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ي تمت يوم 
ي السوق األول للتداوالت الت 

 
 2022/ 06/ 26 األحد نسب الملكيات األجنبية ف

اء  ي سهم   466,510,1قيام األجانب بشر
، بيتك سهم  571,928، و  وطت   

 .  برقانسهم  1,315,125سهم أهلي متحد، و  3,344,379بيع 

كة  استحقاقات األسهم الرمز  الشر

ريت بيتك     . % 0.416بنسبة  األرباح النقدية  لتوزي    عاليوم المحدد   3001 

كة  اجتماع مجلس اإلدارة  الرمز  الشر

 2008 أجوان
ي تمام الساعة   اليوم
 
، وذلك   30  01ف

ً
ي  ظهرا

 
ة المنتهية ف للمناقشة والتصديق عل البيانات المالية للفت 

31/03 /2022 . 

 237 اكتتاب 
ي تمام الساعة  2022/ 07/ 03يوم األحد 

 
  30 01ف

ً
كة وذلك   ،ظهرا لمناقشة تشكيل مجلس إدارة الشر

 واللجان المنبثقة منه. 

كة  اجتماع الجمعية  الرمز  الشر

 104 أهلي 

ي تمام الساعة  اليوم 
 
 بمقر   00 10ف

ً
ي  الرئيسي  البنك صباحا

 
، وذلك أحمد الجابر شارع  – ساحة الصفاة ف

  -  2022اختيار عضو مستقل رابع لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمدة ثالث سنوات )لمناقشة 
2024 .) 

 105 المتحد 
ي تمام الساعة  اليوم 
 
 بمقر   00 11ف

ً
اني    – الرئيسي  البنك صباحا للموافقة عل تعديل   ، وذلك دور المت  

 ( من النظام األساسي للبنك. 47المادة رقم )

كة  اجتماع الجمعية العامة غت  العادية الرمز  الشر

 233 مدار 
ي تمام الساعة   2022/ 07/ 18 االثني   يوم 

 
،   30 11ف

ً
تعديل بعض بنود عقد وذلك لمناقشة  صباحا

 .  التأسيس والنظام األساسي

كة  افصاحات الرمز  الشر

بوبيان  بنك   109 
مون حيث مع مجموعة زين ومجموعة مستثمرين آخرين  يتحالف البنك  تأسيس بنك رقمي تحت يعت  

 مظلة بنك  الكويت المركزي. 

 214 كميفك

   نتائج اجتماع مجلس االدارة 
التقدم بطلب لبنك الكويت المركزي لتأسيس بنك رقمي مع تحالف مجموعة من  تمت الموافقة عل 

 المستثمرين. 

 205 مشاري    ع 

   نتائج اجتماع مجلس االدارة 
وع   تمت الموافقة عل - التوصية للجمعية العامة غت  العادية للمصادقة والموافقة عل مشر

كة القرين    . االندماج بطريق الضم مع شر

 225 أصول
كة )الخزينة( بما اليتجاوز  اء أو بيع أسهم الشر من  % 10موافقة هيئة أسواق المال عل تجديد حق شر

كة وذلك لمدة   . أشهر من تاري    خ منح الموافقة 6أسهم الشر
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كة  افصاحات الرمز  الشر

ي منطقة الري بقيمة  إتمام صفقة التنازل عن حق انتفاع لعقار  427 تجارة
 
 د.ك.  2,100,000ف

 . التحالف مع بنك بوبيان ومجموعة مستثمرين آخرين للتقدم بطلب تأسيس بنك رقمي  605 زين

ي  اتش اف ج  اء ما يعادل  813   سهم من أسهمها )أسهم الخزينة( 1,420,000شر

 2019 عمار
كات )التابعة والمملوكة بنسبة  ي لبيع عقار استثماري بقيمة %( 100اتفاق إحدى الشر

التفاق مبدئ 

 د.ك.  1,520,000
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