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 توزيعات األرباح تاري    خ توزي    ع األرباح 

كة  اسم الشر
الرقم  
كة   الشر

المنحة توزي    ع   توزي    ع النقدي    
 نقدي % منحة % 

 15/09/2021  %0 %5 
كة مينا كابيتال القابضة ش.م.ك   شر

 مقفلة 
1 

 07/09/2021  %0 %10 
كة عيادة الميدان لخدمات طب الفم  شر

  واألسنان 
2 

كة الحياة الدولية العقارية  %2.5 %0  01/09/2021   3  شر

كة أجيال الوطنية التعليمية  %10 %0  10/08/2021   4  شر

30/08/2021  25/07/2021  %30 %15 
ك ة ال دولية الكويتية لالستثمار  الشر

  
5 

 29/08/2021  %0 %5 
كة التسهيالت لالستثمار العقاري شر

  
6 

 22/08/2021  %0 %120 
كة الراية العالمية للخدمات العقارية  شر

تحت التصفية -   
7 

كة النوادي القابض %0 %5   18/08/2021 ة شر   8 

 9  المستقبل العالمية لالتصاالت  %15 %0  17/08/2021 

 02/08/2021  %0 %14 
يد والكهرباء  كة مشاري    ع الخليج للتبر شر

  ش.م.ك.ع 
10 
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 توزيعات األرباح تاري    خ توزي    ع األرباح 

كة  اسم الشر
الرقم  
كة   الشر

المنحة توزي    ع   نقدي % منحة %  توزي    ع النقدي    

 01/08/2021  %0 %5 
كة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس الشر

  
11 

كة الصفاة لالستثمار %0 %5   29/07/2021  12  شر

قية  %5 %0  28/07/2021  كة الشر القابضة الشر   13 

كة الكوت للمشاري    ع الصناعية  %20 %0  25/07/2021   14 شر

كة فيحاء الدولية العقارية  %1 %0  15/07/2021   15  شر

كة مجموعة األوراق المالية %5 %0  07/07/2021   16  شر

 06/07/2021  %0 %24 
كة خالد الزيد الخالد للتجارة  شر

ش.م.ك.م  -والتعهدات العامة     
17 

كة الكويتية الهندية القابضة  %5 %0  30/06/2021   18  الشر

 19  االوىل للوساطة المالية  %8 %0  23/06/2021 

 20/06/2021  %0 %10 
وعات النفطية  كة المتحدة للمشر الشر

  
20 

http://www.waseet.com.kw/


 2020لعام المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية غير  رباح المقترح توزيعها للشركات األ                     

   

 

    Page 3                                                                                                   www.waseet.com.kw                                                      Updated on 15-September-2021 

 

 توزيعات األرباح تاري    خ توزي    ع األرباح 

كة  اسم الشر
الرقم  
كة   الشر

المنحة توزي    ع   نقدي % منحة %  توزي    ع النقدي    

كة أعمال القابضة  %12 %0  15/06/2021   21  شر

كة أوتاد العقارية  %8 %0  10/06/2021   22 شر

كة الوسيط لألعمال المالية  %5 %0  10/06/2021   23  شر

كة المستقبل لالستثمار ش.م.ك.م %4 %0  09/06/2021   24 شر

كة الشعيبة الصناعية  %10 %0  07/06/2021   25  شر

كة التقدم التكنولوجر   %15 %0  27/05/2021   26  شر

كة نفائس القابضة  %50 %0  26/05/2021   27  شر

كة األوىل لالستثمار العقاري %6 %0  24/05/2021   28  الشر

كة الرازي القابضة  %10 %0  23/05/2021   29 شر

كة الوطنية لإلجارة والتمويل  %3 %0  20/05/2021   30  الشر
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 توزيعات األرباح تاري    خ توزي    ع األرباح 

كة  اسم الشر
الرقم  
كة   الشر

المنحة توزي    ع   نقدي % منحة %  توزي    ع النقدي    

كة الوطنيه %64 %0  17/05/2021  وليه  الشر  31 للخدمات الببر

 17/05/2021  %0 %5 
كة رأس الخيمة لصناعة األسمنت  شر

  األبيض والمواد االنشائية
32 

 33  مجموعة كوت الغذائية %40 %0  11/05/2021 

كة حياة لالستثمار ش.م.ك %40 %0  11/05/2021   34  شر

كة أسمنت الخليج  %5 %0  10/05/2021   35 شر

 02/05/2021  %0 %2 
ق لالستثمار ش.م.ك   كة شر مقفلة -شر

  
36 

كة كردت ون كويت القابضة  %10 %0  28/04/2021   37 شر

كة المواساة للرعاية الصحية  %30 %0  26/04/2021   38 شر

كة المقاوالت والخدمات البحرية  %5 %0  25/04/2021   39 شر

 25/04/2021  %0 %5 
كة مجموعة يونيفرس المتحدة   شر

  القابضة 
40 
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 توزيعات األرباح تاري    خ توزي    ع األرباح 

كة  اسم الشر
الرقم  
كة   الشر

المنحة توزي    ع   نقدي % منحة %  توزي    ع النقدي    

كة الكويتية لصناعه مواد التغليف %35 %0  19/04/2021   41 الشر

كة اإلتحاد  %7 %0  15/04/2021  العقارية شر  42 

 13/04/2021  %0 %25 
كة الخليج    القابضة الوطنيةشر

 ش.م.ك.م 
43 

 06/04/2021  %0 %22 
كة الوطنية الطبية للصناعات   الشر

م ك م  االستهالكية. ش   
44 

كة الكويتية المتحدة للدواجن  %30 %0  05/04/2021   45 الشر

كة الحمراء العقارية  %2 %0  01/04/2021   46  شر

يد والتخزين %100 %0  25/03/2021  كة صناعات التبر  47  شر

 25/03/2021  %0 %10 
كة االوىل للمسالخ ش . م . ك . )  الشر

 مقفله ( 
48 

كة قرية المعرفة التعليمية  %15 %0  25/03/2021   49  شر

كة الكويتية للمقاصة  %26 %0  18/03/2021   50  الشر
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 توزيعات األرباح تاري    خ توزي    ع األرباح 

كة  اسم الشر
الرقم  
كة   الشر

المنحة توزي    ع   نقدي % منحة %  توزي    ع النقدي    

كة الكويتية لألغذ %135 %0  10/03/2021   51 ية )أمريكانا( الشر

 07/02/2021  %0 %20   
كة إياس للتعليم األكاديم  والتقن   52 شر

كة يونيفرس التعليمية ش.م.ك.م  %50 %0  28/12/2020   53 شر

 10/12/2020  %0 %5 
كة الروابط القابضة ) ش . م . ك (  شر

تحت التصفية  -مقفلة     
54 
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