
أسواق المال وسوق الكويت لألوراق المالية  أخرى معلن عنها  لهيئة افصاحات

عن الفترة 

(2015/1/1:/2015/3/31)



الجهةرقم

سوق الكويت لألوراق املالية/هيئة ألاسواق1

هيئة ألاسواق2

هيئة ألاسواق3

هيئة ألاسواق4

سوق الكويت لألوراق املالية/هيئة ألاسواق5

سوق الكويت لألوراق املالية/هيئة ألاسواق6

هيئة ألاسواق7

هيئة ألاسواق8

سوق الكويت لألوراق املالية/هيئة ألاسواق9

هيئة ألاسواق10

سوق الكويت لألوراق املالية/هيئة ألاسواق11

سوق الكويت لألوراق املالية/هيئة ألاسواق12

سوق الكويت لألوراق املالية/هيئة ألاسواق13

إلافصاح عن نسب امللكيات بالشركات التابعة والزميلة2015/3/18

2015/3/29
موافقة مجلس إلادارة على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة التجارية العقارية 

2015 مارس 29املنعقدة بتاريخ 

(ع.ك.م.ش) رصيد أسهم الخزينة بالشركة التجارية العقارية 

إفصاح الدخول باستثمارات جديدة بالواليات املتحدة الامريكية

2015/2/22
طلب املوافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة وغير العادية للشركة التجارية 

م31/12/2014العقارية عن السنة املنتهية في 

2015/3/12
موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التجارية العقارية عن 

م2014/12/31السنة  املالية املنتهية في

فهرس

(2015/3/31 إلى 2015/1/1)إفصاحات أخرى معلن عنها من الفترة التاريخ

الربع ألاول-  تقرير أسهم الخزينة 2015/1/4

2015/1/4
 2012/25 تعديالت عقد التأسيس والنظام ألاساس ي وفقا ألحكام قانون الشركات رقم 

(معدل)

2014 تقرير مبررات الاحتفاظ بأسهم الخزينة للعام 2015/1/5

2015/2/22

2015/1/5

2015/1/18

2015/1/22

2015/2/3

2015/2/3

الربع ألاول-  تقارير متابعة إلالتزام بقواعد حوكمة الشركات لهيئة أسواق املال 

موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية

إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

طلب املوافقة على شراء وبيع أسهم الخزينة
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