01-24من تاريخ. 

o :2018-02-07 الي تاريخ. 

o  :2018-04-30تم تمديد فترة االكتتاب الي تاريخ. 

 

افقة باجتماعه 2018-01-07اعلنت هيئة اسواق املال بتاريخ  • افقة على طلب 2017-12-20املنعقد بتاريخ  ان مجلس مفوض ي هيئة اسواق املال قرر املو  بورصةباالنسحاب االختياري من " الجبس" لصناعة وتجارة الجبسكويتية الشركة ال املو

 .2018-07-05اعتبارا من تاريخ  (املوازي الكويت لألوراق املالية )السوق 

 

  58,195,353ر الزيد الي الشركة والذي يفيد عدم تمكنه من اتمام صفقة شراء عدد من العميل السيد / خالد سليمان ناص  2018-01-06بورود كتاب بتاريخ  2018-01-07اعلنت شركة االولي للوساطة املالية ش.م.ك.م بتاريخ  •
ً
من  سهما

 من راس املال املصدر واملدفوع لشركة املال.% 18.758اسهم شركة املال لالستثمار ش.م.ك.ع "شركة املال" والتي تمثل نسبة 
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 أن كما. منها موثوق  جهات صادرة عن كانت وإن الخصوص بهذا املالية الوسيط لالعمال شركة على مسئولية أدني دون  ألخر وقت من للتغير قابلة املعلومات هذه بأن أهمية، علما
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افق  2018-01-07 شركة سند القابضة ش.م.ك.ع بتاريخاعلنت  • افقة علي زيادة راس مال الشركة من مبلغ  2018-01-04بان مجلس ادارة الشركة قد اجتمع يوم الخميس املو  437,300,000د.ك )موزعة على  43,730,000وتمت املو

% 34.30فلس( وبنسبة  100سهم بقيمة اسمية  150,000,000د.ك )موزعة على  15,000,000فلس( بزيادة قدرها  100سهم بقيمة اسمية  587,300,000د.ك )موزعة على  58,730,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية 

 ، وذلك عن طريق اكتتاب خاص بمساهمي الشركة.من راس املال

 

 من أسهم شركة املال لالستثمار )املال( تمثل نسبة 34,127,050بيع عدد عدم اتمام اجراءات  2018-01-02 بتاريخبورصة الكويت  اعلنت •
ً
دينار كويتي( للسهم الواحد بقيمة  432( من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره )%11) سهما

 بان أطراف الصفقةوذلك لعدم حضور املشتري وامتناعه عن إتمام إجراءا ،د. ك( 1,474,288.560إجمالية قـــدرها )
ً
 :ت الصفقة في الوقت املحدد من قبل البورصة، علما

 (حساب عمالء )طرف بائع –شركة االستثمارات الوطنية  -

  لصالح العميل/ شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات

 )السيد/ مبارك حامد عبدهللا املسلم )طرف مشتري 

 

افقة الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد في  2018-01-02أعلنت شركة نفائس القابضة ش.م.ك.ع بتاريخ  • افقة هيئة أسواق املال بتاريخ ، 2016-12-13انه بناءا على مو افقة مجلس إدارة الشركة ، 2017-03-21ومو ومو

افق تاريخ  2017-07-20بتاريخ   على انه تاريخ اإليقاف النهائي علي أسهم الشركة في بورصة الكويت. 2018-02-15على االنسحاب االختياري السهم الشركة من بورصة الكويت، وقد تم تحديد يوم الخميس املو

 

افقة  2018-01-02الشركة الكويتية لألغذية "االمريكانا" )أغذية( بتاريخ اعلنت  • السهم الشركة من بورصة الكويت، وقد تم تحديد يوم  االنسحاب االختياري  على طلب 2017-10-11املنعقد بتاريخ  اهيئة اسواق املال باجتماعهانه بناءا على مو

افق تاريخ    ه تاريخ اإليقاف النهائي علي أسهم الشركة في بورصة الكويت.على ان 2018-04-23االثنين املو
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 أن كما. منها موثوق  جهات صادرة عن كانت وإن الخصوص بهذا املالية الوسيط لالعمال شركة على مسئولية أدني دون  ألخر وقت من للتغير قابلة املعلومات هذه بأن أهمية، علما
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افق  الثالثاءبأنه سيتم يوم   2018-01-02بتاريخ بورصة الكويت اعلنت  •  من أسهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن )سفن( تمثل ن 53,171,248عقد مزاد لبيع عدد  2018-01-02املو
ً
من رأس مال  %29.5سبة سهما

 :د. ك( حيث تم االتفاق بين 17,014,799.360كويتي( للسهم الواحد بقيمة إجمالية قـــدرها )فلس  320الشركة بسعر ابتدائي قدره )

 (حساب عمالء )طرف بائع –شركة االستثمارات الوطنية  -

  لصالح العميل/ شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات

 (حساب عمالء )طرف مشتري  -ركز املالي الكويتيالسادة/ شركة امل -

 لصالح العميل/ شركة أم. أتش. آي. هولدينغ ليمتد

افق مالحظة: إذا كان يوم االح  .عطلة رسمية يعقد املزاد في يوم العمل التالي 2017ديسمبر 31د املو

 بأن املزاد يخضع للشروط التالية
ً
 :علما

 
ً
 بقيمة  على من يرغب في دخول املزاد أن –أوال

ً
 مصدقا

ً
 في يوم انعقاد املزا %10يودع شيكا

ً
 .دمن إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة التاسعة والنصف صباحا

 
ً
 في اليوم املحدد املذكور أعاله في قطاع عمليات التداول  12:55تبدأ املزايدة في تمام الساعة  –ثانيا

ً
 في اليوم ذاته على املشتري االبتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بســـعر  1:10رس ى املزاد في تمام الساعة الدور الثامن في مبنى البورصة وسوف ي -ظهرا

ً
ظهرا

 .أعلى

 
ً
 .دإذا تقدم مشتري آخر بسعر أعلى من السعر االبتدائي ومض ى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرس ى عليه املزا –ثالثا

 
ً
 .راعى الوحدات السعرية املعمول بها في البورصة ويجــــوز لي من املزايدين املزايدة بأكثر من وحدة سعريةت -رابعا

 
ً
الكويتية للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة  املزاد في حساب الشركةعلى من يرس ى عليه املزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة املستحقة قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم العمل التالي من انعقاد  –خامسا

 .قت والتاريخ املشار اليهمااإلجمالية للصفقة في الو 

 
ً
 .نيقتصر حضور املزاد على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط املشتري ومن يمثل املشتري املستوفين للشروط املوضحة في هذا اإلعال  –سادسا
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 أن كما. منها موثوق  جهات صادرة عن كانت وإن الخصوص بهذا املالية الوسيط لالعمال شركة على مسئولية أدني دون  ألخر وقت من للتغير قابلة املعلومات هذه بأن أهمية، علما
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افق  •  من أسهم شركة املال لالستثمار )املال( تمثل نسبة ) 34,127,050عقد مزاد لبيع عدد  2018-01-01تعلن بورصة الكويت بأنه سيتم اليوم الثالثاء املو
ً
دينار كويتي( للسهم  0.0432( من رأس مال الشركة بسعر ابتدائي قدره )%11سهما

 :د. ك( حيث تم االتفاق بين 1,474,288.560ـــدرها )الواحد بقيمة إجمالية ق

 (حساب عمالء )طرف بائع –شركة االستثمارات الوطنية  -

  لصالح العميل/ شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات

 )السيد/ مبارك حامد عبدهللا املسلم )طرف مشتري  -

 بأن املزاد يخضع للشروط التالية
ً
 :علما

 
ً
 بقيمة على من يرغب في د –أوال

ً
 مصدقا

ً
 في يوم انعقاد املزاد %10خول املزاد أن يودع شيكا

ً
 .من إجمالي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة التاسعة والنصف صباحا

 
ً
 في اليوم املحدد املذكور أعاله في قطاع عمليات التداول  12:55تبدأ املزايدة في تمام الساعة  –ثانيا

ً
 في اليوم ذاته على املشتري االبتدائي ما لم يتقدم مشتري آخر بســـعر  1:10لبورصة وسوف يرس ى املزاد في تمام الساعة الدور الثامن في مبنى ا -ظهرا

ً
ظهرا

 .أعلى

 
ً
 .دآخر بسعر أعلى يرس ى عليه املزاإذا تقدم مشتري آخر بسعر أعلى من السعر االبتدائي ومض ى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد  –ثالثا

 
ً
 .تراعى الوحدات السعرية املعمول بها في البورصة ويجــــوز لي من املزايدين املزايدة بأكثر من وحدة سعرية -رابعا

 
ً
افق على من يرس ى عليه املزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة املستحقة قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم ال  –خامسا ن انعقاد املزاد في حساب الشركة الكويتية للمقاصة وال يحق له استرداد املبلغ الذي دفعه إذا م 2018يناير  3ربعاء املو

 .لم يقم بسداد القيمة اإلجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ املشار اليهما

 
ً
 .ن للشروط املوضحة في هذا اإلعالنتري ومن يمثل املشتري املستوفييقتصر حضور املزاد على وسيط البائع ومن يمثل البائع ووسيط املش –سادسا
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