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            ريم 437
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            المدن  439

            مراكز  440
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             صناعات  501
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 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 06-07- 2017    بحرية  507
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529 
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صفاة  سنرجي )

 ( طاقة
           

             تعليمية  607
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            تنظيف 609

            م سلطان  610

 - - - - - - - -    عربي قابضة  611

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

 - - - -         أريد 613

 - - - -        الرابطة  614

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 24-12- 2020 ك تلفزيوني 615
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             نابيسكو  617
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 - - - -         المشتركة  635
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 - مشرف  639

 - - - - - - - -    يوباك 640

 - - - - - - - -    *أالفكو 642

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

644 
أوج  ) مشاعر

 سابقاً( 
   - - - - - - - - 

 - - - -         أولى وقود  645

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

 - - - - - - - -    حيات كوم  649
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%30 الجزيرة  654  0%  09-08-2022  05-09-2022  15-09-2022  18-09-2022  20-09-2022  27-09-2022      

             السور  655
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 2016- 05-02نهائياً من السوق من تاريخ  انسحبت النوادي 659

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

661 
  زيماجياد )

 سابقا( 
      - - - - - 

 - - - - -       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

            شارقة ا  804

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

             قيوين ا 806

            فجيرة ا  807

             اسمنت ابيض  808

             قابضة م ك  811

             ب ك تأمين 812

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 

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


   

2022لعام  المقترح توزيعها للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وتاريخ تداول السهم بدون أرباحالنصف سنوية رباح األ

  
 

 

)املوقع    منها  موثوق   جهات   نصادرة ع  كانت   وإن  الخصوص   بهذا  الوسيط لالعمال املالية  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

الوسيط    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(

 لالعمال املالية. 

    Page 12                                                                                                   www.waseet.com.kw                                                             Updated on 15-Dec-2022 

 

رالكتتا

قم 

 الشركة 

 اسم الشركة 

 توزيعات األرباح 

 تاريخ اجتماع 

 مجلس االدارة 

تاريخ انعقاد  

الجمعية  

العمومية 

 العادية 

2022 

 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 
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 تاريخ التوزيع 

813 
  جي اف أتش

 ( تمويل خليج)
            

            إنوفست  817

             اهلي متحد  818

            اإلثمار  820

            بنك وربة 821

822 
أس تي سي 

 سابقا( فيفا)
            

              *ميزان 823

             المتكاملة  824

            المنار  825

826 

 شمال الزور

6M 
7% 0%  05-07-2022 12-07-2022 13-07-2022 15-07-2022 20-07-2022     

شمال الزور 

9M 
6% 0% 02-11-2022   06-12-2022  07-12-2022  11-12-2022  14-12-2022      

             البورصة  827

            الند  828

             جي تي سي  829

% 23.78 الغانم   830  0%   25-08-2022  07-09-2022  08-09-2022  12-09-2022  15-09-2022      

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

            اجوان  2008

             الخصوصية  2010

            المساكن  2011

            دلقان  2012

             العيد  2013

             ميدان   2014

            ثريا  2017

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

            عمار   2019

3001 
صندوق بيتك 

 كابيتال ريت
           

 أنقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 
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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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