يصرف انسالو–انثحرٌن (ش.و.ب)
دػوج انجًؼٍح انؼايح انؼادٌح وغٍر انؼادٌح نالنؼقاد
ٚغش سئٛظ يجهظ إداسح يصشف انغالو -انجذش( ٍٚػ.و.ة) ("انًصشف") دػٕح انغبدح انًغبًْ ٍٛانكشاو نذعٕس اجتًاعيّ انجًؼٍح انؼايح انؼادٌح وغٍر انؼادٌح
نهًصشفٔ ،انًمشس ػمذِ يب ثًشٛئخ اهلل رؼبنٗ ػهٗ انزٕان ٙف ٙرًبو انغبػخ انؼبششح ٔانؼبششح ٔانُصف صجبدبً ٕٚو األثنٍن انًوافق  8يارس  2010ف ٙلبػخ انغضال
ثفُذق انش٘رض كبسنزٌٕ – يًهكخ انجذشٔ ،ٍٚرنك نًُبلشخ ٔإلشاس انًٕاظٛغ انٕاسدح ف ٙجذ ٔل األػًبل أدَبِ ٔ .ف ٙدبنخ ػذو إ كزًبل انُصبة ،فغٕف ٚكٌٕ اإل جزى اع
انثبَٕٚ ٙو االثُ ٍٛانًٕافك  15يبسط  2010فَ ٙفظ انًكبٌ ٔانضيبٌ.
ٔاهلل ٔن ٙانزٕفٛك
يحًد ػهً راشد انؼثار
رئٍس يجهس اإلدارج
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

تطاقح توكٍم
أَبَ /ذٍ انًٕلغ أدَبِ  ...................................................ثصفز ٙيغبًْبً ف ٙيصشف انغالو –انجذش( ٍٚػ.و.ة).
لذ ٔكهذ  ............................................................ثبنذعٕس ٔانزصٕٚذ َٛبثخ ػُ ٙف ٙاجتًاع انجًؼٍح انؼايح انؼادٌح وغٍر انؼادٌح نهًصشف ٔانًمشس
ػمذِ يب ٕٚو األثُ ٍٛانًٕافك  8يبسط  ،2010أٔ أ٘ اجزًبع يؤجم ػٍ أ٘ يًُٓب.

انزٕلٛغ ....................... ........................................... :
انزبسٚخ ....................... ........................................... :
أوال :جدول أػًال انجًؼٍح انؼايح انؼادٌح :
 .1انًصبدلخ ػهٗ يذعش اجزًبع انجًؼٛخ انؼبيخ انغبثك انًُؼمذ ف 22 ٙفجشاٚش .2009
 .2يُبلشخ رمشٚش يجهظ اإلداسح ػٍ أػًبل انًصشف نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ ف 31 ٙدٚغًجش ٔ 2009انزصذٚك ػه. ّٛ
 .3االعزًبع إنٗ رمشٚش ْٛئخ انفزٕٖ ٔانشلبثخ انششػٛخ نهًصشف نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ ف 31 ٙدٚغًجش .2009
 .4االعزًبع إنٗ رمش٘س يذلم ٙانذغبثبد انخبسج ٍٛٛػٍ انجٛبَبد انًبنٛخ نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ ف 31 ٙدٚغًجش .2009
 .5يُبلشخ انمٕائى انًبنٛخ انًٕدذح نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ ف 31 ٙدٚغًجش ٔ 2009انزصذٚك ػهٓٛب .
 .6اػزًبد رٕصٛخ يجهظ اإلداسح ثزخصٛص صبف ٙأسثبح عُخ :2009
أ  -رذٕٚم و ثهغ  1,396,038دُٚبس ثذش ُٙٚإنٗ اإلدزٛبط ٙانمبََٕ.ٙ
ة  -رذٕٚم يجهغ  5,772,270دُٚبس ثذش ُٙٚإنٗ إدزٛبط ٙاإل عزثًبس.
ج  -رخصٛص يجهغ  100,000دُٚبس ثذش ُٙٚنهزجشػبد ٔاألػًبل انخٛشٚخ .
د  -رٕصٚغ أسثبح َمذٚخ ػهٗ انًغبًْ ٍٛثُغجخ  %5يٍ سأط انًبل انًذفٕع ،ثٕالغ  5فهظ نهغٓى انٕادذ ( 7,128,875دُٚبس
ثذشٔ )ُٙٚرٕصٚغ أعٓى يُخ ح ػهٗ انًغبًْ ٍٛثُغجخ  %5يٍ سأط انًبل انًذفٕع ،ثٕالغ  1عٓى نكم  20عًٓبً يٍ األعٓى
انًًهٕكخ يٍ خالل رخصٛص  7,128,875دُٚبس ثذش.ُٙٚ
 .7انًصبدلخ ػهٗ يكبفأح أػعبء يجهظ اإلداسح ػٍ عُخ ٔ 2009لذسْب  250,000دُٚبس ثذش.ُٙٚ
 .8إثشاء ريخ انغبدح أػعبء يجهظ اإلداسح ػٍ كم يبٚزؼهك ثزصشفبرٓى خالل انؼبو .2009
 .9رؼ ٍٛٛأٔ إػبدح رؼ ٍٛٛيذلم ٙانذغبثبد انخبسج ٍٛٛنهغُخ انًبنٛخ انز ٙرُزٓ ٙف 31 ٙدٚغًجش .2010
ثانٍا :جدول أػًال انجًؼٍح غٍر انؼادٌح :
 .1انًصبدلخ ػهٗ يذعش اجزًبع انجًؼٛخ غٛش انؼبدٚخ انغبثك انًُؼمذ فَٕ 12 ٙفًجش .2009
 .2رؼذٚم ػمذ انزأعٛظ ٔانُظبو األعبع ٙنهًصشف ٔفمب نهمشاس انصبدس ثًٕجت انجُذ سلى )د )6-أػالِ.
 .3رفٕٚط سئٛظ يجهظ اإلداسح أٔ يٍ ٚفٕظّ ثبرخبر كبفخ اإلجشاءاد انالصو ح نزُفٛز جًٛغ يب ٚهضو يٍ اإلجشاءاد ٔاليزطهجبد انخبصخ
ةرؼذٚم ػمذ انزأعٛظ ٔانُظبو األعبع ٙنهًصشف ٔرٕثٛمّ .
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يالحظاخ هايح نهًساهًٍن:
ًٚكُكى ا نذصٕل ػهٗ انجٛبَبد انًبنٛخ نهغُخ انًُزٓٛخ
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ٚ .2ذك أل٘ يغبْى يغجم اعًّ ف ٙعجم انًغبًْ ٍٛنًصشف انغالو-انجذش ٍٚثزبسٚخ ػمذ االجزًبع ،انذعٕس شخصٛبً أٔ أٌ ٕٚكم ػُّ أ٘ شخص نذعٕس االجزًبع ٔانزصٕٚذ َٛبثخ ػُّ يغ األخز ثؼٍٛ
االػزجبس( :أ) أٌ ٚكٌٕ ْزا انٕكٛم يٍ غٛش يذٚش٘ أٔ يٕظف ٙيصشف انغالو-انجذش( ٍٚإال إرا كبٌ ْزا انٕكٛم يٍ ألشثبء انًغبْى يٍ انذسجخ األٔنٗ)( ٔ ،ة) ٔإرا كبٌ ْزا انٕكٛم ًٚثم أكثش يٍ يغبْى
ٔادذ ،ال ٚذك نّ أٌ ًٚثم أكثش يٍ  %5يٍ سأط انًبل انصبدس نًصشف انغالو -انجذشٌ٘ٚٔ ،جت أٌ ٚكٌٕ انٕكٛم يٍ غٛش يغبًْ ٙيصشف انغالو -انجذشٔ ٍٚأٌ ٚكٌٕ انزٕكٛم خطٛبً ٚ .جت رمذٚى
انزٕكٛم انخط ٙلجم اَزٓبء انًٕػذ انًذذد إلٚذاع انزٕكٛم.
 .3ف ٙدبل كبٌ انًغبْى ششكخٚ ،جت ػهٗ انٕكٛم انز٘ ٚذعش االجزًبع رمذٚى خطبة رفٕٚط يٍ انًغبْى ٚخٕنّ ثأَّ انًٕكم لرنك انًغبْىٚٔ ،جت أٌ ٚكٌٕ انزفٕٚط خطٛبً ٔصبدساً ػٍ انشخص انًفٕض
ثبنششكخ ٔيخزٕو ًا ثخزى انششكخ ٔأٌ ٚمذو لجم اَزٓبء انًٕػذ انًذذد إلٚذاع انزٕكٛم.
ٚ .4جت إٚذاع انزٕكٛالد أٔ يغزُذاد انزخٕٚم (يغزُذاد انزٕكٛم) لجم اَزٓبء انًٕػذ انًذذد إلٚذاػٓب نذٖ يصرف انسالو-انةحرٌن ،يثنى  ،22طرٌق  ،58يجًغ  ،436ضاحٍح انسٍف ،ص.ب18282 .
انًنايح ،يًهكح انثحرٌن ،ف ٙيٕػـذ ألصبِ  24عبػخ لجـم يٕػـذ االجزًـبع ًٚٔ .كٍ أٌ رغهى يغزُذاد انزٕكٛـم ثبنٛـذ أٔ انجشٚذ أٔ انفبكظ (رقى  )00973-17560223أٔ انجشٚذ اإلنكزشَٔ: ٙ
 investors@alsalambahrain.comيغ انزأكذ يٍ اعزاليٓب لجم اَزٓبء انًٕػذ انًذذد .دٛث أٌ يغزُذاد انزٕكٛم انز ٙرمذو ثؼذ اَزٓبء انًٕػذ انًذذد رؼزجش غٛش صبنذخ ألغشاض االجزًبع.
ف 31 ٙدٚغًجش َٔ 2009غخخ يٍ ثطبلخ انزٕكٛم

يٍ خالل

صٚبسح انًٕلغ االنكذ سَٔ ٙنهًصشف ػهٗ

