
   

 2021لعام  رباح المقترح توزيعها للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتاريخ تداول السهم بدون أرباحاأل
 

 

)املوقع    منها  موثوق   جهات  ن صادرة ع  كانت  وإن  الخصوص   بهذا  املالية  لألعمال الوسيط   شركة   على مسئولية  أدني   دون   ألخر  وقت   من   للتغير  قابلة املعلومات  هذه بأن  أهمية علما  وذات  مفيدة  يجدونها  قد   التي   باملعلومات  املتداولين  تزويد  إلى  فقط  تهدف  وإنما   أخري   عقود  أو   اتفاقيات   أي  في   الدخول   أو  أسهم  بيع  أو  لشراء توصية  تعتبر   ال  التقرير   هذا في  الواردة  املعلومات   إن

  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   بمختلف   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(

 املالية.  لألعمال الوسيط 
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 2022-04-05 2022-03-31 2022-03-29 2022-03-28 2022-04-05 2022-03-31 2022-03-29 2022-03-28 2022-03-12 2022-01-12 %5 %30 وطني  101

 2022-04-19 2022-04-14 2022-04-12 2022-04-11 2022-04-19 2022-04-14 2022-04-12 2022-04-11 2022-03-22 2022-01-13 5% 7% خليج ب  102

 - - - - 2022-05-10 2022-04-28 2022-04-26 2022-04-25 2022-04-13 2022-02-22 0% 20%  تجاري  103

 2022-05-24 2022-05-18 2022-05-16 2022-05-15 2022-05-24 2022-05-19 2022-05-17 2022-05-16 2022-04-16 2022-01-11 %5 %5 اهلي  104

 2022-05-19 2022-05-12 2022-05-10 2022-05-09 2022-05-19 2022-05-12 2022-05-10 2022-05-09 2022-04-07 2022-01-09 %5 %5 المتحد  105

 2022-05-08 2022-04-27 2022-04-25 2022-04-24 2022-05-08 2022-04-27 2022-04-25 2022-04-24 2022-04-06 2022-01-13 %4 %4 الدولي  106

 2022-04-21 2022-04-19 2022-04-18 2022-04-27 2022-04-21 2022-04-19 2022-04-18 2022-04-05 2022-01-10 %5 %5 برقان  107
-04-ال27

2022 

 2022-04-12 2022-04-07 2022-04-05 2022-04-04 2022-04-12 2022-04-07 2022-04-05 2022-04-04 2022-03-21 2022-01-10 %10 %12 بيتك  108

 2022-04-12 2022-04-06 2022-04-04 2022-04-03 2022-04-12 2022-04-06 2022-04-04 2022-04-03 2022-03-23 2022-01-09 %5 %5 بنك بوبيان  109

 - - - - 2022-04-17 2022-04-10 2022-04-06 2022-04-05 2022-03-20 2022-02-13 0% 25% كويتية 201

 - - - - 2022-04-19 2022-04-13 2022-04-11 2022-04-10 2022-03-23 2022-02-14 0% 15% تسهيالت  202

 - - - - - - - - - 2022-05-17 عدم توزيع ارباح   ايفا 203

 - - - - 2022-06-02 2022-05-31 2022-05-29 2022-05-26 2022-05-12 2022-03-30 0% 45% استثمارات  204

 - - - - 2022-05-26 2022-05-23 2022-05-19 2022-05-18 2022-04-25 2022-03-29 0% 5% مشاريع  205

 - - - - 2022-07-04 2022-06-28 2022-06-26 2022-06-23 2022-05-25 2022-03-22 0% 5% ساحل  207

2022-05-24 2022-03-30 عدم توزيع ارباح  البيت 209  - - - - - - - - 

 انسحبت نهائياً من السوق في تاريخ 18-06- 2017   األوراقم  211

البيانات المالية كاملة انقر على السهم للحصول على   
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 2021لعام  رباح المقترح توزيعها للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتاريخ تداول السهم بدون أرباحاأل
 

 

)املوقع    منها  موثوق   جهات  ن صادرة ع  كانت  وإن  الخصوص   بهذا  املالية  لألعمال الوسيط   شركة   على مسئولية  أدني   دون   ألخر  وقت   من   للتغير  قابلة املعلومات  هذه بأن  أهمية علما  وذات  مفيدة  يجدونها  قد   التي   باملعلومات  املتداولين  تزويد  إلى  فقط  تهدف  وإنما   أخري   عقود  أو   اتفاقيات   أي  في   الدخول   أو  أسهم  بيع  أو  لشراء توصية  تعتبر   ال  التقرير   هذا في  الواردة  املعلومات   إن

  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   لف بمخت   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(

 املالية.  لألعمال الوسيط 
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 2022-06-07 2022-06-01 2022-05-30 2022-05-29 2022-06-07 2022-06-01 2022-05-30 2022-05-29 2022-05-09 2022-03-28 3.5% 2.5% أرزان 212

 2022-04-28 2022-04-25 2022-04-21 2022-04-20 2022-04-28 2022-04-25 2022-04-21 2022-04-20 2022-03-27 2022-02-16 %5 %10 المركز  213

 - - - - 2022-06-21 2022-06-16 2022-06-14 2022-06-13 2022-05-26 2022-03-28 0% 7% كميفك 214

 - - - - - - - - 2022-05-09 2022-03-30 عدم  توزيع ارباح  األولى  219

2022-03-17  المال  220           

 - - - - - - - - 2022-05-10 2022-03-16 عدم  توزيع ارباح  الخليجي  221

 - - - - - - - - 2022-04-06 2022-02-06 عدم توزيع ارباح  أعيان 222

 - - - - - - - - 2022-04-25 2022-03-28 عدم توزيع ارباح  بيان 223

 - - - - 2022-05-29 2022-05-23 2022-05-19 2022-05-18 2022-04-12 2022-03-15 0% 9% أصول  225

 - - - - - - - - 2022-03-31 2022-03-10 عدم توزيع ارباح  كفيك 227

 - - - - 2022-04-28 2022-04-24 2022-04-20 2022-04-19 2022-04-06 2022-02-17 0% %10 كامكو  228

 2022-07-24 2022-07-20 2022-07-18 2022-07-17 2022-07-24 2022-07-20 2022-07-18 2022-07-17 2022-05-30 2022-03-29 3% 5% وطنية د ق  231

232 
 يونيكاب

 سابقا(   إسكان(
 - - - - - - - -  2022-02-15 عدم توزيع ارباح 

 - - - - - - - - 2022-05-29 2022-03-30 عدم توزيع ارباح  مدار  233

 - - - - - - - - 2022-05-16 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  الديرة  234

 2022-06-22 2022-06-15 2022-06-13 2022-06-12 - - - - 2022-03-31 2022-02-22 %5 0% الصفاة  235

 - - - - - - - -  2022-03-31 عدم توزيع أرباح  السالم  236

 - - - - - - - -  2022-04-26 عدم توزيع أرباح  اكتتاب 237

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 
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 2021لعام  رباح المقترح توزيعها للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتاريخ تداول السهم بدون أرباحاأل
 

 

)املوقع    منها  موثوق   جهات  ن صادرة ع  كانت  وإن  الخصوص   بهذا  املالية  لألعمال الوسيط   شركة   على مسئولية  أدني   دون   ألخر  وقت   من   للتغير  قابلة املعلومات  هذه بأن  أهمية علما  وذات  مفيدة  يجدونها  قد   التي   باملعلومات  املتداولين  تزويد  إلى  فقط  تهدف  وإنما   أخري   عقود  أو   اتفاقيات   أي  في   الدخول   أو  أسهم  بيع  أو  لشراء توصية  تعتبر   ال  التقرير   هذا في  الواردة  املعلومات   إن

  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   بمختلف   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(

 املالية.  لألعمال الوسيط 
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 - - - - - - - - 2022-04-26 2022-03-28 عدم توزيع أرباح  صكوك  239

            المدينة  240

 2022-05-26 2022-05-23 2022-05-19 2022-05-18 2022-05-26 2022-05-23 2022-05-19 2022-05-18 2022-04-06 2022-02-22 %25 %6 نور 241

%10 تمدين أ 242  0% 15-03-2022 12-04-2022 08-05-2022 09-05-2022 11-05-2022 17-05-2022 - - - - 

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 27-04- 2020 صيرفة  243

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 16-02- 2017 طيبة 244

 - - - - - - - - 2022-05-12 2022-03-27 عدم توزيع أرباح  السورية  245

 - - - - - - - - 2022-04-25 2022-03-21 عدم توزيع أرباح  ( الصينيةاسيا ) 247

249 
 راسيات

 (المغاربية)
 - - - - - - - -  2022-01-16 عدم توزيع أرباح 

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 25-04- 2021 اموال  250

 - - - - 2022-04-21 2022-04-13 2022-04-11 2022-04-10 2022-03-23 2022-02-02 %0 %9 االمتياز  252

 - - - - 2022-04-21 2022-04-14 2022-04-12 2022-04-11 2022-03-24 2022-02-20 0% %33 كويت ت 301

 - - - - 2022-05-17 2022-05-11 2022-05-09 2022-05-08 2022-04-06 2022-03-01 0% %35 خليج ت  302

 - - - - 2022-04-26 2022-04-19 2022-04-17 2022-04-14 2022-04-05 2022-02-23 0% %35 اهلية ت  303

 - - - - 2022-05-30 2022-5-22 2022-05-18 2022-05-17 2022-05-09 2022-02-21 0% %10  وربة ت 304

 2022-05-16 2022-05-12 2022-05-10 2022-05-09 2022-05-16 2022-05-12 2022-05-10 2022-05-09 2022-04-17 2022-02-16 %9 %5 االعادة  305

 - - - - - - - - 2022-04-28 2022-03-22 عدم توزيع أرباح  أولي تكافل  306

 - - - - - - - - 2022-04-26 2022-03-29 عدم توزيع أرباح  وثاق  307

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 
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 2021لعام  رباح المقترح توزيعها للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتاريخ تداول السهم بدون أرباحاأل
 

 

)املوقع    منها  موثوق   جهات  ن صادرة ع  كانت  وإن  الخصوص   بهذا  املالية  لألعمال الوسيط   شركة   على مسئولية  أدني   دون   ألخر  وقت   من   للتغير  قابلة املعلومات  هذه بأن  أهمية علما  وذات  مفيدة  يجدونها  قد   التي   باملعلومات  املتداولين  تزويد  إلى  فقط  تهدف  وإنما   أخري   عقود  أو   اتفاقيات   أي  في   الدخول   أو  أسهم  بيع  أو  لشراء توصية  تعتبر   ال  التقرير   هذا في  الواردة  املعلومات   إن

  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   بمختلف   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 2022-06-05 2022-05-29 2022-05-25 2022-05-24 2022-06-05 2022-05-29 2022-05-25 2022-05-24 2022-05-08 2022-03-08 %3 %3   عقارات ك 401

 - - - - - - - - 2022-05-08 2022-03-29 عدم توزيع أرباح  متحدة  402

%20 0% وطنية  403  31-03-2022 23-05-2022 - - - - 20-06-2022 21-06-2022 23-06-2022 27-06-2022 

 2022-04-21 2022-04-18 2022-04-14 2022-04-13 2022-04-21 2022-04-18 2022-04-14 2022-04-13 2022-03-17 2022-02-14 %5 %15 صالحية  404

% 10  تمدين ع 406  0% 16-03-2022 12-04-2022 08-05-2022 09-05-2022 11-05-2022 17-05-2022 - - - - 

% 5 اجيال  408  0% 07-02-2022 28-03-2022 11-04-2022 12-04-2022 14-04-2022 21-04-2022 - - - - 

 - - - - - - - - 2022-05-19 2022-04-25 عدم توزيع أرباح   المصالح ع 409

 - - - - - - - - 2022-04-26 2022-03-28 عدم توزيع أرباح  ع  عقارية 410

412 
  اإلنماء

 العقارية 
 - - - - - - - - 2022-03-20 2022-01-20 عدم توزيع أرباح 

 2022-04-11 2022-04-06 2022-04-04 2022-04-03 2022-04-11 2022-04-06 2022-04-04 2022-04-03 2022-03-08 2022-02-03 %6 %14 المباني  413

 - - - - 2022-04-27 2022-04-20 2022-04-18 2022-04-17 2022-04-05 2022-02-22 0% %5 إنجازات  414

 الغاء إ دراج أسهم الشركة من السوق من تاريخ  31-03-2022  المستثمرون  416

 انسحبت نهائيا من السوق من تاريخ 09-01- 2020  المنتجعات  417

%5 التجارية  418  %0 14-03-2022 11-04-2022 21-04-2022 24-04-2022 26-04-2022 28-04-2022 - - - - 

 - - - - - - - - 2022-04-28 2022-03-29 عدم توزيع أرباح  سنام  419

 - - - - - - - - 2022-04-19 2022-02-21 عدم توزيع أرباح   أعيان ع 420

% 1 عقار  421  %0 16-03-2022 01-06-2022 13-06-2022 14-06-2022 16-06-2022 22-06-2022 - - - - 

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=401
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=402
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=403
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=404
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=406
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=408
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=409
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=410
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=412
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=413
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=414
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=416
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=417
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=418
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=419
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=420
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=421


   

 2021لعام  رباح المقترح توزيعها للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتاريخ تداول السهم بدون أرباحاأل
 

 

)املوقع    منها  موثوق   جهات  ن صادرة ع  كانت  وإن  الخصوص   بهذا  املالية  لألعمال الوسيط   شركة   على مسئولية  أدني   دون   ألخر  وقت   من   للتغير  قابلة املعلومات  هذه بأن  أهمية علما  وذات  مفيدة  يجدونها  قد   التي   باملعلومات  املتداولين  تزويد  إلى  فقط  تهدف  وإنما   أخري   عقود  أو   اتفاقيات   أي  في   الدخول   أو  أسهم  بيع  أو  لشراء توصية  تعتبر   ال  التقرير   هذا في  الواردة  املعلومات   إن

  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   لف بمخت   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 - - - - - - - - 2022-05-12 2022-03-23 عدم توزيع ارباح  العقارية  422

 - - - - - - - - 2022-03-17 2022-02-03 عدم توزيع ارباح  مزايا  423

424 
- 31)* أدنك

12-2015 ) 
 الغاء ادراجها من السوق بقرار من الهيئة في تاريخ 2017-06-22                                        

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 19-10- 2017                                         الثمار  425

 - - - - 2022-04-21 2022-04-17 2022-04-13 2022-04-12 2022-03-23 2022-02-20 0% %3 تجارة  427

 - - - - - - - - 2022-05-31 2022-05-11 عدم توزيع أرباح  التعمير  428

 - - - - 2022-02-08 2022-02-03 2022-02-01 2022-01-31 2021-12-08 09/11/2021 %0 %6 * أركان 429

430 
  صفاهتمكين )

 عالمي( 
2021-03-16الغاء ادراجها من السوق في تاريخ   

 - - - - - - - - 2022-05-10 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  أرجان  431

2021-04-19الغاء ادراجها من السوق في تاريخ  أبيار 432  

 - - - - - - - - 2022-05-18 2022-03-23 عدم توزيع أرباح  منشأت  433

 - - - - - - - -  2022-04-27 عدم توزيع أرباح  دبي االولى  434

 - - - - - - - - 2022-04-25 2022-03-06 عدم توزيع أرباح    االعمال م 435

 - - - - - - - - 2022-05-26 2022-03-30 عدم توزيع أرباح  منازل  436

 - - - - - - - - 2022-05-31 2022-04-14 عدم توزيع أرباح  ريم 437

 - - - - - - - -  2022-02-14 عدم توزيع أرباح   مينا 438

         2022-01-09  عدم توزيع أرباح  المدن  439

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=422
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=423
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=424
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=425
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=427
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=428
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=429
http://www.boursakuwait.com/A/Stock/Stock.aspx?Stk=430
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=431
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=432
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=433
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=434
http://www.kse.com.kw/AR/Markets/ListedCompanies/Pages/FinancialInfo.aspx?stockcode=435
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=435
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=436
http://www.boursakuwait.com/A/Stock/Stock.aspx?Stk=437
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=438
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=439
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)املوقع    منها  موثوق   جهات  ن صادرة ع  كانت  وإن  الخصوص   بهذا  املالية  لألعمال الوسيط   شركة   على مسئولية  أدني   دون   ألخر  وقت   من   للتغير  قابلة املعلومات  هذه بأن  أهمية علما  وذات  مفيدة  يجدونها  قد   التي   باملعلومات  املتداولين  تزويد  إلى  فقط  تهدف  وإنما   أخري   عقود  أو   اتفاقيات   أي  في   الدخول   أو  أسهم  بيع  أو  لشراء توصية  تعتبر   ال  التقرير   هذا في  الواردة  املعلومات   إن

  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   بمختلف   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 - - - - - - - - 2022-04-27 2022-03-16 عدم  توزيع  ارباح مراكز  440

 - - - - - - - -  2022-03-31 عدم  توزيع  ارباح رمال  441

%12 صناعات  501  8%  27-03-2022 02-06-2022 22-06-2022 23-06-2022 27-06-2022 04-07-2022 22-06-2022 23-06-2022 27-06-2022 04-07-2022 

%5 اسمنت  503  0% 20-03-2022 20-04-2022 21-06-2022 22-06-2022 26-06-2022 03-07-2022 - - - - 

%60 كابالت 505  0% 31-03-2022 27-04-2022 19-05-2022 22-05-2022 24-05-2022 31-05-2022 - - - - 

%20 سفن  506  0% 14-03-2022 14-04-2022 08-05-2022 09-05-2022 11-05-2022 15-05-2022 - - - - 

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 06-07- 2017    بحرية  507

%70 بورتالند 508  0% 17-03-2022 16-05-2022 23-05-2022 24-05-2022 26-05-2022 02-06-2022 - - - - 

%12 ورقية  509  0% 23-03-2022 27-04-2022 19-05-2022 22-05-2022 24-05-2022 31-05-2022 - - - - 

 - - - - - - - - 2022-05-30 2022-03-30 عدم  توزيع  ارباح معادن  510

 - - - - - - - - 2022-05-15 2022-03-17 عدم  توزيع  ارباح سكب ك  511

 - - - - - - - - 2022-05-16 2022-03-29 عدم  توزيع  ارباح أسيكو  512

 - - - - 2022-06-21 2022-06-15 2022-06-14 2022-06-12 2022-06-01 2022-05-12 %0 %60 *بوبيان ب 514

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 12-03- 2017    خليج زجاج  515

 انسحبت نهائياً من السوق    الهالل  516

%40 الكوت  517  0% 16-03-2022 19-04-2022 11-05-2022 12-05-2022 16-05-2022 19-05-2022 - - - - 

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 12-03- 2017    التغليف  518

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 12-03- 2017    البناء 519

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=440
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=441
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=501
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=503
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=505
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=506
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=507
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=508
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=509
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=510
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=511
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=512
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=514
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=515
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=516
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=517
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=518
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=519


   

 2021لعام  رباح المقترح توزيعها للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتاريخ تداول السهم بدون أرباحاأل
 

 

)املوقع    منها  موثوق   جهات  ن صادرة ع  كانت  وإن  الخصوص   بهذا  املالية  لألعمال الوسيط   شركة   على مسئولية  أدني   دون   ألخر  وقت   من   للتغير  قابلة املعلومات  هذه بأن  أهمية علما  وذات  مفيدة  يجدونها  قد   التي   باملعلومات  املتداولين  تزويد  إلى  فقط  تهدف  وإنما   أخري   عقود  أو   اتفاقيات   أي  في   الدخول   أو  أسهم  بيع  أو  لشراء توصية  تعتبر   ال  التقرير   هذا في  الواردة  املعلومات   إن

  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   بمختلف   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

% 10 وطنية م ب  520  %0 16-03-2022 21-04-2022 16-05-2022 17-05-2022 19-05-2022 25-05-2022 - - - - 

 - - - - - - - - 2022-05-08 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  المعدات  522

 - - - - - - - - 2022-04-27 2022-03-27 عدم توزيع أرباح  استهالكيه  524

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 05-07- 2018 الجبس  525

 - - - - 2022-07-25 2022-07-20 2022-07-18 2022-07-17 2022-06-22 2022-05-22 0% 18% *القرين 526

 - - - - - - - - 2022-04-28 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  صلبوخ  527

                                      2017- 02-09تاريخ نهائياً من السوق من  انسحبت  ايكاروس  528

529 
 ) وربة كبيتل

  (وبيان د قب
 - - - - - - - -  2021-10-20 عدم توزيع أرباح 

 - - - - 2022-04-26 2022-04-20 2022-04-18 2022-04-17 2022-03-30 2022-02-23 0% 30% سينما  601

 - - - - 2022-06-29 2022-06-26 2022-06-22 2022-06-21 2022-05-17 2022-03-09 0% 5% فنادق  602

 2022-06-29 2022-06-27 2022-06-23 2022-06-22 2022-06-29 2022-06-27 2022-06-23 2022-06-22 2022-05-16 2022-03-24 20% 20% أجيليتي 603

 - - - - 2022-04-13 2022-04-06 2022-04-04 2022-04-03 2022-03-22 2022-02-10 0% 23% زين 605

606 
صفاة  سنرجي )

 ( طاقة
 - - - - - - - - 2022-04-24 2022-03-20 عدم توزيع أرباح 

 - - - - 2022-01-10 2022-01-06 2022-01-04 2022-01-31 2021-11-29  %0 %74.6 تعليمية  607

 - - - - 2022-03-27 2022-03-22 2022-03-20 2022-03-17 2022-03-09 2022-01-16 %0 %30 بترولية  608

 - - - - - - - - 2022-04-28 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  تنظيف 609

 - - - - - - - - 2022-05-22 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  م سلطان  610

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=520
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=522
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=524
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=525
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=526
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  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   بمختلف   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 - - - - - - - - 2022-05-30 2022-03-31 عدم توزيع ارباح  عربي قابضة  611

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 19-06- 2016 سيتي جروب  612

 - - - - 2022-04-14 2022-04-11 2022-04-07 2022-04-06 2022-03-16 2022-02-10 0% 35% أريد 613

 - - - - - - - - 2022-04-28 2022-03-30 عدم توزيع ارباح  الرابطة  614

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 24-12- 2020 ك تلفزيوني 615

 - - - - - - - - 2022-05-23 2022-03-24 عدم توزيع ارباح  األنظمة  616

 - - - - 2022-05-22 2022-05-16 2022-05-12 2022-05-11 2022-04-20 2022-03-29 0% 35% نابيسكو  617

 2022-06-14 2022-06-09 2022-06-07 2022-06-06 2022-06-14 2022-06-09 2022-06-07 2022-06-06 2022-05-15 2022-03-21 %5 %26 المعامل  618

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 22-05- 2017 مسالخ ك  619

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 28-09- 2017 إياس 620

621 
هيتس  آن )

 سابقا(  تلكوم
 - - - - - - - - 2022-03-27 2022-02-14 عدم توزيع ارباح 

 - - - - 2022-04-10 2022-04-04 2022-03-31 2022-03-30 2022-03-20 2022-02-07 %0 %400 هيومن سوفت  623

 - - - - - - - - 2022-04-28 2022-03-22 عدم توزيع ارباح  التخصيص  624

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 15-02- 2018 نفائس 625

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 26-04- 2017    وط للمسالخ  626

 - - - - - - - - 2022-05-19 2022-03-29 عدم توزيع ارباح  بيت الطاقة  627

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 05-02- 2017 صفوان  628

 - - - - - - - - 2022-04-28 2022-03-30 عدم توزيع ارباح  بتروجلف  629

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=611
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=612
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=613
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=614
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=615
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=616
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=617
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=618
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=619
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=620
http://www.boursakuwait.com/A/Stock/Stock.aspx?Stk=621
http://www.boursakuwait.com/A/Stock/Stock.aspx?Stk=621
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=623
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=624
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=625
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=626
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=627
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=628
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=629
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 - - - - - - - - 2022-05-12 2022-03-29 عدم توزيع ارباح  امتيازات  630

 - - - - - - - - 2022-03-27 2022-02-10 عدم توزيع ارباح  تحصيالت 631

632 
  ميادينرماية ) 

 سابقا( 
           

          2022-02-14 عدم توزيع ارباح  آبار 633

 - - - - - - - - 2022-05-25 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  ايفا فنادق  634

 - - - - 2022-06-16 2022-06-13 2022-06-09 2022-06-08 2022-05-17 2022-03-28 0% 25% المشتركة  635

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 25-06- 2017 جيران ق 636

 - - - - - - - - 2022-05-11 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  النخيل  637

638 
 صافتكأسس )

 سابقا( 
%10 %0 03-03-2022 28-04-2022 22-05-2022 23-05-2022 25-05-2022 31-05-2022 - - - - 

 - مشرف  639

 - - - - - - - - 2022-05-25 2022-03-29 عدم توزيع أرباح  يوباك 640

 - - - - - - - - 2022-02-13 2021-12-14 عدم توزيع أرباح  *أالفكو 642

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 01-10- 2017 المواساة  643

644 
أوج  ) مشاعر

 سابقاً( 
 - - - - - - - - 2022-04-14 2022-02-22 عدم توزيع أرباح 

 - - - - 2022-04-26 2022-04-19 2022-04-17 2022-04-14 2022-03-29 2022-03-13 0% 5% أولى وقود  645

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 26-12- 2016 المستقبل  647

 - - - - - - - - 2022-05-12 2022-03-14 عدم توزيع أرباح  حيات كوم  649

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=630
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=631
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=632
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=633
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=634
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=635
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=636
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=637
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=638
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=639
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=640
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=642
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=643
http://www.boursakuwait.com/A/Stock/Stock.aspx?Stk=644
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=645
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=647
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=649
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  شركة  على   مسؤولية   أدنى   ودون   االستخدام   ذلك  نتيجة   تنشأ   قد  التي  صورها   بمختلف   التبعات   لكافة  تحملهم  مع  الخاصة   مسؤوليتهم   على   يكون   املعلومات  هذه   على   املتداولين   من   اعتماد  أي  أن   على   التأكيد   وجب   لذا   التقرير  بهذا   الواردة   املعلومات   استخدام   نتيجة  بالغير  تلحق   قد   محتملة   أو   مباشرة   أضرار  أي  عن   مسئولة   غير   الشركة  أن   كما .  الرسمي لبورصة الكويت(

 املالية.  لألعمال الوسيط 

    Page 10                                                                                                   www.waseet.com.kw                                                       Updated on 15-September-2022 

 

رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 - - - - 2022-05-08 2022-04-26 2022-04-24 2022-04-21 2022-04-10 2022-02-13 0% 5% مبرد  650

%3 منتزهات  651  2%  15-03-2022 18-04-2022 09-05-2022 10-05-2022 12-05-2022 26-05-2022 09-05-2022 10-05-2022 12-05-2022 26-05-2022 

%15 التقدم  652  %0 30-03-2022 10-05-2022 23-05-2022 24-05-2022 26-05-2022 02-06-2022 - - - - 

 - - - - - - - - 2022-05-31 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  ياكو  653

 - - - - 2022-04-14 2022-04-10 2022-04-06 2022-04-05 2022-03-27 2022-02-13 0% 32% الجزيرة  654

%5 السور  655  %0 16-03-2022 11-04-2022 25-04-2022 26-04-2022 28-04-2022 11-05-2022 - - - - 

 - - - - - - - - 2022-04-27 2022-03-07 عدم توزيع أرباح  فيوتشر كيد  657

 - - - - - - - -  2022-03-28 عدم توزيع أرباح  لوجستيك  658

 2016- 05-02نهائياً من السوق من تاريخ  انسحبت النوادي 659

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 02-05- 2021    الراي 660

661 
  زيماجياد )

 سابقا( 
 - - - - - - - - 2022-06-02 2022-05-15 عدم توزيع أرباح 

 - - - - - - - - 2022-04-11 2022-03-10 عدم توزيع أرباح  مواشي  701

 - دانة  702

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 01-02- 2017    دواجن  703

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 23-04- 2018    اغذية  704

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 30-11- 2016    الغذائية  705

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 08-03- 2016 كوت فود  706

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=650
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=651
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=652
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=653
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=654
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=655
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=657
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=658
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=659
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=660
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=661
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=701
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=702
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=703
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=704
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=705
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=706
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

            شارقة ا  804

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 15-12- 2020    اسمنت خليج  805

 - - - -  2022-05-05 2022-04-27 2022-04-26 2022-04-25 2022-03-26 0% 6% قيوين ا 806

 - - - - - - - - 2022-03-31 2022-02-24 عدم توزيع أرباح  فجيرة ا  807

 - - - - 2022-05-05 2022-04-11 2022-04-07 2022-04-06 2022-03-31 2022-02-26 0% %10 اسمنت ابيض  808

 - - - - 2022-04-28 2022-04-24 2022-04-20 2022-04-19 2022-03-31 2022-02-27 0% %28 قابضة م ك  811

 - - - - 2022-04-06 2022-03-27 2022-03-23 2022-03-22 2022-03-21 2022-02-17 0% %20 ب ك تأمين 812

813 
  جي اف أتش

 ( تمويل خليج)
4.57%  1.499% 09-02-2022 27/03/2022  11-04-2022 12-04-2022 14-04-2022 27-04-2022 11-04-2022 12-04-2022 14-04-2022 27-04-2022 

 - - - - - - - - 2022-03-28 2022-02-22 عدم توزيع أرباح  إنوفست  817

 2022-04-25 2022-04-13 2022-04-11 2022-04-10 2022-04-25 2022-04-13 2022-04-11 2022-04-10 2022-04-07 2022-02-22 %10 %12 اهلي متحد  818

            اإلثمار  820

 - - - - - - - - 2022-03-30 2022-01-11 عدم توزيع أرباح  بنك وربة 821

822 
أس تي سي 

 سابقا( فيفا)
60%  100 %  02-02-2022 23-03-2022 18-04-2022 19-04-2022 21-04-2022 26-04-2022 18-04-2022 19-04-2022 21-04-2022 26-04-2022 

%16  *ميزان 823  
)اسهم  % 2

 خزينة(
22-03-2022 22-05-2022 07-06-2022 08-06-2022 12-06-2022 19-06-2022 07-06-2022 08-06-2022 12-06-2022 19-06-2022 

 - - - - 2022-06-02 2022-05-30 2022-05-26 2022-05-25 2022-04-20 2022-03-28 0% 10% المتكاملة  824

 - - - - - - - - 2022-05-09 2022-03-10 عدم توزيع أرباح  المنار  825

 - - - - 2022-04-28 2022-04-25 2022-04-21 2022-04-20 2022-03-31 2022-03-08 0% 5% شمال الزور  826

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

http://www.waseet.com.kw/
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=804
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=805
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=806
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=807
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=808
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=811
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=812
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=813
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=817
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=818
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=820
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=821
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=822
http://www.boursakuwait.com/A/Stock/Stock.aspx?Stk=823
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رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2021 

 توزيعات المنحة )األسهم(  التوزيعات النقدية 

 منحة %  نقدي % 
تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

تاريخ حيازة 

 السهم 

تاريخ تداول  

السهم دون  

 االستحقاق 

تاريخ 

 االستحقاق 
 تاريخ التوزيع 

 - - - - 2022-04-10 2022-04-06 2022-04-04 2022-04-03 2022-03-24 2022-02-15 0% 65% البورصة  827

 - - - - - - - - 2022-05-26 2022-03-27 عدم توزيع أرباح  الند  828

 - - - - 2022-04-19 2022-04-14 2022-04-12 2022-04-11 2022-03-31 2022-03-10 0% 16% جي تي سي  829

2022- 04-21 بتاريخشركة الالغاء ادراج أسهم  ( سند (بريق 2003  

2017- 12-28انسحبت نهائيا من السوق بتاريخ  آفاق  2005  

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 29-06- 2017 الشامل  2006

2007 
  العقاريةايفكت 

 )صفاة عقار(
 انسحبت نهائياً من السوق  

 - - - - - - - - 2022-05-08 2022-03-30 عدم توزيع أرباح  اجوان  2008

 2022-06-20 2022-06-14 2022-06-12 2022-06-09 2022-06-20 2022-06-14 2022-06-12 2022-06-09 2022-04-26 2022-02-17 3% 7% الخصوصية  2010

 - - - - - - - - 2022-05-17 2022-03-31 عدم توزيع أرباح  المساكن  2011

 - - - - - - - - 2022-04-24 2022-03-23 عدم توزيع أرباح  دلقان  2012

2022-05-31 2022-04-24 2022-03-06 17% 8% العيد  2013  01-06-2022  05-06-2022  09-06-2022  31-05-2022  01-06-2022  05-06-2022  09-06-2022  

             ميدان   2014

 - - - - - - - -  2022-03-30 عدم توزيع أرباح  ثريا  2017

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 14-09- 2016     ك  عيادة  2018

 - - - - - - - - 2022-03-16 2022-02-21 عدم توزيع أرباح  عمار   2019

3001 
صندوق بيتك 

 كابيتال ريت
%0.41666 %0 09-02-2022 11-09-2022 22-09-2022 25-09-2022 27-09-2022 02-10-2022 - - - - 

 أنقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

  

http://www.waseet.com.kw/
http://www.kuwaitse.com/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2003
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2005
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2006
http://www.boursakuwait.com.kw/AR/Markets/ListedCompanies/Pages/FinancialInfo.aspx?stockcode=2007
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2007
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2008
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2010
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2011
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2012
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2013
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2014
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2017
http://www.boursakuwait.com.kw/A/Stock/Stock.aspx?Stk=2019
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 مالحظات:  ❖

 

 . مارس 31 في  املنتهية املالية السنة:   211–م األوراق 

 .اكتوبر 31 في تنتهي املالية السنة:   412 –االنماء 

 . مارس 31 في  املنتهية املالية السنة:   425 –الثمار 

 .اكتوبر 31 في تنتهي املالية السنة:   429 –أركان 

 مارس.  31في  املنتهية املالية السنة:   438 –مينا 

 . ابريل 30 في تنتهي املالية السنة:     514 – بوبيان ب 

 . مارس 31 في  املنتهية املالية السنة:   526 –القرين 

 . يوليو 31 في تنتهي املالية السنة:   529–بوبيان د ق 

 .أغسطس  31 في تنتهي املالية السنة:   607 –تعليمية 

 أغسطس.  31 في تنتهي املالية السنة:   620 – إياس 

 . مارس 31 في  املنتهية املالية السنة:   633 –أبار 

 .فبراير 29 في  املنتهية املالية السنة:   636  –جيران ق 

 .سبتمبر  30 في تنتهي املالية السنة:   642  –أالفكو 

 .أغسطس  31 في تنتهي املالية السنة:   2005 –أفاق 

 ايفكت العقارية 

 يناير.  31ة تنتهي في املالي السنة:  2007 – عقار(  صفاه )

 . مارس 31 في  املنتهية املالية السنة:   2014 –ميدان 

 مارس  31 في  املنتهية املالية السنة:   2018  – عيادة ك 
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