
 
 

 انعبدٌخ ٌٌذ فً اجزًبع انجًعٍخ انعبيخرٌكٍم نهزص
 (أً أي ٌٌو ٌؤجم انٍو و2012يبسس  31)

 
 .ة.و.طفً ثنـــك اإلثـــًــبس  يضبىًب   ثصفزً.. .......................................................أنب انًٌلع أدنبه 

ًكٍال  ًنبئجب  عنً فً ..................... ..................../ ...............، أعٍن ثًٌجت ىزا انزٌكٍم انضٍذ "(انششكخ)"

  انًنبيخ - اإلجزًبعبدلبعخ  - THE Kثفنذق  حضٌس اجزًبع انجًعٍخ انعبيخ انعبدٌخ نهششكخ انًمشس عمذه

 أفٌض كًب .ً فً أي ٌٌو ٌؤجم إنٍوأ و2012يبسس 31انًٌافك  نضجذا ٌٌو ا  يضبء انثبنٍخ فً رًبو يًهكخ انجحشٌن،

      :فً اعزًبد اننمبط انزبنٍخ انٌكٍم انًزكٌس فً انزصٌٌذ نٍبثخ  عنً
    

 كال نعم انمــــشاساد

   و2011يبسس  27انًنعمذ ثزبسٌخ  يحضش اجزًبع انجًعٍخ انعبيخ انعبدٌخ انضبثكعهى  زصذٌكان (1)

   و2011دٌضًجش  31 نهضنخ انًبنٍخ انًنزيٍخ فً جنكان عن أعًبل اإلداسحرمشٌش يجهش  عهىانًصبدلخ  (2)

  عهٍيب ًانزصذٌك و2011 دٌضًجش 31 فً انًنزيٍخ نهضنخ نهششكخ انًٌحذح انًبنٍخ انجٍبنبد ينبلشخ (3)
 

 

 

 دًالس 62،886،000 انجبنغخ و2011 نهعبو حانًٌحذ انخضبئش ثزحٌٌم اإلداسحيجهش رٌصٍخ  داعزًب (4)

 انًزشاكًخ انخضبئش إنى أيشٌكً

 

 

 

لبيٌا ثيب نٍبثخ   كم يب ٌزعهك ثزصشفبريى انزً  إثشاء ريخ أعضبء يجهش اإلداسح ين انًضئٌنٍبد اننبرجخ عن (5)

 و2011دٌضًجش  31ثحضن نٍخ خالل انضنخ انًبنٍخ انًنزيٍخ فً  جنكعن ان

 

 

 

ثذٌهٍن ثًجهش اإلداسح نزكًهخ يذح صهفيى ثعذ أخز يٌافمخ انًٌافمخ عهى لشاس يجهش اإلداسح ثزعٍٍن عضٌٌن  (6)

 انجحشٌن انًشكزي يصشف

  

 انجحشٌن يصشف يٌافمخ أخز ثعذ و2012 انًبنٍخ نهضنخ انحضبثبد يذلمً رعٍٍن إعبدح أً رعٍٍن (7)

  أرعبثيى ثزحذٌذ اإلداسح يجهش ًرخٌٌم انًشكزي،

  

  

                     :سلى انًضبىى

 

             :انًضبىىاصى 

 

    :عذد األصيى
 

 
 ............................. :التوقيـــــع

 م2102                  :التاريــــــخ

 

 :اتمالحظ

أو من  )www.ithmaarbank.com)يمكن الحصول على نموذج التوكيل الخاص بحضور االجتماع من موقعنا اإللكتروني ( 1

  يجب إيداع هذا التوكيل قبل. ، الطابق الخامس، شارع الحكومة2، بناية الهداية شركة البحرين لتسجيل األسهممسجلي األسهم السادة 

: فاكس، +383 18215171: هاتف، السادة شركة البحرين لتسجيل األسهمساعة من موعد االجتماع لدى مسجلي األسهم  24

 .مملكة البحرين - المنامة، 811 :ب. ص com.bhbsrcdlsharesusers@-bh. بريد إلكتروني ،+383 18212155

هذا االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة، وال يجوز للوكيل أن يمثل في  ال يجوز التوكيل لحضور هذا االجتماع لرئيس أو( 2

 .س المال الصادرأمن ر% 5من األصوات يتجاوز  ا  عدد

: هاتف: على األرقام التالية. ب.م.لمزيد من المعلومات يرجى التكرم باالتصال بدائرة شئون المساهمين ببنك اإلثمار ش( 3

 ،+383 18575113: فاكس، +38318574123

http://www.ithmaarbank.com/
mailto:bh-dlsharesusers@bsrc.com.bh

