
Bahrain Duty Free Shop Complex would like to announce the opening of the election for candidacy to fill ten 
seats of the Board of Directors membership for a three-year term (2019-2020-2021) as per Article (29) of the 
Articles of Association of the Company and as per Article (175) of Bahrain Companies Law.  
The ballot process for the election will be carried out during the upcoming Annual General Meeting of the 
company dated Tuesday 26 March 2019.

Conditions for Nominations:
The candidates shall abide by the terms of the board of directors’ membership provided for in Article (29) of 
the Articles of Association of the company and Article (173) of the Commercial Companies Law promulgated 
by Legislative Decree No. (21) of 2001 and its amendments. Meanwhile, the following conditions must be 
met by the candidates:

1. He/She shall enjoy the legal capacity to act.
2. He/She shall not have been previously convicted for an offence of bankruptcy by default or fraud nor for 
any crime affecting his/her honor or integrity nor for an offence by reason of his/her breach of the provisions 
of this Law unless he/she has been reinstated.
3. He/She shall not be prohibited from assuming the membership of the board of directors  of a joint stock 
company in accordance with the provisions of the Bahraini Companies  Law No. (21) of 2001 or any other 
laws in force in the Kingdom of Bahrain. 

Required documents:
• To submit a formal letter of candidacy, provided that the declaration should include the disclosure of any 
work/business managed directly or indirectly, which constitutes competition for the company, the names of 
the companies and entities in which he/she is working for or being the membership of the board of directors.
• Curriculum Vitae of the Candidate

• Copy of the Smart card and Passport of the Candidate

Candidates wishing to nominate themselves to the Board of Directors for the next cycle should be sure to 
provide us with all the required documents mentioned in this announcement and send them no later than 
Tuesday 5th March 2019 to the Bahrain Duty Free Shop Company either by hand or to be delivered to the 
company address (Building:145-A, Road: 2403, Block: 224 Al Barsha Building - Al Muharraq PO Box 1714) 
or by e-mail to sadiq@bdutyfree.com 

The candidates’ names and the relevant documents submitted will be disclosed and published on the 
Bahrain Bourse website and on the Company›s website, at least five days prior to the date of the AGM. 
Should you require any further information or inquiries, please contact the Company Board Secretary 
Mr. Sadiq Ismail on 17337137 or email to sadiq@bdutyfree.com 

ANNOUNCEMENT REGARDING  
NOMINATION FOR BOARD MEMBERSHIP

Farouk Y. Almoayyed
Chairman 



تعلن شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لشغل عشرة مقاعد 
لدورة مدتها ثالث سنوات )2021-2020-2019( وفقا للمادة )29( من النظام األساسي للشركة، و وفقا للمادة رقم 

)175( من قانون الشركات التجارية. حيث ستتم عملية األقتراع السري ألنتخابات مجلس األدارة بعشرة أعضاء يتم 
إنتخابهم من قبل المساهمين خالل إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المزمع عقده في يوم الثالثاء 

26 مارس 2019م.
 

شروط الترشح بحسب المادة )173( حيث تجب أن تتوافر في عضو مجلس اإلدارة الشروط التالية:
1- أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف.

ة بالشرف أو األمانة،   2- أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة َتَفاُلس بالتقصير أو بالتدليس، أو جريمة مخلَّ
أو في جريمة بسبب مخالفته ألحكام هذا القانون، ما لم يكن قد ُردَّ إليه اعتباره.

3- أال يكون محظورًا عليه تولِّي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقًا ألحكام قانون الشركات البحريني 
رقم )21( لسنة 2001م أو أي قوانين أخرى معمول  بها في مملكة البحرين.

 
المستندات المطلوبة:

•  التقدم بكتاب إقرار رسمي للترشح، على أن يتضمن اإلقرار اإلفصاح عن أيِّ عمٍل يقوم به بصورة مباشرة أو غير 
ل منافسًة للشركة، وأسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس  مباشرة يشكِّ

إداراتها.
• السيرة الذاتية للمترشح

•  صورة من البطاقة الذكية وجواز السفر للمترشح

على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس األدارة للدورة القادمة، الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات 
المطلوبة والواردة في هذا اإلعالن، وإرسالها قبل يوم الثالثاء 5 مارس 2019 إلى شركة مجمع البحرين لألسواق 

الحرة، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة التوصيل على عنوان الشركة )مبنى -145أ طريق 2403 مجمع 224 
  sadiq@bdutyfree.com بناية البرشاء-المحرق ص.ب 1714( أو من خالل البريد األلكتروني

سيتم نشر أسماء المترشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع األلكتروني لبورصة البحرين، وعلى موقع الشركة، 
وذلك قبل الموعد المحدد إلنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة بخمسة أيام على األقل. ألي إستفسارات 
يرجى التواصل مع سكرتير مجلس األدارة السيد/ صادق إسماعيل، عبر البريد األلكتروني أو على الرقم التالي: 

  17337137

إعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية 
مجلس إدارة شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة

فــاروق يــوســف الــمــؤيـــد
رئـيـس مـجـلـس اإلدارة


