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ي السوق األول‘ 
 
ي تمت يوم للتداو   نسب الملكيات األجنبية ف

 2022/ 08/ 07 حد أل االت الت 

اء   زين  432,706، االمتياز  مسه  566,809قيام األجانب بشر
 . مغانال سهم  27,750 ،عقارات ك  سهم 189,473 بيع

كة ة المنتهية  الرمز  الشر  . 2022/ 06/ 30بــ البيانات المالية للفت 

ي يرجى الضغط
 هنا    لمتابعة جدول األرباح للربــع الثان 

ك ة المنتهية بـــ للمناقشة والتصديق   وذلك  اجتماع مجلس اإلدارة الرمز  ةالشر  . 2022/ 06/ 30عىل البيانات المالية للفت 

 219 األوىل

ي اليوم 
 
. ظهر  01:00تمام  ف

ً
 ا

 234 الديرة 

 307 وثاق 

 404 صالحية

 437 منازل

 438 مينا

 506 سفن 

ي 
 603 أجيليت 

 609 تنظيف

 634 ايفا فنادق

 642 أالفكو

ي 
 701 مواشر

ان   823 مت  

 2017 ثريا
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ك ة المنتهية بـــ للمناقشة والتصديق   وذلك  اجتماع مجلس اإلدارة الرمز  ةالشر  . 2022/ 06/ 30عىل البيانات المالية للفت 

 213 المركز

ي اليوم 
 
. ظهر  01:30تمام  ف

ً
 233 مدار  ا

 241 نور

 239 صكوك

ي اليوم 
 
. ظهر  02:00تمام  ف

ً
 ا

 602 فنادق

 618 المعامل 

 2011 المساكن 

ي اليوم  644 مشاعر
 
. ظهر  02:30تمام  ف

ً
 ا

 302 خليج ت

ي اليوم 
 
.  03:00تمام  ف

ً
 510 معادن  عرصا

ة أ  807 فجت 

 624 التخصيص

ي  2022/ 08/ 14يوم األحد 
 
. ظهر   01:00تمام  ف

ً
 627 بيت الطاقة  ا

 633 آبار

 306 أوىل تكافل

ي  2022/ 08/ 14يوم األحد 
 
. ظهر   02:00تمام  ف

ً
 ا

ي شي 
ي ن   829 جى

https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59760
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59764
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59562
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59605
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59742
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59462
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59611
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59749
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59483
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59668
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59405
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59758
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59752
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59759
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59763
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59753
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كة  افصاحات الرمز  الشر

 219 األوىل
  -نتائج اجتماع الجمعية العامة: 

 ( من عقد التأسيس. 6( من النظام األساشي والمادة )4( و ) 15عىل تعديل المادة رقم )الموافقة   -

 419 سنام 
كة من أحد البنوك المحلية   كة بإلغاء عقد التسهيالت البنكية )السحب عىل المكشوف( والممنوح للشر قيام الشر

.  1,000,000بقيمة  ي
دينار كويت   

 506 سفن 
كة حصول  وع إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفظ   عىل أقل األسعار الشر بعد فض عطاءات المناقصة والخاصة بمشر

ي منطقة غرب الكويت بقيمة 
 
كة نفط الكويت.  68,500,000الخام واألشغال المتصلة بها ف ي لصالح شر

دينار كويت   

كة  635 المشت 
كة للمقاوالت اإلمارات توقيع  كة مجموعة المشت  الخاصة بتصميم وتنفيذ األعمال المتبقية من   عقد مناقصةشر

ي مدينة
 
ي ومدة العقد   13,376,893بقيمة  زايد  أعمال خط المياه الرئيسي ف

 يوم.  592دينار كويت 

https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59762
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59769
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59765
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#59778

