
يســر عهــدة بنــك اإلســكان العقاريــة وهــي أول عهــدة عقاريــة مدرجــة 
فــي بورصــة البحريــن اإلعــان عــن توزيــع األربــاح النصــف ســنوية الثانيــة 

للفتــرة الممتــدة مــن 1 ينايــر ٢٠١٨ إلــى ٣٠ يونيــو ٢٠١٨. 
ســتكون قيمــة األربــاح الموزعــة النصــف ســنوية 3٪ مــن القيمــة اإلســمية 
ــكل وحــده  للوحــدة )بمــا يســاوي ٦٪ ســنويًا( أو مــا يســاوي 3 فلــس ل
وســتكون األربــاح مســتحقة لحملــة الوحــدات المقيــدة أســمائهم فــي 
ــي  ــا ه ــر كم ــن كلي ــع بحري ــة م ــكان العقاري ــك اإلس ــدة بن ــجات عه س

ــخ تســجيل التوزيعــات( ــخ 30 ســبتمبر 2018 )تاري بتاري
ســيحصل حاملــو الوحــدات الذيــن قامــوا مســبقا باختيــار تحصيــل 
توزيعــات عهــدة بنــك اإلســكان العقاريــة عبــر الحــواالت المصرفيــة 
وذلــك بتقديــم معلوماتهــم المصرفيــة لشــركة كارفــي كبيوتــر شــير 
ــا  ــات تلقائي ــى التوزيع ــع( عل ــل الدف ــدودة )وكي ــؤولية المح ذات المس

ــر 2018. ــخ 15 أكتوب ــك بتاري ــة وذل ــاباتهم المصرفي ــي حس ف
ويتوجــب علــى جميــع حاملــي الوحــدات األخريــن التفضــل إلســتام 
شــيكات األربــاح الموزعــة إبتــداًء مــن يــوم ١٥ أكتوبــر 2018 مــن مكتــب 
وكيــل الدفــع »كارفــي كمبيوتــر شــير« الواقــع فــي بــرج الزامــل بالمنامة 
الطابــق الســابع مكتــب 74 خــال أوقــات العمــل الرســمية الممتــدة مــن 

يــوم األحــد إلــى الخميــس مــن الســاعة 7:30 صباحــًا حتــى 5 مســاًء.
التخويــل  ورســالة   - األصليــة  الشــخصية  البطاقــة  إحضــار  يرجــى 
ــة  ــن بورص ــادر م ــف الص ــن الكش ــخة م ــة لنس ــة- إضاف ــة اإلناب ــي حال ف
البحريــن، أو بحريــن كليــر، أو الوســيط المعتمــد، أو باإلمــكان أيضــًا إبــراز 
إشــعار التخصيــص وذلــك للحصــول علــى شــيكات األربــاح الموزعــة.

وفــي حــال أراد حاملــي الوحــدات إســتام توزيعــات األربــاح المســتقبلية 
عبــر الحوالــة المصرفيــة نرجــو منكــم تقديــم تفاصيــل حســابكم 
ــراز  ــر إب ــويفت( وذلــك عب ــز الس المصرفــي )رقــم الحســاب، IBAN، رم
نســخة مــن كشــف الحســاب المصرفــي أو رســالة مــن البنــك تبيــن 
تفاصيــل الحســاب المصرفــي عنــد تواجدكــم فــي مكتــب وكيــل الدفــع 

ــة. ــاح الموزع ــيكات األرب ــل ش لتحصي
مــن المتعــارف عليــه أنــه بموجــب نشــرة اإلصــدار يتــم دفــع أي توزيعــات 
مؤقتــة بشــكل عــام فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن الشــهر الثالــث مــن 
ــة، اســتخدم  ــخ 15 ســبتمبر(. وفــي هــذه الحال بعــد 30 يونيــو )أي بتاري
أميــن اإلصــدار ســلطته التقديريــة لتأجيــل التوزيــع لحاملــي الوحــدات 

لصالــح الصنــدوق.
تعتبر أي مبالغ زكاة مستحقة هي مسؤولية مالكي الوحدات.

عهدة بنك اإلسكان العقارية
التوزيعات النصف سنوية عن الستة

أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨


