
ــة  ــاب الترشــيح لعضوي ــح ب ــه القابضــه ش. م. ب.  (BNH) عــن فت ــن الوطني ــن شــركة البحري تعل
مجلس اVدارة لشغل ١٠ مقاعد لدورة مدتها ثالث سنوات (٢٠٢٠ -٢٠٢٣) وفقF للمادة ٢٥ من النظام 
اfساســي للشــركة، حيــث ســتتم عمليــة االقتــراع النتخابــات مجلــس اVدارة خــالل اجتمــاع 

الجمعية العمومية المقرر عقدها في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠.

• شروط الترشيح: 
علــى المرشــحين االلتــزام بشــروط عضويــة مجلــس اVدارة المنصــوص عليهــا في المــادة ٢٥ من 
النظــام اfساســي للشــركة والمــادة (١٧٣) مــن قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 

بقانون (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديالته:

١. أن يكون متمتعا بأهلية التصرف
ــر أو بالتدليــس أو جريمــة  ــه فــي جريمــة تفالــس بالتقصي ٢. أال يكــون قــد ســبق الحكــم علي
الشــركات  قانــون  fحــكام  مخالفتــه  بســبب  جريمــة  فــي  أو  اfمانــة  أو  بالشــرف  مخلــة 

التجاريه البحريني رقم ٢٠٠١/٢١ وتعديالته ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣. أال يكــون محظــورا عليــه تولــي عضويــة مجلــس إدارة شــركة مســاهمة وفقــا fحــكام أي 

قانون معمول به في المملكة
٤. شروط اVستقالليه:  وفقF للملحق اfول لميثاق حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ الصادر عن وزارة 
الصناعــه والتجــاه والســياحه التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن موقــع الــوزاره اVلكترونــي أو 

من سكرتير مجلس اVداره للشركه. 
• المستندات المطلوبة:

١.  مــلء اســتمارة الترشــح رقــم (٣) المعتمــدة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركــزي والتــي يمكــن 
البحريــن  لمصــرف  االلكترونــي  الموقــع  أو  اVداره  مجلــس  ســكرتير  مــن  عليهــا  الحصــول 

المركزي من خالل الرابط التالي: 

٢.  السيرة الذاتية للمرشح 
علــى الراغبيــن فــي ترشــيح أنفســهم أو ترشــيح مــن يمثلهــم لعضويــة مجلــس اVدارة للفتــرة 
القادمــة الحــرص علــى تزويدنــا بجميــع المعلومــات المطلوبــة والــواردة فــي هــذا اVعــالن، إمــا 
ــق ٢٨٣٢،  ــى ٢٤٩١، طري ــوان الشــركة مبن ــى عن ــل عل ــد أو بواســطة شــركة توصي بتســليمها بالي
 mohamed.kadhim@bnhgroup.com لكترونــيVمجمــع ٤٢٨، ضاحية الســيف، أو من خالل البريد ا
حيــث ســيظل باب الترشــح لعضوية مجلس اVدارة مفتوحــF من تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ إلــى تاريخ ٢٠٢٠/٣/١١، 
لــذا نرجــو ارســالها فــي موعــٍد ال يتجــاوز ٢٠٢٠/٣/١١، إلــى الشــركة ليتســنى تقديمهــا إلــى الجهــات 

الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم االجتماع.
ســيتم نشــر أســماء المرشــحين وبياناتهــم الخاصــة علــى الموقــع االلكترونــي لبورصــة البحريــن 
وعلــى موقــع الشــركة، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 

للشركة بخمسة أيام على اfقل.

fي استفســارات يرجــى التواصــل بســكرتير مجلــس اVداره علــى الرقــم التالــي: (17587310 أو 
(mohamed.kadhim@bnhgroup.com) ١٧٥٨٧٣٠٨)، البريد االلكتروني

رئيس مجلس ا%دارة 
التاريخ  ٢٠٢٠/٠٢/١٩

إعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة 
شركة البحرين الوطنيه القابضه ش. م. ب

(https://cbb.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_3_Form_3_Approved_Person_July_2018.pdf) 


