
  
  دعوة إجتماع الجمعية العامة العادية

  
يسر رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق الوطنية (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر 

الزوار (المجلس) بالطابق األرضي م بقاعة كبار ٢٣/٩/٢٠٢١عقده بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 
و في حالة عدم توفر ، (مدخل قاعة المؤتمرات) لفندق الدبلومات مع أخذ التدابير واإلحترازات الوقائية وفق متطلبات الجهات المعنية

ً يوم ال الموافق  خميسالنصاب القانوني الالزم لعقد هذا اإلجتماع، سوف يعقد اإلجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحا
و في حالة عدم توفر النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع الثاني، سوف يعقد اإلجتماع م بفندق الدبلومات بنفس القاعة، ٣٠/٠٩/٢٠٢١

ً يوم الخميس الموافق  ي و نظراً للظرف اإلستثنائم بفندق الدبلومات بنفس القاعة، ٠٧/١٠/٢٠٢١الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحا
" وإمتثاالً للتوجيهات الصادرة من قِبل الفريق الوطني ومنها ١٩ –الذي سيتم فيه عقد اإلجتماع جراء تفشي فايروس كورونا "كوفيد 

، وسوف يتم "Zoomالتأكيد على التباعد اإلجتماعي وحرصاً على سالمة المساهمين الكرام فيمكنكم المشاركة عبر تقنية اإلتصال المرئي "
  األعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات الالزمة بشأنه. مناقشة جدول

 

  

  جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

  م والمصادقة عليه.٢٥/٣/٢٠٢١قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ  . ١

 ** .)٢٠٢٤ – ٢٠٢١( انتخاب / تعيين أعضاء لمجلس اإلدارة لفترة الثالث سنوات القادمة . ٢

 .) من قانون الشركات التجارية٢٠٧طبقاً للمادة (يستجد من أعمال ما  . ٣

  
  ملحوظة : 

  

 يقتصر التصويت في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة على الحضور الشخصي فقط. **

  
 :للمشاركة في اإلجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية 

للمساهم أو من يمثله في  هوية أو صورة من جواز السفر واضحةيرجى ارسال طلب حضور اإلجتماع مع بطاقة ال   .أ
وذلك للتحقق من هوية و صفة  info@nhcbahrain.comإلى البريد اإللكتروني التفويض باإلضافة لبطاقة التفويض 

 ساعة على األقل من موعد إنعقاد اإلجتماع. ٢٤ الحاضر، وذلك قبل
" وذلك قبل Zoomبعد إستالم جميع المستندات سيتم تزويد من يود الحضور برابط عبر برنامج التواصل المرئي "  .ب

 موعد إنعقاد االجتماع المذكور أعاله ليتسنى له الدخول إلى اإلجتماع.
 
 ة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشرك

أي شخص لحضور اإلجتماع والتصويت نيابة عنه، مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء 
 مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.

 
  ل ل) قب ة التوكي ل (بطاق داع التوكي ب إي د  ٢٤يج ن موع ل  م ى األق اعة عل ركة س دى  ش اع ل يناإلجتم ي ف ا"  "ك للتكنلوجي

رين)  ب (البح ابق ٧٤ذ.م.م (مكت ة) ص. ب.  ٧، الط ل، المنام رج الزام ة  - ٥١٤، ب ن أن  –المنام رين. و يمك ة البح مملك
اكس ( د أو الف د أو البري ل بالي ة التوكي لم  بطاق ي  ١٧٢١٢٠٥٥تس د اإللكترون ) أو البري

)Bahrain.helpdesk@Kfintech.com.مع التأكد من استالمها قبل انتهاء الموعد المحدد ( 
 

  نتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.إأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد الجدير بالذكر 
  

 
 ١٧٥٣٠٨٣٨قات المستثمرين على الرقم التالي: ألي استفسارات يرجى االتصال بقسم  العالقات العامة و عال  - 

١٧٥٣٠٨٣٩ 
  


