
 31/12/2016 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 

 التوزيعاتبدون 
 المالحظات

 أسهم منحة أرباح نقدية

 قطاع البنوك التجارية

 AUB 18% 10% 686,986,627 ي المتحـد ش.م.ب.ـــالبنك األهل 1
 الموافق األربعاء

29/03/2017 

الخميس الموافق 

30/03/2017 

موعد إنعقاد اجتماعي 

الجمعية العامة العادية وغير 

يوم العادية للبنك سيكون 

 الموافق األربعاء

، وذلك في 29/03/2017

صباحاً  11:00  تمام الساعة

بمبنى المقر الرئيسي للبنك 

، طريق 2495رقم  –

، ضاحية السيف 2832

مملكة  –، المنامة 428

 البحرين

 - - SALAM 5% البحرين  ش.م.ب. –مصرف السـالم  2
الموافق األربعاء 

08/03/2017 

الخميس الموافق 

09/03/2017 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية للمصرف 

سيكون في تمام الساعة 

صباحاً وذلك في  10:00

خليج  –فندق فورسيزونز 

(، 1البحرين )قاعة المنامة 

 مملكة البحرين. –المنامة 



 - - BISB 5% بنك البحـرين اإلسالمــي ش.م.ب. 3
 الخميس الموافق

23/3/2017  

األحد الموافق 

26/03/2017  

اجتماع الجمعية  انعقادموعد 

العامة العادية للشركة 

سيكون في تمام الساعة 

في قاعة  .صباحاً، 10:00

بورصة البحرين، الطابق 

الرابع، مرفأ البحرين المالي 

 مملكة البحرين.، المجمع((

 - - BBK 30% .م.ب.والكــويت شبنك البحرين  4
الموافق األربعاء 

29/3/2017 

الموافق  الخميس

30/03/2017 

انعقاد اجتماعي  موعد

 الجمعية العامة العادية

 للبنك العادية غير والعامة

في تمام الساعة سيكون 

صباحا بفندق الفور  10:00

 –سيزون خليج البحرين 

 قاعة المنامة، مملكة البحرين

 - - - KHCB .م.ب.التجاري شالمصرف الخليجي  5
 الموافق الثالثاء

14/03/2017 
- 

موعد انعقاد اجتماعي 

الجمعية العامة العادية وغير 

العادية للمصرف سيكون  

 10:00  في تمام الساعة

 –بقاعة السفير  صباحاً،

فندق الريجنسي 

 –انتركونتيننتال، المنامة 

 مملكة البحرين.

 NBB 25% 10% 115,949,856 بنـك البحريـن الوطنـي  ش.م.ب. 6
الموافق األربعاء 

08/03/2017 

الخميس الموافق 

09/03/2017 

 يموعد انعقاد اجتماع

الجمعية العامة العادية وغير 

العادية للبنك سيكون في تمام 

صباحا في  11:00الساعة 

 –قاعة المها بالطابق الثامن 

فندق داون تاون روتانا 



 بالمنامة.

 - - - ITHMR ش.م.ب. القابضة اإلثمـــار شركة 7
الموافق  الخميس

30/03/2017 
- 

إنعقاد اجتماعى موعد 

الجمعية العامة العادية وغير 

العادية للشركة سيكون  في 

ظهراً،  1:00  تمام الساعة

بقاعة الفنار بفندق 

الديبلومات راديسون بلو، في 

المنطقة الدبلوماسية، المنامة 

 مملكة البحرين –

 قطــــاع االستثمــــار

 BARKA 1% 5% 57,460,923 .م.ب.المصرفية شمجموعة البركة  8
 االثنين الموافق

20/03/2017 

الثالثاء الموافق 

21/03/2017 

اجتماعي الجمعية   انعقاد

العامة العادية وغير العادية 

للمجموعة في تمام 

بالمقر ظهراً   1:00  الساعة

الرئيسي لمجموعة البركة 

 -الطابق األول  -المصرفية 

قاعة الشيخ صالح عبدهللا 

 -خليج البحرين  -كامل 

 مملكة البحرين.

 - - INOVEST 7% ش.م.ب. إنوفـــــــــست  9
الموافق  األحد

05/03/2017 

االثنين الموافق 

06/03/2017 

اجتماع الجمعية  انعقاد موعد

للشركة العامة العادية 

في تمام الساعة سيكون 

 قاعة في، صباحا 10:00

 الطابق البحرين، بورصة

 المالي البحرين مرفأ الرابع،



  

 .البحرين مملكة ،المجمع((

 ABC المؤسسة العربية المصرفية  ش.م.ب. 10

 

 

3% 

 

 

- - 
األحد الموافق 

26/03/2017 

االثنين الموافق 

27/03/2017 

اجتماع الجمعية  انعقاد موعد

العامة العادية للشركة 

سيكون في تمام 

ظهراً في  12:00  الساعة

مقر البنك بالمنطقة 

مملكة  –الدبلوماسية، المنامة 

 البحرين.

11 
شركة البحرين للتسهيالت التجارية  

 ش.م.ب.
BCFC 50% - - 

 

 

الثالثاء الموافق 

28/03/2017 

األربعاء الموافق 

29/03/2017 

اجتماعي انعقاد  موعد

الجمعية العمومية العامة 

والغير عادية للشركة  العادية

في تمام الساعة سيكون 

في قاعة صباحاً  10:00

بفندق  14الفنار بالطابق 

الدبلومات راديسون بلو 

 .مملكة البحرين –بالمنامة 

12 
بنك البحرين و الشرق األوسط  

 ش.م.ب.
BMB - - 

 

- 

 

الخميس الموافق 

16/02/2017 
- 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

للبنك سيكون العامة العادية 

 10:00في تمام الساعة 

صباحاً في مركز البحرين 

فندق كراون  –للمؤتمرات 

مملكة  –بالزا، المنامة 

 .البحرين



 - - ESTERAD 5% شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب. 13
الموافق األربعاء 

22/03/2017 

الموافق  الخميس

23/03/2017 

اجتماعي انعقاد  موعد

الجمعية العمومية العامة 

والغير عادية للشركة  العادية

في تمام الساعة سيكون 

صباحاً بفندق كراون  11:00

قاعة المؤتمرات  -بالزا 

 .مملكة البحرين –بالمنامة 

 GFH 10% 10% 225,658,340 ش.م.بمجموعة جي اف اتش المالية  14

الموافق  األربعاء

22/02/2017 

األربعاء الموافق 

01/03/2017 

 

الخميس الموافق 

02/03/2017 

موعد انعقاد اجتماعي 

الجمعية العامة العادية 

والغير عادية سيكون في 

صباحاً  10:00تمام الساعة 

بمقر المجموعة في مرفأ 

البحرين المالي، البرج 

 - 28الطابق  –الشرقي 

 مملكة البحرين. -المنامة 

سيتم عقد اجتماع ثاني 

و  العاديةللجمعية العامة 

 .الغير عادية

       INVCORP بــنـك أنفستـكــورب  ش.م.ب. 15

 - - - TAIB بنك طيـب  ش.م.ب. 16
الموافق  الخميس

30/03/2017 
- 

اجتماع الجمعية  انعقاد موعد

سيكون  للبنكالعامة العادية 

الموافق  الخميسيوم 

30/03/2017 في ، وذلك 

صباحاً،  11:00تمام الساعة 

بفندق الدبلومات راديسون 

مملكة  –، المنامة ساس



  

 البحرين

 - - - UGB بنك الخليج المتحد  ش.م.ب. 17
الموافق لثالثاء ا

28/3/2017 
- 

موعد إنعقاد اجتماعي 

الجمعية العامة العادية و 

غير العادية للبنك سيكون 

الموافق لثالثاء يوم ا

، وذلك في 28/3/2017

صباحاً،  11:30تمام الساعة 

 –برج بنك الخليج المتحد 

 –المنطقة الدبلوماسية 

 مملكة البحرين –المنامة 

18 
الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار  

 ش.م.ب.
UGIC - - - 

الموافق األثنين 

27/03/2017 

 

الثالثاء الموافق 

04/04/2017 

- 

اجتماعي  انعقاد موعد

وغير  الجمعية العامة العادية

في العادية للشركة سيكون 

ظهراً  1:30تمام الساعة 

بمقر الشركة بضاحية السيف 

 - 32طابق  -برج المؤيد  -

 .رينمملكة البح -المنامة 

سيتم عقد اجتماع ثاني 

العادية و للجمعية العامة 

 .الغير عادية



 قطـــــــاع الخـــــــــدمات

شركة البحرين لتصليح السفن و  19

 الهندسة  ش.م.ب.
BASREC 50% - - 

الموافق االثنين 
27/03/2017 

الثالثاء الموافق 

28/03/2017 

اجتماع الجمعية العامة 

للشركة والغير عادية  العادية

في تمام الساعة سيكون 

صباحاً في قاعة  10:00

 –فندق الخليج -( 3أوال )

 مملكة البحرين

 

البحرين لمواقف السيارات  شركة  20

 ش.م.ب.
CPARK 5% - - 

لموافق األربعاء ا

22/03/2017 

الخميس الموافق 

23/03/2017 

 العامة الجمعية اجتماع

 سيكونفي للشركة العادية

 صباحاً  11:00 الساعة تمام

 تاون داون فندق في وذلك

 االجتماعات قاعة – روتانا

 مملكة – المنامة ،(4) رقم

 .البحرين

شركــــة البحــــرين للسينمــــــا   21

 ش.م.ب.
CINEMA 50% - - 

الموافق األربعاء 

29/3/2017 

الخميس الموافق 

30/03/2017 

اجتماع الجمعية  انعقاد موعد

العامة العادية وغير العادية 

األربعاء للشركة سيكون يوم 

، في 29/3/2017الموافق 

ظهراً  12:00تمام الساعة 

في سينما وادي السيل، قاعة 

 مملكة البحرين ، 2

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة   22

 ش.م.ب.
DUTYF 

مشتملة  50%

فلساً  20على 

للسهم الواحد 

10% 

 

12,933,813 
الموافق  الثالثاء

28/3/2017 

الموافق  األربعاء

29/03/2017 

موعد اجتماعي الجمعية 

العامة العادية وغير العادية 

 الثالثاءللشركة سيكون يوم 



كتوزيعات نقدية 

تمت عن النصف 

األول من 

 2016عام

في  28/3/2017الموافق 

 صباحا 10:00الساعة تمام 

في قاعة المها في فندق 

 داون تاون روتانا

 BMMI ش.م.ب.  بي ام ام ايشركة   23

50% 

 20مشتملة على 

فلساً للسهم 

الواحد 

كتوزيعات نقدية 

تمت عن النصف 

األول من 

  2016عام

 

- - 
لموافق األربعاء ا

15/03/2017 

لموافق ا الخميس

16/03/2017 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية للشركة 

سيكون في تمام الساعة 

فندق  صباحاً في 10:00

 -داونتاون روتانا، المنامة 

 البحرين.

24 
لالتصاالت السلكية شركة البحرين 

 والالسلكية   ش.م.ب.
BATELCO 

مشتملة  25%

فلس  10على 

للسهم الواحد 

كتوزيعات نقدية 

تمت عن النصف 

 األول من عام

2016 

- - 
 الموافق األربعاء

29/03/2017 

الخميس الموافق 

30/03/2017 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية سيكون يوم 

األربعاء الموافق 

، وذلك في  29/03/2017

صباحاً  10:00  تمام الساعة

 -في مركز موظفي بتلكو

مجمع بتلكو الرئيسي 

 بالهملة.

 - - TRAFCO 17% ش.م.ب. مجموعة ترافكو 25
الموافق  األحد

26/03/2017 

االثنين الموافق 

27/03/2017 

اجتماع الجمعية انعقاد  موعد

العامة العادية وغير العادية 

في تمام للشركة سيكون يوم 

صباحاً في  10:00الساعة 

، ( بفندق الخليج3قاعة أوال )

 .مملكة البحرين –المنامة 



26 
 - - NASS 5% شركة نـاس ش.م.ب.

 

 

لموافق األثنين ا

27/03/2017 

 

 

الثالثاء الموافق 

28/03/2017 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية والغير عادية 

للشركة سيكون في تمام 

صباحاً في  10:00الساعة 

قاعة   -فندق شيراتون 

مملكة المنامة،  –عوالي 

 البحرين.

 - - SEEF 14% شركـــة عقـــارات الســيـف ش.م.ب. 27
لموافق الثالثاء ا

14/03/2017 

 األربعاء الموافق

15/03/2017 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية للشركة 

سيكون في تمام الساعة 

ظهرا في قاعة  12:30

الطابق  في االجتماعات

السابع من برج الشقق 

الفندقية في مجمع السيف 

مملكة   -سويتس( )فريزر

 البحرين.

28 
 - - ZAINBH 5% ب.م.ش البحرين زين شركة

 الموافق األربعاء

22/03/2017 

الخميس الموافق 

23/03/2017 

 العامة الجمعية اجتماع

 في سيكون للشركة العادية

 صباحاً  11:00 الساعة تمام

 بفندق المؤتمرات مركز في

 مملكة – المنامة الخليج،

 .البحرين

 قطــــــــاع التـــــــــأمين

29 
 - - - AHLIA شركة التأمين األهلية ش.م.ب.

الموافق  األربعاء
29/03/2017 

- 

اجتماع الجمعية العامة العادية 

في تمام الساعة للشركة سيكون 

صباحاً في قاعة  11:00



بمقر الشركة االجتماعات 

بالطابق الرابع من مبنى غرفة 

 -تجارة و صناعة البحرين 

 مملكة البحرين.

 - - ARIG 5% المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. 30
 االثنين الموافق

20/3/2017 

الثالثاء الموافق 

21/03/2017 

اجتماعي الجمعية العامة 

العادية وغير العادية 

للمجموعة سيكون في تمام 

بالمقر ظهراً   1:00  الساعة

الرئيسي لمجموعة البركة 

 -الطابق األول  -المصرفية 

قاعة الشيخ صالح عبدهللا 

 -خليج البحرين  -كامل 

 مملكة البحرين.

الكويتية للتأمين الشركة البحرينية  31

 ش.م.ب.
BKIC 30% - - 

 

 

 

الموافق الخميس 

23/03/2017 

 

 

 

األحد الموافق 

26/03/2017 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية للشركة 

سيكون في تمام الساعة 

صباحاً في قاعة  10:30

بمقر الشركة االجتماعات 

- الطابق العاشر -الرئيسي 

مملكة  -بضاحية السيف 

 البحرين.

32 
شركة البحرين الوطنية القابضة 

 ش.م.ب.
BNH 20% - - 

الموافق الثالثاء 

21/03/2017 

األربعاء الموافق 

22/03/2017 

اجتماع الجمعية العامة 

للشركة سيكون في  العادية

صباحاً  11:00تمام الساعة 

، فندق 3في قاعة الدانة 

مملكة  –المنامة  الخليج،



  

 البحرين.

33 
 - - - TAKAFUL التكــــافل الدوليــــة  ش.م.ب.شركة 

الموافق األربعاء 

22/03/2017 
- 

اجتماع الجمعية العامة 

في للشركة سيكون  العادية

ظهراً  12:00تمام الساعة 

في فندق أسدال جلف إن في 

مملكة  –منطقة السيف 

 .البحرين

 قطــــــاع الفنــــادق والسيــــاحة

للترفيه العائلي  الشركة البحرينية 34

 ش.م.ب.
FAMILY - - - 

الموافق األربعاء 

15/3/2017 - 

اجتماع الجمعية  انعقاد موعد

للشركة  العامة العادية

في تمام الساعة سيكون 

ظهراً بفندق الخليج،  12:00

 -المنامة  الشراع،قاعة 

 مملكة البحرين.

 BHOTEL 25% 10% 20,544,988 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. 35
الموافق االثنين 

13/03/2017 

الثالثاء الموافق 

14/03/2017 

 يموعد انعقاد اجتماع

الجمعية العامة العادية 

غير عادية للمجموعة الو

سيكون في تمام الساعة 

ظهراَ بفندق الخليج  12:00

 –، المنامة 3قاعة أوال  –

 .مملكة البحرين

36 
   BTC شركة البحرين للسياحة ش.م.ب.

    



37 
 - - - BANADER ادر للفنادق ش.م.ب.ـــشركة بن

األربعاء الموافق 

15/3/2017 - 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة العادية و الغير العادية 

 تمام للشركة سيكون في

صباحا في  11:30الساعة 

( 1قاعة االجتماعات رقم )

، روتانا بفندق داون تاون

 -باب البحرين، المنامة 

 .البحرينمملكة 

 - - NHOTEL 12% شركة الفنادق الوطنية  ش.م.ب. 38
 الخميس الموافق

30/03/2017 

 االحد الموافق

2/4/2017 

اجتماع الجمعية العامة 

العادية للشركة سيكون في 

صباحاً  10:00تمام الساعة 

قاعة المؤتمرات بالطابق ب

 –العلوي لفندق الدبلومات 

 مملكة البحرين.

 الصنــــــاعةقطـــــــاع 

شركة البحرين لمطاحن الدقيق  39

 ش.م.ب.
BFM 20% - - 

الموافق االثنين 
27/03/2017 

 

الثالثاء الموافق 

28/03/2017 

اجتماع الجمعية العامة 

للشركة سيكون في  العادية

ظهراً  12:30 تمام الساعة

بفندق  2في قاعة أوال 

 مملكة البحرين. –الخليج 

 - - POLTRY 10% للدواجن ش.م.ب.شركة دلمون  40
الثالثاء الموافق 

21/03/2017 
- 

اجتماع الجمعية العامة 

 سيكون،للشركة العادية 

الساعة تمام  وذلك في



صباحاً في قاعة  10:30

( بفندق الخليج، 3أوال رقم )

 .مملكة البحرين -المنامة 

 - - ALBH 21% شركة المنيوم البحرين ش.م.ب 41
لموافق الثالثاء ا

21/03/2017 

 

األربعاء الموافق 

22/03/2017 

اجتماع الجمعية العامة 

العادية للشركة سيكون في 

 10:30تمام الساعة 

في قاعة الدانة   صباحاً 

بشركة البا، شارع الملك 

 ة البحرين.كحمد، ممل

 قطــــاع الشركـــات المقفـلة

شركة األوراق المالية و االستثمار  42

 ش.م.ب. )م(
SICO-C 5% - - 

 

 

 

لموافق الخميس ا

30/03/2017 

 

 

 

لموافق ا األحد

02/04/2017 

موعد انعقاد اجتماعي 

الجمعية العامة العادية 

والغير عادية للشركة 

سيكون في تمام الساعة 

مساًء بقاعة السفراء  02:00

، فندق الدبلومات 1الكبرى 

 –المنامة  -راديسون بلو 

 مملكة البحرين.

 المتحدة لصناعة الورقالشركة  43

 ش.م.ب. )م(
UPI 27.5%   

الموافق  الثالثاء
20/06/2017 

 

موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

سيكون في  العامة العادية

ظهراً  01:00الساعة تمام 



 

 

 

 تم انعقاد االجتمــــاع

في مكاتب مجموعة بوهندي 

بمنطقة السيف، مملكة 

 البحرين.

 قطاع الشركات غير البحرينية

44 
 BMUSC 25% 5%  ع.ع.م.ش بنك مسقط

 

 

124,812,513 

 

الموافق  األحد

19/03/2017 

 

اجتماع الجمعية العامة للبنك 

سيكون في قاعة مسقط 

بالمبنى الرئيسي للبنك في 

 مساءً  4:00تمام الساعة 


