
INVITATION TO ATTEND
دعــــــــــــوة لحضــــــــــور

ZOOM عبر تطبيق

شركــــــة البحريــــــن الوطنيــــــة القابضــــــة ش.م.ب.
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األحــــــــــد، 3/27/ 2022
Sunday, 27/3/ 2022

11 صباحـــًا
11:00 AM

إجتمــــــاع الجمعيـــــــة العامـــــــة العاديـــــــــة
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING 



INVITATION الدعــــــــوة
The Board of Directors of Bahrain National Holding 
Company B.S.C. (CR No. 42210) is pleased to invite 
the shareholders to attend the Annual General 
Assembly Meeting (AGM) that will be held on 
Sunday 27/3/2022 at 11:00 am to consider the 
below mentioned AGM agenda. If the required 
quorum is not met, a second meeting will be held on 
Sunday 10/4/2022, provided that the third meeting, 
if required, will be held on Sunday 24/4/2022. All 
the above meetings will be held at 11:00 am via 
(ZOOM) Video-Conferencing. 

Accordingly, the shareholders are requested to 
abide with the following instructions, in order to 
ensure entering the meeting with ease whilst 
maintaining confidentiality:

1. Send a request to participate in the AGM with a 
clear ID or passport’s copy of the shareholder or 
his/her representative, e-mail and contact number, 
in addition to the proxy form at least 24 hours 
before the meeting on the e-mail agm@bnhgroup.
com to verify the identity of the participants.

2. After receiving all the required documents and 
information, those who wish to attend will be 
provided with a link to the virtual communication 
system (ZOOM) before the meeting date to enable 
the attendees to install the software on their 
mobile phone or computer, and the activation of 
audio and video features are required.

القابضــة  الوطنيــة  البحريــن  شــركة  إدارة  مجلــس  يســر 

لحضــور  الشــركة  مســاهمي  دعــوة   )42210 ش.م.ب.)س.ت. 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المقــرر عقــده يــوم األحـــد 

۱۱ صباحــًا لمناقشــة  الموافــق 27 مــارس 2022 فــي الســاعة 

حــال  فــي  أدنــاه.  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  أعمــال  جــدول 

ــوم  ــي ي ــي ف ــاع الثان ــيكون االجتم ــاب، فس ــال النص ــدم اكتم ع

األحــد الموافــق 2022/4/10 علــى أن يعقــد االجتمــاع الثالــث 

الموافــق  األحــد  يــوم  فــي  حضــر  بمــن  األمــر  إقتضــى  إذا 

فــي  ســتعقد  المذكــورة  اإلجتماعــات  جميــع    .2022/4/24

االلكترونيــة  االتصــال  وســائل  عبــر  صباحــًا   11 الســاعه  تمــام 

 .)ZOOM )زووم  المرئيــة 

 وعليـه نوجـه السـادة المسـاهمين إلـى ضـرورة اتبـاع التعليمـات 

مـع  ويسـر  بسـهولة  االجتمـاع  دخولهـم  لضمـان  وذلـك  التاليـة، 

السـرية: الحفـاظ علـى 

إرسـال طلب المشـاركة في االجتماع مع صـورة من البطاقة . 1
للمسـاهم  واضحـة  السـفر  جـواز  مـن  صـورة  أو  الشـخصية 
البريـد  علـى  التفويـض  بطاقـة  إلـى  باإلضافـة  يمثلـه  مـن  أو 
اإللكترونـــــــــــي agm@bnhgroup.com  وذلـك للتحقق من 
هويـة وصفـة الحاضـر وذلـك قبـل 24 سـاعة علـى األقـل مـن 
موعـد انعقـاد الجمعيـة مع مراعـاة ارسـال البريـد االلكتروني 

ورقـم االتصـال لمـن يـود المشـاركة.

بعـــد اســـتام كافـــة المســـتندات والمعلومـــات المطلوبـــة، . 2

نظـــام  برابـــط  الحضـــور   يـــود  مـــن  تزويـــد  يتـــم  ســـوف 

موعـــد  قبـــل  وذلـــك   )ZOOM )زووم   المرئـــي  التواصـــل 

انعقـــاد الجمعيـــة ليتســـنى لـــه تثبيـــت البرنامـــج ســـواء كان 

علـــى الهاتـــف النقـــال أو الحاســـب اآللـــي، كمـــا يشـــترط 

وجـــود خاصيـــة الصـــوت والصـــورة. 



AGM AGENDA
1. Approval of the minutes of the previous Annual General 

Assembly Meeting of the company held on 25/3/2021.

2. Discuss and approve the Board’s report on the Company’s 
activities during the year ended 31/12/2021.

3. Review the external auditors’ report for the year ended 
31/12/2021.

4. Discuss and approve the audited financial statements for the 
year ended 31/12/2021.

5. Discuss and approve the following recommendations of the 
Board of Directors regarding the appropriation of profits for 
the year ended 31/12/2021:

• Distribution of cash dividends to the shareholders @ 
30% of the paid-up capital (30 fils per share) amounting 
to BD 3,378,247 for the year ended 31/12/2021. 

EVENT DATE    الحدث التاريخ

Annual General Assembly Meeting Date  27/3/2022 تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية 

Cum-Dividend Date 28/3/2022 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح

Ex-Dividend Date  29/3/ 2022 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 

Record Date  30/3/ 2022 يوم االستحقاق 

Payment Date 13/4/2022 يوم الدفع 

جدول أعمال الجمعية العامه العادية
المصادقـــة علـــى محضـــر إجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة المنعقـــد . 1

.2021/3/25 بتاريـــخ 

الماليـــة . 2 للســـنة  الشـــركة  أعمـــال  عـــن  اإلدارة  مجلـــس  تقريـــر  مناقشـــة 
عليـــه. والمصادقـــة   2021/12/31 فـــي  المنتهيـــة 

اإلســـتماع إلـــى تقريـــر مدققـــي الحســـابات الخارجييـــن عـــن البيانـــات الماليـــة . 3
للســـنة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 2021/12/31.

4 . 2021/12/31 فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة  للســـنة  الماليـــة  البيانـــات  مناقشـــة 
عليهـــا. والمصادقـــــة 

إعتمـــاد توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتخصيـــص صافـــي أربـــاح الســـنة الماليـــة . 5
المنتهيـــة فـــي 2021/12/31 علـــى النحـــو التالـــي:

أي  الواحد  للسهم  فلسًا    30 قدرها  المساهمين  على  نقدية  أرباح  توزيع   •
دينار بحريني   3,378,247 والبالغة   المدفوع،  المال  من رأس   %30 بنسبة 

للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.  

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

إجمالي . 	 بمبلغ  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مكافأة   بتوزيع  مقترح  على  الموافقة 
بعد   2021/12/31 في  المنتهية  المالية  للسنة  بحريني  دينار   227,400 قدره 
العامة  الجمعية  إجتماع  في  المساهمين  الساده  موافقة  على  الحصول 

العادية. 

مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة . 7
الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والموافقة عليه.

8 . 31 المنتهية  المالية  السنة  خال  جرت  التي  العمليات  على  والموافقة  التبليغ 
ديسمبر 2021 مع أي من األطراف ذات العاقة كما هو مبين في اإليضاح رقم 

35 من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

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

ــة. ــة المختص ــات الرقابي والجه

الشركة . 10 أسهم  من   ٪10 إلى  يصل  ما  شراء  على  المساهمين  السادة  موافقة 
على  الحصول  بعد  السيولة  وتوفير  السهم  سعر  لدعم  وذلك  الصادرة 

الموافقات الازمة من الجهات الرقابية المختصة.

عن . 11 بتصرفاتهم  يتعلق  ما  كل  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  ذمة  إبراء 
السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

12 . 2022 المالية  للسنة  الخارجيين  الحسابات  مدققي  تعيين  إعادة  أو  تعيين 
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.   . 13

• Transfer BD 3,010,457 to retained earnings.

6. Approval of recommendation to allocate BD 227,400 as 
remuneration for the members of the Board of Directors for 
2021.  

7. Discuss and approve the Corporate Governance report 
for the year 2021 in relation to the company’s compliance 
with the requirements of Ministry of Industry, Commerce & 
Tourism and Central Bank of Bahrain.

8. Discuss and approve the transactions that took place 
during the financial year ended 31/12/2021 with any of the 
related parties as shown in the note No. 35 of the financial 
statements in accordance with article 189 of the Commercial 
Companies Law.

9. To approve the sale of 100% of the Company’s treasury 
shares equals to 6,566,756 shares which represents 5.510% 
of the Company’s total issued and paid-up capital, either in 
block trade in one go to one buyer or in batches, subject to 
obtaining the required approvals from the Central Bank of 
Bahrain and the relevant regulators.

10. To approve purchasing  further approve purchasing up to 
10% of the Company’s issued shares for the purpose of 
supporting the share price and liquidity, after obtaining the 
necessary approvals from the relevant regulators.

11. To relieve the Board of Directors of any liability regarding 
the decisions they have taken during the year ending 
31/12/2021.

12. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2022, 
and to authorize the Board of directors to determine their 
fees.

13. Any other matters in accordance with article 207 of the 
Commercial Companies Law.



  مالحظات هامة للمساهمين:

يمكنكــم اإلطــاع علــى التقريــر الســنوي للعــام 2021 علــى   •

الشــركة  وموقــع  البحريــن،  لبورصــة  الرســمي  الموقــع 

علــى  اإلطــاع  يمكنكــم  ،كمــا   www.bnhgroup.com

علــى   2021/12/31 فــي  المنتهيــة  للســنة  الماليــة  البيانــات 

البحريــن. لبورصــة  الرســمي  الموقــع 

يمكنكم اإلطاع على بطاقة التوكيل على الموقع الرسمي   •

www.bnhgroup.com الشركة  البحرين، وموقع  لبورصة 

المساهمين  سجل  في  إسمه  مسجل  مساهم  ألي  يحق   •

للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع المشاركة شخصيًا أو أن يوكل 

خطيًا عنه أي شخص لحضور اإلجتماع و التصويت نيابة عنه. 

يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة    •

اإللكتروني  البريد  على  االجتماع  موعد  من  األقل  على 

'كيفين  تكنولوجيـز ذ.م.م.   لـدى  أو    agm@bnhgroup.com

مبنى  السابع،  الطابق   ،74 )مكتب  التالي  العنوان  على 

هاتف:  المنامة،   ،305 مجمع   ،383 طريق   ،31 رقم  الزامل 

هذا  لحضور  التوكيل  يجوز  وال   )17212055 فاكس:   ،17215080

االجتماع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة 

عمًا  األولى  الدرجة  من  األقارب  توكيل  بحق  اإلخال  دون 

بنص المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 

2001م المعدله بموجب قانون رقم 2014/50

الوكيـل  ، يجـب علـى  إذا كان المسـاهم شـركة  فـي حـال   •

مـن  تفويـض  خطـاب  تقديـم  اإلجتمـاع  يحضـر  الـذي 

المسـاهم، ويجـب  لذلـك  المـوكل  بأنـه  المسـاهم يخّولـه 

أن يكـون التفويـض خطيـًا وصـادرًا عـن الشـخص المفـوض 

بالشـركة و مختومـًا بختـم الشـركة و أن يقدم قبـل انتهاء 

التوكيـل إليـداع  المحـدد  الموعـد 

اإلداره  مجلـس  بسـكرتير  االتصـال  يرجـى  استفسـارات  ألي   •
 17587308 أو   17587310 التالـي:  الرقـم  علـى 

IMPORTANT NOTES: 

• The annual report for the year 2021 can be found 
on Bahrain Bourse website and Company’s 
website: www.bnhgroup.com . Furthermore, the 
financial statements for the year ended 31/12/2021 
can be found on Bahrain Bourse website.

• The proxy form can be found on Bahrain Bourse 
website and Company’s website: www.bnhgroup.com 

• Any shareholder recorded in the shareholders 
register at the date of AGM has the right to 
participate in the meeting personally or by written 
proxy to any other person. 

• The proxy must be delivered on the e-mail 
agm@bnhgroup.com or to KFin Technologies W.L.L 
(Office No. 74, 7th floor, Al-Zamil Tower, Building. 
31, Road. 383, Block 305, Manama, Tel: 
17215080, Fax: 17212055), at least 24 hours prior 
to the meeting. Please note that you may not 
issue a proxy in favor of the Chairman or Board 
Members or any of the company’s employees 
unless they are relatives to the first degree of 
relationship (Article 203 of the Commercial 
Companies’ Law No. 21/2001 as amended by 
degree Law 50/2014).

• In the case the shareholder is a company, 
the proxy attending the meeting must present 
an authorization letter from the shareholder 
authorizing that he is the proxy of that shareholder. 
Such authorization must be in written form and 
signed by the authorized person in the company 
and stamped by that company’s stamp and to be 
presented before the expiry of the fixed time for 
depositing the proxy.

• For any clarifications, please contact the Board 
Secretary on phone No. 17587310 or 17587308 

 '



بطاقة التوكيل
ـــة  ـــة القابض ـــن الوطني ـــركة البحري ـــي ش ـــاهمًا ف ـــي مس ـــاه، بصفت ـــع أدن ـــا الموق أن

ش.م.ب. قـــد وكلـــت

السيد/السيدة  

بالحضـــور نيابـــة عنـــي فـــي إجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة المقـــرر عقـــده 
ـــل. ـــاع مؤج ـــد ۲۷ /3/ ۲۰۲۲، أو أي إجتم ـــوم األح ي

Shareholder’s Number رقم المساهم

Shareholder’s Name اسم المساهم

Number of Shares عدد األسهــــم

Signature لتوقيــــــــــــــع ا

Date التاريـــــــــــــــــخ

PROXY FORM
I, the undersigned, being a shareholder in Bahrain National 
Holding Company B.S.C. hereby authorize 
Mr./Mrs. 

To attend on my behalf at the Company’s Annual General 
Assembly meeting to be held on Sunday, 27/3/2022 or any other 
adjournment thereof.

THE APPROVAL OF THE FOLLOWING POINTS
AGM

YES
نعم

NO
ال

ABSTAIN
أمتنع

إعتمــــــــــــاد النقــــــــاط  التاليـــــــة
الجمعية العامة العادية

1. Approval of the minutes of the previous Annual General 
Assembly Meeting of the company held on 25/3/2021.

المصادقـة علـى محضـر إجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة المنعقد . 1
بتاريـخ 2021/3/25.

2. Discuss and approve the Board’s report on the Company’s 
activities during the year ended 31/12/2021.

الماليـة . 2 للسـنة  الشـركة  أعمـال  عـن  اإلدارة  مجلـس  تقريـر  مناقشـة 
عليـه. والمصادقـة   2021/12/31 فـي  المنتهيـة 

3. Review the external auditors’ report for the year ended 
31/12/2021.

البيانـات . 3 عـن  الخارجييـن  الحسـابات  مدققـي  تقريـر  إلـى  اإلسـتماع 
.2021/12/31 فـي  المنتهيـة  الماليـة  للسـنة  الماليـة 

4. Discuss and approve the audited financial statements for 
the year ended 31/12/2021.

4 . 2021/12/31 فـي  المنتهيـة  الماليـة  للسـنة  الماليـة  البيانـات  مناقشـة 
عليهـا. والمصادقـة 

5. Discuss and approve the following recommendations 
of the Board of Directors regarding the appropriation of 
profits for the year ended 31/12/2021:

• Distribution of cash dividends to the shareholders @ 
30% of the paid-up capital (30 fils per share) amounting 
to BD 3,378,247 for the year ended 31/12/2021. 

الســنة . 5 أربــاح  صافــي  بتخصيــص  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  إعتمــاد 
التالــي: النحــو  علــى   2021/12/31 فــي  المنتهيــة  الماليــة 

للسهم  فلسًا    30 قدرها  المساهمين  على  نقدية  أرباح  توزيع   •
الواحد أي بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع، والبالغة 3,378,247 

دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 

• Transfer BD 3,010,457 to retained earnings. مرحلة  مستبقاة  كأرباح  بحريني  دينار   3,010,457 مبلغ  ترحيل   •
للسنة القادمة.

6. Approval of recommendation to allocate BD 227,400  as 
remuneration for the members of the Board of Directors 
for 2021. 

الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة  ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ . 	
في  المنتهية  المالية  للسنة  بحريني  دينار   227,400 قدره  إجمالي 
في  المساهمين  الساده  موافقة  على  الحصول  بعد   2021/12/31

إجتماع الجمعية العامة العادية. 

7. Discuss and approve the Corporate Governance report 
for the year 2021 in relation to the company’s compliance 
with the requirements of Ministry of Industry, Commerce 
& Tourism and Central Bank of Bahrain.

الشركة . 7 إلتزام  حول   2021 لسنة  الشركة  حوكمة  تقرير  مناقشة 
البحرين  ومصرف  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  بمتطلبات 

المركزي والموافقة عليه.

8. Discuss and approve the transactions that took place 
during the financial year ended 31/12/2021 with any of 
the related parties as shown in the note No. 35 of the 
financial statements in accordance with article 189 of the 
Commercial Companies Law.

المالية . 8 السنة  خال  جرت  التي  العمليات  على  والموافقة  التبليغ 
هو  كما  العاقة  ذات  األطراف  من  أي  مع   2021 ديسمبر   31 المنتهية 
مبين في اإليضاح رقم 35 من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 

من قانون الشركات التجارية.

9. To approve the sale of 100% of the Company’s treasury 
shares equals to 6,566,756 shares which represents 
5.510% of the Company’s total issued and paid-up capital, 
either in block trade in one go to one buyer or in batches, 
subject to obtaining the required approvals from the 
Central Bank of Bahrain and the relevant regulators.

ــة  ــهم خزين ــن أس ــع 100% م ــى بي ــاهمين عل ــادة المس ــة الس موافق  .	
الشــركة بمــا يعــادل 	75،		5،	 ســهم وهــو مــا يمثــل 5.510٪ مــن 
إجمالــي رأســمال الشــركة الصــادر والمدفــوع، إمــا بالجملة لمســتثمر 
واحــد أو بالتجزئــة، بشــرط الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة مــن 

ــة. ــة المختص ــات الرقابي ــزي والجه ــن المرك ــرف البحري مص

10. To approve purchasing  further approve purchasing up to 
10% of the Company’s issued shares for the purpose of 
supporting the share price and liquidity, after obtaining the 
necessary approvals from the relevant regulators.

10.  موافقة السادة المساهمين على شراء ما يصل إلى 10٪ من أسهم 
بعد  السيولة  وتوفير  السهم  سعر  لدعم  وذلك  الصادرة  الشركة 

الحصول على الموافقات الازمة من الجهات الرقابية المختصة.

11. To relieve the Board of Directors of any liability regarding 
the decisions they have taken during the year ending 
31/12/2021.

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم   .11
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

12. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2022, 
and to authorize the Board of directors to determine their fees

المالية  للسنة  الخارجيين  الحسابات  مدققي  تعيين  إعادة  أو  تعيين   .12
2022 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

13. Any other matters in accordance with article 207 of the 
Commercial Companies Law.

مناقشة ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات   .13
التجارية.   




