
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

يســر مجلــس إدارة شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة ش.م.ب. )س.ت. 42210( دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة 
العامــة العاديــة المقــرر عقــده يــوم األحــد الموافــق 27 مــارس 2022 فــي الســاعة 11 صباحــًا لمناقشــة جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة 
ــد  ــى أن يعق ــق 2022/4/10 عل ــد المواف ــوم األح ــي ي ــي ف ــاع الثان ــيكون االجتم ــاب، فس ــال النص ــدم اكتم ــال ع ــي ح ــاه. وف ــة أدن العادي
االجتمــاع الثالــث إذا إقتضــى األمــر بمــن حضــر فــي يــوم األحــد الموافــق 2022/4/24. جميــع اإلجتماعــات المذكــورة ســتعقد فــي تمــام 

 .)ZOOM الســاعه 11 صباحــًا عبــر وســائل االتصــال االلكترونيــة المرئيــة )زووم
 وعليــه نوجــه الســادة المســاهمين إلــى ضــرورة اتبــاع التعليمــات التاليــة، وذلــك لضمــان دخولهــم االجتمــاع بســهولة ويســر مــع 

الحفــاظ علــى الســرية:
1- إرســال طلــب المشــاركة فــي االجتمــاع مــع صــورة مــن البطاقــة الشــخصية أو صــورة مــن جــواز الســفر واضحــة للمســاهم أو مــن 
يمثلــه 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 المشــاركة.
2- بعد استالم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي 

)زووم ZOOM(  وذلــك قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة ليتســنى لــه تثبيــت البرنامــج ســواء كان علــى الهاتــف النقــال أو الحاســب 
اآللــي، كمــا يشــترط وجــود خاصيــة الصــوت والصــورة. 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2021/3/25.

2. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. إعتماد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 على النحو التالي:

ــة علــى المســاهمين قدرهــا 30 فلســًا للســهم الواحــد أي بنســبة 30 % مــن رأس المــال المدفــوع، والبالغــة  ــاح نقدي ــع أرب أ. توزي
ــي 2021/12/31.   ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــي للس ــار بحرين 3,378,247 دين

ب. ترحيل مبلغ 3,010,457 دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.

6. الموافقــة علــى مقتــرح بتوزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ إجمالــي قــدره 227,400 دينــار بحرينــي للســنة الماليــة 
المنتهية في 2021/12/31 بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية. 

7. مناقشــة تقريــر حوكمــة الشــركة لســنة 2021 حــول إلتــزام الشــركة بمتطلبــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ومصــرف 
البحرين المركزي والموافقة عليه.

8. التبليــغ والموافقــة علــى العمليــات التــي جــرت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة 31 ديســمبر 2021 مــع أي مــن األطــراف ذات العالقــة 
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 35 مــن البيانــات الماليــة تماشــيًا مــع المــادة 189 مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

9. موافقــة الســادة المســاهمين علــى بيــع 100 % مــن أســهم خزينــة الشــركة بمــا يعــادل 6،566،756 ســهم وهــو مــا يمثــل 5.510 % مــن 
إجمالــي رأســمال الشــركة الصــادر والمدفــوع، إمــا بالجملــة لمســتثمر واحــد أو بالتجزئــة، بشــرط الحصــول علــى الموافقــات 

المطلوبــة مــن مصــرف البحريــن المركــزي والجهــات الرقابيــة المختصــة
10.  موافقــة الســادة المســاهمين علــى شــراء مــا يصــل إلــى 10 % مــن أســهم الشــركة الصــادرة وذلــك لدعــم ســعر الســهم وتوفيــر 

السيولة بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية المختصة.
11. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  

مالحظات هامة للمساهمين:
 ،www.bnhgroup.com يمكنكــم اإلطــالع علــى التقريــر الســنوي للعــام 2021 علــى الموقــع الرســمي لبورصــة البحريــن، وموقــع الشــركة  

كما يمكنكم اإلطالع على البيانات المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين.
www.bnhgroup.com يمكنكم اإلطالع على بطاقة التوكيل على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة  

 يحــق ألي مســاهم مســجل إســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع المشــاركة شــخصيًا أو أن يــوكل خطيــًا 
عنه أي شخص لحضور االجتماع والتصويت نيابة عنه. 

  يرجــى مــن الســادة المســاهمين إيــداع التوكيــل قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد االجتمــاع علــى البريــد االلكترونــي
 agm@bnhgroup.com أو لــدى كيفيــن تكنولوجيــز ذ.م.م. علــى العنــوان التالــي )مكتــب 74، الطابــق الســابع، مبنــى الزامــل 
رقــم 31، طريــق 383، مجمــع 305، المنامــة، هاتــف: 17215080، فاكــس: 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 المعدلــة 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 ومختومــًا بختم الشــركة 

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

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
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