
27-Mar-2023

EGMغير العادية AGMالعادية Stock Div/ أسهم مجانية Cash Div/ نقدي

1  QNBK60%-13/02/202319/02/2023 عقدت /Held

2  CBQK25%-15/03/202326/03/2023 عقدت /Held

3  DHBK7.5%-14/03/202314/03/202320/03/2023 عقدت /Held

4  QIBK62.5%-22/02/202322/02/20231/3/2023 عقدت /Held

5  ABQKعقدت 28/02/202328/02/20236/3/2023-%20 األهلي /Held

6  MARK10%-15/03/202322/03/2023 عقدت /Held

7  QIIK عقدت 14/03/202320/03/202320/03/2023-%40 الدولي /Held

8  QFBQ--15/03/202319/03/2023 عقدت /Held

9  DUBK12/4/202318/4/2023-%16بنك دخان

10NLCS3%-27/02/202327/02/2023 عقدت /Held

11DBIS--4/4/202311/4/2023

12QOIS--21/03/202328/03/2023 عقدت /Held

13IHGS5%-13/03/202313/03/2023 عقدت /Held

14ZHCD62%5%10/4/202310/4/202316/4/2023

15QGMD--29/03/202329/03/20239/4/2023

16SIIS--12/3/2023 21/03/2023 عقدت /Held

17MCGS26.25%-29/03/20235/4/2023

18QCFS6%-8/3/20238/3/2023 عقدت /Held

19QFLS90%-15/02/20231/3/2023 عقدت /Held

20WDAM-- 29/03/20235/4/2023

21MCCS10%-20/03/202327/03/2023 عقدت /Held

22MERS45%3%5/4/20235/4/20239/4/2023

23BLDN--11/4/202317/4/2023

24MKDM35%10.29%28/03/202328/03/20234/4/2023

Consumer Goods & Servicesالخدمات والسلع االستهالكية 

معنيه األخرى : مالحظة ية والجهات ال ا من قبل الجمعية العموم تماده جلس اإلدارة، والتكون نهائية اال بعد اع حة من قبل م مجانية مقتر اح النقدية وال ع األرب Note: Dividends are proposed by company's board and will not be declared final until endorsed by AGMتكون نسب توزي    

Noteالمالحظات 
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25QIMD13%-12/3/2023 19/03/2023 عقدت /Held

26QNCDعقدت 19/02/202326/02/202326/02/2023-%30 قطر لإلسمنت /Held

27IQCD110%-15/03/202321/03/2023 عقدت /Held

28QIGD15%-21/03/202321/03/2023 عقدت /Held

29QEWS95%-14/3/202314/03/202320/03/2023 عقدت /Held

30AHCS5%-7/3/202313/03/2023 عقدت /Held

31GISS10%-13/03/202313/03/202319/03/2023 عقدت /Held

32MPHC11%-12/3/202320/3/2023 عقدت /Held

33IGRD--16/04/202316/04/202318/04/2023

34QAMC9%-16/03/202322/03/2023 عقدت /Held

35QATI-- 19/03/2023 19/03/2023 26/03/2023 عقدت /Held

36AKHI10%-15/03/202322/03/2023 عقدت /Held

37QGRI--

38QISI45%-2/4/20239/4/2023

39DOHI15%-7/3/20237/3/202314/03/2023 عقدت /Held

40QLMI12.5%-19/03/202326/3/202326/03/2023 عقدت /Held

41BEMA 16%-21/03/202328/03/2023 عقدت /Held

42UDCD5.5%-6/3/202313/3/2023 عقدت /Held

43BRES17.5%-20/03/202327/03/2023 عقدت /Held

44ERES--11/4/202317/4/2023

45MRDS--1/3/20238/3/2023 عقدت /Held

46ORDS43%-7/3/202314/03/2023 عقدت /Held

47VFQS10%-20/02/202320/02/202427/02/2023 عقدت /Held

48QNNS35%-12/3/202312/3/202319/03/2023 عقدت /Held

49GWCSعقدت 19/02/202319/02/202326/02/2023-%10 المخازن /Held

50QGTS13%-13/03/202321/03/2023 عقدت /Held

Transportationsالنقل 

حة من قبل مجلس اإلدارة، والتكون نهائية اال بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية والجهات المعنيه األخرى : مالحظة Note: Dividends are proposed by company's board and will not be declared final until endorsed by AGMتكون نسب توزيــــع األرباح النقدية والمجانية مقير
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