
جدول أعمال الجمعية العامه العادية

١١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢١ والمصادقة عليه

٢. مناقشة تقرير مجلس ا�دارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه

٣. ا�ستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها

٥. إعتماد توصية مجلس ا�دارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية  المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على النحو التالي:

أ. توزيــع أربــاح نقديــة على المســاهمين قدرها ١٢ فلســ¦ للســهم الواحد أي بنســبة ١٢% مــن رأس المال المدفــوع، والبالغــة ١,٢٨٦,٩٥٤ دينار بحريني 

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وسيتم دفع ا»رباح النقدية ابتداء من ٥ ابريل ٢٠١٨

ب. اعتمــاد توصيــة مجلــس ا�دارة بتوزيــع أســهم منحة على المســاهمين فــي تاريخ ا�نعقاد بواقع ٥ أســهم عن كل ١٠٠ ســهم مدفوع (تعادل  

نســبة ٥% مــن رأس المــال الصــادر والمدفــوع) بإصــدار مــا مجموعــه ٥٫٦٧٥٫٠٠٠ ســهم  بعــد الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة مــن الجهــات 

الرسمية والمساهمين.

ج. ترحيل مبلغ ٢٤٠,٢٤٥ دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.

٦. الموافقــة علــى مقتــرح بتوزيــع مكافــأة »عضــاء مجلــس ا�دارة بمبلــغ إجمالي قــدره  ١١٦,٠٥٠ بحريني للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠١٧/١٢/٣١ وذلك خاضع 

لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفق¦ للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون ٢١ لسنة ٢٠٠١. 

٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٧ حول إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

٨. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس ا�دارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٩. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتفويض مجلس ا�دارة بتحديد أتعابهم

١٠. مناقشة ما يستجد من أعمال طبق¦ للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

١.  قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  ١٧ مارس ٢٠١٥ و المصادقة عليه

٢.  المصادقــة علــى زيــادة رأس المــال الصــادر و المدفوع من مبلــغ وقدره ١١,٣٥٠,٠٠٠ دينار بحريني إلــى مبلغ و قدره ١١,٩١٧,٥٠٠ دينار بحرينــي بتحويل ٥٦٧,٥٠٠ دينار 

بحرينــي إلــى رأس المــال وإصدار مقابلها أســهم منحة للمســاهمين المســجلين في تاريخ ا»نعقاد بواقع ٥ أســهم لكل ١٠٠ ســهم بمــا مجموعه ٥٫٦٧٥٫٠٠٠ 

سهم

٣.  الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام ا»ساسي للشركه وفق¦ لقرار زيادة رأس المال في البند رقم ٢ أعاله

٤.  الموافقــة علــى إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى عقــد التأســيس والنظــام ا»ساســي للشــركة وفقــ¦ للتعديــالت التــي أجريــت علــى بعــض أحــكام قانــون 

الشركات التجارية رقم ٢١ لعام ٢٠٠١ بموجب القانون رقم ١ لسنة  ٢٠١٨

٥. تفويــض اّالنســة منــار صالــح، بحرينيــة الجنســية وتحمــل بطاقة هوية رقــم ٩٤٠٢٠٥٨٨٢، بإجــراء التعديالت واالجــراءات المناســبة لدى الجهات الرســميه ذات 

العالقــه بمــا فــي ذلــك تعديــل عقــد التأســيس والنظــام ا»ساســي للشــركة بمــا يتوافــق مــع الفقــرات مــن ١ إلــى ٣ أعــاله و التوقيــع عليهمــا نيابــًة عــن 

الشركة أمام مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون ا�سالمية وا»وقاف

مالحظات هامة للمساهمين
• يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 ونسخة من بطاقة التوكيل من خالل شركة (كارڤـي كمبيوترشير ذ.م.م.)، 

مكتب رقم 74، الطابق السابع ، بناية برج الزامل رقم 31، طريق 383، مجمع 305، المنامة ، هاتف: 17215080 –  فاكس: 17212055. كما يمكنكم ا�طالع 

  www.bnhgroup.com على التقرير السنوي للعام 2017 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين ، و موقع الشركة

• يحق »ي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد ا�جتماع الحضور شخصي¦ أو أن يوكل خطي¦ عنه أي شخص لحضور ا�جتماع    

والتصويت نيابة عنه

• يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد ا�جتماع لدى مسجلي ا»سهم على العنوان المبين أعاله وال يجوز التوكيل 

لحضور هذا ا�جتماع لرئيس وأعضاء مجلس ا�دارة وموظفي الشركة دون ا�خالل بحق توكيل ا»قارب من الدرجة ا»ولى 

• في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر ا�جتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخّوله بأنه الموكل لذلك المساهم، 

ويجب أن يكون التفويض خطي¦ وصادرÕ عن الشخص المفوض بالشركة و مختوم¦ بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد �يداع التوكيل

• »ي استفسارات يرجى االتصال بسكرتير مجلس ا�دارة على أحد ا»رقام التالية: 17587310 أو 17587306

يســر رئيــس مجلــس إدارة  شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة ش.م.ب.  دعــوة المســاهمين الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 

وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما  بمشيئة ا¥ تعالى يوم ا¢ربعاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٨،  وإذا لم يتوفر النصاب القانوني لهذا ا�جتماع 

ســيكون هنــاك اجتمــاع ثــاٍن فــي يــوم ا¢ربعــاء ٢٠١٨/٤/١١ و اذا لم يتوفــر النصاب القانوني لالجتماع الثاني أيض® ســيكون هنــاك اجتماع ثالث في 

يــوم ا¢ربعــاء ٢٠١٨/٤/٢٥ بمــن يحضــر مــن المســاهمين أو ممثليهم، وســتعقد ا�جتماعات المشــار إليها في تمام الســاعة الثانية عشــرة ظهر²، 

وذلك في قاعة الدانة ٣ بفندق الخليج وذلك لمناقشة جدول ا¢عمال المبين أدناه واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه.

شركة البحرين الوطنية القابضة
دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
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