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

يســر مجلــس إدارة شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة العاديــة المقــرر عقدهــا يــوم األربعــاء الموافــق 25 مــارس 2020 وذلــك فــي تمــام الســاعة 12 ظهــرًا، فــي قاعــة 
ــن. وفــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب، فســيكون  ــدا بفنــدق ريتــز كارلتــون، ضاحيــة الســيف، مملكــة البحري روتون
ــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األربعــاء  االجتمــاع الثانــي فــي يــوم األربعــاء 2020/4/8 علــى أن يعقــد االجتمــاع الثال

2020/4/22 فــي نفــس الزمــان و المــكان وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود المدرجــة فــي جــدول األعمــال أدنــاه: 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2019/3/27.

2. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية  المنتهية في 2019/12/31 على النحو التالي:

ــال  ــن رأس الم ــبة 22 % م ــد أي بنس ــهم الواح ــًا  للس ــا 22 فلس ــاهمين قدره ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع أرب أ. توزي
ــي 2019/12/31.   ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــي للس ــار بحرين ــة 2,477,387 دين ــوع، والبالغ المدف

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

ب. ترحيل مبلغ 2,314,155 دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.

ــنة  ــي للس ــار بحرين ــدره  199,000 دين ــي ق ــغ إجمال ــس اإلدارة بمبل ــاء مجل ــأة  ألعض ــع مكاف ــرح بتوزي ــى مقت ــة عل 6. الموافق
الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31 بعــد الحصــول علــى موافقــة الســاده المســاهمين فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة. 
7. مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركه لســنة 2019 حــول إلتــزام الشــركة بمتطلبــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة 

ومصــرف البحريــن المركــزي.
ــن  ــع أي م ــمبر 2019 م ــة 31 ديس ــه المنتهي ــنه المالي ــال الس ــرت خ ــي ج ــات الت ــى العملي ــة عل ــغ والموافق 8. التبلي
األطــراف ذات العاقــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 35 مــن البيانــات الماليــة تماشــيًا مــع المــادة 189 مــن قانــون 

الشــركات التجاريــة.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

10. تعييــن أو إعــادة تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييــن للســنة الماليــة المنتهيــة فــي فــي 2020/12/31 وتفويــض 
مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي.

11. إنتخاب و/أو تعيين 10 أعضاء لمجلس اإلدارة للسنوات الثاث القادمة )2020 – 2022(
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية. 

مالحظات هامة للمساهمين:
 يمكنكــم الحصــول علــى البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31 و نســخة مــن بطاقــة التوكيل 
مــن خــال )كارڤـــي كمبيوترشــير ذ.م.م.(، مكتــب رقــم 74، الطابــق الســابع، بنايــة بــرج الزامــل رقــم 31، طريــق 383، 
مجمــع 305، المنامــة ، هاتــف: 17215080 –  فاكــس: 17212055. كمــا يمكنكــم اإلطــاع علــى التقريــر الســنوي للعــام 2019 

 www.bnhgroup.com علــى الموقــع الرســمي لبورصــة البحريــن، وموقــع الشــركة
 يحــق ألي مســاهم مســجل إســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع الحضــور شــخصيًا أو أن 

يــوكل خطيــًا عنــه أي شــخص لحضــور اإلجتمــاع و التصويــت نيابــة عنــه. 
  يرجــى مــن الســادة المســاهمين إيــداع هــذا التوكيــل قبــل 24 ســاعة مــن موعــد االجتمــاع لــدى كارڤـــي 
كمبيوترشــير ذ.م.م.علــى العنــوان المبيــن أعــاه وال يجــوز التوكيــل لحضــور هــذا االجتمــاع لرئيــس وأعضــاء مجلس 
اإلدارة وموظفــي الشــركة دون اإلخــال بحــق توكيــل األقــارب مــن الدرجــة األولــى عمــًا بنــص المــادة 203 مــن قانــون 

ــم 2014/50 ــون رق ــب قان ــه بموج ــنة 2001م المعدل ــم 21 لس ــة رق ــركات التجاري الش
ــن  ــض م ــاب تفوي ــم خط ــاع تقدي ــر اإلجتم ــذي يحض ــل ال ــى الوكي ــب عل ــركة، يج ــاهم ش ــال إذا كان المس ــي ح  ف
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 اإلداره على الرقم التالي: 17587310 أو 17587308

فاروق يوسف المؤيد
رئيـس مجـلـس اإلدارة 

التاريخالحدث

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
26 مارس 2020)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
29 مارس 2020)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

يوم االستحقاق 
30 مارس 2020)المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

يوم الدفع
9 أبريل 2020)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(


