
إعــالن بـشـأن تـأجـيـل 
اجتماع الجمعـيـة العامـة العـاديـة للشـركـة

إلــى  أنــه باإلشــارة  تعلــن شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة ش م ب 
اإلعــان المنشــور بالجرائــد المحليــة وعلــى موقــع بورصــة البحريــن بتاريــخ 
2020/3/4 بشــأن موعــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة الــذي 
كان مقــررًا لــه يــوم األربعــاء الموافــق 2020/3/25، وعلــى ضــوء المســتجدات 
القائمــة ذات الصلــة بإنتشــار فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( 
وحفاظــًا علــى الصحــة العامــه، فقــد تقــرر تأجيــل اإلجتمــاع ليــوم األربعــاء 
الموافــق 2020/4/8، فــي الســاعه 12 ظهــرًا عبــر وســائط اإلتصــال اإللكترونــي 
علــى أن يتــم شــطب البنــد رقــم 11 المتعلــق بانتخــاب و/ أو تعييــن عشــرة 
أعضــاء لمجلــس اإلدارة للســنوات الثــاث القادمــه )2020-2022 ( وذلــك 
ــهر  ــتة أش ــدة س ــه لم ــًا وتأجيل ــري الكتروني ــراع الس ــق اإلقت ــذر تطبي لتع
بعــد الحصــول علــى موافقــة الجهــات الرســميه المختصــه، وعليــه نوجــه 
التاليــة  التعليمــات  اتبــاع  إلــى ضــرورة  الكــرام  المســاهمين  الســادة 

ــهولة: ــر وس ــاع بيس ــي االجتم ــاركتهم ف ــان مش لضم

 إرســال طلــب حضــور اإلجتمــاع مــع صــورة مــن البطاقــة الشــخصية أو . 1
صــورة مــن جــواز الســفر واضحــة للمســاهم أو مــن ســيمثله باإلضافــة 
 agm@bnhgroup.com ــي ــد اإللكترون ــى البري ــض عل ــة التفوي ــى بطاق إل
ــاعة  ــل 24 س ــك قب ــر وذل ــة الحاض ــة وصف ــن هوي ــق م ــل التحق ــن أج م
ــد  ــال البري ــاة ارس ــع مراع ــاع م ــاد اإلجتم ــد انعق ــن موع ــل م ــى األق عل

ــور. ــود الحض ــن ي ــال لم ــم االتص ــي ورق االلكترون
بعــد اســتام كافــة المســتندات والمعلومــات المطلوبــة، ســوف يتــم . 2

 )ZOOM( تزويــد مــن يــود الحضــور برابــط نظــام التواصــل المرئــي
ــج  ــت البرنام ــه تثبي ــنى ل ــة ليتس ــاد الجمعي ــد انعق ــل موع ــك قب وذل
ســواء كان علــى الهاتــف النقــال أو الحاســب اآللــي، كمــا يشــترط وجــود 

خاصيــة الصــوت والصــورة.

بنــاء علــى مــا ذكــر، نرجــو مــن الســادة المســاهمين ضــرورة التقيــد 
بالتعليمــات الــواردة أعــاه وذلــك لضمــان ساســة انعقــاد الجمعيــة العامــة 

ــح. ــة بمــا يتوافــق مــع األنظمــة واللوائ العادي
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