
 31/12/2018 للسنة المنتهية فية ــــات المدرجــــللشرك العادية وغير العاديه امةـــــات العـــالجمعي اجتماعات

 التداول رمز الشركــــــــــة الرقم

 المقترحـــــة التوزيعات  

 عدد األسهم

موعد اجتماع 

الجمعية العامة 

 العادية / غير العادية

تاريخ التداول 

بدون 

 التوزيعات

 المالحظات

 أسهم منحة أرباح نقدية

 قطاع البنوك التجارية

       AUB ي المتحـد ش.م.ب.ـــالبنك األهل 1

       SALAM البحرين  ش.م.ب. -مصرف السـالم  2

       BISB بنك البحـرين اإلسالمــي ش.م.ب. 3

       BBK بنك البحرين والكــويت  ش.م.ب. 4

 - - KHCB الخليجي التجاري  ش.م.ب. المصرف 5

  

 

 االربعاء

13/03/2019 

 الجمعية اجتماع انعقاد موعد 

 للشركة العادية العامة

  الساعة تمام في ، سيكون

 بمركز صباحاً، 10:00

 بورصة بمقر األعمال

 مملكة – المنامة البحرين،

 .البحرين

  NBB 25% 10% بنـك البحريـن الوطنـي  ش.م.ب. 6
االربعاء الموافق 

06/03/2019 
 

 ياجتماعانعقاد  موعد

وغير  الجمعية العامة العادية

في تمام  سيكون العادية للبنك

صباحاً  11:00الساعة 

الريجنسي بفندق 

 الرفاعقاعة  - انتركونتنتال

 مملكة البحرين –بالمنامة 

       ITHMR ش.م.ب. القابضة اإلثمـــار شركة 7



 االستثمــــارقطــــاع 

       BARKA مجموعة البركة المصرفية  ش.م.ب. 8

       INOVEST ش.م.ب. إنوفـــــــــست  9

 - ABC 3% المؤسسة العربية المصرفية  ش.م.ب. 10

  

 حداأل

24/03/2019 

 الجمعية اجتماع موعد بأن 

 للشركة العادية العامة

 تمام في وذلك سيكون،

 في ظهراً  12:00  الساعة

 بالمنطقة البنك مقر

 مملكة – المنامة الدبلوماسية،

 .البحرين

11 
شركة البحرين للتسهيالت التجارية  

 ش.م.ب.
BCFC   

   
 

12 
بنك البحرين و الشرق األوسط  

 ش.م.ب.
BMB   

   
 

  - - ESTERAD شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب. 13
 الثالثء

19/03/2019 
 

 اجتماع انعقاد موعد بأن

 العامة العمومية الجمعية

 في سيكون للشركة العادية

 صباحاً  11:00 الساعة تمام

 قاعة - بالزا كراون بفندق

 مملكة – بالمنامة المؤتمرات

 .البحرين

       GFH ش.م.بمجموعة جي اف اتش المالية  14

15 
   INVCORP بــنـك أنفستـكــورب  ش.م.ب.

   
 

16 
   TAIB بنك طيـب  ش.م.ب.

   
 



 

17 
   UGH شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب

   
 

الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار   18

 ش.م.ب.
UGIC   

   
 

 قطـــــــاع الخـــــــــدمات

شركة البحرين لتصليح السفن و  19

 الهندسة  ش.م.ب.
BASREC   

   
 

شركة البحرين لمواقف السيارات   20

 ش.م.ب.
CPARK   

   
 

شركــــة البحــــرين للسينمــــــا   21

 ش.م.ب.
CINECO   

   
 

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة   22

 ش.م.ب.
DUTYF   

   
 

23 
   BMMI ش.م.ب.  بي ام ام ايشركة  

   
 

شركة البحرين لالتصاالت السلكية  24

 والالسلكية   ش.م.ب.
BATELCO   

    

25 
   TRAFCO ش.م.ب. مجموعة ترافكو

   
 

26 
   NASS شركة نـاس ش.م.ب.

   
 

27 
   SEEF شركـــة عقـــارات الســيـف ش.م.ب.

   
 

28 
   ZAINBH ب.م.ش البحرين زين شركة

   
 

 قطــــــــاع التـــــــــأمين

29 
   SOLID سوليدرتي البحرين ش.م.ب شركة 

   
 



30 
   ARIG المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.

   
 

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين  31

 ش.م.ب.
BKIC   

   
 

شركة البحرين الوطنية القابضة  32

 ش.م.ب.
BNH   

   
 

33 
   TAKAFUL شركة التكــــافل الدوليــــة  ش.م.ب.

   
 

 قطــــــاع الفنــــادق والسيــــاحة

الشركة البحرينية للترفيه العائلي  34

 ش.م.ب.
FAMILY - - 

  

 االربعاء الموافق 

13/03/2019 

 الجمعية اجتماع انعقاد موعد 

  للشركة العادية العامة

 الساعة تمام في الموافق،

 الخليج، بفندق ظهراً  12:00

 - المنامة ، 3 أوال قاعة

 .البحرين مملكة

35 
  - GHG 25% مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

االثنين الموافق 

11/03/2019 
 

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 

العامة العادية للمجموعة 

سيكون في تمام الساعة 

ظهراَ بفندق الخليج  12:00

 –، المنامة 3قاعة أوال  –

 مملكة البحرين

36 
   BANADER ادر للفنادق ش.م.ب.ـــشركة بن

   
 

37 
   NHOTEL شركة الفنادق الوطنية  ش.م.ب.

   
 

 قطـــــــاع الصنــــــاعة

البحرين لمطاحن الدقيق شركة  38

 ش.م.ب.
BFM   

   
 

       POLTRY شركة دلمون للدواجن ش.م.ب. 39



 

 

 تم انعقاد االجتمــــاع

  - - ALBH شركة المنيوم البحرين ش.م.ب 40
الخميس الموافق 

07/03/2019 
 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية وغير العادية 

في تمام   للشركة سيكون

الساعة في قاعة الدانة ًظهرا 

بشركة البا، شارع  12:00

 .الملك حمد، مملكة البحرين

 قطــــاع الشركـــات المقفـلة

41 
   SICO-C ش.م.ب. )م( شركة سيكو

   
 

 الشركة المتحدة لصناعة الورق 42

 ش.م.ب. )م(
UPI       

 قطاع الشركات غير البحرينية

43 
   BMUSC  ع.ع.م.ش بنك مسقط

   
 

 سوق االكتتابات االولية

 

44 
   APMTB اي بي ام تيرمنالز البحرين ش.م.ب 

   
 

 


