
شـركـة البحـريـن الوطـنـيـة  القـابـضـة ش.م.ب
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يســر مجلــس إدارة شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
وغيــر العاديــة المقــرر عقدهمــا يــوم الخميــس الموافــق 25 مــارس 2021، وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب ، فســيكون االجتمــاع الثانــي 
ــات  ــع اإلجتماع ــس 2021/4/22. جمي ــوم الخمي ــي ي ــر ف ــى األم ــث إذا إقتض ــاع الثال ــد االجتم ــى أن يعق ــس 2021/4/8 عل ــوم الخمي ــي ي ف

المذكــورة ســتعقد فــي تمــام الســاعة 12 ظهــرًا.
وعلــى ضــوء المســتجدات القائمــة ذات الصلــة بإنتشــار فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( والتوجيهــات الصــادرة عــن الجهــات 
المختصــة حفاظــًا علــى الصحــة العامــة، فقــد تقــرر عقــد اإلجتمــاع المذكــور عبــر وســائط اإلتصــال اإللكترونــي، وعليــه نوجــه الســادة 

المســاهمين إلــى ضــرورة اتبــاع التعليمــات التاليــة، وذلــك لضمــان دخولهــم االجتمــاع بســهولة ويســر:
١- إرســال طلــب حضــور االجتمــاع مــع صــورة مــن البطاقــة الشــخصية أو صــورة مــن جــواز الســفر واضحــة للمســاهم أو مــن يمثلــه 
فــي التفويــض باإلضافــة إلــى بطاقــة التفويــض علــى البريــد اإللكترونــي agm@bnhgroup.com وذلــك للتحقــق مــن هويــة وصفــة 
الحاضــر وذلــك قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد انعقــاد الجمعيــة مــع مراعــاة ارســال البريــد االلكترونــي ورقــم االتصــال لمــن 

يــود الحضــور.
ــة، ســوف يتــم تزويــد مــن يــود الحضــور برابــط نظــام التواصــل المرئــي  ٢- بعــد اســتالم كافــة المســتندات والمعلومــات المطلوب
)ZOOM( وذلــك قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة ليتســنى لــه تثبيــت البرنامــج ســواء كان علــى الهاتــف النقــال أو الحاســب اآللــي، كمــا 

يشــترط وجــود خاصيــة الصــوت والصــورة. 
ــاد  ــة انعق ــان سالس ــك لضم ــاله وذل ــواردة أع ــات ال ــد بالتعليم ــرورة التقي ــاهمين ض ــادة المس ــن الس ــو م ــر، نرج ــا ذك ــى م ــاء عل بن

ــح.  ــة واللوائ ــع األنظم ــق م ــا يتواف ــاع بم االجتم

جدول أعمال الجمعية العامه العادية:
1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2020/4/13.

2. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية  المنتهية في 2020/12/31 على النحو التالي:

أ. توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين قدرهــا 22 فلســًا  للســهم الواحــد أي بنســبة 22 % مــن رأس المــال المدفــوع، والبالغــة 
2,477,381 دينــار بحرينــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31.  

ب. ترحيل مبلغ 2,460,127  دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.

6. الموافقــة علــى مقتــرح بتوزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ إجمالــي قــدره  181,500 دينــار بحرينــي للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 2020/12/31 بعــد الحصــول علــى موافقــة الســاده المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة. 

7. مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركه لســنة 2020 حــول إلتــزام الشــركة بمتطلبــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ومصــرف 
البحريــن المركــزي.

8. التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنه الماليــه المنتهيــه 31 ديســمبر 2020 مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة 
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 35 مــن البيانــات الماليــه تماشــيًا مــع المــادة 189 مــن قانــون الشــركات التجاريــه.

9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. تعييــن أو إعــادة تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن للســنة الماليــة 2021/12/31 وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم، 

وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

  
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية   

1( المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018 .
2( الموافقــة علــى إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة وفقــًا للتعديــالت التــي أجريــت علــى 

بعــض أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 21 لعــام 2001 بموجــب القانــون رقــم 28 لســنة 2020.
3( الموافقــة علــى تفويــض االّنســة أمينــه جاســم إبراهيــم بوشــعر، وتحمــل بطاقــة هويــة رقــم 841205205 ، والســيد محمــد حســن 
ســلمان العباســي، ويحمــل الهويــه رقــم 750300108  منفرديــن بإجــراء التعديــالت المناســبة علــى عقــد التأســيس والنظــام األساســي 
ــًة عــن الشــركة أمــام كاتــب العــدل وتقديــم والتوقيــع علــى أي مســتندات ذات صلــٍة بالموضــوع  للشــركة والتوقيــع عليهمــا نياب

المبيــن فــي الفقــره 2 أعــاله.                                                                      

مالحظات هامة للمساهمين:
 www.bnhgroup.com يمكنكم اإلطالع على التقرير السنوي للعام 2020 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة 

 يحــق ألي مســاهم مســجل إســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع المشــاركه شــخصيًا أو أن يــوكل خطيــًا 
عنــه أي شــخص لحضــور اإلجتمــاع و التصويــت نيابــة عنــه. 

ــى  ــز ذ.م.م. عل ــن تكنولوجي ــدى كيفي ــاع ل ــد االجتم ــن موع ــاعة م ــل 24 س ــل قب ــداع التوكي ــاهمين إي ــادة المس ــن الس ــى م  يرج
ــف: 17215080، فاكــس:  ــق 383، مجمــع 305، المنامــة، هات ــة الزامــل رقــم 31، طري ــق الســابع، بناي ــي )مكتــب 74، الطاب العنــوان التال
17212055(  وال يجــوز التوكيــل لحضــور هــذا االجتمــاع لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة دون اإلخــالل بحــق توكيــل 
األقــارب مــن الدرجــة األولــى عمــاًل بنــص المــادة 203 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 21 لســنة 2001م المعدلــه بموجــب قانــون رقــم 

2014/50
 فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر اإلجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه 
المــوكل لذلــك المســاهم، ويجــب أن يكــون التفويــض خطيــًا وصــادرًا عــن الشــخص المفــوض بالشــركة و مختومــًا بختــم الشــركة 

وأن يقــدم قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد إليــداع التوكيــل
 ألي استفسارات يرجى االتصال بسكرتير مجلس اإلدارة على الرقم التالي: 17587310 أو 17587308

التاريخالحدث

تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
25 مارس 2021)تاريخ موافقة المساهمين(

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
28 مارس 2021آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 
29 مارس 2021)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

يوم االستحقاق 
30 مارس 2021)المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

يوم الدفع
12 أبريل 2021)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(


