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 بطاقت توكيم

 .(ة.و.ػ) انجحشٍٚ–ثصفزٙ يغبًًْب فٙ يصشف انغالو.......................... .....................................................َحٍ انًٕلغ أدَبِ  /أَب

 انثالثبءٔانًمشس ػمذِ ٕٚو نهًصشف  اجتًاع انجًؼيت انؼايت انؼاديتثبنحعٕس ٔانزصٕٚذ َٛبثخ ػُٙ فٙ ............................................................ لذ ٔكهذ 

 .ّاخزًبع يؤخم ػُ أ٘ أٔ ،3122فجشاٚش  33انًٕافك 

       

 

                                                                                                             

 .......................   ..............: .............................انزٕلٛغ                                                                                                                            

 

 ...      ........................................: .......................انزبسٚخ                                                                                                                            

 

النؼى:األػًالجدول 

 □ □ .2010 يبسط 8انًصبدلخ ػهٗ يحعش اخزًبع اندًؼٛخ انؼبيخ انغبثك انًُؼمذ فٙ  .1

 □ □ .ٔانزصذٚك ػهّٛ 2010دٚغًجش  31ٓٛخ فٙ يُبلشخ رمشٚش يدهظ اإلداسح ػٍ أػًبل انًصشف نهغُخ انًبنٛخ انًُز  .2

 □ □ .2010دٚغًجش  31االعزًبع إنٗ رمشٚش ْٛئخ انفزٕٖ ٔانشلبثخ انششػٛخ نهًصشف نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ .  3

 □ □ .2010دٚغًجش  31االعزًبع إنٗ رمشٚش يذلمٙ انحغبثبد انخبسخٍٛٛ ػٍ انجٛبَبد انًبنٛخ نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ .  4

 □ □ .ٔانزصذٚك ػهٛٓب 2010دٚغًجش  31نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ فٙ  انًٕحذح انًبنٛخ انمٕائىيُبلشخ .  5

 :2010غُخ ٔأسثبذ يجمبح ناػزًبد رٕصٛخ يدهظ اإلداسح ثزخصٛص صبفٙ أسثبذ .  6

 .حزٛبطٙ انمبََُٕٙٚبس ثحشُٚٙ إنٗ اإلأنف د 721رحٕٚم يجهغ  -أ 

 .عزثًبسدُٚبس ثحشُٚٙ إنٗ إحزٛبطٙ اإلأنف  497,6رحٕٚم يجهغ  -ة 

 .دُٚبس ثحشُٚٙ نهزجشػبد ٔاألػًبل انخٛشٚخ أنف 211رخصٛص يجهغ  -ج 

□ □ 

 □ □ .2010إثشاء ريخ انغبدح أػعبء يدهظ اإلداسح ػٍ كم يبٚزؼهك ثزصشفبرٓى خالل انؼبو  .7

 □ □ .حٕكًخ انششكبدبو انًٕافمخ ػهٗ يمزشذ يدهظ اإلداسح ثشأٌ خطخ ٔثشَبيح رطجٛك ٔاإلنزضاو ثُظ. 8

ٔرفٕٚط يدهظ  2011دٚغًجش  31ًذلمٙ انحغبثبد انخبسخٍٛٛ نهغُخ انًبنٛخ انزٙ رُزٓٙ فٙ ك ششكخ إسَغذ َٕٔٚغ إػبدح رؼٍٛٛ .9

 .أرؼبثٓىزحذٚذ اإلداسح ث

□ □ 

 □ □ .رؼٍٛٛ أٔ إػبدح رؼٍٛٛ يغدهٙ أعٓى انششكخ. 21

 

 :يالحظاث هايت نهًساهًين
صٚبسح انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهًصشف ػهٗ  يٍ خاللَٔغخخ يٍ ثطبلخ انزٕكٛم  2010دٚغًجش  31 فٙ ل ػهٗ انجٛبَبد انًبنٛخ نهغُخ انًُزٓٛخنحصًٕٚكُكى ا  . 1

www.alsalambahrain.com  
ٍ ثزبسٚخ ػمذ االخزًبع، انحعٕس شخصًٛب أٔ أٌ ٕٚكم ػُّ أ٘ شخص نحعٕس االخزًبع ٔانزصٕٚذ َٛبثخ ػُّ يغ األخز ثؼٍٛ انجحشٚ-ٚحك أل٘ يغبْى يغدم اعًّ فٙ عدم انًغبًٍْٛ نًصشف انغالو . 2

ٌ ْزا انٕكٛم ًٚثم أكثش يٍ يغبْى ٔإرا كب( ة)، ٔ (إال إرا كبٌ ْزا انٕكٛم يٍ ألشثبء انًغبْى يٍ انذسخخ األٔنٗ)انجحشٍٚ -أٌ ٚكٌٕ ْزا انٕكٛم يٍ غٛش يذٚش٘ أٔ يٕظفٙ يصشف انغالو( أ: )االػزجبس
ٚدت رمذٚى . انجحشٍٚ ٔأٌ ٚكٌٕ انزٕكٛم خطًٛب-انجحشٍٚ، ٔٚدت أٌ ٚكٌٕ انٕكٛم يٍ غٛش يغبًْٙ يصشف انغالو-يٍ سأط انًبل انصبدس نًصشف انغالو% 5ٔاحذ، ال ٚحك نّ أٌ ًٚثم أكثش يٍ 

 .ٚذاع انزٕكٛمنخطٙ لجم اَزٓبء انًٕػذ انًحذد إلانزٕكٛم ا

خطًٛب ٔصبدسًا ػٍ انشخص انًفٕض  انزفٕٚطرفٕٚط يٍ انًغبْى ٚخٕنّ ثأَّ انًٕكم نزنك انًغبْى، ٔٚدت أٌ ٚكٌٕ خطبة فٙ حبل كبٌ انًغبْى ششكخ، ٚدت ػهٗ انٕكٛم انز٘ ٚحعش االخزًبع رمذٚى  . 3
 .انزٕكٛمٚمذو لجم اَزٓبء انًٕػذ انًحذد إلٚذاع ثخزى انششكخ ٔأٌ  ًبثبنششكخ ٔيخزٕي

 18282. ب.، ضاحيت انسيف، ص436، يجًغ 58، طريق 22يبنى  انبحرين،-يصرف انسالولجم اَزٓبء انًٕػذ انًحذد إلٚذاػٓب نذٖ ( يغزُذاد انزٕكٛم)إٚذاع انزٕكٛالد أٔ يغزُذاد انزخٕٚم ٚدت  .4

: انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ أٔ (00973-17560223رقى )نزٕكٛـم ثبنٛـذ أٔ انجشٚذ أٔ انفبكظ ًٔٚكٍ أٌ رغهى يغزُذاد ا. عبػخ لجـم يٕػـذ االخزًـبع 24فٙ يٕػـذ ألصبِ انًنايت، يًهكت انبحرين، 
investors@alsalambahrain.com ذ انًحذد رؼزجش غٛش صبنحخ ألغشاض االخزًبعحٛث أٌ يغزُذاد انزٕكٛم انزٙ رمذو ثؼذ اَزٓبء انًٕػ. يغ انزأكذ يٍ اعزاليٓب لجم اَزٓبء انًٕػذ انًحذد.  

   

  
 

 (ب.و.ش)انبحرين –يصرف انسالو

 انؼاديتانجًؼيت انؼايت إنى اجتًاع دػوة ان

 ،نهًصشف اجتًاع انجًؼيت انؼايت انؼاديتدػٕح انغبدح انًغبًٍْٛ انكشاو نحعٕس  "(انًصشف)" (ة.و.ػ)انجحشٍٚ -ٚغش سئٛظ يدهظ إداسح يصشف انغالو

  انخهٛح،ق ثفُذ 2انذاَخ فٙ لبػخ  2011 فبراير 22انًوافق  انثالثاءٕٚو  (ثزٕلٛذ انجحشٍٚ) بدٚخ ػششح صجبحبانحٔانًمشس ػمذِ ثًشٛئخ اهلل رؼبنٗ فٙ رًبو انغبػخ 

ٚزى رحذٚذ يٕػذ االخزًبع انثبَٙ فٙ ٔلذ كزًبل انُصبة، فغٕف ٔفٙ حبنخ ػذو إ.  ٔل األػًبل أدَبِانٕاسدح فٙ خذ يًهكخ انجحشٍٚ، ٔرنك نًُبلشخ ٔإلشاس انًٕاظٛغ

 .الحك
 

 اهلل ٔنٙ انزٕفٛكٔ

 يحًد ػهي راشد انؼبار

 رئيس يجهس اإلدارة

http://www.alsalambahrain.com/
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