
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

P.O. Box 11019, Manama 

Kingdom of Bahrain 

+973 17229290 

info@bdfs.bh 

www.bdfs.bh 

 إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية  وغير العادية 

 
 بورصة البحرين السادة /  

 
إعالن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية   (23509)رقم السجل التجاري:  - البحرين لألسواق الحرة )ش.م.ب.(   مجمع يسر مجلس إدارة شركة

في تمام    2022مارس    14  الموافق  األثنين  اليوم  (ش.م.ب)شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة  لقد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة  ف  وغير العادية

بلغ عدد األسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من  ، وذلك بنصاب قانوني  فندق داون تاون روتانا -في قاعة المها  الحادية عشرة صباحا    الساعة

كمـا حضر االجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة    % 91.73درها  قسهما  أي بنسبة  130,498,280أصالة ووكالة اهمين المس

رئيس قسم مكافحة عمليات غسل األموال( ومن مصرف    -  ، والسيد إبراهيم محمد عواجيرئيس قسم حوكمة الشركات   -السيد علي تقي العلوي  )

إدارة مراقبة أسواق المال( ومن بورصة البحرين )السيد  لسيدة حصة المناعي، والسيدة ريان علي، والسيدة نورة الهادي من  االبحرين المركزي )

 إدارة اإلدراج واإلفصاح( ومن شركة كي بي إم جي فخرو )السيد جليل العالي( باإلضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة. من  سنان الشروقي

 

 التالية:  جتماع الجمعية العامة العاديةل هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول األعمال 

 والمصادقة عليه.  2021مارس  23قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ  تم  -(1

 عليه.  تم المصادقةو 2021ديسمبر  31الشركة للسنة المنتهية في مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال لم يكن هناك أي مالحظة في  -(2

 . 2021ديسمبر  31عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في  الخارجيين اإلستماع إلى تقرير مدققي الحساباتتم  -(3

 . 2021ديسمبر  31البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  تم المصادقة على  -(4

 على النحو التالي:   2021لعام   إعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن التخصيصاتتم  -(5

دينار    4,268,158فلسا  للسهم الواحد والبالغة إجماليا    30% من رأس المال المدفوع، أي 30توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  -أ(

 . 2022 مارس 31، وسيتم دفع األرباح في موعد أقصاه بحرينيا  

لتاريخ ا  الحدث  
2022مارس  14 اجتماع الجمعية العامة  تاريخ    

 )تاريخ موافقة المساهمين( 
2022مارس  15 ستحقاق األرباح الآخر يوم تداول    

) في سجل األسهم يوم االستحقاق( مالمساه تم تقييد اسم ليستحقاق األرباح، اليوم تداول  رآخ   
2022مارس  16 استحقاق سهم بدون التداول  تاريخ    

ألرباح(ل)أول يوم تداول بدون استحقاق   
2022مارس  17  يوم االستحقاق   

 )المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح( 
2022 مارس 31  يوم الدفع 

رباح على المساهمين المستحقين(األ)اليوم الذي سيتم فيه توزيع   

دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة     65,000لغ  مب  وتوزيع  تخصيصتم الموافقة على مقترح  -(6

 والتجارة والسياحة. 

مصرف البحرين   وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و وإلتزام الشركة بمتطلبات 2021تقرير حوكمة الشركات لعام  تم المصادقة على -(7

 المركزي والمصادقة عليه. 
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مع أيٍ من األطراف ذات العالقة كما هو مبين   2021ديسمبر  31على العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهية  والموافقة  تم التبليغ -(8

 من قانون الشركات التجارية.  189من البيانات المالية تماشيا  مع المادة   19في االيضاح رقم  

 . 2021ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن اتم  -(9

( من  29( وفقا للمادة )2024-2023-2022فتح باب اإلنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة لشغل عشرة مقاعد لدورة مدتها ثالث سنوات )تم    -(10

 ( من قانون الشركات التجارية. 175النظام األساسي للشركة، و وفقا للمادة رقم )

( المتقدمين  11األحدى عشر ) بشأن هذه الترشيحاتلجنة الترشيح    توصيةمن    ببيان مختصريوسف المؤيد   اإلدارة السيد/ فاروق رئيس مجلس    قام 

ا   إلى عضوية مجلس  وجميع هذه األسماء المعلن عنها مسبقا  مؤهلين لإلنضمام    المطلوب انتخاب عشرة أسماء الحاجة و   بأنلعضوية المجلس موضح 

مداإلدارة   )لدورة  المرشحين  (2024-2023-2022تها ثالث سنوات  أسماء  بأن  المؤيد  فاروق  السيد  معلوماتهم  وبين  على    متواجدة  بتفاصيل 

بقراءة أسماء المرشحين وهم    سكرتير مجلس اإلدارة السيد صادق إسماعيل  ، عندها قامالنسخة األلكترونية   أو  شاشات العرض، والنسخة الورقية، 

السيد/  ،  السيد/ محمد نبيل عبد هللا الزين ،  السيد/محمد عبد الرحمن الخان،  السيدة/ آمال سيد مصطفى محليس ،  الشيخ محمد بن علي آل خليفة   السادة:

،  السيد/ جهاد يوسف أمين،  وسف الحواجالسيد/ جواد ي،  السيد/ عبد هللا حسن بوهندي،  السيد/ عبدالرحمن محمد سيف جمشير ،  فاروق يوسف المؤيد

السيد عباهلل جعفرعابدين بتسليم المغلف إلى رئيس مجلس    .السيد/ جاسم محمد الشيخ،  السيد/ جالل محمد جالل  بعد عملية إفراز األصوات قام 

 حيث قام رئيس مجلس اإلدارة السيد فاروق المؤيد بإعالن نتائج إنتخابات عضوية مجلس اإلدارة الجديد كالتالي: ، اإلدارة 

 

محل األعضاء    تحل  ، %7.25بنسبة قدرها    9,459,470  بعدد األصوات باألسهم  حتياطإكعضو    سيمحل  یمصطف  ديآمال سالسيدة    فيما حلت

     األستقالة.  األصليين في أحوال 

وتخويل مجلس اإلدارة    2022مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام  تم الموافقة على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخرو ك  -(11

  أتعابهم. بتحديد 

، أعلن السيد فاروق يوسف المؤيد  وحيث لم تكن هناك أعمال مستجدة.  من قانون الشركات التجارية  207طبق ا للمادة  لم يتم إبداء أي تحفظات    -(12

 الحاضرين على حضورهم وحسن إستماعهم.  صباحا ، بعد أن شكر السادة لنصفختام الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشرة وا

 

  2022مارس  14 الموافق األثنين اليوم (ش.م.ب)شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ل  غير العادية قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامةهذا و 

بلغ عدد األسهم الممثلة من قبل  ، وذلك بنصاب قانوني فندق داون تاون روتانا -صباحاً في قاعة المها والنصف الحادية عشرة  في تمام الساعة

النسبة األجمالية من التصويت األصوات باألسهم  ن األعضاء المنتخبي  التسلسل

100.00% 130,498,280                  

11.31% فاروق يوسف المؤيد                    14,765,002 1

10.93% جالل محمد جالل                    14,264,527 2

10.44% عبد هللا حسن بوهندي                    13,630,000 3

9.68% ن                    12,633,097 جهاد يوسف أمي  4

8.58% عبدالرحمن محمد سيف جمشي                     11,196,804 5

8.55% محمد عبد الرحمن الخان                    11,157,621 6

8.41% الشيخ محمد بن علي آل خليفة                    10,970,633 7

8.41% جواد يوسف الحواج                    10,969,573 8

8.30% جاسم محمد الشيخ                    10,833,505 9

8.14% محمد نبيل عبد هللا الزين                    10,618,048 10
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كمـا حضر االجتماع ممثلون عن كل من  .  % 91.73درها  ق سهماً أي بنسبة    130,498,280السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة  

رئيس قسم مكافحة عمليات    -رئيس قسم حوكمة الشركات، والسيد إبراهيم محمد عواجي    -وزارة الصناعة والتجارة )السيد علي تقي العلوي  

ان علي، والسيدة نورة الهادي من إدارة مراقبة أسواق المال( غسل األموال( ومن مصرف البحرين المركزي )السيدة حصة المناعي، والسيدة ري

ومن بورصة البحرين )السيد سنان الشروقي من إدارة الدراج والفصاح( ومن شركة كي بي إم جي فخرو )السيد جليل العالي( بالضافة إلى  

 . ممثلي شركة البحرين للمقاصة

 

 :التالية الجمعية العامة غير العاديةجتماع ل هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول األعمال 

 والمصادقة عليه.  2021مارس  23قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في تم  -(1

والخاص    2020لسنة   28لشركة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم  على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام األساسي ل والمصادقة  الموافقة  تم    -(2

والخاص بتعديل    2022لسنة    3، و متطلبات قرار رقم  2001لسنة    21 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، وذلك  2002لسنة    6الصادرة بالقرار رقم    2001لسنة    21رقم  بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون  

ساسي ليشمل جميع تلك التعديالت، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، بحسب تفاصيل التعديالت في  أل بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام ا

 . المسودة المرفقة

والنظام األساسي للشركة ليشمل جميع التعديالت السابقة، وبما يتوافق مع التعديالت في قانون  لموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس تم ا -(3

 . ةالشركات ومتطلبات الجهات الرقابي

   .دارة أو من يقوم الرئيس بدوره بتفويضه للتوقيع لدى كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام األساسيتفويض رئيس مجلس اإل تم  -(4

صباحا ، بعد أن شكر السادة الحاضرين على   ربعين دقيقةق يوسف المؤيد ختام الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشرة واألأعلن السيد فارو

 حضورهم وحسن إستماعهم. 

 Name صادق إسماعيل عبدالعزيز  اإلسم 

 Title دارة و مسؤول الحوكمة سكرتير مجلس اإل المسمى الوظيفي 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 
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Announcement of the Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results 

 
To: Bahrain Bourse 
 

The Board of Directors of Bahrain Duty Free Shop B.S.C (CR No: 23509) is pleased to announce of the 

Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting Results that was held today Monday 14th March 

2022 at 11.00AM at ALMAHA BALLROOM- Downtown Rotana Hotel, Manama, with total shares of 

130,498,280 a quorum of 91.73%. The meeting was also attended by representatives of The Ministry 

of Industry, commerce and Tourism (MOICT) (Mr. Ali Taqi AL Alwai – Chief of Corporate Governance, 

and Mr. Mr. Ebrahim Mohamed Awachi - Chief of Anti- Money Laundering), and representatives of 

Central Bank of Bahrain (Mrs. Hesa Almannai, Ms. Rayyan Ali, and Ms. Noora AlHadi from the Capital 

Markets Supervision Directorate), and representative of Bahrain Bourse (Mr. Senan Mohammed Al-

Sherooqi from Listing & Disclosure Department) in additional (Mr. Jalil Alali – Partner -KPMG Fakhro) 

and representatives of Bahrain Clear. 

 

The following items in the agenda of the Annual General Meeting have been approved:  

 

1. The minutes of the previous AGM, held on 23rd March 2021; was read and duly approved.   

2. The Board of Directors report for the year ended 31st December 2021; was reviewed and duly 

approved. 

3. The external auditor’s report regarding the Company’s financial status for the year ended 31st 

December 2021, has been read by the External Auditor partner.  

4. The Audited Financial Statements for the year ended 31st December 2021; was reviewed and duly 

approved. 

5. The Board’s recommendation appropriations for the year 2021; was reviewed and duly approved 

as per following: 

5.1.  Approved of the Distribution of 30% of share nominal value, equivalent to 30 fils per share 

amounting to BD 4,268,158 shall be distributed to the shareholders by 31st March 2022. 
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Event Date 

General Meeting Date   
(Shareholders’ approval date) 

14 March 2022 

Cum-Dividend Date 
(Last day of trading with entitlement to dividends) 

15 March 2022 

Ex-Dividend Date 
(First day of trading without entitlement to dividends) 

16 March 2022 

Record Date 
(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be 
entitled to dividends) 

17 March 2022 

Payment Date 
(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders) 

31 March 2022 

 

6. Approved of the allocation of BD 65,000 as Board of Directors remuneration, subject to the 

approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism. 

7. It was duly approved the Board of Directors Corporate Governance Report for the year ended 31st 

December 2021; and comply with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and 

Tourism, AND Central Bank of Bahrain. 

8. It was notified on the related party transactions carried out during the financial year ended 31st 

December 2021 as stated in note # 19 of the financial statements in line with Article 189 of the 

Commercial Companies Law; and duly approved. 

9. It was duly approved of relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they 

have taken during the year ended 31st December 2021; 

10. The Electoral Polling was open to elect members of the Board of Directors for the next three years 

cycle (2022-2023-2024) to occupy ten seats in accordance with Article (29) of the company’s 

articles of association, and in accordance with Article No. (175) of the Commercial Companies Law. 

The Chairman of the Board of Directors, Mr. Farouk Yousef Al-Moayyed made a brief statement 

summary of the recommendation of the Nomination Committee regarding these eleven (11) 

nominations for membership of the Board, explaining that the need and requirements is to elect 

ten names and all of these nomination names which have been previously announced are 

qualified to join the membership of the Board of Directors for a three-years term (2022-2023-

2024) Mr. Farouk Al-Moayyed indicated that the names of the candidates with their details and 

information are on the screens, and on the paper version, or the electronic version QR Scan code, 

then the Secretary of the Board of Directors, Mr. Sadeq Ismaeel, read the names of the candidates, 

and they are: Mr. Abdulla Hassan Buhindi, Mr. Abdulrahman M. S. Jamsheer, Mr. Farouk Yousif 

Almoayyed, Mr. Jalal Mohammed Jalal, Mr. Jassim Mohammed Al Shaikh, Mr. Jawad Yousuf Al 



 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

P.O. Box 11019, Manama 

Kingdom of Bahrain 

+973 17229290 

info@bdfs.bh 

www.bdfs.bh 

Hawaj, Mr. Jehad Yusuf Ameen, Mr. Mohammed A.Rahman Al Khan, Mr. Mohammed Nabeel 

Abdulla Al Zain, Mrs. Amal Sayed Moustafa Mehles, Sh. Mohamed Bin Ali Al Khalifa. After the 

counting of votes, Mr. Abdullah Jaafar Abdeen handed over the envelope to the Chairman of the 

Board of Directors, where the Chairman of the Board, Mr. Farouk Al-Moayad announced the 

results of the elections for the membership of the new Board of Directors as follows: 

 

While Mrs. Amal Sayed Moustafa Mehles with 9,459,470 votes in shares, represent of the total 

voting 7.25%, in which will be as a preserve member, replacing any members in cases of absence 

or resignation of the mentioned above Board Members.  

 

11. It was duly approved of appointing KPMG Fakhro as an external auditors for year of 2022 and 

authorizing the Board of Directors to decide their fees; 

12. There was no other Business in accordance with Article 207 of the CCL, Mr. Farouk Yousef Al-

Moayyed announced the conclusion of the Annual General Meeting at about eleven thirty in the 

morning, after thanking the attendees for their presence and good listening. 

The Extraordinary meeting of Bahrain Duty Free Shop B.S.C (CR No: 23509) was held today Monday 

14th March 2022 at 11.30AM at ALMAHA BALLROOM- Downtown Rotana Hotel, Manama, with total 

shares of 130,498,280 a quorum of 91.73%. The meeting was also attended by representatives of 

The Ministry of Industry, commerce and Tourism (MOICT) (Mr. Ali Taqi AL Alwai – Chief of Corporate 

Governance, and Mr. Mr. Ebrahim Mohamed Awachi - Chief of Anti- Money Laundering), and 

representatives of Central Bank of Bahrain (Mrs. Hesa Almannai, Ms. Rayyan Ali, and Ms. Noora 

AlHadi from the Capital Markets Supervision Directorate), and representative of Bahrain Bourse 

Rank Candidate Names Shares % of Total Voting 

130,498,280 100.00%

1 Farouk Yousif Almoayyed 14,765,002   11.31%

2 Jalal Mohammed Jalal 14,264,527   10.93%

3 Abdulla Hassan Buhindi 13,630,000   10.44%

4 Jehad Yusuf Amin 12,633,097   9.68%

5 Abdulrahman M. S. Jamsheer 11,196,804   8.58%

6 Mohammed A.Rahman Al Khan 11,157,621   8.55%

7 Sh. Mohamed Bin Ali Al Khalifa 10,970,633   8.41%

8 Jawad Yousuf Al Hawaj 10,969,573   8.41%

9 Jassim Mohammed Al Shaikh 10,833,505   8.30%

10 Mohammed Nabeel Abdulla Al Zain 10,618,048   8.14%
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(Mr. Senan Mohammed Al-Sherooqi from Listing & Disclosure Department) in additional (Mr. Jalil 

Alali – Partner -KPMG Fakhro) and representatives of Bahrain Clear.  

 

The following items in the agenda of Extraordinary General Meeting which have been approved the 

following:  

1. The minutes of the previous on EGM held on 23rd March, 2021; was read and duly approved. 
 
2. It was duly approved the amendment of the articles of incorporation and articles of association of 

the company to comply with the requirements of Law No. 28 For the year 2020, regarding the 
amendment of some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Decree-Law 
No. 21 of 2001, and the requirements of Resolution No. 3 of 2022 regarding the amendment of 
some provisions of the executive regulations of the Commercial Companies Law promulgated by 
Decree-Law No. 21 of 2001 issued by Resolution No. 6 of 2002, by redrafting the Memorandum 
of Association and Articles of Association to include all these amendments, and in accordance with 
the requirements of the regulatory authorities, and according to the detailed amendments 
attached (QR Scan Code). 
 

3. It was duly approved the amendments of the re-drafting of the Memorandum of Association and 
the Articles of Association of the Company to include all previous amendments and in accordance 
with the amendments in the Companies Law and the requirements of the regulatory bodies. 
 

4. It was duly approved authorizing the Chairman or whomsoever he appoints, to sign on the above 
amendments in front of the Notary Public. 

 
Mr. Farouk Yousef Al-Moayyed announced the conclusion of the at about eleven forty in 
the morning, after thanking the attendees for their presence and good listening. 
 

 Sadeq Ismaeel Abdulaziz Name اإلسم 

 Board Secretary and CG Officer  Title المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

  

 


