أخبارالشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة 2021
•

تعلن بورصة الكويت الغاء ادراج اسهم شركة أبيار للتطوير العقاري (أبيار) اعتبارا من تاريخ  2021-04-19وذلك بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

•

اعلنت شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-04-14انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال علي تخفيض راس مال الشركة من مبلغ  62,732,188.600د .ك (موزعة علي
 627,321,886سهم) الي  60,539,760.600د .ك (موزعة علي  605,397,606سهم) بنسبة قدرها  %3.5وذلك علي النحو التالي:
▪

تخفيض راس المال من مبلغ  62,732,188.600د .ك (موزعة علي  627,321,886سهم) الي  62,412,124.600د .ك (موزعة علي  624,121,246سهم) بقيمة  320,064د .ك وذلك بالغاء عدد
 3,200,640سهم من اسهم الشركة بالقيمة االسمية  100فلس للسهم الواحد الطفاء خسائر الشركة المتراكمة وذلك بعد تسوية رصيد كال من االحتياطي االختياري واالحتياطي االجباري.

▪

تخفيض راس المال الزائد عن الحاجة من مبلغ  62,412,124.600د .ك (موزعة علي  624,121,246سهم) الي  60,539,760.600د .ك (موزعة علي  605,397,606سهم) ،بقيمة 1,872,364
د .ك وذلك بالغاء عدد  18,723,640سهم من اسهم الشركة بالقيمة االسمية  100فلس للسهم الواحد وسداد القيمة االسمية نقدا لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في راس المال.

•

اعلنت شركة المنار للتمويل واالجارة ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-04-13انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال علي تخفيض راس مال الشركة من مبلغ  30,874,759.100د .ك (موزعة علي
 308,747,591سهم) الي  28,000,000.100د .ك (موزعة علي  280,000,001سهم) بنسبة قدرها  %9.31وذلك علي النحو التالي:
▪

تخفيض راس المال من مبلغ  30,874,759.100 .81,403,882د .ك (موزعة علي  308,747,591سهم) الي  29,958,325.100د .ك (موزعة علي  299,583,251سهم) بقيمة  916,434د .ك
وذلك بالغاء عدد  9,164,340سهم من اسهم الشركة بالقيمة االسمية  100فلس للسهم الواحد الطفاء خسائر الشركة المتراكمة.

▪

تخفيض راس المال الزائد عن الحاجة من مبلغ  29,958,325.100د .ك (موزعة علي  299,583,251سهم) الي  28,000,000.100د .ك (موزعة علي  280,000,001سهم) ،بقيمة 1,958,325
د .ك وذلك بالغاء عدد  19,583,250سهم من اسهم الشركة بالقيمة االسمية  100فلس للسهم الواحد وسداد القيمة االسمية نقدا لمساهمي الشركة كل حسب نسبته في راس المال.

•

اعلنت شركة اعيان لالجارة واالستثمار (اعيان) بتاريخ  2021-04-05ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت علي تخفيض راس مال الشركة وذلك وفق التالي:
▪

تخفيض راس المال المصرح به والمدفوع بالكامل من مبلغ  81,403,882.400د .ك (موزعة علي  814,038,824سهم) الي  71,403,882.400د .ك (موزعة علي  714,038,824سهم) ،ومقدار
تخفيض بواقع مبلغ  10,000,000د .ك توزيع نقدا علي المساهمين كل حسب نسبته في راس المال.

▪

نسبة التخفيض %12.2844

▪

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-05-04 :

-

تاريخ الحيازة.2021-04-29 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-05-02 :

-

تاريخ التوزيع.2021-05-10 :

إن املعلومات الواردة في هذا التقرير ل تعتبر توصية لشراء أو بيع أسهم أو الدخول في أي اتفاقيات أو عقود أخري وإنما تهدف فقط إلى تزويد املتداولين باملعلومات التي قد يجدونها مفيدة وذات أهمية ،علما بأن هذه املعلومات قابلة للتغير من وقت ألخر دون أدني مسئولية على شركة الوسيط لالعمال املالية بهذا الخصوص وإن كانت صادرة عن جهات موثوق منها (املوقع
الرسمي لبورصة الكويت) .كما أن الشركة غير مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو محتملة قد تلحق بالغير نتيجة استخدام املعلومات الواردة بهذا التقرير لذا وجب التأكيد على أن أي اعتماد من املتداولين على هذه املعلومات يكون على مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم لكافة التبعات بمختلف صورها التي قد تنشأ نتيجة ذلك الستخدام ودون أدنى مسؤولية على شركة الوسيط
لالعمال املالية
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أخبارالشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة 2021
•

اعلنت هيئة اسواق المال بتاريخ  2021-04-01موافقتها المبدئية على ادراج اسهم شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك مقفلة في بورصة الكويت لالوراق الماية (السوق الرئيسي)

•

تطبيقا لنص المادة ( )8-49-4من كتاب قواعد البورصة تعلن بورصة الكويت عن موافقتها على تسجيل شركة المركز المالي الكويتي كصانع سوق على سهم شركة بورصة الكويت لألوراق المالية (البورصة)
اعتبارا من يوم االربعاء الموافق .2021/03/31

•

تعلن بورصة الكويت بأنه بنا ًء على قرار الجمعية العامة لشركة الديرة القابضة (الديره) والتي أقـــرت فيها تخفيض رأس المال ،فأنه تقرر إيقاف أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق
 2021-03-30الى يوم االربعاء الموافق  ،2021-04-07وذلك لحين االنتهاء من إجراءات التخفيض على أن يتم إعادة أسهم الشركة للتداول اعتبارا من يوم الخميس الموافق .2021-04-08

•

تعلن بورصة الكويت الغاء ادراج اسهم شركة دانة الصفاة الغذائية (دانة) اعتبارا من اليوم االثنين الموافق  2021-03-29وذلك بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

•

اعلنت شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار المالي (كميفك) بتاريخ  2021-03-25ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت علي تخفيض راس مال الشركة وذلك وفق التالي:

•

▪

تخفيض راس المال من مبلغ  26,381,499.100د .ك (موزعة علي  263,814,991سهم) الي  23,661,738.100د .ك (موزعة علي  236,617,381سهم) ،متضمنا الغاء رصيد اسهم الخزينة كما

▪

تخفيض راس المال الزائد عن الحاجة من مبلغ  23,661,738.100د .ك (موزعة علي  236,617,381سهم) الي  22,000,000.100د .ك (موزعة علي  220,000,001سهم).

▪

توزيع مبلغ  1,661,738د .ك علي المساهمين كل حسب نسبته في راس المال.

▪

اجمالي نسبة التخفيض بعد الغاء اسهم الخزينة %15.9495

▪

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-05-05 :

-

تاريخ الحيازة.2021-05-02 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-05-03 :

-

تاريخ التوزيع.2021-05-09 :

تعلن بورصة الكويت بأنه بنا ًء على موافقة هيئة أسواق المال للسيد /سالم عبدهللا سالم الحوسني على االستحواذ اإللزامي لعدد  3,173,322سهم من أسهم الشركة الكويتية السورية القابضة (السورية) والتي
تمثل نسبتها  %1.80من راس مال الشركة بسعر قدره ( 0.030دينار كويتي للسهم الواحد) وبقيمة اجمالية  95,199.660دينار كويتي فقد تم االنتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة االستحواذ اإللزامي على
أسهم الشركة الكويتية السورية القابضة (السورية) بتاريخ اليوم الخميس الموافق .2021-03-25

إن املعلومات الواردة في هذا التقرير ل تعتبر توصية لشراء أو بيع أسهم أو الدخول في أي اتفاقيات أو عقود أخري وإنما تهدف فقط إلى تزويد املتداولين باملعلومات التي قد يجدونها مفيدة وذات أهمية ،علما بأن هذه املعلومات قابلة للتغير من وقت ألخر دون أدني مسئولية على شركة الوسيط لالعمال املالية بهذا الخصوص وإن كانت صادرة عن جهات موثوق منها (املوقع
الرسمي لبورصة الكويت) .كما أن الشركة غير مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو محتملة قد تلحق بالغير نتيجة استخدام املعلومات الواردة بهذا التقرير لذا وجب التأكيد على أن أي اعتماد من املتداولين على هذه املعلومات يكون على مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم لكافة التبعات بمختلف صورها التي قد تنشأ نتيجة ذلك الستخدام ودون أدنى مسؤولية على شركة الوسيط
لالعمال املالية
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أخبارالشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة 2021
•

اعلنت بورصة الكويت بتاريخ  2021-03-08الغاء ادراج اسهم شركة تمكين القابضة (تمكين) زذلك اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق  2021-03-16وذلك بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

•

اعلنت شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-03-02ان الجمعية العامة غير العادية للشركة سوف تنعقد بتاريخ  2021-03-21وذلك لمناقشة التالي:
▪

الغاء كامل اسهم الخزينة المباشرة وعددها  58,719,140سهم وتكلفتها  18,625,088د .ك عن طريق:
-

تخفيض راس المال بالقيمة االسمية السهم الخزينة والبالغ قيمتها  5,871,914د .ك ليصبح راس المال مبلغ  62,955,981.600د .ك (موزعة علي  629,559,816سهم).

-

تخفيض االحتياطي االجباري بمبلغ  12,753,174د .ك ليصبح  1,591,819د .ك وذلك بعد تخفيض مبلغ  124,654د .ك والذي يمثل االثر الناتج عن ممارسة خيار اسهم الموظفين بعد تاريخ
البيانات المالية المنتهية في .2020-12-31

▪
•

تخفيض راس المال بنسبة  %8.53من مبلغ  68,827,895.600د .ك (موزعة علي  688,278,956سهم) الي  62,955,981.600د .ك (موزعة علي  629,559,816سهم).

اعلنت شركة الشارقة لالسمنت والتنمية الصناعية ش.م .ع بتاريخ  2021-02-21انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت لالوراق
المالية وتحديد تاريخ اإلنسحاب بتاريخ يوم االحد الموافق  2021/08/29علي أن تكون اخرجلسة للتداول اسهم الشركة في يوم الخميس الموافق .2021/08/26

•

اعلنت شركة منشأت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-02-01ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت علي توصية مجلس االدارة باطفاء جزء من الخسائر المتراكمة الباالغة 26,700,001
د .ك كما في  ،2020-09-30عن طريق استخدام كامل مبلغ عالوة االصدار البالغة  12,400,000د .ك لتصبح بذلك الخسائر المتراكمة بعد االطفاء مبلغ  14,300,001د .ك وهي تمثل ما نسبته  %44.4من
راس مال الشركة.

إن املعلومات الواردة في هذا التقرير ل تعتبر توصية لشراء أو بيع أسهم أو الدخول في أي اتفاقيات أو عقود أخري وإنما تهدف فقط إلى تزويد املتداولين باملعلومات التي قد يجدونها مفيدة وذات أهمية ،علما بأن هذه املعلومات قابلة للتغير من وقت ألخر دون أدني مسئولية على شركة الوسيط لالعمال املالية بهذا الخصوص وإن كانت صادرة عن جهات موثوق منها (املوقع
الرسمي لبورصة الكويت) .كما أن الشركة غير مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو محتملة قد تلحق بالغير نتيجة استخدام املعلومات الواردة بهذا التقرير لذا وجب التأكيد على أن أي اعتماد من املتداولين على هذه املعلومات يكون على مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم لكافة التبعات بمختلف صورها التي قد تنشأ نتيجة ذلك الستخدام ودون أدنى مسؤولية على شركة الوسيط
لالعمال املالية
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أخبارالشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة 2021
•

اعلنت الشركة االولي لالستثمار بتاريخ  2021-01-17ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت علي تخفيض راس مال الشركة وذلك وفق التالي:
▪

▪

اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة الباالغة  42,912,813د .ك كما في  ،2019-12-31عن طريق استخدام:
-

كامل مبلغ عالوة االصدار البالغة  18,250,362د .ك.

-

كامل مبلغ االحتياطي االجباري البالغ  1,299,173د .ك

تخفيض راس المال من مبلغ  65,107,055.200د .ك (موزعة علي  651,070,552سهم) الي  44,597,874.200د .ك (موزعة علي  445,978,742سهم) ،علي النحو التالي:
-

اطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة بمجملها  20,346,388د.ك بنسبة  %31.25066تقريبا من راس مال الشركة ،وبعد استبعاد رصيد اسهم الخزينة تصبح النسبة المباشرة
 %31.3290001تقريبا (التخفيض المباشر علي المساهمين).

▪

-

الغاء رصيد اسهم الخزينة كامال كما في  ،2019-12-31والبالغ عددها  1,627,929سهما بقيمة اسمية  100فلس باجمالي مبلغ  162,792.900د .ك.

-

نسبة اجمالي تخفيض راس المال .%31.50070

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-02-23 :

-

تاريخ الحيازة.2021-02-18 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-02-21 :

-

تاريخ التوزيع.2021-03-03 :

• اعلنت شركة اصول لالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-01-25انه بناءا علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  2020-11-08علي تخفيض راس مال الشركة بنسبة
 %5.23من  15,710,049.900د .ك الي  14,887,791.800د .ك ،تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-03-30 :

-

تاريخ الحيازة.2021-03-25 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-03-28 :

-

تاريخ التوزيع.2021-04-06 :

إن املعلومات الواردة في هذا التقرير ل تعتبر توصية لشراء أو بيع أسهم أو الدخول في أي اتفاقيات أو عقود أخري وإنما تهدف فقط إلى تزويد املتداولين باملعلومات التي قد يجدونها مفيدة وذات أهمية ،علما بأن هذه املعلومات قابلة للتغير من وقت ألخر دون أدني مسئولية على شركة الوسيط لالعمال املالية بهذا الخصوص وإن كانت صادرة عن جهات موثوق منها (املوقع
الرسمي لبورصة الكويت) .كما أن الشركة غير مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو محتملة قد تلحق بالغير نتيجة استخدام املعلومات الواردة بهذا التقرير لذا وجب التأكيد على أن أي اعتماد من املتداولين على هذه املعلومات يكون على مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم لكافة التبعات بمختلف صورها التي قد تنشأ نتيجة ذلك الستخدام ودون أدنى مسؤولية على شركة الوسيط
لالعمال املالية
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أخبارالشركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لسنة 2021
• اعلنت شركة المجموعة التعليمية القابضة (التعليمية) ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-01-21ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ  2021-01-21علي توصية مجلس االدارة
بتخفيض راس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة وقدرها  9,530,303د .ك وذلك لزيادته عن حاجة الشركة بنسبة  %38.85من  24,530,303د .ك الي  15,000,000د .ك ،تفاصيل نموذج االفصاح
المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:

•

-

تاريخ االستحقاق.2021-04-18 :

-

تاريخ الحيازة.2021-04-13 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-04-14 :

-

تاريخ التوزيع النقدي.2021-04-26 :

-

نسبة التوزيع النقدي%3 :

اعلنت شركة الديرة القابضة ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-01-13ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت علي البنود التالية:
▪

اطفاء الخسائر المتراكمة الباالغة  16,194,526د .ك عن طريق تخفيض راس مال الشركة كما في الميزانية المدققة عن الفترة المنتهية في .2020/08/10
-

▪

تخفيض راس المال بنسبة  %82.04795044من مبلغ  19,737,880د .ك (موزعة علي  197,378,800سهم) الي  3,543,354د .ك (موزعة علي  35,433,540سهم)

زيادة راس مال الشركة بمبلغ  5,633,702د .ك (مقسما الي  56,337,020سهما ،قيمة كل سهم  100فلس) ،من  3,543,354د .ك (موزعة علي  35,433,540سهم) ليصبح راس المال بعد الزيادة
 9,177,056د .ك (موزعة علي  91,770,560سهم) وذلك عن طريق تسوية مديونية احد المساهمين ،تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:

•

-

تاريخ االستحقاق.2021-04-01 :

-

تاريخ الحيازة.2021-03-29 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-03-30 :

-

تاريخ التوزيع.2021-04-08 :

اعلنت شركة مجموعة الراي االعالمية ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-01-04انها بناءا علي موافقة هيئة اسواق المال بتاريخ  2020-10-26وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت
لالوراق المالية وتحديد تاريخ اإلنسحاب بتاريخ يوم االحد الموافق  2021/05/02علي أن تكون اخرجلسة للتداول اسهم الشركة في يوم الخميس الموافق .2021/04/29

•

اعلنت شركة اموال الدولية لالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-01-04انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال بتاريخ  2020-10-06وذلك فيما يخص االنسحاب االختياري للشركة من بورصة الكويت
لالوراق المالية المالية وتحديد تاريخ اإلنسحاب بتاريخ يوم االحد الموافق  2020/04/25علي أن تكون اخرجلسة لتداول اسهم الشركة يوم الخميس الموافق .2021/04/22

إن املعلومات الواردة في هذا التقرير ل تعتبر توصية لشراء أو بيع أسهم أو الدخول في أي اتفاقيات أو عقود أخري وإنما تهدف فقط إلى تزويد املتداولين باملعلومات التي قد يجدونها مفيدة وذات أهمية ،علما بأن هذه املعلومات قابلة للتغير من وقت ألخر دون أدني مسئولية على شركة الوسيط لالعمال املالية بهذا الخصوص وإن كانت صادرة عن جهات موثوق منها (املوقع
الرسمي لبورصة الكويت) .كما أن الشركة غير مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو محتملة قد تلحق بالغير نتيجة استخدام املعلومات الواردة بهذا التقرير لذا وجب التأكيد على أن أي اعتماد من املتداولين على هذه املعلومات يكون على مسؤوليتهم الخاصة مع تحملهم لكافة التبعات بمختلف صورها التي قد تنشأ نتيجة ذلك الستخدام ودون أدنى مسؤولية على شركة الوسيط
لالعمال املالية
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