
   

 2020الشركات 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
 
)املوقع    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

الوسيط    شركة  على  مسؤولية  أدنى   ودون   الستخدام   ذلك  نتيجة  تنشأ  قد  التي  صورها  لفبمخت   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  أن  كما .  الرسمي لبورصة الكويت(
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الية )السوق  مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قرر الموافقة المبدئية علي ادراج اسهم شركة الند المتحدة العقارية ش.م.ك في بورصة الكويت لالوراق الم  ان  2020- 10-13بتاريخ  اعلنت هيئة اسواق المال   •

 الرئيسي(. 

   

  )موزعة علي  د. ك    18,703,913ان الجمعية العامة غير العادية الخاصة بها قد وافقت علي زيادة راس المال المصرح به من مبلغ    2020-10-07بتاريخ  شركة مجموعة الخليج للتامين ش.م.ك.ع  اعلنت   •

 وجميع االسهم نقدية.   فلس  100سهم( قيمة كل سهم  350,000,000 )موزعة علي   د. ك 35,000,000الي سهم(،  187,039,130

 

 . انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق المالية 2020-10- 06بتاريخ شركة اموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع اعلنت  •

 

 ادراج اسهم شركة البريق القابضة ش.م.ك.ع في سوق دبي المالي. الموافقة علي  2020-09-27بتاريخ قرر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه المنعقد  •

 

تحديد تاريخ  و  انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق المالية   2020-09-13بتاريخ  شركة اسمنت الخليج ش.م.ع  اعلنت   •

 . 14/12/2020شركة في يوم سهم الا أن تكون اخرجلسة للتداول  لي ع  15/12/2020الموافق  الثالثاءاإلنسحاب بتاريخ يوم 

 

 لالوراق المالية. الغاء ادراج اسهم شركة االثمار القابضة ش.م.ب من بورصة الكويت   2020-09-09بتاريخ قرر مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في اجتماعه المنعقد  •

 

 .2020-90-10تعلن بورصة الكويت عن بدء تداول وحدات صندوق بيتك كابيتال ريت )بيتك ريت( في البورصة إعتباراً من اليوم الثالثاء الموافق  •

 

تخفيض راس مال الشركة    علي  2020-08-26بتاريخ  المنعقد  ا  لشركة في اجتماعهل غير العادية  الجمعية العامة  بناءا علي موافقة    ه ان  2020-08-26بتاريخ  اعلنت شركة مجموعة الراي االعالمية ش.م.ك.ع   •

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:  ،د. ك 10,349,381.100د. ك الي    23,303,860.100من % 55.589413بنسبة 

 . 2020-10-14تاريخ االستحقاق:  -

 . 2020-10- 11تاريخ الحيازة:  -

 . 2020-10- 12تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2020-10-21تاريخ التوزيع:   -
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 .، وعليه تمت الموافقة على هذا الطلب2020  أغسطس  16باراً من  تعلن بورصة الكويت بأنه قد تقدمت شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع بطلب تحديد بدء تاريخ اإلدراج في السوق األول اعت •

 .2020  أغسطس 16السوق األول ضمن قطاع المنافع والبدء بتداول أسهمها اعتباراً من يوم األحد الموافق وبذلك سيكون تاريخ إدراج شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع في 

 

بنسبة  تخفيض راس مال الشركة   علي  2020-07- 26بتاريخ  المنعقد  ا  لشركة في اجتماعه ل غير العادية  الجمعية العامة بناءا علي موافقة    هان 2020- 07-27بتاريخ  اعلنت شركة المعدات القابضة ش.م.ك.ع   •

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:  ،د. ك  8,000,000د. ك الي   13,640,000من % 41.35

 . 2020-09-10تاريخ االستحقاق:  -

 . 2020-09- 07تاريخ الحيازة:  -

 . 2020-08- 08تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2020-09-15تاريخ التوزيع:   -

 

الجمعية العامة لشركة راسمال القابضة )وهي شركة تابعة غير مدرجة وغير مرخص لها من هيئة اسواق المال( قررت الموافقة علي االستحواذ    ان  2020-07-23بتاريخ  اعلنت شركة مينا العقارية ش.م.ك.ع   •

 علي شركة كفيك للوساطة. 

 

تخفيض راس مال الشركة    علي  2020-06-21بتاريخ  المنعقد  ا  لشركة في اجتماعه ل العادية  الجمعية العامة  بناءا علي موافقة   هان  2020-06- 25بتاريخ  اعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع   •

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي: ،د. ك 28,941,439.100د. ك الي   57,882,878.200من % 50بنسبة 

 . 2020-10-28تاريخ االستحقاق:  -

 . 2020-10- 25تاريخ الحيازة:  -

 . 2020-10- 26تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2020-11-02تاريخ التوزيع:   -

 

بتاريخ   • لالستثمار  االولي  الشركة  الشركة    2020-06-09اعلنت  مال  تخفيض راس  المال علي  اسواق  هيئة  استلمت موافقة  الي  سهم(    651,070,552  )موزعة علي   د. ك  65,107,055.200من  انها 

، واستخدام كامل االحتياطي االجباري البالغ  د. ك 18,250,362، بعد اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة باستخدام كامل عالوة االصدار البالغة سهم( 445,978,742 )موزعة علي  د. ك 44,597,874.200

 علي النحو التالي:  د. ك  1,299,173

رصيد  اطفاء   - من  والبالغةجزء  المتراكمة  من  %31.25066بنسبة    كد.   20,346,388  بمجملها  الخسائر  الشركة  تقريبا  مال  المباشرة  راس  النسبة  تصبح  الخزينة  اسهم  رصيد  استبعاد  وبعد   ،

 تقريبا.   31.3290001%

 . د. ك 162,792.900فلس باجمالي مبلغ  100سهما بقيمة اسمية  1,627,929الغاء كامل رصيد اسهم الخزينة البالغ عددها  -
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سهم من أسهم شركة أركان الكويت العقارية )أركان(    25,903,723تعلن بورصة الكويت بأنه بناًء على موافقة هيئة أسواق المال لشركة الخير العالمية لبيع وشراء األسهم على االستحواذ اإللزامي لعدد   •

د.ك فقد تم االنتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة االستحواذ اإللزامي    2,134,466.775للسهم الواحد( وبقيمة اجمالية  دينار كويتي    0.0824من راس مال الشركة بسعر قدره )  %10.314والتي تمثل نسبتها  

من أسهم شركة    %46.2  سهمالخير العالمية لبيع وشراء األ ح اجمالي نسبة االسهم المملوكة لشركة  ليصب  2020-05-21على أسهم شركة أركان الكويت العقارية )أركان( بتاريخ اليوم الخميس الموافق  

 . أركان الكويت العقارية

 

انه بناءا علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت    2020-04-01بتاريخ  (  صيرفه (ش.م.ك.ع    الكويتية البحرينية للصيرفة الدوليةشركة  الاعلنت   •

 . 27/04/2020الموافق  االثنينتحديد تاريخ اإلنسحاب بتاريخ يوم لالوراق المالية و

 

تحديد  انه بناءا علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق المالية و  2020- 04-01بتاريخ  ابيار(  (ش.م.ك.ع    ابيار للتطوير العقاري اعلنت شركة   •

 . 09/11/2020الموافق  االثنين تاريخ اإلنسحاب بتاريخ يوم 

 

زيادة راس   علي  2019-09-29بتاريخ  المنعقد  ا  لشركة في اجتماعهلالعادية الجمعية العامة  بناءا علي موافقة    هان 2020-03-15بتاريخ  اعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية )يوباك( ش.م.ك.ع   •

 سهم(.  238,525,000 )موزعة علي   د. ك 23,852,500الي  سهم(  164,500,000 )موزعة علي    د. ك 16,450,000من % 45بنسبة مال الشركة المصدر والمدفوع 

 

د.    1,711,989الي    د. ك  18,191,250من  %  588.90بنسبة    المصدر والمدفوعاستلمت موافقة هيئة اسواق المال علي تخفيض راس مالها    هاان  2020-02-19بتاريخ  ش.م.ك.ع    ياكو الطبيةاعلنت شركة   •

 لتالي: ك ك

 . 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

 تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:  -

 .2020-03-16تاريخ االستحقاق: . 

 . 2020- 03-11تاريخ الحيازة: . 

 . 2020-03-12تاريخ تداول السهم دون االستحقاق: . 

 . 2020-03-19تاريخ التوزيع: . 
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انه باالشارة الي عرض االستحواذ االلزامي المقدم من شركة الخير العالمية لبيع وشراء االسهم ش.ش.و علي جميع االسهم المتبقية من    2020-03-04بتاريخ  اعلنت شركة اركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع   •

التي قيمت سعر سهم  شركة اركان الكويت  اجمالي اسهم الشركة، انها حصلت علي استشارة مختصة من شركة معتمدة من هيئة اسواق المال و  من%  64.122شركة اركان الكويت العقارية، والتي تمثل  

 ، وعليه اوصت الشركة بالتالي: فلس للسهم الواحد 85.8العقارية بسعر 

للسهم الواحد وان هذا السعر  فلس   82.4العقارية بسعر   ان عرض االستحواذ االلزامي المقدم من شركة الخير العالمية لبيع وشراء االسهم ش.ش.و علي جميع االسهم المتبقية من شركة اركان الكويت -

 مقارب من السعر المحدد في التقييم المشار اليه، علما بان هذه التوصية غير ملزمة للسادة المساهمين. 

 

تحديد  االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق المالية وانها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص االنسحاب    2020-03-01بتاريخ  شركة ابيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع  اعلنت   •

 . 29/07/2020الموافق   االربعاءبتاريخ يوم اخر يوم تداول في بورصة الكويت  

 

االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق  انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص    2020-03-01بتاريخ  صيرفه(  (ش.م.ك.ع  الكويتية البحرينية للصيرفةاعلنت الشركة   •

 . 09/11/2020تحديد تاريخ اإلنسحاب بتاريخ يوم األثنين الموافق المالية و 

 

االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق  انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص    2020-02-02بتاريخ  صيرفه(  (ش.م.ك.ع  الكويتية البحرينية للصيرفةاعلنت الشركة   •

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

 

تحديد تاريخ اإلنسحاب بتاريخ  الوراق المالية وانها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لاعلنت شركة ابيار للتطوير العقاري ش.م.ك.ع   •

   .08/11/2020شركة في يوم سهم ال ا أن تكون اخرجلسة للتداول  ليع  11/2020/ 09يوم األثنين الموافق 

 

بة  ان مجلس ادارة البنك قد تلقي اشعارا من قبل بيت التمويل الكويتي يعلن فيه عن نيته المؤكدة لتقديم عرض طوعي مشروط لالستحواذ علي نس  2020-02-05بتاريخ  اعلن البنك االهلي المتحد ش.م.ب   •

 المصدرة والمدفوعة عن طريق تبادل االسهم.  اسهم البنك العادية من% 100
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 2020الشركات 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
 
)املوقع    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

الوسيط    شركة  على  مسؤولية  أدنى   ودون   الستخدام   ذلك  نتيجة  تنشأ  قد  التي  صورها  لفبمخت   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  أن  كما .  الرسمي لبورصة الكويت(

 املالية  لالعمال
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بنسبة  زيادة راس مال الشركة    علي   2020-01-08بتاريخ  المنعقد  ا  لشركة في اجتماعه لالعادية  الجمعية العامة  بناءا علي موافقة    هان  2020-02-17بتاريخ  اعلنت شركة بيت االوراق المالية ش.م.ك.ع   •

 المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي: تفاصيل نموذج االفصاح  ،د. ك  55,500,000د. ك الي   45,000,000من % 23.33

 . 2020-03-04تاريخ االستحقاق:  -

 . 2020-03- 01تاريخ الحيازة:  -

 . 2020-03- 02تاريخ تداول السهم دون االستحقاق:  -

 . 2020-03-09تاريخ التوزيع:   -
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