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             بورتالند 508

             ورقية 509
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                                      2017- 02-09تاريخ نهائياً من السوق من  انسحبت  ايكاروس 528

529 
 ) وربة كبيتل

  (وبيان د قب
 - - - - - - - - - 2019-10-24 عدم توزيع ارباح

             سينما 601

            فنادق 602

             أجيليتي 603

             زين 605
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صفاة سنرجي )

 (طاقة
           

 - - - - 2019-01-22 2019-01-16 2019-01-14 2019-01-13 2019-12-24 2019-11-03 %0 59.442% تعليمية 607
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            م سلطان 610
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تاريخ 

 االستحقاق
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            ك تلفزيوني 615
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             المعامل 618

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 22-05- 2017 مسالخ ك 619

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 28-09- 2017 إياس 620

621 
هيتس  آن )

 سابقا( تلكوم
           

             هيومن سوفت 623

            التخصيص 624

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 15-02- 2018 نفائس 625

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 26-04- 2017    2017-05-02 2017-03-15 عدم توزيع ارباح وط للمسالخ 626
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 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 05-02- 2017 صفوان 628

            بتروجلف 629
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 سابقا(
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 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 01-10- 2017 المواساة 643

644 
أوج ) مشاعر

 سابقاً(
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 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 26-12- 2016 المستقبل 647
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             لوجستيك 658

 2016- 05-02نهائياً من السوق من تاريخ  انسحبت النوادي 659

            الراي 660

661 
 زيماجياد )

 سابقا(
           

            مواشي 701

            دانة 702

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 01-02- 2017    دواجن 703

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 23-04- 2018    اغذية 704

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 30-11- 2016    الغذائية 705

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 08-03- 2016 كوت فود 706

             شارقة ا 804

             اسمنت خليج 805

             قيوين ا 806

             فجيرة ا 807

             اسمنت ابيض 808

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 
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رقم ال

 الشركة
 اسم الشركة

 توزيعات األرباح

 تاريخ اجتماع

 مجلس االدارة

تاريخ انعقاد 

الجمعية 

العمومية 

 العادية

2019 

 توزيعات المنحة )األسهم( التوزيعات النقدية

 منحة % نقدي %
تاريخ حيازة 

 السهم

تاريخ تداول 

السهم دون 

 االستحقاق

تاريخ 

 االستحقاق
 تاريخ التوزيع

تاريخ حيازة 

 السهم

تاريخ تداول 

السهم دون 

 االستحقاق

تاريخ 

 االستحقاق
 تاريخ التوزيع

             قابضة م ك 811

             ب ك تأمين 812

813 
  جي اف أتش

 (تمويل خليج)
            

             إنوفست 817

             اهلي متحد 818

            اإلثمار 820

            بنك وربة 821

             فيفا 822

             ميزان 823

             المتكاملة 824

            المنار 825

            ( سند (بريق 2003

2017- 12-28بتاريخ انسحبت نهائيا من السوق  2018-01-08 2018-01-07 2018-01-03 2018-01-02  2017-11-27 0% 10% آفاق 2005  

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 29-06- 2017                                             الشامل 2006

2007 
 العقاريةايفكت 

 )صفاة عقار(
           

            اجوان 2008

            الخصوصية 2010

 انقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 
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رقم ال

 الشركة
 اسم الشركة

 توزيعات األرباح

 تاريخ اجتماع

 مجلس االدارة

تاريخ انعقاد 

الجمعية 

العمومية 

 العادية

2019 

 توزيعات المنحة )األسهم( التوزيعات النقدية

 منحة % نقدي %
تاريخ حيازة 

 السهم

تاريخ تداول 

السهم دون 

 االستحقاق

تاريخ 

 االستحقاق
 تاريخ التوزيع

تاريخ حيازة 

 السهم

تاريخ تداول 

السهم دون 

 االستحقاق

تاريخ 

 االستحقاق
 تاريخ التوزيع

            المساكن 2011

            دلقان 2012

            العيد 2013

             ميدان  2014

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 31-01- 2017                                              فلكس  2015

            ثريا  2017

 انسحبت نهائياً من السوق من تاريخ 14-09- 2016     ك عيادة  2018

            عمار  2019

 أنقر على السهم للحصول على البيانات المالية كاملة 
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 مالحظات:  ❖

 

 .مارس 31في  ةنتهيامل  املالية السنة:    *211–م األوراق  •

 .ابريل 30في  ةنتهيامل  املالية السنة:    *514 –ب  بوبيان •

 .مارس 31في  ةنتهيامل  املالية السنة:    *526 – القرين •

 يناير. 31: الستة أشهر املنتهية في  (529 – بوبيان د ق)وربة كبيتل  •

 .مارس 31في  ةنتهيامل  املالية السنة:    *633 – ابار  •

 .فبراير 28في  ةنتهيامل  املالية السنة:    *636 –جيران ق  •

 .سبتمبر 30في  ةنتهيامل  املالية السنة:   *642 –االفكو  •

 .مارس 31في  ةنتهيامل  املالية السنة:   *2014 – ميدان •
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