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 نسب ملكيات األجانب في السوق األول

،وطنيسهم  062,952 ، وخليج بسهم  120,834,0 األجانب بشراءقيام   

 .االمتيازسهم  553,360، و هيومن سوفتسهم  521,192بيع 

 استحقاقات األسهم الرمز الشركة

األعمال م  .%3.1بنسبة  رأسمال الشركة تخفيضأسهم لتوزي    ع اليوم المحدد  831 

 32/26/0205النتائج المالية للفترة المنتهية ب   الرمز الشركة

 .فلس 6.22دينار،  05,818,522أرباح مقدارها  522 بوبيان بنك

 .فلس 02دينار،  41,200,222أرباح مقدارها  621 زين

 35/50/0202النتائج المالية للفترة المنتهية ب   الرمز الشركة

 .بعدم توزي    ع أرباح ويوصي،  فلس 2.356دينار،  35,606أرباح مقدارها  832 المدن

 اجتماع مجلس اإلدارة الرمز الشركة

 155 ك سكب
، وذلك  للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة المنتهية في  25:22في تمام الساعة  اليوم

ً
ظهرا

32/26/0205. 

 249 المغاربية
، وذلك  للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة المنتهية في  25:22في تمام الساعة  اليوم

ً
ظهرا

32/26/0205. 

 882 مراكز
، وذلك  للمناقشة والتصديق على البيانات المالية للفترة المنتهية في  25:22في تمام الساعة  اليوم

ً
ظهرا

32/26/0205. 

، وذلك 25:22في تمام الساعة  اليوم 613 ياكو
ً

 .خقاقياأل واعتماد معايير السلوك المهني و لمناقشة  ظهرا

 681 وقود أولى
، وذلك 25:32في تمام الساعة  اليوم

ً
لمناقشة التسهيقات البنكية والعرض المقدم من البنك االهلي  ظهرا

 .المتحد

 321 اإلعادة
 وذلك للمناقشة والتصديق على البيانات المالية  25:22في تمام الساعة  04/29/0205 األربعاءيوم 

ً
ظهرا

 .32/26/0205للفترة المنتهية ب  
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 اجتماع الهيئة اإلدارية الرمز الشركة

 3225 ريت بيتك
، وذلك  للمناقشة والتصديق على توزي    ع األرباح  25:22في تمام الساعة  09/29/0205 الثقاثاءيوم 

 .0205 يونيوالشهرية عن شهر 

 افصاحات الرمز الشركة

وربة بنك  405 
 من يوم الخميس  رئيس مجموعة التدقيق الداخلي عمرو محمد القصبيالسيد /  استقالة

ً
اعتبارا

50/24/0205. 

 839 ريم
 :نتائج اجتماع مجلس االدارة

 تمت الموافقة على جميع بنود جدول األعمال.  -

يكوأس  قضائية. دعوى  150 
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