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ي السوق األول
 
 نسب ملكيات األجانب ف

اء  أهلي متحد 965,189، زين سهم  1,298,118 قيام األجانب بشر
ي سهم   3,425,093 بيع 

 . بيتكسهم  3,069,655 ،وطن 

كة ة المنتهية بـــ  الرمز الشر  . 2020/ 12/ 31البيانات المالية للفتر

 . بعدم توزيــــع أرباحويوصي  فلس للسهم، 7.85دينار،  2,686,999مقدارها خسارة  228 كامكو

كة ة المنتهية بـــ  الرمز الشر  . 2020/ 12/ 31اجتماع مجلس اإلدارة وذلك للمناقشة والتصديق عل البيانات المالية للفتر

ي تمام  اليوم 227 كفيك
 
.  01:30ف

ً
 ظهرا

ي تمام   2021/ 03/ 07وم األحد ي 826 شمال الزور
 
.  01:30ف

ً
 ظهرا

ي 
ي تمام   2021/ 03/ 09 وم الثالثاءي 603 أجيلينر

 
.  01:30ف

ً
 ظهرا

كة  اجتماع مجلس اإلدارة  الرمز الشر

ي   221 الخليج 
ي تمام  اليوم
 
اتيجية العامة وخطة العمل للسنوات من  01:00ف ، وذلك لمناقشة االستر

ً
إىل  2021ظهرا

2023 . 

كة  اجتماع الجمعية العامة العادية الرمز الشر

 102 خليج ب
ي تمام الساعة   2021/ 03/ 27 وم السبتي

 
كة  11:00ف ، بمقر الشر

ً
اني   و ذلك للمناقشة  –صباحا مت  

ة المنتهية بـــلوالتصديق عل البيانات المالية ل  . 2020/ 12/ 31 فتر

كة  الهيئة اإلدارية  الرمز الشر

 3001 بيتك ريت
ي تمام   2021/ 03/ 09 وم الثالثاءي

 
اير  01:00ف ، وذلك لمناقشة توزيــــع األرباح الشهرية عن شهر فت 

ً
ظهرا

2021 . 

https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43821
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43746
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43809
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43817
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43713
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43806
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43797
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كة  افصاحات  الرمز الشر

كة موافقة هيئة أسواق المال عل  213 المركز اء أو بيع أسهم الشر كة لمدمن أسهم ا %10 تجديد حق شر  أشهر.  6ة لشر

 219 األوىل
 من اليوم 

ً
ي بورصة الكويت اعتبارا

 
وذلك بعد اإلنتهاء من إجراءات  ،2021/ 03/ 04اعادة تداول السهم ف

كة. خت  فيض رأسمال الشر

 404 صالحية

  -نتائج اجتماع الجمعية العامة: 

 الموافقة عل جميع بنود جدول أعمال الجمعية.  -

ي الستحقاقات األسهم، بحيث يكون تاريــــخ حيازة السهم  -
 . 2021/ 03/ 16تحديد الجدول الزمن 

 512 أسيكو

كة:    -نتائج اجتماع مجلس إدارة الشر

ح مجلس اإلدارة بالتعديل عل نص المادة رقم )الموافقة عل  - ( من النظام األساسي بزيادة عدد 14مقتر

 أعضاء.  8أعضاء إىل  6أعضاء مجلس اإلدارة من 

 الموافقة علي جدول أعمال الجمعية العمومية غت  العادية.  -

 614 الرابطة

كة وقف التداول عل أسهم  ي الشر
 
 لحي   االفصاح عن معلومة جوهرية  بورصة الكويت، وذلكف

 658 لوجستيك

ي اف اتش  813 ج 
ي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة "سيكو"  عمليات صنع السوق

اير  النر ي  2021خالل شهر فت 
 
ف

. ب ي الماىلي  ورصة البحرين وسوق دب 

 دعوى قضائية.  817 إنوفست

 2010 الخصوصية

وع انشاء وإنجاز وصيانة 2020-2019-11سية المناقصة رقم تر  مبن  العالج الطبيعي بمعسكر التحرير  لمشر

ي 
كة الخصوصية للتجارة العامة والمقاوالت )تابعة ومملوكة بنسبة  التابع للحرس الوطن  (  %100عل شر

.  3,350,000بمبلغ  ي
 دينار كوينر

https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43815
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#43778
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