
إعالن عن فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة
تعلن رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. عن فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة النتخاب خمسة أعضاء 

االقرتاع  عملية  ستتم  حيث  للرشكة،  األسايس  النظام  من   (١٦) لل�دة  وفقاً   (٢٠٢٠-٢٠٢٢) سنوات  ثالث  مدتها  لدورة 

النتخابات مجلس اإلدارة خالل اجت�ع الجمعية العمومية املقرر عقدها يف تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠.

رشوط الرتشيح: 

عىل املرتشح³ االلتزام برشوط عضوية مجلس اإلدارة املنصوص عليها يف املادة (١٧) من النظام األسايس للرشكة، واملادة 

(١٧٣) من قانون الرشكات التجارية الصادر باملرسوم بقانون (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديالته.

١ - أن يكون متمتعاً بأهلية الترصف.

٢ - أن ال يكون قد سبق الحكم عليه يف جرºة تفالس بالتقص« أو بالتدليس أو جرºة مخلة بالرشف أو األمانة أو يف 

جرºة بسبب مخالفته ألحكام القانون ما ¿ يكن قد رد إليه إعتباره.

٣ - أال يكون محظوراً عليه تويل عضوية مجلس إدارة رشكة مساهمة وفقاً ألحكام القانون أو أي قانون آخر معمول به 

يف اململكة.

املستندات املطلوبة:

. التقدم بكتاب إقرار رسمي للرتشح، ويسلم باسم رئيس مجلس اإلدارة، عىل أن يتضمن اإلفصاح عن أي عمل يقوم به 

بصورة مبارشة أو غ« مبارشة يشكل منافسة للرشكة، وأس�ء الرشكات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية 

مجالس إداراتها.  

. الس«ة الذاتية للمرتشح³ أو من ºثلهم، والتي تشمل البيانات الشخصية وصور من البطاقة الذكية ومستخرجها، وجواز 

السفر، ونسخ من املؤهالت، وصورة شخصية، وعدد األسهم وغ«ها.

 Ñكن الحصول عليها من املوقع اإللكرتوº ملء است�رة الرتشح رقم (٣) املعتمدة من قبل مرصف البحرين املركزي والتي .

ملرصف البحرين املركزي:  

.(https://cbb.complinet.com/net_Óle_store/new_rulebooks/v/o/Vol_5_Form_3_July_2018.pdf)

مالحظات هامة:

عىل الراغب³ يف ترشيح أنفسهم أو ترشيح من ºثلهم لعضوية مجلس اإلدارة للفرتة القادمة الحرص عىل تزويدنا بجميع 

املعلومات املطلوبة والواردة يف هذا اإلعالن، بإرسالها إىل رشكة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.، إما بتسليمها باليد 

أو بواسطة رشكة توصيل عىل عنوان الرشكة (صندوق بريد ١١٧٥، مبنى ٢٩٠ طريق ١١١، مجمع ٧٠١ توبيل - مملكة 

البحرين). حيث سيظل باب الرتشح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحاً من تاريخ ١٩ فرباير ٢٠٢٠ إىل تاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٠، 

لذا نرجو إرسال املستندات املطلوبة إىل الرشكة يف موعد ال يتجاوز أقصاه ١٦ مارس ٢٠٢٠، ليتسنى تقدºها إىل الجهات 

الرقابية املختصة، وذلك للحصول عىل املوافقات الرسمية قبل يوم االجت�ع. 

املوعد  قبل  وذلك  والرشكة،  البحرين،  لبورصة  اإللكرتوني³  املوقع³  الخاصة عىل  وبياناتهم  املرتشح³  أس�ء  نرش  سيتم 

املحدد النعقاد اجت�ع الجمعية العمومية للرشكة بخمسة أيام عىل األقل.

ألي استفسارات يرجى التواصل مع سكرت« مجلس اإلدارة السيد جالل املوسوي، عىل الرقم التايل: ١٧٧٨٧٢٠٩، أو الفاكس: 

.jalmousawi@bahraincredit.com.bh يلº١٧٩١١٩٠٠، أو اإل
عبد الرحمن يوسف فخرو

رئيس مجلس اإلدارة
١٩ فرباير ٢٠٢٠
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