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إعالنات الیوم

تداول سھم شركة وربة للتأمین (وربة ت) بدون ارباح
نقدية اعتبارا من الیوم

23 مارس, 2016 / 08:11 ص

 
يعلن سوق الكويت لالوراق المالیة بان الجمعیة العامة العادية لشركة وربة للتأمین (وربة ت) قد
انعقدت يوم الثالثاء الموافق 22/03/2016 ، واقرت الموافقة على توزيع ارباح عن السنة المالیة

المنتھیة في 31/12/2015 بما يلي: 
 

1- توزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القیمة االسمیة للسھم (10 فلس كويتي لكل سھم) ،
وذلك للمساھمین المسجلین بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد الجمعیة العامة. 

 
2- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد لفترة الثالث سنوات القادمة وھم: 

 
السید/ انور جواد احمد بوخمسین ممثال عن مجموعة بوخمسین القابضة 

الشیخ/ محمد جراح صباح الصباح 
السیدة/ نجاة حمد عبدالرحیم السويدي ممثال عن الشركة العربیة لالستثمار 

السید/ حازم علي المطیري ممثال عن الشركة العربیة لالستثمار 
السید/ صالح ناصر صالح الصالح ممثال عن شركة مجموعة بوخمسین القابضة 

السید/ احمد ابراھیم عبدالرحمن العصفور ممثال عن الشركة العربیة لالستثمار 
السید/ رائد جواد احمد بوخمسین ممثال عن الشركة العربیة العقارية 

 
وعلیه سیتم تداول سھم الشركة بدون ارباح نقدية اعتبارا من الیوم االربعاء الموافق

23/03/2016

يرجى العلم بأن موقع بورصة الكويت لن يدعم المتصفحات القديمة التي ال تكون متوافقة مع TLS v1.2. للتفاصیل انقر ھنا

دخول   او   تسجیل    English

 األسواق اللوائح المشاركون في السوق

 المنتجات والخدمات إفصاحات وإعالنات

 
اإلعفاء من المسؤولیة وأحكام وشروط االستخدام

© 2019 حقوق النشر والحقوق الفكرية الواردة في ھذا الموقع، تحفظ لبورصة الكويت

معلومات التداول

العطالت الرسمیة للسوق

أوقات التداول

التحلیالت

حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسیة وفئة
المتداولین

حسابات التداول النشطة وغیر النشطة

نسب الملكیات في البنوك الكويتیة

الحوكمة

الحوكمة

اإلبالغ عن المخالفات

عن بورصة الكويت

الشركة

رؤيتنا ومھمتنا

رسالة الشركة

مجلس اإلدارة

الفريق التنفیذي

لجنة النظر في المخالفات

محفظتي

 
فرص العمل

ركن األخبار

الفعالیات

عضويات و منظمات دولیة

األسئلة األكثر شیوعا

اقتراحات

االتصال بنا

نموذج شكاوى العمالء

    

 

بحث

https://www.boursakuwait.com.kw/tlsnotice.aspx
https://www.boursakuwait.com.kw/
https://www.boursakuwait.com.kw/register
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1068
https://www.boursakuwait.com.kw/page/33
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1109
https://www.boursakuwait.com.kw/analysis/trading-volumes-according-to-nationality-and-category
https://www.boursakuwait.com.kw/analysis/active-and-inactive-trading-accounts
https://www.boursakuwait.com.kw/analysis/cma-bank-holdings
https://www.boursakuwait.com.kw/corporate-governance/1111
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1082
https://www.boursakuwait.com.kw/page/39
https://www.boursakuwait.com.kw/page/43
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1049/1
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1050
https://www.boursakuwait.com.kw/page/41
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1067
https://data.boursakuwait.com.kw/portfolio/Logon.aspx
https://www.boursakuwait.com.kw/page/37
https://www.boursakuwait.com.kw/press-corner
https://www.boursakuwait.com.kw/events
https://www.boursakuwait.com.kw/affiliation-and-membership
https://www.boursakuwait.com.kw/page/1081
https://www.boursakuwait.com.kw/feedback
https://www.boursakuwait.com.kw/page/38
https://www.boursakuwait.com.kw/page/2
https://www.linkedin.com/company/10108082/
https://twitter.com/BoursaKW
https://www.instagram.com/boursakw

