
 الــشركات المدرجـــة مجالس إداراتاجتماعات 

 31/12/6201في  يةالمنته فترة الماليةالنتائج المالية لل العتماد 
 

موعد اجتماع 

 مجلس اإلدارة
 الرقم الشركة الرمز مالحظات

 قطاع البنوك التجارية

لموافق االثالثاء 

21/2/2017 
 AUB 1 ي المتحـد ش.م.ب.ـــالبنك األهل 

الموافق الخميس 

16/02/2017 
 SALAM  2 البحرين ش.م.ب. -مصرف السـالم 

الثالثاء الموافق 

21/02/2017    

 ثنيننشر يوم اال

الموافق 

13/02/2017 

 BISB .3 بنك البحـرين اإلسالمــي ش.م.ب 

االثنين الموافق 

27/02/2017 
 BBK .4 بنك البحرين والكــويت ش.م.ب 

الموافق األربعاء 

08/02/2017 
 KHCB .5 المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب 

االثنين الموافق 

30/01/2017 
 NBB .6 بنـك البحريـن الوطنـي ش.م.ب 

الموافق  اإلثنين

27/2/2017 
# ITHMR 7 ش.م.ب. القابضة اإلثمـــار شركة 

 االستثمارقطاع 

األربعاء الموافق 

22/02/2017 
 BARKA .8 مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب 

الموافق  األحد

12/02/2017 
# INOVEST 9 ست ش.م.بـــــــإنوف 

الموافق  االحد

05/02/2017 
 ABC 10 .المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب 

 الموافق الثالثاء

28/02/2017 
 BCFC .11 شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب 

الموافق  الثالثاء

31/01/2017 
# BMB .12 بنك البحرين و الشرق األوسط ش.م.ب 

األربعاء الموافق 

25/01/2017 
 ESTERAD .13 شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب 



الموافق  االحد

05/02/2017 
# GFH  14 ش.م.ب.مجموعة جي اف اتش المالية 

الموافق  ربعاءاأل

08/02/2017 
+ # INVCORP .15 بــنـك أنفستـكــورب ش.م.ب 

  TAIB .16 بنك طيـب ش.م.ب 

الثالثاء الموافق 

28/02/2017 
 UGB 17 بنك الخليج المتحد ش.م.ب 

األحد الموافق 

26/02/2017 
# UGIC .18 الشركة الخليجية المتحدة لإلستثمار ش.م.ب 

 قطاع الخدمات

الموافق  األحد

26/2/2017 
 BASREC .19 شركة البحرين لتصليح السفن و الهندسة ش.م.ب 

الموافق  حداأل

26/02/2017 
# CPARK .20 شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب 

 الموافق االثنين

27/02/2017 
 CINEMA .21 شركــــة البحــــرين للسينمــــــا ش.م.ب 

الموافق االثنين 

20/2/2017 
 DUTYF .22 شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب 

االثنين الموافق 

13/2/2017 
 BMMI .23 بي. ام. ام. أي. ش.م.ب 

الموافق االربعاء 

22/2/2017 
 BATELCO 

شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية  

 ش.م.ب.
24 

االثنين الموافق 

20/02/2017 
 TRAFCO 25 ش.م.ب. مجموعة ترافكو 

الموافق  االحد

26/02/2017 
&# NASS .26 شركة نـاس ش.م.ب 

الثالثاء الموافق 

21/02/2017 
 SEEF .27 شركـــة عقـــارات الســيـف ش.م.ب 

الموافق  الثالثاء

31/1/2017 
# ZAINBH .28 شركة زين البحرين ش.م.ب 

  



 التأمينقطاع 

الموافق  ثالثاءال

28/2/2017  
# AHLIA .29 شركة التأمين األهلية ش.م.ب 

األثنين الموافق 

13/2/2017 
 ARIG .30 المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب 

 الموافق الخميس

23/02/2017 
 BKIC .31 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب 

الثالثاء الموافق 

21/02/2017 
 BNH .32 شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب 

الموافق  الثنينا

20/2/2017 
# TAKAFUL 33 .م.ب.شركة التكــــافل الدوليــــة  ش 

 قطاع السياحة والفنادق

الموافق  االثنين

20/2/2017 
 FAMILY .34 الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب 

األربعاء الموافق 

15/02/2017 
 BHOTEL .35 مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب 

الموافق  الثالثاء

14/02/2017 
#& BTC .36 شركة البحرين للسياحة ش.م.ب 

 الموافق األربعاء

08/02/2017 
 BANADER 37 ادر للفنادق ش.م.ب.ـــشركة بن 

الخميس الموافق 

16/02/2017 
 NHOTEL .38 شركة الفنادق الوطنية  ش.م.ب 

 قطاع الصناعة

االثنين الموافق 

13/02/2017 
# BFM .39 شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب 

الموافق  األربعاء

15/02/2017 
# POLTRY .40 شركة دلمون للدواجن ش.م.ب 

الموافق  الخميس

9/02/2017 
# ALBH 41 .شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب 

  



 قطاع الشركات المقفلة

الموافق  الخميس

16/02/2017 
# SICO-C )42 شركة األوراق المالية و االستثمار ش.م.ب. )م 

 ربعاءنشر يوم اال

الموافق 

15/02/2017 

 UPI )43 الشركة المتحدة لصناعة الورق ش.م.ب. )م 

 قطاع الشركات غير البحرينية

تم النشر يوم االثنين 

الموافق 

30/01/2017 

 BMUSC 44 ع.ع.م.ش بنك مسقط 

 

 مالحظات

             تم انعقاد االجتمــــاع

 # اإلدارة لتاريخ انعقاد اجتماع مجلس التغيير األول

 & مجلس اإلدارة اجتماع انعقاد لتاريخالتغيير الثاني 

 +   اإلدارة بالتمريرمجلس  اجتماععقد 

 @ أخر شعارموعد االجتماع حتى إتغيير 

 

 

 


