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 : الحالية للشركة  عن تغيير العالمة التجارية 2019-12-19بتاريخ اعلنت شركة االتصاالت الكويتية  •

 In English: STC    اس تي سي باللغة العربية: ليصبح 

 . 2019- 12-26 يوم الخميس الموافقذلك اعتبارا من عليه سيتم تغيير اسم التداول المختصر الخاص بالشركة علي موقع بورصة الكويت وو

 

ان مجلس ادارة الشركة قرر في اجتماعه التوصية الي الجمعية العامة لمساهمي الشركة بالموافقة علي االنسحاب االختياري    2019-12-12بتاريخ  )عمار(  ش.م.ك.ع    الكويتية للكيبل التلفزيونيشركة  الاعلنت   •

 من بورصة الكويت. للشركة 

 

 :  جدول االعمال بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بما يلي، حيث تم مناقشة واعتماد 2019-12-12يوم الخميس الموافق  ه عقد مجلس إدارة شركة األمان لالستثمار ش.م.ك. )عامة( اجتماع •

سهم من   1.40252722315358ومعدل تبادل االسهم البالغ  لمصادقة على مشروع عقد االندماج بطريق الضم الموقع بين شركة بيت األوراق المالية ش.م.ك.ع وشركة األمان لالستثمار ش.م.ك.عا  -

 . شركة األمان لالستثمارمقابل كل سهم من اسهم    الماليةبيت األوراق اسهم شركة 

ألوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة األمان لالستثمار  الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باالندماج بطريق الضم بين شركة بيت األوراق المالية وشركة األمان لالستثمار بحيث تكون شركة بيت ا  -

 . هي الشركة المندمجة

 (. الشركة الدامجة) لموافقة على حل شركة األمان لالستثمار ونقل ذمتها المالية لشركة بيت األوراق المالية ا  -

  555,000,000)موزعة على    د. ك  55,500,000الي  فلس(    100سهم بقيمة اسمية    450,000,000)موزعة على    د. ك  45,000,000المصدر والمدفوع من  شركة بيت األوراق الماليةزيادة راس مال   -

 . فلس( 100سهم بقيمة اسمية 

 .كيوم حيازة السهم مع تفويض مجلس اإلدارة بتحديد الجدول الزمني الستحقاق أسهم الشركة الدامجة 03/2020/ 19تحديد تاريخ   -

 

للتجارة العامة والمقاوالت علي جميع    الذكير  هيئة اسواق المال قد وافقت علي نشر مستند عرض االستحواذ االلزامي المقدم من شركة  ان  2019-12- 08بتاريخ  اعلنت شركة الذكير للتجارة العامة والمقاوالت   •

لما بان فترة التجميع سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ  فلس كويتي للسهم الواحد، ع 59، وذلك مقابل سعر العرض المقدم االسهم المتبقية في شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع )كميفك(

 . 2020-01-20الي  18-12-2019

 

 علي قرار االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت.   2019- 11-26اعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة ش.م.ك.ع ان الجمعية العامة العادية للشركة وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ  •

 

 علي قرار االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت.    2019-11-26اعلنت شركة ابيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع ان الجمعية العامة العادية للشركة وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ  •
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 لتالي: ك  د. ك  1,711,989الي  د. ك  18,191,250استلمت موافقة هيئة اسواق المال علي تخفيض راس مالها المصدر والمدفوع من  هاان  2019-11-20بتاريخ ش.م.ك.ع   الطبيةياكو اعلنت شركة  •

 . د. ك 7,527,799باستخدام الرصيد الكامل لمبلغ االحتياطيات والبالغ  د. ك 24,007,060 بمجملها والبالغةالخسائر المتراكمة جزء من رصيد اطفاء  -

عن طريق تخفيض راس المال بما يعادل هذه الخسائر، ليصبح راس المال بعد اطفاء كامل الخسائر المتراكمة علي الشركة    د. ك  16,479,261  والبالغةالخسائر المتراكمة  الجزء المتبقي من رصيد  اطفاء   -

   .د. ك  1,711,989

 

الي   د. ك 57,882,878.200استلمت موافقة هيئة اسواق المال علي تخفيض راس مالها المصدر والمدفوع من  هاان  2019-11- 06بتاريخ اعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع  •

وبذلك يكون اجمالي تخفيض راس المال   .2018-12-31تاريخ المنتهية في كما هي في البيانات المالية  د. ك 42,155,767والبالغة الخسائر المتراكمة  جزء منطفاء وذلك ال  د. ك 28,941,439.100

 . المصدر والمدفوع  المالمن راس  %50بنسبة تخفيض  اي  اسهم 289,414,391 موزعة علي د. ك  28,941,439.100

 

فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق  انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك  2019-10-24بتاريخ صيرفه( (ش.م.ك.ع  الكويتية البحرينية للصيرفةاعلنت الشركة  •

 . 27/04/2020تحديد تاريخ اإلنسحاب بتاريخ يوم األثنين الموافق و  المالية

 

 . االنسحاب االختياري من البورصةللموافقة علي  للجمعية العمومية للشركة  توصية  الشركة قد وافق علي الدارة ان مجلس ا  2019-10- 24اعلنت شركة الشارقة لالسمنت والتنمية الصناعية شارقة ا بتاريخ  •

 

 علي طلبها باالنسحاب االختياري من بورصة الكويت.  ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قرر عدم الموافقة   2019-10- 03اعلنت شركة التعمير لالستثمار العقاري ش.م.ك.ع بتاريخ  •

 

د. ك )موزعة على   18,870,504تخفيض راس مال الشركة من وافقت علي توصية مجلس االدارة بلشركة لالعادية  غير الجمعية العامةان  2019- 09-30بتاريخ اعلنت شركة اصول لالستثمار ش.م.ك.ع  •

  31,604,541د. ك )موزعة على    3,160,454.100قدره    بالغاءفلس( وذلك    100سهم بقيمة اسمية    157,100,499د. ك )موزعة على    15,710,049.900فلس( الي    100سهم بقيمة اسمية    188,705,040

 التالي: قيمة االسهم الملغاه علي النحو وسداد  %16.75فلس( وهذا التخقيض يمثل ما نسبتة  100سهم بقيمة اسمية 

 دفتريا.   فلس 100المملوكة من قبل الشركة )اسهم خزينة( وسداد قيمة االسهم الملغاه ضمن حقوق المساهمين بواقع  سهم 14,148,930الغاء وشطب عدد  -

 . د. ك 1,745,561.100نقدا وذلك بقيمة  فلس 100المملوكة من قبل مساهمين الشركة وسداد قيمة االسهم الملغاه ضمن حقوق المساهمين بواقع  سهم 17,455,611الغاء وشطب عدد  -

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:  -

 .2019-11-06تاريخ االستحقاق: . 

 . 2019- 11-03تاريخ الحيازة: . 

 . 2019-11-04تاريخ تداول السهم دون االستحقاق: . 

 . 2019-11-12تاريخ التوزيع: . 
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يعادل  القيمة االسمية للسهم اي ما من % 40 وافقت علي توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبةلشركة ل العادية الجمعية العامة ان  2019-09-30بتاريخ اعلنت شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع  •

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:  ،خصما من االرباح المرحلة 2019فلس كويتي للسهم( وذلك عن النصف االول من العام المالي  40)

 . 2019-10-15تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-10- 10تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-10- 13تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-10-21تاريخ التوزيع:   -

 

 ها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال علي مشروع عقد االندماج بطريق الضم بينها وبين شركة االمان لالستثمار ش.م.ك.ع. ان  2019-09-29بتاريخ اعلنت شركة بيت االوراق المالية ش.م.ك.ع  •

 

هما قام ببيع حصصهما في شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي  ان  2019-09-19بتاريخ اعلن البنك االهلي المتحد البحريني ش.م.ب وشركته التابعة البنك االهلي المتحد الكويتي ش.م.ك.ع  •

 . )باستثناء اسهم الخزينة(  %75.6كويتي للسهم الواحد حيت تمثل نسبة  فلس 58.1 بسعر اسهم 196,096,150ش.م.ك.ع )كميفك( الي شركة الذكير للتجارة العامة والمقاوالت البالغة 

 

زيادة راس مال   علي 2019-05-23بتاريخ المنعقد ا لشركة في اجتماعه غير العادية لالعادية والجمعية العامة بناءا علي موافقة  هان 2019-09- 09بتاريخ المية ش.م.ك.ع اعلنت شركة مراكز التجارة الع  •

 االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي: تفاصيل نموذج  ،د. ك 14,000,000د. ك الي   13,450,000من % 4.09بنسبة   الشركة خصما من حساب الدائنين

 . 2019-09-22تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-09- 17تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-09- 18تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-09-25تاريخ التوزيع:   -

 

 االنسحاب االختياري من بورصة الكويت. ان مساهمي الشركة وافقوا علي  2019-09- 01بتاريخ اعلنت شركة االثمار القابضة ش.م.ب  •
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سهم بقيمة   150,000,000د. ك )موزعة على  15,000,000تخفيض راس مال الشركة المصرح به من ها اعتمدت ان  2019- 08-29بتاريخ  ش.م.ك.ع )وربة كبيتل( شركة وربة كابيتال القابضة  اعلنت •

فلس(   100سهم بقيمة اسمية  50,000,000د. ك )موزعة على  5,000,000فلس( وذلك بتخفيض قدره  100سهم بقيمة اسمية  100,000,000د. ك )موزعة على  10,000,000فلس( الي  100اسمية 

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:  ،%33.333وهذا التخقيض يمثل ما نسبتة 

 . 2019-09-17تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-09- 12تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-09- 15تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-09-22تاريخ التوزيع:   -

 

 الشركة. الجمعية العمومية الغير عادية الخاصة بها وافقت باالجماع علي تصفية  ان 2019-08-28بتاريخ اعلنت شركة ايفكت العقارية ش.م.ك.ع  •

 

ها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال بشان اعادة هيكلة راسمالها، وذلك استكماال لعملية االندماج بطريق الضم بينها وبين  ان 2019-08- 22بتاريخ اعلنت شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع )كامكو(  •

 : الجمعية العمومية للشركة بالتالي وقد اقرت    علي النحو التالي د. ك 26,330,175شركتها التابعة شركة بيت االستثمار العالمي )جلوبال(، حيث سيجري اعادة هيكلة راسمال شركة كامكو البالغ 

  ا بقيمة اسمية تبلغ سهم 2,585,342,500 ، وذلك باستخدام اسهم الخزينة والبالغة عددهاد. ك 23,744,832.500 الي د. ك 26,330,175 من %9.818بنسبة  تخفيض راسمال الشركةالموافقة علي  .1

 . د. ك   25,853,425

ا من اسهم شركة كامكو مقابل  سهم   0.75522821سهم البالغ  الموافقة علي االندماج بطريق الضم بين شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع )كامكو( وشركة بيت االستثمار العالمي )جلوبال( ومعدل تبادل اال .2

 كل سهم من اسهم شركة جلوبال. 

عن طريق اصدار   د. ك 10,488,430.800عن طريق زيادة عينية تعادل  د. ك 34,233,263.300الي  د. ك 23,744,832.500من  %44.17بنسبة زيادة راس مال الشركة الموافقة علي  .3

، علي ان تخصص لمساهمي شركة جلوبال بنسبة مقايضة  تلك االسهموذلك بعد تنازل مساهمي شركة كامكو الحاليين عن حقهم في االولوية باالكتتاب في  ا بدون عالوة اصدار سهم  104,884,308

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات   ،ا من اسهم شركة كامكو مقابل كل سهم من اسهم شركة جلوبال، وذلك استكماال لعملية االندماج بطريق الضم بين الشركتينسهم  0.75522821

 األسهم كالتالي: 

 . 2019-12-05تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-12- 02تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-12- 03تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-12-12تاريخ التوزيع:   -
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ه تلقي من السيد/ حمد صالح الذكير عرض شراء السهمهما المجتمعة في شركة الكويت والشرق  ان 2019-08-14بتاريخ اعلن البنك االهلي المتحد البحريني وشركته التابعة البنك االهلي المتحد الكويتي  •

 لموافقة الجهات الرقابية.   رهنا %74.3االوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع )كميفك( التي تمثل 

 

 لتالي: ك  د. ك  10,928,269الي  د. ك  12,167,773استلمت موافقة هيئة اسواق المال علي تخفيض راس مالها من  هاان  2019-07-30بتاريخ اعلنت شركة دانة الصفاه الغذائية ش.م.ك.ع  •

 . 2018- 12- 31 البيانات المالية بتاريخكما هي في  د. ك 239,504والبالغة  الخسائر المتراكمة كامل رصيد اطفاء  -

 . فلس 100 للسهم سميةالقيمة ا البوتوزيعها علي المساهمين   سهم 10,000,000عن طريق توزيعات نقدية وذلك بالغاء عدد   د. ك  1,000,000تخفيض راس مال الشركة بمبلغ   -

 استحقاقات األسهم كالتالي: تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن    ،%10.187بنسبة تخفيض    سهم  12,395,040ويكون عدد االسهم الملغاه    د. ك  1,239,504وبذلك يكون اجمالي تخفيض راس المال  

 . 2019-10-06تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-10- 01تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-10- 02تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-10-09تاريخ التوزيع:   -

 

 بورصة الكويت لالوراق المالية الكتتاب مواطني الكويت مع هيئة اسواق المال. ا قامت بتوقيع عقد ادارة طرح اسهم شركة ه ان  2019- 07-29اعلنت شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ   •

 

 التالي:  علي  2019-07-28بتاريخ المنعقد ا في اجتماعه وافقت لشركة الجمعية العامة غير العادية لان اعلنت شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع  •

 كويتي للسهم الواحد.   فلس 151بواقع  د. ك 10,921,164المصادقة علي توصية مجلس االدارة بتوزيعات نقدية علي المساهمين )بعد اعادة مبلغ تخفيض راس المال( بمبلغ  -

سهم بقيمة اسمية   81,558,640علي المساهمين وذلك بالغاء عدد  د. ك 8,155,864وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ  د. ك 7,232,559د. ك الي  15,388,423من % 53تخفيض راس المال بنسبة  -

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:  ، بنسبة حصته في راس المالوتوزيعها علي المساهمين كل  فلس 100

 . 2019-09-05تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-09- 02تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-09- 03تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-09-10تاريخ التوزيع:   -

 

التابعة شركة بيت االستثمار العالمي  ها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال علي مشروع عقد االندماج بطريق الضم بينها وبين شركتها ان 2019- 07-21اعلنت شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ  •

 )جلوبل(. 
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- 03-31الخسائر المتراكمة كما هي في  كامل  ا علي اطفاء  في اجتماعهوافقت  لشركة  الجمعية العامة غير العادية لان    2019- 07-21بتاريخ  )ايفا(  اعلنت شركة االستشارات المالية الدولية القابضة ش.م.ك.ع   •

 : وذلك عن طريق د. ك  57,299,806والبالغة   2019

 . د. ك  11,973,061بمبلغ  استخدام كامل رصيد عالوة االصدار  -1

  100سهم بقيمة اسمية    266,732,550د. ك )موزعة على    26,673,255فلس( الي    100سهم بقيمة اسمية    720,000,000د. ك )موزعة على    72,000,000راس مال الشركة من  جزئي من  تخفيض   -2

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات    ،%62.954فلس( وهذا التخقيض يمثل ما نسبتة    100سهم بقيمة اسمية    453,267,450د. ك )موزعة على    45,326,745فلس( وذلك بتخفيض قدره  

 األسهم كالتالي: 

 . 2019-08-21تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-08- 18تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-08- 19تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-08-22تاريخ التوزيع:   -

 

وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من   2019-06-27انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال في اجتمعها المنعقد بتاريخ  2019- 07-09اعلنت الشركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع بتاريخ  •

 . 2020-01-09، علما بان الشركة حددت تاريخ االنسحاب بنهاية دوام يوم الخميس الموافق بورصة الكويت لالوراق المالية

 

 مجلس ادارتها قد ناقش واعتمد التالي: ان  2019-06-24بتاريخ  ش.م.ك.ع )وربة كبيتل(  كابيتال القابضةشركة وربة اعلنت  •

 . 2019- 05-22الي  2019-05-15اعتماد مقترح االكتفاء بالقدر الذي تم االكتتاب به لعملية االكتتاب في اسهم زيادة راس المال الذي تم خالل الفترة من  -1

 وجميعها اسهم نقدية.  فلس(  100سهم بقيمة اسمية  150,000,000د. ك )موزعة على   15,000,000حدد راس مال الشركة المصرح به بمبلغ  -2

 وجميعها اسهم نقدية.   فلس( 100سهم بقيمة اسمية   100,000,000د. ك )موزعة على   10,000,000 بمبلغ المصدر والمدفوع راس مال الشركة   حدد -3

سهم بقيمة   100,000,000د. ك )موزعة على  10,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  72,000,000د. ك )موزعة على  7,200,000من المصدر والمدفوع زيادة راس مال الشركة وبذلك تكون 

فقط بقيمة اجمالية    ا عادياسهم  28,000,000  حيث تم االكتتاب في اسهم الزيادة المصدرة بعددالمصدر والمدفوع الحالي  راس مال الشركة  تقريبا من    %38.89بما يعادل نسبة زيادة قدرها    فلس(  100اسمية  

 . 2019- 06- 24، تم ايداع اسهم االكتتاب في زيادة راس المال لمساهمي الشركة بتاريخ د. ك 2,800,000بلغت 
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انه تم الموافقة على تغيير اسم الشركة   2019-05-23 انه بناء ً على موافقة الجمعية العمومية الغير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2019-06-18 ( بتاريخسند القابضة ش.م.ك.ع )  سند اعلنت شركة  •

 النحو التالي: ليصبح على  2019-06-25 الموافق الثالثاء اعتبارا من يوم

 القابضة ش.م.ك.ع.  البريقاالسم التجاري )باللغة العربية(: شركة  -

 Al Bareeq Holding Company K.P.S.C  االسم التجاري )باللغة اإلنجليزية(: -

 بريق االسم المختصر )عربي(:  -

 .Bareeq االسم المختصر )انجليزي(: -
 

علي زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة الي حدود راس    2019-06-12 ان مجلس ادارة الشركة وافق في اجتماعه بتاريخ 2019-06-13شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع بتاريخ  أعلنت •

  100سهم بقيمة اسمية  2,000,000,000د. ك )موزعة على  200,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  1,547,251,338د. ك )موزعة على  154,725,133.800المال المصرح به وذلك من 

وستطرح االسهم  % 29.3فلس( وهذه الزيادة تمثل ما نسبتة  110فلس مضافا اليها عالوة اصدار  100سهم بقيمة اسمية  542,748,662د. ك )موزعة على  54,274,866.200فلس( وذلك بزيادة قدرها 

 تفاصيل االكتتاب طبقا للنموذج المستخدم عن استحقاق األسهم كالتالي: للمساهمين   لالكتتاب العام

 . 2019-06-26تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-06- 23تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-06- 24تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-06-27تاريخ التوزيع:   -

   فترة االكتتاب: -

o  :2019-07-17 تاريخ:الي  2019- 06-27من تاريخ . 

 .2019-07-29 :تاريخ ايداع االسهم -
 

 باالتي:  2019-06- 11بتاريخ اعلنت شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع عن توصية مجلس ادارتها باجتماعه المنعقد  •

 علي المساهمين كل بنسبة حصته في راس المال.   د. ك 8,155,864وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ  د. ك 7,232,559د. ك الي   15,388,423من % 53تخفيض راس المال بنسبة  -

 علي المساهمين كل بنسبة حصته في راس المال.  د. ك 9,063,000وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ   د. ك  8,073,000د. ك الي    17,100,000من % 53تخفيض عالوة االصدار بنسبة  -
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د. ك الي   87,621,334.800من الجمعية العمومية الغير عادية الخاصة بها قد وافقت علي تخفيض راس مال الشركة  ان 2019-06-03بتاريخ اعلنت شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع  •

 لسهم الواحد. ل  فلس 100سمية االقيمة يتم الغاءها بال اسهم 78,351,245والبالغ عددها  2018-12-31، وذلك عن طريق الغاء كامل رصيد اسهم الخزينة كما في تاريخ د. ك  79,786,210.300

 

 من راس مال شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية )فيوتشر كيد( وتم تصنيفها كشركة زميلة. %  16.7ما نسبتة  ها استحوذنت علي  ان  2019- 05-15بتاريخ  اعلنت شركة بيت االستثمار الخليجي ش.م.ك.ع   •

 

من   المصرح به لشركةازيادة راس المال اقتراح علي  توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة قدان  2019-05-09( ش.م.ك.ع بتاريخ سفن ) الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفنشركة اعلنت  •

فلس( وذلك بزيادة قدرها   100سهم بقيمة اسمية  220,000,000د. ك )موزعة على  22,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  180,241,517د. ك )موزعة على  18,024,151.700

 وستطرح االسهم لالكتتاب العام للمساهمين . % 22.06فلس( وهذه الزيادة تمثل ما نسبتة  100سهم بقيمة اسمية   39,758,483د. ك )موزعة على   3,975,848.300

 

 الكويت المركزي بعدم الموافقة علي طلب البنك لالستحواذ علي شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي )كميفك(. كتاب من بنك استلم  انه  2019- 05-08بتاريخ اعلن بنك وربة ش.م.ك.ع  •

 

بتخفيض راس المال المصدر    ،2019- 03-20توصية مجلس ادارتها باجتماعه المنعقد بتاريخ  علي  موافقة هيئة اسواق المال  استلمت    انها  2019-04-29بتاريخ  اعلنت شركة االسثمارات الوطنية ش.م.ك.ع   •

قيمة  يتم الغاءها بال اسهم  78,351,245والبالغ عددها  2018-12-31كما في تاريخ اسهم الخزينة كامل رصيد  عن طريق الغاء، وذلك د. ك 79,786,210.300د. ك الي  87,621,334.800بالشركة من 

 .د. ك   7,835,124.500لتي تبلغ قيمتها االسمية وا  فلس  100سمية اال

 

رفع توصية باالنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت وذلك بسبب ضعف   2019- 04-23ادارة الشركة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ  لساعلنت شركة التعمير لالستثمار العقاري ش.م.ك.ع ان مج  •

 التداول علي اسهم الشركة.  

 

 . الغاء ادراج اسهم شركة مشرف للتجارة و المقاوالت )مشرف( و ذلك بناء على قرار هيئة اسواق المالعن   2019-04- 16بتاريخ  بورصة الكويتأعلنت  •
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فلس( الي   100سهم بقيمة اسمية  2,507,895,183د. ك )موزعة على  250,789,518.300من الحالي المصرح به زيادة راس ماله نشرة االكتتاب الخاصة ب عن  2019-04-03بتاريخ اعلن بنك بوبيان  •

فلس للسهم الواحد )تمثل    350بقيمة    (ا سهم  376,184,277د. ك )موزعة على    37,618,427.700وذلك بزيادة قدرها    فلس(  100سهم بقيمة اسمية    2,884,079,460د. ك )موزعة على    288,407,946

تفاصيل االكتتاب طبقا  وسيتم طرح اسهم زيادة راس المال لالكتتاب العام،  ،%15وهذه الزيادة تمثل ما نسبتة   ،فلس للسهم الواحد( 250فلس مضافا اليها عالوة اإلصدار مقدرها   100القيمة االسمية للسهم 

 للنموذج المستخدم عن استحقاق األسهم كالتالي: 

 . 2019-04- 15: الحيازة تاريخ  -

 . 2019-04- 16تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-04-18: االستحقاقتاريخ  -

 . 2019-04-21 :تاريخ التوزيع )بداية االكتتاب( -

   فترة االكتتاب: -

o  :2019-05-23 الي تاريخ: 2019- 04-21من تاريخ . 

   :المخصصة لممارسة حق االولوية  فترة االكتتاب -

o  :2019-05-05 الي تاريخ: 2019- 04-21من تاريخ . 

   :العام في فائض االسهم فترة االكتتاب -

o  :2019-05-23 الي تاريخ: 2019- 05-12من تاريخ . 

 

 ه ورد اليها نتائج اجتماع مجلس ادارة شركة بيت االستثمار العالمي )جلوبل(، حيث اسفر االجتماع عن القرارات التالية: ان  2019- 03-24لالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ  اعلنت شركة كامكو   •

 عقد االندماج الي هيئة اسواق المال. وافق مجلس ادارة شركة جلوبل علي مشروع عقد االندماج بين شركة كامكو وشركة جلوبل، وتقديم  -1

باستخدام   (اسهم  495,168,980د. ك )موزعة على  49,516,898اوصي مجلس ادارة شركة جلوبل للجمعية العامة غير العادية بالموافقة علي تخفيض راس المال المصدر والمدفوع للشركة والبالغ  -2

 . (اسهم  481,921,266د. ك )موزعة على   48,192,126.6المصدر والمدفوع بعد التخفيض ا، ليصبح راس المال سهم 13,247,714كامل اسهم الخزينة والبالغة 

 

  79,786,210.300د. ك الي    87,621,334.800بتخفيض راس المال المصدر بالشركة من    ،2019-03- 20اعلنت شركة االسثمارات الوطنية ش.م.ك.ع عن توصية مجلس ادارتها باجتماعه المنعقد بتاريخ   •

 . د. ك 7,835,124.500، وذلك بشطب اسهم الخزينة التي تبلغ قيمتها االسمية  د. ك
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ان مجلس ادارة الشركة قرر في اجتماعه التوصية الي الجمعية العامة لمساهمي الشركة بالموافقة علي االنسحاب االختياري   2019- 03- 14بتاريخ )عمار( ش.م.ك.ع  عمار للتمويل واالجارةاعلنت شركة  •

 من شركة بورصة الكويت. للشركة 

 

  (ا سهم  376,184,277د. ك )موزعة على    37,618,427.700علي زيادة راس ماله الحالي بقيمة    2019- 02-20بتاريخ  عن حصوله علي موافقة هيئة اسواق المال    2019-02-21بتاريخ  اعلن بنك بوبيان   •

 . فلس للسهم الواحد( 250فلس مضافا اليها عالوة اإلصدار مقدرها  100فلس للسهم الواحد )تمثل القيمة االسمية للسهم  350بقيمة  راس مال البنك تطرح لالكتتاب العام  من %15.75اي بنسبة 

 

من اسهم شركة الخليج للكابالت والصناعات الوطنية ش.م.ك وهذه النسبة تمثل ما   سهم  1,646,160عن رغبتها في بيع عدد  2019- 02-21بتاريخ اعلنت شركة الخير الوطنية لالسهم والعقارات ذ.م.م  •

 . راس مال الشركةمن  % 37.509، مع العلم بان اجمالي ما تملكه شركة الخير الوطنية لالسهم والعقارات في شركة الخليج للكابالت والصناعات الوطنية يمثل راس مال الشركةمن   %0.784نسبتة 

 

فقد اتخذ مجلس االدارة القرار   2019- 01-10بتاريخ والمنعقدة لشركة لعادية ال غيرالجمعية العامة انه بناءا علي موافقة  2019- 02-11بتاريخ  ش.م.ك.ع )وربة كبيتل( شركة وربة كابيتال القابضة اعلنت  •

 : التالي

  100سهم بقيمة اسمية  150,000,000د. ك )موزعة على  15,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  72,000,000د. ك )موزعة على  7,200,000من المصدر والمدفوع زيادة راس مال الشركة 

، كويتي للسهم الواحد فلس 100 طرحبسعر  ا عادياسهم  78,000,000المصدر والمدفوع الحالي من خالل اصدار وتخصيص راس مال الشركة تقريبا من  %108.333بما يعادل نسبة زيادة قدرها  فلس(

 تفاصيل االكتتاب طبقا للنموذج المستخدم عن استحقاق األسهم كالتالي: وسيتم طرح اسهم زيادة راس المال لالكتتاب العام، 

 . 2019-05-14تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-05- 09تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-05- 12تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

   :(فترة االكتتاب تاريخ التوزيع ) -

o  :2019- 05-15من تاريخ . 

o :2019-05-22 الي تاريخ . 

 

 التالي:  في اجتماعه  قرران مجلس ادارة الشركة  2019-02-11بتاريخ ش.م.ك.ع اعلنت شركة دانة الصفاه الغذائية   •

 . سهم  7,940,670عن طريق الغاء عدد   د. ك 794,067وذلك عن طريق تخفيض راس مال الشركة بمبلغ    د. ك  794,067والبالغة    2018-09-30اطفاء الخسائر المتراكمة كما هي في ميزانية  -

 . فلس 100 للسهم سميةالقيمة ا البوتوزيعها علي المساهمين   سهم 10,000,000عن طريق توزيعات نقدية وذلك بالغاء عدد   د. ك  1,000,000تخفيض راس مال الشركة بمبلغ   -

 . %14.7444بنسبة تخفيض  سهم   17,940,670ويكون عدد االسهم الملغاه   د. ك  1,794,067وبذلك يكون اجمالي تخفيض راس المال 

  
 
 

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


   

 2019الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة أخبار 
 

 

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

 املالية  الوسيط لالعمال شركة  على  مسؤولية أدنى  ودون  الستخدام  كذل  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  تلحق  قد محتملة أو  مباشرة  أضرار أي عن  مسئولة  غير   الشركة

Page 11                                                                                                                  www.waseet.com.kw                                                                                               Updated on 31-Dec-2019 

 

بشان شراء اسهمهما مجتمعة في شركة الكويت والشرق  انه قام بتوقيع اتفاقية مع البنك االهلي المتحد ش.م.ب وشركته التابعة البنك االهلي المتحد ش.م.ك.ع    2019- 02-10اعلن بنك وربة ش.م.ك.ع بتاريخ   •

  52.065 وذلك بسعر د. ك  10,222,727.937سهم وذلك بقيمة اجمالية للصفقة تبلغ  196,345,490من اسهم الشركة وبواقع % 75.72االوسط لالستثمار المالي ش.م.ك.ع )كميفك(، والتي تبلغ نسبة 

 . فلس للسهم

 

الي حدود راس  لشركة المصدر والمدفوع ل مال اليادة راس علي ز  2019-01-31 ان مجلس ادارة الشركة وافق في اجتماعه بتاريخ 2019-01-31شركة مشاريع الكويت )القابضة( ش.م.ك.ع بتاريخ  أعلنت •

  100سهم بقيمة اسمية  2,000,000,000د. ك )موزعة على  200,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  1,547,251,338د. ك )موزعة على  154,725,133.800من المال المصرح به وذلك 

وستطرح   %29.3( وهذه الزيادة تمثل ما نسبتة مضافا اليها عالوة اصدار تحدد قيمتها الحقا فلس 100سهم بقيمة اسمية  542,748,662د. ك )موزعة على  54,274,866.200فلس( وذلك بزيادة قدرها 

 استحقاق األسهم كالتالي: تفاصيل االكتتاب طبقا للنموذج المستخدم عن االسهم لالكتتاب العام للمساهمين 

 . 2019-06-26تاريخ االستحقاق:  •

 . 2019-06- 23تاريخ الحيازة:  •

 . 2019-06- 24تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  •

 . 2019-06-27تاريخ التوزيع:   •

 

بيتك االستحواذ علي البنك االهلي المتحد ش.م.ب واجتماع وقرارات مجلس االدارة يعلن بيتك عما  انه استكماال لالفصاحات السابقة والخاصة بدراسة   2019-01-24اعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( بتاريخ  •

 يلي: 

التبادل االولي  مبدئيا علي متوسط معدل  المتخصصة المعدة من قبل المستشارين العالمين علي مجلس ادارة بيتك والذي افق مبدئيا علي توصيات الدراسة المذكورة، كما وافق المجلس  تم عرض الدراسات   -

 ش.م.ب.  –بين سهمي بيتك والبنك االهلي المتحد 

ش.م.ب و متوسط معدل التبادل االولي بين سهمي بيتك والبنك    –الدراسة المذكورة بين بيتك والبنك االهلي المتحد  المبدئية علي نتائج    ش.م.ب  –تلقي بيتك كذلك موافقة مجلس ادارة البنك االهلي المتحد   -

 ش.م.ب.  – االهلي المتحد

 ش.م.ب لكل سهم من اسهم بيتك.   –سهم من اسهم البنك االهلي المتحد  2.325581يبلغ متوسط معدل التبادل االولي وفق الدراستين  -
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د.ك )موزعة على   13,175,000من  زيادة راس مال الشركة في اسهم دعوة مساهمي الشركة لالكتتاب 2019-01-13أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع )يوباك( بتاريخ  •

سهما   32,750,000 د.ك، وذلك بإصدارعدد 3,275,000فلس( بزيادة قدرها  100سهم بقيمة اسمية  164,450,000د. ك )موزعة على  16,450,000فلس( الي  100سهما بقيمة اسمية  131,750,000

فاصيل االكتتاب  تفلس للسهم الواحد( وسيتم طرح اسهم زيادة راس المال لالكتتاب العام،    450فلس مضافا اليها عالوة اإلصدار مقدرها    100فلس للسهم الواحد )تمثل القيمة االسمية للسهم    550جديدا بقيمة  

 طبقا للنموذج المستخدم عن استحقاق األسهم كالتالي: 

 . 2019-01-13تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-01- 08تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-01- 09تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

   فترة االكتتاب: -

o  :2019- 01-17من تاريخ . 

o :2019-02-14 الي تاريخ . 

o  شركة المركز المالي الكويتي.   :االكتتابمدير االصدار ووكيل 

 

 الموافقة علي البنود التالية:  2019-01- 10بتاريخ )بوبيان د.ق( والمنعقدة  لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة ش.م.ك.ع اعتمدت الجمعية العامة الغير عادية  •

 . In English: Warba Capital Holding Company (Warba Cap)      )وربة كبيتل( ش.م.ك.ع  القابضةشركة وربة كابيتال  باللغة العربية: تغير اسم الشركة ليصبح  -1

 .2019-02-05وذلك اعتبارا من تاريخ 

سهم    72,000,000د. ك )موزعة على    7,200,000فلس( الي    100سهم بقيمة اسمية    150,000,000د. ك )موزعة على    15,000,000تخفيض راس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من   -2

وذلك الطفاء خسائر الشركة المتراكمة    ،%52فلس( وهذا التخقيض يمثل ما نسبتة    100سهم بقيمة اسمية    78,000,000د. ك )موزعة على    7,800,000فلس( وذلك بتخفيض قدره    100بقيمة اسمية  

 األسهم كالتالي:  اتالمستخدم عن استحقاقاالفصاح نموذج   تفاصيل،  2018-12- 31عن السنة المالية المنتهية في 

 . 2019-02-04تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-01- 30تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-01- 31تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-02-07تاريخ التوزيع:   -

  100سهم بقيمة اسمية  150,000,000د. ك )موزعة على  15,000,000فلس( الي  100سهم بقيمة اسمية  72,000,000د. ك )موزعة على  7,200,000زيادة راس مال الشركة المصرح به من  -3

 . فلس(
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 2019الشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة أخبار 
 

 

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

 املالية  الوسيط لالعمال شركة  على  مسؤولية أدنى  ودون  الستخدام  كذل  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  تلحق  قد محتملة أو  مباشرة  أضرار أي عن  مسئولة  غير   الشركة
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  بقيمة الموافقة علي زيادة راس مال الشركة الذي تم فيه و 2018- 01-04بانه باالشارة الي اجتماع مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الموافق  2019-01-02اعلنت شركة سند القابضة ش.م.ك.ع بتاريخ  •

 . فإن عملية الزيادة لم تتم وذلك لعدم الحاجة لهذا االجراء في الوقت الحالي  ،د.ك 15,000,000

 

(  نتيجة عملية تجميع االسهم الراغبة في الدخول في االستحواذ االختياري غير النقدي المعدل والمقدم من شركة عقارات الكويت )مقدم العرض   2019-01-02اعلنت شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع بتاريخ  •

( سهم في شركة عقارات الكويت  0.455لية للمنتجعات ش.م.ك.ع )( سهم من الشركة الدو1( حيث سيعادل كل )1 :  0.455علي جميع االسهم في راس مال الشركة الدولية للمنتجعات )محل العرض( بمعدل )

وقد تم تعيين شركة ارزان المالية للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع مديرا لعملية االستحواذ، وعليه فان   2018-10-31الي  2018- 09-06ش.م.ك.ع )سعر العرض(. علما بان فترة التجميع كانت اعتبارا من 

 عملية االستحواذهي علي النحو التالي:  عدد االسهم المشاركة في

 سهم.  92,105,829ركة في عمليية االستحواذ  امجموع االسهم المش  -1

 . %59.62نسبة االسهم المشاركة من راس مال الشركة الدولية للمنتجعات  -2

 . سهم 947,365,059، عدد االسهم بعد الزيادة سهم 40,652,120عدد االسهم التي سيتم اصدارها  ،  %4.48346090053595نسبة الزيادة  ،سهم 906,712,939عدد االسهم الحالية  -3

 كالتالي: )منحة( تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم  -4

 . 2019-03-26تاريخ االستحقاق:  -

 . 2019-03- 21تاريخ الحيازة:  -

 . 2019-03- 24تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2019-03-27تاريخ التوزيع:   -
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