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 استحقاقات األسهم  الرمز الشركة

 .%26اسهم المنحة بنسبة  توزي    عل للتداول دون استحقاق  اليوم المحدد  261 المتحد

 .%1أسهم المنحة بنسبة لتوزي    ع   اليوم المحدد  261 اهلي

 12/61/0602البيانات المالية للفترة المنتهية  ب     الرمز الشركة

 فلس للسهم.  1.1دينار كويتي،  106680110مقدارها  أرباح 062 البيت

 فلس للسهم.  8.12دينار كويتي،  208200021مقدارها  أرباح 161 اإلعادة

 فلس للسهم.  22.22دينار كويتي،  2102610011مقدارها  أرباح 121 المباني

 فلس للسهم.  6.21دينار كويتي،  2660011مقدارها  خسارة 100 العقارية

 فلس للسهم.  1.66دينار كويتي،  2000060مقدارها  خسارة 016 امتيازات

 فلس للسهم.  6.81دينار كويتي،  0600186مقدارها  خسارة 016 يوباك

 فلس للسهم.  6.66دينار كويتي،  2100011مقدارها  خسارة 011 مشاعر

 فلس للسهم.  6.666226دينار كويتي،  1800626مقدارها  أرباح 868 اسمنت أبيض

 12/61/0602على البيانات المالية للفترة المنتهية ب    للمناقشة والتصديق  مجلس إدارة وذلكاجتماع  الرمز الشركة

.  62:66في تمام  ليوما 106 أعيان ع
ً

 ظهرا

.  60:66في تمام  ليوما 008 كامكو
ً

 ظهرا

.  60:16في تمام  ليوما 820 ب ك تأمين
ً

 ظهرا

.  61:16في تمام  ليوما 800 شمال الزور
ً

 عصرا

. ظهر  62:66في تمام ، 62/61/0602 يوم األحد 061 زين
ً

 ا

 161 كابالت

. ظهر  62:66في تمام ، 26/61/0602 يوم االثنين
ً

 ا

 016 فيوتشر كيد
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 12/61/0602على البيانات المالية للفترة المنتهية ب    للمناقشة والتصديق  مجلس إدارة وذلكاجتماع  الرمز الشركة

. ظهر  62:66في تمام ، 26/61/0602 يوم االثنين 806 البورصة
ً

 ا

 012 وطنية د ق

 

 161 وربة ت

 062 سينما

. ظهر  60:66في تمام ، 26/61/0602 يوم االثنين
ً

 ا

 801 ميزان

. ظهر  62:66في تمام ، 22/61/0602 الثالثاءيوم  162 صناعات
ً

 ا

 161 أهلية ت

. ظهر  62:16في تمام ، 22/61/0602 الثالثاءيوم 
ً

 061 أجيليتي ا

 011 السور

. ظهر  60:16في تمام ، 22/61/0602 الثالثاءيوم  126 معادن
ً

 ا

 مجلس إدارة اجتماع  الرمز الشركة

، وذلك لمناقشة تسوية جزء من المديونية على الشركة وإعادة هيكلة الديون.  62:16في تمام  ليوما 100 العقارية
ً

 ظهرا

 .12/20/0606 على البيانات المالية للفترة المنتهية ب   وذلك للمناقشة والتصديق اجتماع الجمعية العامة  الرمز الشركة

  بمقر البنك الرئيسي.  22:66في تمام  اليوم  260 الدولي
ً

 صباحا

 168 بورتالند
   22:66في تمام  اليوم 

ً
مقابل شركة  – 262قسيمة  – 2قطعة  –الشوي    خ الصناعية  –بمقر الشركة صباحا

 ابيات. 

  بمقر الشركة الرئيسي  22:66في تمام  اليوم  011 المشتركة
ً

 .081قسيمة  – 0قطعة  –العارضية الصناعية  –صباحا

  بمقر الشركة الرئيسي ظهر  62:66في تمام  اليوم  126 معادن
ً

 منطقة ميناء عبدالله.   –ا
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 افصاحات  الرمز الشركة

 006 كفيك

   -نتائج اجتماع الجمعية العامة: 

 .لى جميع بنود جدول أعمال الجمعيةالموافقة ع -

 .12/20/0606الموافقة على عدم توزي    ع أرباح عن السنة المالية المنتهية ب    -

 تشكيل مجلس إدارة الشركة.  006 كفيك

 012 نور
لتسوية التزاماتها بقيمة ( %22.02لشركة بشكل مباشر وغير مباشر )مملوكة لية مع شركة تابعة توقيع اتفاق

 دينار كويتي تسوية عينه.  206820806

 010 االمتياز
بالمساهمة في استثمار عقاري بقطاع الضيافى في مدينة بوسطن بواليه ماساشوستس قيام الشركة 

 دينار كويتي.  600660666االمريكية  بمبلغ 

 160 تمدين ع

   -نتائج اجتماع الجمعية العامة: 

 .لى جميع بنود جدول أعمال الجمعيةالموافقة ع -

 .12/20/0606الموافقة على عدم توزي    ع أرباح عن السنة المالية المنتهية ب    -

 162 ورقية

   -نتائج اجتماع الجمعية العامة: 

 .لى جميع بنود جدول أعمال الجمعيةالموافقة ع -

 .00/61/0602تاري    خ حيازة السهم تحديد الجدول الزمني الستحقاقات األسهم بحيث يكون  -

 061 أجيليتي

   -نتائج اجتماع الجمعية العامة: 

 .لى جميع بنود جدول أعمال الجمعيةالموافقة ع -

 .00/61/0602تاري    خ حيازة السهم تحديد الجدول الزمني الستحقاقات األسهم بحيث يكون  -

 .61/61/0602جلسة يوم األربعاء على أسهم الشركة خالل  التداول غير االعتيادي 026 م سلطان

كيد  028 المعامل  .28/61/0602تاري    خ حيازة السهم الجدول الزمني الستحقاقات األسهم بحيث يكون  تأ

 006 الطاقةبيت 

   -نتائج اجتماع الجمعية العامة: 

 .لى جميع بنود جدول أعمال الجمعيةالموافقة ع -

 .12/20/0606الموافقة على عدم توزي    ع أرباح عن السنة المالية المنتهية ب    -

 011 السور
عادة تأهيل المحطة بالكامل وفق خطة الشركة األدعمي( وذلك إل  –)طريق الشعيبة  11غالق محطة رقم ا

 لتطوير المحطات. 

 .توقيع إتفاقية صانع السوق مع شركة بيتك كابيتال لالستثمار 801 ميزان

 تشكيل مجلس إدارة الشركة.  801 المتكاملة
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