
تفاصيل االعالنعنوان االعالنتاريخ االعالن.م

112/2/2014
يجتمع غدا لمناقشة بيانات  (ابار)مجلس ادارة 

31-12-2013

افادت بان مجلس  (آبار)يعلن سوق الكويت لالوراق المالية بان شركة برقان لحفر االبار 

 في تمام الساعة 2014-02-13ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الخميس الموافق 

-12-31 للشركة للفترة المنتهية فى   ظهرا لمناقشة البيانات المالية المرحلية 12:30

2013

216/02/2014
 أشهر 9ك لل. مليون د1,8 (ابار)بلغ ربح 

2013-12-31المنتهية في 

قد  (ابار)يعلن سوق الكويت لألوراق المالية أن مجلس ادارة شركة برقان لحفر االبار 

، واعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة 2014-02-13اجتمع يوم الخميس الموافق 

2013-12-31للفترات المنتهية في 

326/06/2014
-06-29يجتمع في  (ابار)مجلس ادارة 

2014-03-31 لمناقشة بيانات 2014

افادت بان مجلس  (ابار)يعلن سوق الكويت لالوراق المالية بان شركة برقان لحفر االبار 

 12:30، في تمام الساعة 2014-06-29ادارة الشركة سوف يجتمع يوم االحد الموافق 

 .2014-03-31ظهرا، لمناقشة البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية فى 

430/06/2014
يوصي بعدم توزيع ارباح  (ابار)مجلس ادارة 

2014-03-31عن السنة المنتهية في 

قد  (ابار)يعلن سوق الكويت لألوراق المالية أن مجلس ادارة شركة برقان لحفر االبار 

، واعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة 2014-06-29اجتمع يوم االحد الموافق 

2014-03-31المنتهية في 

516/07/2014
-24في  (آبار)اجتماع الجمعية العامة لشركة 

2014 لبيانات 7-2014

يعلن سوق الكويت لألوراق المالية بأن الجمعية العامة العادية وغيرالعادية لشركة برقان 

 2014-7-24سوف تنعقد يوم الخميس الموافق  (آبار)لحفر اآلبار والتجارة والصيانة 

 صباحا في وزارة التجارة والصناعة ، حيث سيتم خاللها مناقشة 11:30في تمام الساعة 

.2014-3-31توصية مجلس االدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 

(ابار)ايضاح من شركة برقان لحفر االبار 622/07/2014

 (ابار)يعلن سوق الكويت لالوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة برقان لحفر االبار 

على شركة برقان لحفر اآلبار  (2016839-ار اف بي)بأنه قد تم ترسية ممارسة رقم 

والتجارة والصيانة ، لخدمات صيانة اآلبار

افصاحات البورصة



(ابار)ايضاح من شركة برقان لحفر االبار 719/08/2014

 (ابار)يعلن سوق الكويت لالوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة برقان لحفر االبار 

-ار اف بي) نود افادتكم علماً بأنه قد تم ترسية ممارسة رقم  :كتاب نصه كالتالي 

. على شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة ، لخدمات صيانة اآلبار (2016839

اثنان وخمسون مليون  (ك. د52,481,724)علماً بأن القيمة اإلجمالية للممارسة 

واربعمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة واربعة وعشرون دينار كويتي فقط ال غير ، 

خالل مدة العقد حيث أنه جاري % 6-5لمدة خمس سنوات ، ونسبة الربح المتوقعة هي 

.حالياً توقيع العقود مع شركة نفط الكويت 

823/09/2014
اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لشركة 

2014-9-23في  (آبار)

يعلن سوق الكويت لألوراق المالية بأن الجمعية العامة غيرالعادية لشركة برقان لحفر 

 في 2014-9-23سوف تنعقد اليوم الثالثاء الموافق  (آبار)اآلبار والتجارة والصيانة 

 صباحا في وزارة التجارة والصناعة11:30تمام الساعة 

911/11/2014
 3ك لل.الف د (614) (ابار) (خسارة)بلغت 

2014-06-30أشهر المنتهية في 
2014-06-30 أشهر المنتهية في 3ك لل.الف د (614) (ابار) (خسارة)بلغت 

104/12/2014
 6ك لل.الف د (579) (ابار) (خسارة)بلغت 

2014-09-30أشهر المنتهية في 
2014-09-30 أشهر المنتهية في 6ك لل.الف د (579) (ابار) (خسارة)بلغت 

1115/02/2015
يجتمع اليوم لمناقشة  (ابار)مجلس ادارة 

2014-12-31بيانات 
2014-12-31يجتمع اليوم لمناقشة بيانات  (ابار)مجلس ادارة 

1216/02/2015
 أشهر 9ك لل. مليون د1,8 (ابار)بلغ ربح 

2013-12-31المنتهية في 

يعلن سوق الكويت لالوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة برقان لحفر االبار 

ار اف  - 209620 )نود افادتكم علما بانه قد تم ترسية ممارسة رقم: نصه كاالتي (ابار)

. على شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة ،لخدمات حفر وصيانة االبار  (بي

علما بان القيمة االجمالية  (.سابالي اوف ريجز فور درلينج اند ورك اوفر اوبيريشين )

 5 -4لمدة خمس سنوات ،ونسبة الربح المتوقعة هى  (ك. د67,716,364)للممارسة 

.خالل مدة العقد حيث انه جاري حاليا توقيع العقود مع شركة نفط الكويت % 

1318/05/2015
استنبدال عضو في مجلس إدارة شركة برقان 

لحفر اآلبار والتجارة والصيانة

يعلن سوق الكويت لألوراق المالية بأن مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة 

صقر عبدهللا الشرهان ممثل / وافق على االستقالة المقدمة من السيد (آبار)والصيانة 

/ شركة الدرة للخدمات البترولية وذلك ألسباب خاصة وقد قامت الشركة بتعيين السيد

.خالد حمدان السيف ممثال لها في مجلس إدارة الشركة بدال من العضو المستقيل



1416/06/2015
يجتمع اليوم لمناقشة  (ابار)مجلس ادارة 

2015-03-31بيانات 

افادت بان مجلس  (ابار)يعلن سوق الكويت لالوراق المالية بان شركة برقان لحفر االبار 

 في تمام الساعة 2015-06-16ادارة الشركة سوف يجتمع يوم الثالثاء الموافق 

-03-31 ظهرا، لمناقشة البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية فى 01:00

2015. 

1512/7/2015
 (آبار)اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة 

2015 لمناقشة بيانات 2015-7-28في 
2015 لمناقشة بيانات 2015-7-28في  (آبار)اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة 

1612/8/2015
يجتمع اليوم لمناقشة  (ابار)مجلس ادارة 

2015-06-30بيانات 

افادت بان مجلس  (ابار)يعلن سوق الكويت لالوراق المالية بان شركة برقان لحفر االبار 

 في تمام الساعة 2015-08-12ادارة الشركة سوف يجتمع يوم االربعاء الموافق 

-06-30 ظهرا لمناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية فى 01:00

2015. 

1713/08/2015
 أشهر 3ك لل. الف د333 (ابار)بلغ ربح 

2015-06-30المنتهية في 
2015-06-30 أشهر المنتهية في 3ك لل. الف د333 (ابار)بلغ ربح 

1830/08/2015
بشراء  (آبار)موافقة هيئة أسواق المال لشركة 

أو بيع أسهمها

 2015-8-26يعلن سوق الكويت لألوراق المالية بأن هيئة أسواق المال وافقت بتاريخ 

بشراء أو بيع ما ال يتجاوز  (آبار)على طلب شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة 

 من أسهمها وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة مع مراعاة أال يتجاوز 10%

 2010 لسنة 7مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 

والئحته التنفيذية والقرارات والشروط المنظمة لذلك من الجهات الرقابية

1915/11/2015
يجتمع اليوم لمناقشة  (ابار)مجلس ادارة 

2015-09-30بيانات 

افادت بان  (ابار)يعلن سوق الكويت لالوراق المالية بان الشركة برقان لحفر االبار 

 في تمام الساعة 2015-11-15مجلس ادارة الشركة سوف يجتمع يوم االحد الموافق 

-09-30 ظهرا، لمناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية فى 01:00

2015

2016/11/2015
 أشهر 6ك لل. مليون د1,7 (ابار)بلغ ربح 

2015-09-30المنتهية في 
2015-09-30 أشهر المنتهية في 6ك لل. مليون د1,7 (ابار)بلغ ربح 

2114/02/2016
-02-14يجتمع في  (ابار)مجلس ادارة 

2015-12-31 لمناقشة بيانات 2016
2015-12-31 لمناقشة بيانات 2016-02-14يجتمع في  (ابار)مجلس ادارة 

2215/02/2016
 اشهر 9ك لل. مليون د1,9 (ابار)بلغ ربح 

2015-12-31المنتهية في 
2015-12-31 اشهر المنتهية في 9ك لل. مليون د1,9 (ابار)بلغ ربح 

2320/04/2016
في  (آبار)اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

20-4-2016
2016-4-20في  (آبار)اجتماع الجمعية العامة غير العادية 



241/6/2016
% 10الموافقة على تجديد حق شراء او بيع 

(ابار)من اسهم شركة 

 2016-06-01يعلن سوق الكويت لألوراق المالية بأن هيئة أسواق المال وافقت بتاريخ 

بشراء أو بيع ما ال يتجاوز  (آبار)على طلب شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة 

 من أسهمها وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة مع مراعاة أال يتجاوز 10%

 2010 لسنة 7مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 

والئحته التنفيذية والقرارات والشروط المنظمة لذلك من الجهات الرقابية

2515/06/2016
-06-15يجتمع في  (ابار)مجلس ادارة 

2016-03-31 لمناقشة بيانات 2016
2016-03-31 لمناقشة بيانات 2016-06-15يجتمع في  (ابار)مجلس ادارة 

2616/06/2016
 % 5يوصي بتوزيع  (ابار)مجلس ادارة 

2016-03-31منحة عن السنة المتهية في 
2016-03-31منحة عن السنة المتهية في  % 5يوصي بتوزيع  (ابار)مجلس ادارة 

2710/8/2016
-08-10يجتمع في  (ابار)مجلس ادارة 

2016-06-30 لمناقشة بيانات 2016
2016-06-30 لمناقشة بيانات 2016-08-10يجتمع في  (ابار)مجلس ادارة 

2821/08/2016
-21في  (آبار)اجتماع الجمعية العامة لشركة 

2016 لمناقشة بيانات 08-2016
2016 لمناقشة بيانات 2016-08-21في  (آبار)اجتماع الجمعية العامة لشركة 

2915/11/2016

يجتمع يوم الثالثاء " آبار"تذكير مجلس إدارة 

 لمناقشة البيانات 15/11/2016الموافق 

المالية المرحلية عن الربع الثاني والمنتهي في 

30/9/2016

 لمناقشة البيانات 15/11/2016يجتمع يوم الثالثاء الموافق " آبار"تذكير مجلس إدارة 

30/9/2016المالية المرحلية عن الربع الثاني والمنتهي في 

3016/11/2016
عن الفترة  (ابار)نتائج الربع الثاني لشركة 

2016-09-30المنتهية في 
2016-09-30عن الفترة المنتهية في  (ابار)نتائج الربع الثاني لشركة 

3118/01/2017
موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق 

من أسهم شركة آبار% 10شراء أو بيع 

 2017-01-16يعلن سوق الكويت لألوراق المالية بأن هيئة أسواق المال وافقت بتاريخ 

بشراء أو بيع ما ال يتجاوز  (آبار)على طلب شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة 

 من أسهمها وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة مع مراعاة أال يتجاوز 10%

 2010 لسنة 7مبلغ الشراء مبلغ مصادر التمويل المتاحة وذلك وفقا لمواد القانون رقم 

والئحته التنفيذية والقرارات والشروط المنظمة لذلك من الجهات الرقابية

3215/02/2017

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية 

المرحلية عن الربع الثالث المنتهي في 

31/12/2016

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية 

31/12/2016المرحلية عن الربع الثالث المنتهي في 



3328/06/2017

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية 

31/03/2017السنوية عن السنة المنتهية في 

 لمناقشة 28/06/2017نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

31/03/2017البيانات المالية السنوية عن السنة المنتهية في 

3420/08/2017

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية عن 

30/06/2017السنة المنتهية في 

 لمناقشة 20/08/2017نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

31/06/2017البيانات المالية عن السنة المنتهية في 

3512/9/2017
نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية 

(آبار)لشركة 
12/09/2017تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية في 

تأكيد الجدول الزمني الستحقاقات األسهمتأكيد الجدول الزمني الستحقاقات األسهم361/10/2017

(مصطفى اسماعيل/ المهندس)تعيين رئيس تنفيذي لشركة آبار تعيين رئيس تنفيذي لشركة آبار376/12/2017

386/12/2017

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية عن 

30/09/2017السنة المنتهية في 

 لمناقشة 05/12/2017نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

30/09/2017البيانات المالية عن السنة المنتهية في 

3919/02/2018

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية عن 

31/12/2017السنة المنتهية في 

 لمناقشة 18/02/2017نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

31/12/2017البيانات المالية عن السنة المنتهية في 

407/6/2018

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية 

31/03/2018السنوية عن السنة المنتهية في 

 لمناقشة 11/06/2018نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

31/03/2018البيانات المالية السنوية عن السنة المنتهية في 

4114/08/2018

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية  عن 

30/06/2018السنة المنتهية في 

 لمناقشة 11/06/2018نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

30/06/2018البيانات المالية عن السنة المنتهية في 

4216/08/2018
نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية 

(آبار)لشركة 
16/08/2018تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية في 

تأكيد الجدول الزمني الستحقاقات األسهمتأكيد الجدول الزمني الستحقاقات األسهم4326/09/2018



4419/11/2018

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية  عن 

30/09/2018السنة المنتهية في 

 لمناقشة 18/11/2018نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

30/09/2018البيانات المالية عن السنة المنتهية في 

4514/02/2019

نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة 

برقان لحفر اآلبار لمناقشة البيانات المالية  عن 

31/12/2018السنة المنتهية في 

 لمناقشة 14/02/2019نتائج اجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة برقان لحفر اآلبار 

31/12/2018البيانات المالية عن السنة المنتهية في 


