
  

 ة الشرقمفكر 
 8282، يوليو 82، األربعاء

 

 
Sharq - Boursa Kuwait Building - 4th floor 

Telephone No. 22248422 

WhatsApp: 97698968 

Twitter @Sharqetrade          

Telegram: @Sharqetrade     

Website: Sharqetrade.com 

 

  

 نسب ملكيات األجانب في السوق األول

،أجيليتيسهم  282,444 ، وخليج بسهم  142,3,3,8 األجانب بشراءقيام   

 .وطنيسهم  921,841، و أهلي متحد سهم  2,223,442بيع 

 32/24/8282النتائج المالية للفترة المنتهية بـ  الرمز الشركة

 فلس.  2.11دينار،  1,124,أرباح مقدارها  8228 دلقان

 فلس.  23.12دينار،  222,,4,14أرباح مقدارها  423 أريد

 فلس.  9.4دينار،  84,282,222أرباح مقدارها  229 برقان

 فلس.  82.12دينار،  423,244أرباح مقدارها  3222 ريت بيتك

 اجتماع مجلس اإلدارة الرمز الشركة

 422 اجيال
، وذلك  للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة المنتهية في  22:22في تمام الساعة  اليوم

ً
ظهرا

32/24/8282. 

 8,8 االمتياز
، وذلك  للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة المنتهية في  28:22في تمام الساعة  اليوم

ً
ظهرا

32/24/8282. 

 ,32 اإلعادة
، وذلك  للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة المنتهية في  22:22في تمام الساعة  اليوم

ً
ظهرا

32/24/8282. 

 22, صناعات
  22:22في تمام الساعة  22/22/8282يوم األحد 

ً
وذلك  للمناقشة والتصديق على البيانات المالية  ،ظهرا

 .32/24/8282للفترة المنتهية في 

 افصاحات الرمز الشركة

 ,2, كابالت
بقيمة تم توقيع عقد المناقصة الخاصة بتوريد موصالت خطوط هوائية مع وزارة الكهرباء والماء 

 .8282خالل  %2الى  %4دينار كويتي مما سيحقق أرباح تشغيلية بنسبة تتراوح بين  22,,28,,4

ت خليج  328 
دينار   28,4,2,222الخاص بتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بقيمة تمديد العقد 

 من تاريــــخ  4كويتي لمدة 
ً
 .24/29/8282أشهر اعتبارا

 التصنيف االئتماني للبنك من وكالة ستاندر آند بورز.  222 وطني

https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48405
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48425
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48423
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48407
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48407
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48407
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48365
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48326
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48229
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48400
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48436
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48417
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48417
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48408
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 افصاحات الرمز الشركة

ت أهلية  التصنيف االئتماني للبنك من وكالة ستاندر آند بورز.  323 

 التعقيب على خبر صحفي.  222 وطني

 423 أريد
 :نتائج اجتماع مجلس االدارة

 تمت الموافقة على جميع بنود جدول األعمال.  -
 .الموافقة على التغييرات االدارية الجديدة -

 .محضر مؤتمر المحللين 222 وطني

 .89/29/8282إيضاح بشأن التداول غير االعتيادي خالل جلسة التداول ليوم الثالثاء  422 ك عقارات

https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48419
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48419
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48413
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48426
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48428
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48418
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48418
https://www.boursakuwait.com.kw/ar/news/view#48418

