•

أعلن بنك وربة بتاريخ  2021-11-11الموافقة على نشرة االكتتاب الخاصة بزيادة راس مال الشركة من مبلغ  157,500,000د .ك الي  200,000,000د.ك
▪

•

تفاصيل الجدول الزمني الستحقاقات أسهم زيادة رأس المال وتداول حقوق األولوية:
-

تاريخ االستحقاق.2021-11-25 :

-

تاريخ الحيازة.2021-11-22 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-11-23 :

-

تاريخ اإلعالن عن تخصيص االسهم2022-01-06 :

-

تاريخ تداول حقوق األولوية :من يوم االثنين 2021-11-28 :الي يوم االحد2021-12-05 :

-

فترة االكتتاب العام :من  2021-12-16الي 2021-12-30

أعلن بنك برقان بتاريخ  2021-10-31الموافقة على نشرة االكتتاب الخاصة بزيادة راس مال الشركة من مبلغ  275,625,000د .ك الي  313,125,000د.ك
▪

تفاصيل الجدول الزمني الستحقاقات أسهم زيادة رأس المال وتداول حقوق األولوية:
-

تاريخ االستحقاق.2021-11-11 :

-

تاريخ الحيازة.2021-11-08 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-11-09 :

-

تاريخ التوزيع :من يوم االثنين 2021-11-14 :الي يوم االحد.2021-11-28 :

-

تاريخ تداول حقوق األولوية :من يوم االثنين 2021-11-14 :الي يوم االحد2021-11-21 :

•

أعلنت شركة االتصاالت المتنقلة (زين) بتاريخ  2021-10-14عن توزيع أرباح نقدية بواقع  10فلوس عن النصف األول من العام :2021

•

تفاصيل الجدول الزمني لتوزيع األرباح النقدية:
-

تاريخ االستحقاق.2021-10-27 :

-

تاريخ الحيازة.2021-10-24 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-10-25 :

-

تاريخ التوزيع.2021-11-02 :
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•

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية بشراء ما يعادل  9,650,000سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في بورصة البحرين وسوق دبي المالي لترتفع أسهم الخزينة من  167,506,890سهم الي 177,156,890
سهم ما يعادل  %4.69من األسهم الصادرة وذلك حتى تاريخ  27أكتوبر .2021

•

اعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (مشاريع) بتاريخ  2021-10-18موافقة هيئة أسواق المال على نشرة االكتتاب الخاصة بزيادة راس مال الشركة من مبلغ  200,000,000د .ك الي  264,000,000د.ك
▪

•

تفاصيل الجدول الزمني الستحقاقات أسهم زيادة رأس المال وتداول حقوق األولوية بعد اعتماده من الشركة الكويتية للمقاصة:
-

تاريخ االستحقاق.2021-10-31 :

-

تاريخ الحيازة.2021-10-26 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-10-27 :

-

تاريخ التوزيع :من يوم االثنين 2021-11-01 :الي يوم االحد.2021-11-21 :

-

تاريخ تداول حقوق األولوية :من يوم االثنين 2021-11-01 :الي يوم االحد2021-11-14 :

أعلنت شركة العيد لألغذية انها قامت بالعمل على تأسيس شركة وهي "شركة ليجين الكويت للمواد الغذائية" شركة ذات مسؤولية محدودة "برأس مال قدرة  100,000د.ك “وتعتبر الشركة مملوكة بنسبة
 %70لشركة العيد لألغذية "الغرض من تأسيس الشركة هو العمل علي توريد قطاع المطاعم (هوريكا)".

•

الجمعية العامة غير العادية لبنك وربة سوف تنعقد يوم الثالثاء الموافق 2021/10/26 :لمناقشة:
-

•

زيادة رأس مال البنك المصرح به والمدفوع بنسبة  %26.984وذلك من  157,500,000د.ك الي  200,000,000د.ك بزيادة قدرها  42,500,000د.ك بواقع زيادة  425,000,000سهم.

أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عن افصاح من شركة تابعة بخصوص توقيع عقد مناقصة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الطريق االتحادي( )E88الشارقة – الذيد – مسافي (المرحلة الثالثة – من
تقاطع  7حتى مدخل الذيد) بقيمة  194,800,000درهم امارتي ،ما يعادل  15,964,916د.ك.

•

بناءا على قرار هيئة أسواق المال فقد تقرر تأجيل موعد إلغاء إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية في البورصة.

•

أعلنت شركة الند المتحدة العقارية انها وقعت يوم الحد الموافق  2021-10-03اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة لالستثمار ،علما بان شركة ثروة لالستثمار لن تقوم بالتسجيل كصانع سوق على أسهم
شركة الند المتحدة العقارية اال بعد مرور مدة ال تقل عن  3أشهر من ادراج السهم في بورصة الكويت.

•

أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن توقيع عقود ثنائية مع البنوك الرئيسية (بنك الكويت الوطني والبنك األهلي الكويتي) لهيكلة اجمالي الديون القائمة معها والبالغة  76.6مليون دينار كويتي ،ومع
توقيع هذه العقود تكون الشركة قد انتهت من هيكلة كامل ديونها القائمة من كل من الكويت وسلطنة عمان والبالغة  115مليون دينار كويتي.

•

أعلنت الشركة االهلية للتأمين موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع ما ال يتجاوز  %10من أسهم الشركة (الخزينة) وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة بتاريخ  06أكتوبر .2021

•

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع ما ال يتجاوز  %10من أسهم الشركة (الخزينة).

•

بنك الكويت الوطني يعلن استقالة السيد /طالل جاسم الخرافي من عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني.

•

أعلنت الشركة الكويتية ل لتمويل واالستثمار قد تلقت إفادة من بنك الكويت المركزي بالموافقة المبدئية على تأسيس "شركة تمويل جديدة (شركة تابعة)" علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة "ستة أشهر"
يتعين خاللها استيفاء الشركة للمتطلبات الرقابية.
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•

أعلنت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية عن موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع ما ال يتجاوز  %10من أسهم الشركة (الخزينة).

•

تعلن بورصة الكويت الغاء ادراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية (اجوان) اعتبارا من يوم االحد الموافق  2021-10-10وذلك بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

•

قامت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية بتوقيع اتفاقية تحالف مع السادة شركة مجموعة كابالت الرياض وهي شركة رائدة في صناعة كابالت الضغط العالي في المنطقة ألنشاء مصنع داخل الكويت
مختص بصناعة كابالت الضغط العالي.

•

موافقة هيئة أسواق المال لشركة دبي االولي للتطوير العقاري على بيع أسهمها البالغ رصيدها  1,200,000سهم خالل ستة أشهر من تاريخ الموافقة يوم 2021-10-04

•

أعلنت شركة المجموعة التعليمية القابضة بموافقة هيئة أسواق المال علي حق شراء أو بيع ما ال يتجاوز  %10من أسهم الشركة وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ يوم االحد  03أكتوبر .2021

•

الجمعية العامة العادية لشركة االتصاالت المتنقلة (زين) سوف تنعقد يوم الثالثاء الموافق  12أكتوبر  2021لمناقشة:
-

مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %10من رأس المال بواقع  10فلوس للسهم الواحد وذلك كاالتي:
 -1تاريخ االستحقاق2021/10/27 :

 -2تاريخ التوزيع2021/11/02 :

•

أعلنت شركة مبرد القابضة انها قامت بشراء حق انتفاع قسيمة بمنطقة الري بمبلغ وقدرة  1,550,000د.ك.

•

أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف عن ترسية أحدي الشركات التابعة (الشركة االهلية المتحدة للخدمات العامة) والمملوكة بالكامل للشركة الوطنية للتنظيف على المناقصة الخاصة بأعمال تنظيف المباني (ثاني
أقل األسعار) والتابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمباني التابعة لها ،بأجمالي مبلغ وقدرة  1,864,882د.ك ،وذلك لمدة ثالث سنوات.

•

نتائج اجتماع الجمعية العامة لشركة أجوان الكويت العقارية:
-

•

تم مناقشة جدول االعمال والمصادقة على كافة بنوده عن خفض وزيادة رأس مال الشركة وأخذ مخصص الستثمار الشركة في أسهم لندن للمنتجعات القابضة.

أعلنت شركة مدينة االعمال الكويتية العقارية بان إحدى الشركات التابعة للمجموعة قامت بتوقيع عقد اتفاق لبيع عقار صناعي (حق انتفاع) في منطقة صبحان الصناعية بقيمة  3,030,000د.ك ومن المتوقع
ان يحقق ربح قدرة  3,000,000د.ك.

•

أعلنت شركة أسمنت الهالل انه تم تعديل تاريخ االنسحاب االختياري من بورصة الكويت والمحدد مسبقا بتاريخ  17فبراير  2022الي تاريخ  02مارس .2022

•

قامت شركة نور لالستثمار المالي بتسديد مبكر لمبلغ وقدره  1,500,000د.ك من قيمة القرض التي حصلت عليه "نور" من الشركة األم ،وبذلك قامت "نور" بسداد كامل المديونية المترتبة من القرض
المتحصل من الشركة األم بقيمة  16,000,000د.ك.

•

أعلنت شركة وربة للتأمين عن قيامها بتوقيع اتفاقية صانع سوق مع شركة ثروة لالستثمار بتاريخ  29سبتمبر .2021

•

أعلنت شركة بيت الطاقة بخصوص تلقيها عرض لشراء حصتها في إحدى الشركات التابعة بجمهورية السودان ،والموافقة المبدئية لمجلس غدارة بيت الطاقة القابضة على عرض رغبة الشراء (غير الملزم)
لكامل حصتها البالغة  %64.25نود افادتكم بانه قد تم توقيع عقد الشراء والبيع ( )SPAمع المشتري بقيمة  3,460,000د.ك.

•

أعلنت شركة اعيان العقارية عن توقيع عقد إدارة جزء من عقارات األمانة العامة لألوقاف (العقارات االستثمارية) وذلك لمدة سنة واحدة.
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•

مجلس إدارة الشركة االستهالكية القابضة سوف يجتمع يوم الخميس الموافق  30سبتمبر  2021لمناقشة زيادة رأس المال المصرح به الي  30مليون دينار كويتي مدفوع منها مبلغ  9مليون دينار كويتي
موزعة على  90,000,000د.ك سهم قيمة كل سهم  100فلس وجميع األسهم نقدية.

•

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن توقيع عقود مع األمانة العامة لألوقاف إلدارة (العقارات التجارية).

•

تعلن شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل عن تعيين السيد /يعقوب مساعد يعقوب البعيجان بوظيفة كبار التنفيذيين واجبة التسجيل بمنصب الرئيس التنفيذي إلدارة االستثمار لدي شركة يونيكاب لالستثمار
والتمويل اعتبارا من  29سبمتبر .2021

•

تلقت "شركة الفنار لالستثمار" وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الكويتية العقارية القابضة والمملوكة لها بنسبة  %83.43كتاب من بنك الكويت المركزي يفيد بقيام بنك الكويت المركزي السير في
إجراءات شطب الشركة المذكورة من سجل شركات االستثمار لدي بنك الكويت المركزي.

•

أ علنت شركة وربة للتأمين انها تماشيا مع تنفيذ خطة االستثمار المقرة من قبل مجلس اإلدارة فنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة السوق والمرخص لها من قبل السادة  /هيئة أسواق
المال بدولة الكويت.

•

شركة تابعة لشركة مجموعة االمتياز االستثمارية قامت ببيع أرض بقيمة  3.420مليون دينار كويتي ومن المتوقع أن تحقق الشركة التابعة صافي ربح بقيمة  470د.ك ،علما بأن حصة شركة مجموعة
االمتياز االستثمارية تبلغ  %67.76وسيتم تسجيل األرباح خالل الربع الثالث من العام .2021

•

حصول بنك بوبيان على موافقة بنك الكويت المركزي على تمديد الموافقة بشأن شراء أو بيع أو التصرف في حدود ما ال يتجاوز  %10من أسهمه المصدرة وذلك لمدة  6أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الموافقة
الحالية وتنتهي بتاريخ 2022/04/14

•

الجمعية العامة العادية لشركة االتصاالت المتنقلة (زين) سوف تنعقد صباح يوم الثالثاء الموافق  2021-10-12لمناقشة جدول االعمال.

•

أعلن بنك وربة حصوله على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال البنك بقيمة  42.5مليون دينار كويتي وذلك بإصدار أسهم جديدة يبلغ عددها  425مليون سهم تطرح لالكتتاب العام مع حق األولوية
لمساهمي البنك بسعر  195فلس ( 100فلس قيمة إسمية و  95فلس عالوة إصدار)

•

أعلنت شركة كامكو لالستثمار (كامكو إنفست) بالتخارج من حصتها في أحد االستثمارات العقارية خارج دولة الكويت بإجمالي مبلغ وقدرة  19مليون جنية إسترليني (ما يعادل  7.9مليون دينار كويتي تقريبا)

•

اجتمع مجلس إدارة شركة دبي االولي للتطوير العقاري يوم الخميس الموافق  2021/09/23وتمت مناقشة واعتماد التالي:
-

تم الموافقة على بيع كامل حصص شركة تابعة بالمملكة العربية السعودية وذلك بمقابل نقدي وعيني بصافي مبلغ وقدرة  15,500,000د.ك.

-

أوصي مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من  100,000,000د.ك الي  74,129,328د.ك نتيجة إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة  28,286,370د.ك بنسبة قدرها  %25.87من رأس مال
الشركة.

•

•

أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عن:
-

توقيع عقد مناقصة االعمال الترابية بمنطقة االستثمار بمشروع مدينة المطالع السكنية بمبلغ وقدرة  26,700,000د.ك وبمدة تنفيذ  12شهر.

-

توقيع عقد مناقصة خاصة بانشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام واالشغال المتصلة بها في منطقة شمال الكويت التابعة لشركة نفط الكويت بمبلغ وقدرة  13,300,768.676د.ك

حصول بنك وربة على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي المبدئية بتاريخ  2021/09/22بشأن إصدار صكوك الشريحة األولى اإلضافية لرأس المال بقيمة  250مليون دوالر أمريكي.
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•

مجلس إدارة شركة البريق القابضة عقد اجتماعه يوم الثالثاء الموافق  2021/09/21وتم الموافقة على االتي:
-

التخارج الكلي من احدى الشركات التابعة وهي شركة قمم العربية للتجارة العامة ببيع كامل حصتها في شركة لودو إيسترن للتجارة العامة لطرف خارجي وذلك بمبلغ مقداره  11,975,154د.ك وسوف
يترتب على هذه الصفقة ربح قدره  20,000د.ك.

-

قامت شركة البريق القابضة عن طريق إحدى شركاتها التابعة وهي شركة قمم العربية للتجارة العامة بشراء شركة السالم كابيتال بنسبة  %100وذلك بمبلغ مقداره  10,161,749د.ك مع العلم ان
الشركة تمتلك  13عقار عبارة عن عمائر سكنية في منطقة التجمع الخامس ،وسيكون عائد االستثمار المتوقع  %15-11سنوياً.

•

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة طيران الجزيرة يوم االثنين الموافق  20سبتمبر :2021
-

•

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة باستخدام كامل عالوة اإلصدار بمبلغ إجمالي وقدرة  8,000,000د.ك إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

سوف يجتمع مجلس إدارة شركة دبي األولي للتطوير العقاري يوم الخميس الموافق  2021/09/23لمناقشة:
 تخفيض رأس المال عن طريق إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة  28,286,370د.ك -مناقشة صفقة بيع كامل حصص شركة تابعة بالمملكة العربية السعودية.

•

موافقة بنك الكويت المركزي على تجديد حق شراء أو بيع أو التصرف بأسهم بنك الخليج بما ال يتجاوز  %10من أسهم البنك (الخزينة)

•

موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة التسهيالت التجارية بما يعادل  %10من الشركة (الخزينة)

•

قامت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية بتوقيع عقد تخارج من ارض في دولة االمارات العربية المتحدة مما سوف ينتج عنه صافي ربح بقيمة  6,029,106درهم إماراتي ما يعادل تقريبا ً  482,500د.ك
كما ان الصفقة سوف ينتج عنها صافي ربح بقيمة  25,750,000درهم إماراتي ما يعادل تقريبا ً  2,108,729د.ك.

•

موافقة هيئة أسواق المال (األولية) علي زيادة {اس مال بنك برقان عن طريق إصدار اكتتاب بقيمة  375,000,000سهم من خالل إصدار أسهم جديدة في بنك برقان مع حق األولوية الذي يمارسه المساهمون
المؤهلون في بنك برقان بسعر  190فلس للسهم.

•

حصل بنك برقان على موافقة بنك الكويت المركزي المبدئية على إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد بقيمة ال تتجاوز  500مليون دوالر أمريكي.

•

عدم موافقة هيئة أسواق المال على االنسحاب االختياري من بورصة الكويت لشركة صناعات أسمنت الفجيرة.

•

قامت شركة الصلبوخ التجارية بالتوقيع على اتفاقية لالستحواذ على شركة التعمير الخليجي العقارية بقيمة إجمالية  2,626,505د.ك.

•

موافقة هيئة اسواق المال على السماح لشركة أعيان بشراء او بيع ما ال يتجاوز  %10من أسهم الشركة )الخزينة).

•

قامت شركة االهلية للتأمين ش.م.ك.ع (اهلية ت) باالنتهاء من تنفيذ بيع لكامل حصتها في شركة الفنادق الكويتية بعدد  12,109,399سهم بسعر  0.079فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية 965,642.521
د.ك وحققت الشركة من تنفيذ صفقة البيع ربح صافي بقيمة  47,039د.ك.

•

موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة (الخزينة) لشركة وربة للتأمين (وربة ت) بما ال يزيد عن  %10من أسهم الشركة (الخزينة) وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة
في .2021/08/24
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•

اعلنت شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-07-08ان الجمعية العامة غير العادية للشركة اقرت تخفيض راس مال الشركة من مبلغ  62,529,690.200د .ك (موزعة على
 625,296,902سهم) الي  46,502,690.200د .ك (موزعة على  465,026,902سهم) بنسبة قدرها  ،%25.63وذلك على النحو التالي:
 -1تحويل رصيد االحتياطي االختياري البالغ  1,991,146د .ك لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة البالغة  24,915,149د .ك.
 -2تحويل رصيد االحتياطي القانوني البالغ  11,647,495د .ك لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة البالغة  24,915,149د .ك.
 -3الغاء أسهم الخزينة بالكامل بعدد  40,820,086سهم ( )%6.528152من راس المال االسمي بواقع  100فلس كويتي للسهم الواحد بقيمة اسمية قدرها  4,082,008.600د .ك (علما بان تكلفة هذه
االسهم بالدفاتر  4,775,819د .ك) ويحول صافي الفرق بين التكلفة والقيمة االسمية والبالغ  693,810.400د .ك ورصيد احتياطي أسهم الخزينة البالغ  25,702د .ك (اي بواقع  668,108.400د .ك)
الي حساب الخسائر المتراكمة.
 -4الغاء رصيد الخسائر المتراكمة البالغ  11,944,616.400د .ك مقابل تخفيض راس المال بإلغاء  119,446,164سهما بقيمة اسمية قدرها  100فلس كويتي للسهم الواحد ،وهو مايمثل %20.436556
من االسهم المخفضة.
 -5سيكون اجمالي تخفيض راس المال والغاء أسهم الخزينة  ،%25.630578وسيصبح راس مال الشركة  46,502,690.200د .ك (موزعة علي  465,026,902سهم).
▪

•

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-08-31 :

-

تاريخ الحيازة.2021-08-26 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-08-29 :

-

تاريخ التوزيع.2021-09-05 :

اعلنت شركة نور لالستثمار المالي (نور) ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-06-14ان الجمعية العامة غير العادية للشركة اقرت ما يلي:
▪

الموافقة علي تخفيض راس مال شركة نور لالستثمار المالي المصدر والمدفوع من مبلغ  41,316,276.100د .ك (موزعة علي  413,162,761سهم) الي  39,982,726.200د .ك (موزعة علي
 399,827,262سهم) ،اي بتخفيض وقدره  1,333,549.900د .ك الذي يمثل قيمة استخدام اسهم خزينة بعدد  13,335,499سهم ليصبح راس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 39,982,726.200
د .ك (موزعة علي  399,827,262سهم).

▪

المصادقة علي مشروع عقد االندماج بطريق الضم زالموقع بتاريخ  2020-12-10بين شركة نور لالستثمار المالي (الشركة الدامجة) وشركة نور لالتصاالت (الشركة المندمجة) ومعدل تقايض االسهم
البالغ .0.178813333703808

▪

الموافقة علي زيادة راسمال شركة نور لالستثمار المالي ش.م.ك.ع المصدر والمدفوع من  39,982,726.200د .ك (موزعة علي  399,827,262سهم) ،الي مبلغ  41,316,276.100د .ك (موزعة
علي  413,162,761سهم) اي بزيادة وقدرها  1,333,549.900د .ك (موزعة علي  399,827,262سهم).

•

اعلنت شركة بيت االوراق المالية (البيت) بتاريخ  2021-06-03ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت علي تخفيض راس مال الشركة من مبلغ  55,500,000د .ك (موزعة علي 555,000,000
سهم) الي  45,000,000د .ك (موزعة علي  450,000,000سهم) ،وذلك مقابل اطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بالكامل والغاء عدد  105,000,000سهم من اسهم راس المال ،وبنسبة .%18.9
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▪

•

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-06-30 :

-

تاريخ الحيازة.2021-06-27 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-06-28 :

-

تاريخ التوزيع.2021-07-04 :

اعلنت شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-05-31انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال علي تخفيض راس مال الشركة من مبلغ  62,529,690.200د .ك (موزعة علي
 625,296,902سهم) الي  46,502,690.200د .ك (موزعة علي  465,026,902سهم) بنسبة قدرها .%25.63

•

اعلنت شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-05-31انها حصلت علي موافقة هيئة اسواق المال علي زيادة راس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ  20,000,000د .ك (موزعة
علي  200,000,000سهم) الي  22,000,000د .ك (موزعة علي  220,000,000سهم) بنسبة قدرها  %10وذلك باصدار  20,000,000سهم تطرح بالقيمة االسمية  100فلس كويتي للسهم الواحد ومع
عالوة اصدار قدرها  400فلس كويتي للسهم الواحد (اجمالي السعر  500فلس كويتي للسهم الواحد).
▪

•

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-06-10 :

-

تاريخ الحيازة.2021-06-07 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-06-08 :

-

فترة االكتتاب :من الثالثاء  2021-06-15الي االثنين .2021-07-05

-

الجدول الزمني لتداول حقوق االولوية :من الثالثاء  2021-06-15الي االثنين .2021-06-28

اعلنت شركة مراكز التجارة العقارية (مراكز) ش.م.ك.ع بتاريخ  2021-05-24ان الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ  2021-05-03علي توصية مجلس االدارة بزيادة
راس مال الشركة خصما من حساب الدائنيين بقيمة وقدرها  1,000,000د .ك بنسبة  %7.14من  14,000,000د .ك الي  15,000,000د .ك.
▪

•

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-06-17 :

-

تاريخ الحيازة.2021-06-14 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-06-15 :

-

تاريخ التوزيع.2021-06-22 :

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.
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•

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.

▪

•

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-07-12 :

-

تاريخ الحيازة.2021-07-07 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-07-08 :

-

تاريخ التوزيع.2021-07-15 :

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  30,874,759.100د .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 بما يعادل نسبة  %6.3من راس مال الشركة تقريبا 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 :
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-

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

-

تاريخ التوزيع.2021-05-10 :

•

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
 ،2020-09-30الطفاء خسائر الشركة بالكامل بمبلغ  3,754,309د .ك كما .2020-09-30

•

▪

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.2021-06-20 :

-

تاريخ الحيازة.2021-06-15 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-06-16 :

-

تاريخ التوزيع.2021-06-27 :

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
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•

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).

▪

تفاصيل نموذج االفصاح المستخدم عن استحقاقات األسهم كالتالي:
-

تاريخ االستحقاق.2021-06-30 :

-

تاريخ الحيازة.2021-06-27 :

-

تاريخ تداول السهم دون االستحقاق.2021-06-28 :

-

تاريخ التوزيع.2021-07-06 :

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.

•

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).
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▪

-

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 :

• 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)
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▪

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 202/04/22
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الشركات الموقوفة:
تعلن بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي- :
اوال :شركات لم تقدم بيانات  2021-3-31، 2020-12-31 ،2020-9-30و2021-6-30
 شركة المال لالستثمارثانيا :شركات لم تقدم بيانات  2021-3-31و2021-6-30
 شركة ريم العقاريةثالثا :شركات لم تقم بسداد رسم االشتراك السنوي لعام 2019
 الشركة العالمية للمدن العقارية شركة أجوان الخليج العقاريةرابعا :شركات لم تقم بسداد رسم االشتراك السنوي لعام 2021
 شركة المال لالستثمارخامسا :شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:
 شركة أجوان الخليج العقارية شركة المال لالستثمار شركة المدينة للتمويل واالستثمار شركة كي جي إل لوجستيك الشركة الوطنية للرماية شركة البريق القابضة الشركة العالمية للمدن العقاريةسادسا :شركات قرر مراقب الحسابات عدم ابداء رأي في بياناتها المالية:
 -شركة ريم العقارية
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