
 

 إعالن بشأن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 
  4إلى    2عن فتح باب الترشيح النتخاب ما بين    )"المجموعة"(  مجموعة سوليدرتي القابضة ش. م. ب. )مقفلة(تعلن  

عدد التعيينات في مجلس اإلدارة، لفترة ثالث سنوات لمجلس اإلدارة حسب قرار السادة كبار المساهمين بالنسبة    فيأعضاء  

  20الموافق  االثنينعملية اإلقتراع خالل إجتماع الجمعية العامة العادية يوم   ي(. و ستجر2026مارس  – 2023)مارس 

 .مملكة البحرين  -المحرق  -البحرين  نبيكڤ فندق موب ( الواحدة والنصف ظهرا  13:00الساعة ) م 2023مارس 

 

 المرشحين:  لدىالشروط الواجب توافرها 

 أن يكون/تكون متمتعا  بأهلية التصرف. .1

أال يكون / تكون قد سبق الحكم عليه/عليها في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو  .2

 مخالفته / مخالفتها ألحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه / إليها اإلعتبار.األمانة أو في جريمة بسبب  

أال يكون / تكون محظورا  عليه / عليها تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقا ألحكام أي قانون معمول  .3

 .البحرين به في مملكة

ال .4 التجارة  و  الصناعة  لوزارة  الشركات  حوكة  ميثاق  في  الموضحة  اإلدارة الشروط  مجلس  بأعضاء  متعلقة 

 المستقلين و غير تنفيذيين و التنفيذيين. 

 

 المستندات المطلوبة:

 ملء استمارة الترشح .1

 السيرة الذاتية للمرشح  .2

 نسخ من جواز السفر و بطاقة الهوية )محدثة و مصدقة( .3

 المؤهالت األكاديمية و المهنية  .4

اعضاء مجلس إدارة أو   المرشح وبين  ذلك أي ملكية فيها( وتفاصيل العالقات بين المرشح و المجموعة )بما في  .5

 مديري المجموعة اآلخرين. 

 اسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها  .6

 يتطلب جزء غير يسير من الوقت المرشح و اي منصب يشغله  .7

 التقرير االئتماني لشركة بنفت  .8

 أي معلومات أخرى مطلوبة.  .9

 

اغبين في ترشيح انفسهم او ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا  الر  جميع ىعل

باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان المجموعة إما  وتسليمها  بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في هذا اإلعالن،  

، طريق  2080برج السيف الطابق السادس، مبنى رقم:    18668ص.ب    )مقفلة(مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب  )

 .2023مارس  15( حيث سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحا إلى تاريخ 428، مجمع رقم: 2825رقم: 

 

 أو shareholders@solidarity.com.bhالبريد اإللكتروني  معنا عبر ألي استفسارات يرجى التواصل  

abdulaziz.abul@solidaritygroup.com  973 17567406أو عن طريق الهاتف + 

  

 www.solidaritygroup.comالموقع اإللكتروني: 
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Board of Directors Nomination Announcement 
 

Solidarity Group Holding BSC(c) (“the Company”) would like to announce the opening of the election for 

candidacy for Board of Directors membership between 2-4 members on the Board of Directors depending 

on the number of appointments in the Board by the major shareholders, for a 3 year term 2023-2025. The 

election process will be carried out during the Annual General Meeting due to be held on 20.03.2023 at 1 

pm in Movenpick Hotel, Muharraq, Kingdom of Bahrain. 

 

Conditions for Nomination: 

1. The Candidate must be fully qualified to act. 

2. The Candidate must not have been convicted in a crime involving negligent or fraudulent 

bankruptcy or a crime affecting his/her honour or involving a breach of trust or in a crime on 

account of his breach of the provisions of this law, unless he was reinstated. 

3. The Candidate shall not be prohibited from being a member in the Board of Directors of a joint 

stock company in accordance with the provisions of any law enforced in the Kingdom of Bahrain. 

4. The conditions that are specified by rules of Corporate Governance Code of Ministry of Industry 

and Commerce concerning Independent, Non-Executive and Executive Directors. 

 

Required Documents: 

1. Duly filled and signed application form 

2. Candidate’s CV 

3. Copies of passport and identity card 

4. Copies of academic and profession qualifications 

5. Details of relationships between the candidate and the Company (including any ownership 

therein), and between the candidate and other directors or executive managers of the Company 

6. Names of the companies and entities in which the candidate practices business or is a member of 

their Board of Directors 

7. Any position the candidate occupies that requires a significant part of his/her time 

8. The credit report of Benefit Company 

9. Any other information requested 

 

Every candidate wishing to nominate himself/herself or a representative is invited to furnish the Company 

with all the required documents mentioned in this announcement either by submitting by hand or through 

courier to be delivered to the Company’s address (Solidarity, P.O.Box 18668, 6th Floor, Seef Tower, 

Building 2080, Road 2825, Block 428, Manama, Kingdom of Bahrain) no later than 15th March 2023. 

 

Should you require any further information, please do not hesitate to contact us on email 

shareholders@solidarity.com.bh or abdulaziz.abul@solidaritygroup.com or on phone +973 17567406. 

 

Website: www.solidaritygroup.com 
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