
 
 
 

 

 اجتماعات الجمعيات العامة العادية

 وغير العادية للشركات المدرجة
 31للسنة المنتهية في 

2020 ديسمبر   

 

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 العادية / غتر العادية

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 المالحظات الدفع يوم

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 قطاع البنوك التجارية

       AUB .البنك األهلـــي المتحـد ش.م.ب 1

 

 

2 
البحرين   -مرصف السـالم 

 .ش.م.ب
SALAM - 5% 22  2021ابريل  5 2021مارس  18 2021مارس  21 2021مارس  17 2021مارس 

الجمعية  اجتماع  موعد انعقاد 
 و غير العادية العامة العادية

  تمام الساعة 
 
 10:00سيكون  ف

  قاعة المنامة بفندق 
 
صباحا ف

ونز و  عير وسائل   الفورسير 
  
 االتصال المرئ 

3 
بنك البحـرين اإلسالمــي 

 .ش.م.ب
BISB - - - 23  2021مارس - - - 

الجمعية  اجتماع  موعد انعقاد 
و غير العادية  العامة العادية

  تمام الساعة 
 
 10:00سيكون  ف
عير وسائل االتصال صباحا 
  
 المرئ 

4 
بنك البحرين والكــويت  

 .ش.م.ب
BBK 20% 10% 29  2021ابريل  12 2021مارس  25 2021مارس  28 2021مارس  24 2021مارس 

الجمعية  اجتماع  موعد انعقاد 
و غير العادية  العامة العادية

  تمام الساعة 
 
 10:00سيكون  ف

عير وسائل االتصال  صباحا 
  
 المرئ 

5 
المرصف الخليجر  التجاري  

 .ش.م.ب
KHCB - - - 24  2021مارس - - - 

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 
  تمام  العامة العادية

 
سيكون  ف

عير صباحا  10:00الساعة 
  
 وسائل االتصال المرئ 



 
 
 

 

 اجتماعات الجمعيات العامة العادية

 وغير العادية للشركات المدرجة
 31للسنة المنتهية في 

2020 ديسمبر   

 2021ابريل  12 2021مارس  25 2021مارس  28 2021مارس  24 2021مارس  NBB 20% 10% 29 .بنـك البحريـن الوطنـي  ش.م.ب 6

الجمعية  اجتماع  موعد انعقاد 
و غير العادية  العامة العادية

  تمام الساعة 
 
 11:00سيكون  ف

  
 عير وسائل االتصال المرئ 

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 غتر العادية العادية / 

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 
 

 يوم الدفع
 المالحظات

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 قطاع البنوك التجارية

كة اإلثمـــار القابضة ش.م.ب 7        ITHMR .شر

 

 

8 
كة المرصفية   مجموعة الير

 .ش.م.ب
BARKA       

 

 

 - - - 2021مارس  INOVEST - - - 22 إنوفـــــــــست  ش.م.ب.  9

الجمعية  اجتماعموعد انعقاد 
   العامة العادية

 
سيكون  ف

 صباحا  10:00تمام الساعة 
  قاعة بورصة البحرين و 

 
ير عف

  
 م()زوو  وسائل االتصال المرئ 

10 
المؤسسة العربية المرصفية  

 .ش.م.ب
ABC - - - 21  2021مارس - - - 

 اجتماع  موعد انعقاد 
 و غير  الجمعية العامة العادية

  تمام العادية 
 
سيكون  ف

عير ظهرا  12:00الساعة 
  
 وسائل االتصال المرئ 

 قطاع االستثمار
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2020 ديسمبر   

11 
كة البحرين للتسهيالت  شر

 .التجارية  ش.م.ب
BCFC       

 

 

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 العادية / غتر العادية

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 يوم الدفع
 

 المالحظات

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 قطاع االستثمار

12 
ق األوسط   بنك البحرين و الشر

 .ش.م.ب
BMB       

 

 

13 
اد االستثمارية  كة استير شر

 .ش.م.ب
ESTERAD 5% - 22  2021ابريل  5 2021مارس  18 2021مارس  21 2021مارس  17 2021مارس 

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 
   العامة العادية

 
سيكون  ف

عير  ظهرا  12:00تمام الساعة 
  
 م()زوو  وسائل االتصال المرئ 

14 
مجموعة جر  اف اتش المالية 

 ش.م.ب
GFH 1.86% 2.56% 30  2021ابريل  13 2021مارس  28 2021مارس  29 2021مارس  23 2021مارس 

 اجتماع  موعد انعقاد 
 و غير   الجمعية العامة العادية

  تمام العادية 
 
سيكون  ف

عير  صباحا  11:00الساعة 
  
  وسائل االتصال المرئ 

       INVCORP .أنفستـكــورب القابضة  ش.م.ب 15

 

 

16 
كة الخليج المتحد القابضة  شر

 ش.م.ب
UGH       
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2020 ديسمبر   

17 
كة الخليجية المتحدة  الشر

 .لالستثمار  ش.م.ب
UGIC       

 

 

 

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 العادية / غتر العادية

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 

 المالحظات

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 يوم الدفع

 الخدماتقطاع 

18 
كة البحرين لتصليح السفن و  شر

 .الهندسة  ش.م.ب
BASREC 50% - 4  2021ابريل  11 2021مارس  31 2021ابريل  1 2021مارس  30 2021ابريل 

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 
  تمام  العامة العادية

 
سيكون  ف

  قاعة أوال صباحا  10:00الساعة 
 
ف

عير وسائل  ( يفندق الخليج و 3)
  )زووم(االتصال 

وئ   االلكير

19 
كة البحرين لمواقف  شر

 .السيارات  ش.م.ب
CPARK 5% - 29  2021ابريل  12 2021مارس  25 2021مارس  28 2021مارس  24 2021مارس 

الجمعية  اجتماع  موعد انعقاد 
و غير العادية   العامة العادية

  تمام الساعة 
 
 11:00سيكون  ف

   صباحا 
 عير وسائل االتصال المرئ 

20 
كــــة البحــــرين للسينمــــــا   شر

 .ش.م.ب
CINECO       

 

 



 
 
 

 

 اجتماعات الجمعيات العامة العادية

 وغير العادية للشركات المدرجة
 31للسنة المنتهية في 

2020 ديسمبر   

21 
كة مجمع البحرين لألسواق  شر

 الحرة  ش.م.ب. 
DUTYF 25% - 28  2021ابريل  11 2021مارس  24 2021مارس  25 2021مارس  23 2021مارس 

الجمعية  اجتماع  موعد انعقاد 
ون  سيكو غير العادية  العامة العادية

  تمام الساعة 
 
عير وسائل  11:00ف

  
 االتصال المرئ 

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 العادية / غتر العادية

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 

 المالحظات

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 يوم الدفع

 الخدماتقطاع 

كة  ئر  ام ام اي  ش.م.ب.  22
       BMMI شر

 
 

23 
كة البحرين لالتصاالت  شر

 السلكية والالسلكية   ش.م.ب. 
BATELCO       

 
 

       TRAFCO .مجموعة ترافكو ش.م.ب 24
 

 

كة نـاس  25        NASS .ش.م.بشر
 

 

26 
كـــة عقـــارات الســيـف  شر

 .ش.م.ب
SEEF       

 
 

كة زين البحرين ش.م.ب 27        ZAINBH شر
 

 

28 
منالز البحرين  اي ئر  ام تير

 ش.م.ب
APMTB       
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 وغير العادية للشركات المدرجة
 31للسنة المنتهية في 

2020 ديسمبر   

 التأمير  قطاع 

29 
  البحرين 

كة  سوليدرئر شر
 ش.م.ب

SOLID       

  

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 العادية / غتر العادية

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 

 المالحظات

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 يوم الدفع

 التأمير  قطاع 

30 
المجموعة العربية للتأمير  

 .ش.م.ب
ARIG       

 

 

31 
كة البحرينية الكويتية  الشر

 .للتأمير  ش.م.ب
BKIC       

 

 

32 
كة البحرين الوطنية القابضة  شر

 .ش.م.ب
BNH 22% - 30  2021ابريل  12 2021مارس  28 2021مارس  29 2021مارس  25 2021مارس 

الجمعية  ساجتماعموعد انعقاد 
ون  سيكو غير العادية  العامة العادية

  تمام الساعة 
 
عير  ظهرا  12:00ف

  وسائل االتصال 
وئ   االلكير

33 
كة التكــــافل الدوليــــة   شر

 .ش.م.ب
TAKAFUL 5% - 28  2021ابريل  11 2021مارس  24 2021مارس  25 2021مارس  23 2021مارس 

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 
  تمام  العامة العادية

 
سيكون  ف

عير وسائل  صباحا  03:10الساعة 
  االتصال 

   المرئ 
 
كةو ف مقر الشر  

منظقة السيف –البحرينية   
 الكويتية



 
 
 

 

 اجتماعات الجمعيات العامة العادية

 وغير العادية للشركات المدرجة
 31للسنة المنتهية في 

2020 ديسمبر   

 الفنادق والسياحةقطاع 

34 
فيه العائل  

كة البحرينية للير الشر
 .ش.م.ب

 
 

FAMILY - - - 24  2021مارس - - - 

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 
  تمام  العامة العادية

 
سيكون  ف

عير وسائل  ظهرا  12:00الساعة 
ونيةاالتصال   االلكير

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 العادية / غتر العادية

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 

 المالحظات

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 يوم الدفع

 الفنادق والسياحةقطاع 

35 
مجموعة فنادق الخليج 

 .ش.م.ب
GHG         

كة بنـــادر للفنادق ش.م.ب 36  .شر
BANADE

R 
        

37 
كة الفنادق الوطنية   شر

 .ش.م.ب
NHOTEL         

 الصناعةقطاع 

38 
كة البحرين لمطاحن الدقيق  شر

 .ش.م.ب
BFM         



 
 
 

 

 اجتماعات الجمعيات العامة العادية

 وغير العادية للشركات المدرجة
 31للسنة المنتهية في 

2020 ديسمبر   

كة دلمون للدواجن ش.م.ب 39          POLTRY .شر

كة المنيوم البحرين ش.م.ب 40  - - - 2021مارس  ALBH - - - 11 شر

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 
  تمام  العامة العادية

 
سيكون  ف

عير وسائل   ظهرا  2:00الساعة 
  
 االتصال المرئ 

كة الرقم  الشر
 رمز

 التداول

حة  التوزيعات المقتر

 يوم
 االستحقاق

موعد اجتماع 
الجمعية العامة 

 العادية العادية / غتر 

 تاري    خ التداول
 بدون االستحقاق

 تاري    خ التداول
 الستحقاق األرباح

 

 المالحظات

 أرباح
 نقدية 

 أسهم
 منحة

 يوم الدفع
 

كات المقفلةقطاع   الشر

كة سيكو ش.م.ب. )م( 41  2021مارس  31 2021مارس  24 2021مارس  25 2021مارس  23 2021مارس  SICO-C 5% - 28 شر

اجتماع الجمعية موعد انعقاد 
  تمام  العامة العادية

 
سيكون  ف

عير وسائل   صباحا  11:00الساعة 
  
 االتصال المرئ 

42 
كة المتحدة لصناعة الورق  الشر

 ش.م.ب. )م(
UPI       

 

 

كات غتر البحرينيةقطاع   الشر

       BMUSC ع.ع.م.ش بنك مسقط 43

 

 

 
 
 

 تم انعقاد االجتمــــاع 
 

 


