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كةلعضوية   2024-2022إنسحاب مرشح من إنتخابات الدورة   اإلعالن عن  مجلس إدارة الشر

 

بورصة البحرينالسادة /    

كة مجمع البحرين لألسواق الحرةبأن رئيس مجلس إدارة  نود إفادتكم   المرشح    إنسحاب ، قد أستلم خطاب  شر

ن وفاالسيد/   ي  عدم  ب وذلك  ،  طارق فضل امي 
كة  لمجلس إدارة      2024-2022خوض انتخابات الدورة  الرغبة ف  الشر

يوم األثني     ي 
العادية.   2022مارس    14والمقرر خوضها ف  العمومية  الجمعية  كة  تعلن    لذلك   خالل إجتماع  شر

الحرة البحرين لألسواق  إىل  تحديث  عن    مجمع   
ً
استنادا اإلدارة،  لعضوية مجلس  بالمرشحي    الخاصة  القائمة 

شيحات   : النهائيةالتر

 الشيخ محمد بن علي آل خليفة  -1

 السيدة/ آمال سيد مصطف  محليس -2

 السيد/محمد عبد الرحمن الخان -3

 السيد/ محمد نبيل عبد هللا الزين -4

 السيد/ فاروق يوسف المؤيد  -5

 السيد/ عبدالرحمن محمد سيف جمشت   -6

 السيد/ عبد هللا حسن بوهندي  -7

 السيد/ جواد يوسف الحواج  -8

 السيد/ جهاد يوسف أمي    -9

 جالل محمد جالل السيد/  -10

 السيد/ جاسم محمد الشيخ   -11

  
ً
ية. لوفقا القائمة الخاصة بالمرشحي   لعضوية  توجد   ذلك، تم تحديث قائمة أسماء المرشحي   المرفقة بالعربية واألنجلت  

كة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.بعل موقع و عل موقع بورصة البحرين  مجلس اإلدارة،  www.bdfs.bh  شر

 

 Name صادق إسماعيل عبدالعزيز  اإلسم

  
 Title دارة و مسؤول الحوكمة سكرتي  مجلس اإل  المسىم الوظيفن

كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم الشر
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Announcement of withdrawal of a candidate from the 2022-2024 elections of the 
Company Board Membership 

 
 
To: Bahrain Bourse 

Bahrain Duty Free Shop Complex would like to announce that the Chairman has received withdrawal 

letter of candidate Mr. Tareq Fadhul Amin Wafa, and his no more desire to run for the elections of 

(2022-2024) cycle of the company's Board of Directors, which is scheduled to be contested on 

Monday, March 14,2022 during the ordinary general assembly meeting. Therefore, and further to this 

announcement, Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C would like to announce the updated list of 

candidates for its Board of Directors membership based on the final nominations: 

1- Mr. Abdulla Hassan Buhindi 

2- Mr. Abdulrahman M. S. Jamsheer 

3- Mr. Farouk Yousif Almoayyed 

4- Mr. Jalal Mohammed Jalal 

5- Mr. Jassim Mohammed Al Shaikh 

6- Mr. Jawad Yousuf Al Hawaj 

7- Mr. Jehad Yusuf Ameen 

8- Mr. Mohammed A.Rahman Al Khan 

9- Mr. Mohammed Nabeel Abdulla Al Zain 

10- Mrs. Amal Sayed Moustafa Mehles 

11- Sh. Mohamed Bin Ali Al Khalifa 

Accordingly, the list of nominees has been updated as per attached in English and Arabic. The list of 

candidates for membership of the Board of Directors is available on the website of Bahrain Bourse 

and on the website of the Bahrain Duty Free Shop Complex Company B.S.C. www.bdfs.bh  

 

 Sadeq Ismaeel Abdulaziz Name اإلسم 

 Board Secretary and CG Officer  Title المسمى الوظيفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 
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