
تعلن شركة عقارات السيف ش. م. ب ("الشركة") عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ا�دارة، 
للشركة،  اساسي  النظام  من   (٢٤) رقم  للمادة  وفق�   ،(٢٠١٩-٢٠٢٢) الثالث  السنوات  عن  وذلك 
حيث ستتم عملية االقتراع �نتخابات مجلس ا�دارة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

للشركة المزمع عقده في ٣١ مارس ٢٠١٩.

شروط الترشيح:
من   (٢٥) رقم  المادة  في  عليها  المنصوص  ا�دارة  مجلس  عضوية  بشروط  المرشحون  يلتزم 
النظام اساسي للشركة، والمادة رقم (١٧٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (٢١) 

لسنة ٢٠٠١:
١.    أن يكون المترشح متمتع� بأهلية التصرف.

٢.  أال يكون قد أدين في جريمة تتعلق با�فالس أو ا�همال االحتيالي أو جريمة تمس شرفه أو 
    تنطوي على خيانة امانة أو في أي جريمة بسبب خرقه حكام قانون الشركات التجاريه 

       البحريني رقم (٢١) لسنه ٢٠٠١، ما لم يتم رد اعتباره إليه.
قانون حكام  وفق�  مساهمة  شركة  أي  إدارة  في مجلس  أن يكون عضو¼  للمترشح  ٣. يجوز 
أو أي قوانين أخرى معمول بها في مملكة  ٢٠٠١ (٢١)لسنه  البحريني رقم  التجاريه  الشركات      

      البحرين.
٤. شروط االستقاللية، وفقا للملحق اول لقانون حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة
    والتجارة والسياحة، المدرج أيض� في نموذج تأهيل اعضاء المستقلين الذي يمكن الحصول
الموقع  على  كذلك  متاح  وهو  الطلب،  عند  ا�دارة  مجلس  سكرتير  من  عليه   

     ا�لكتروني للشركة.

السيرة الذاتية للمرشح/الممثل
للفترة  ا�دارة  مجلس  لعضوية  يمثلهم  من  ترشيح  أو  أنفسهم  ترشيح  في  الراغبين  على 
المذكورة أعاله تزويد الشركة بسيرته الذاتية، التي يجب أن تتضمن، على اقل، المؤهل العلمي 
التأهل  ونموذج  اخرى،  الشركات  في  يتبوأها  التي  الوظائف  أو  وا�دارات  العملية  والخبرات 
البريد  باليد أو عن طريق خدمة  لالستقاللية المذكور في ا�عالن، وذلك إما عن طريق إرسالها 

السريع وتوصيلها إلى مقر الشركة:

شركة عقارات السيف ش. م. ب
ص ب: ٢٠٠٨٤

المنامة، مملكة البحرين
يجب تقديم هذه الوثائق للشركة في موعد أقصاه ٢١ فبراير ٢٠١٩. يجب على المساهمين الذين 

يملكون ١٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة تقديم ترشيحاتهم/ إعادة تعيين مرشحيهم.
 

لبحرين  ا  لبورصة  ا�لكتروني  الموقع   على  الخاصة  وبياناتهم  المرشحين  أسماء  نشر  سيتم 
وعلى موقع الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد �نعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة 

بخمسة أيام على اقل.

ارقام  ا�دارة، على  السيد زكريا بوعالي، سكرتير مجلس  التواصل مع  ية استفسارات يرجى 
التالية:

هاتف: ٧٧٩١١١٣٠
فاكس: ٧٧٩١١١١٢

z.buallay@seef.com.bh :البريد ا�لكتروني

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس ا�دارة

الترشح لعضوية مجلس ا�دارة



Seef Properties B.S.C. (“the Company”) would like to announce the opening of receiving 
nominations for the candidacy of ‘Board of Directors’ membership. This is for a three-year 
term (2019-2022), according to the Article no. (24) of the Company's Articles of 
Association. The ballot process will be carried out during the upcoming Annual General 
Meeting scheduled to be held on 31 March 2019.

Conditions for Nominations
The candidates shall fulfil the conditions of Membership of the Board of Directors 
stipulated in Article No. (25) of the Articles of Association of the Company and Article No. 
(173) of Bahrain Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001:
I. He must be fully qualified to act.
II. He must not have been convicted in a crime involving negligent or fraudulent 

bankruptcy or a crime affecting his honor or involving a breach of trust or in a crime on 
account of his breach of the provisions of the Bahrain Commercial Companies Law 
Decree no. (21) of 2001, unless he was reinstated. 

III. He shall not be prohibited from being a member in the Board of Directors of a joint 
stock company in accordance with the provisions of the Bahrain Commercial 
Companies Law Decree no. (21) of 2001, or any other laws enforced in the Kingdom of 
Bahrain.

IV. Conditions of independence, in accordance with Appendix I of Corporate Governance 
Code of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, which are also listed in the 
Independence Qualification Form which can be provided by the Board Secretary of the 
Company upon request and is available on the Company's website.

Candidate’s / Representative’s CV
Every candidate wishing to nominate himself/herself or a representative is invited to 
furnish the company with the CV, which should include at the minimum the qualification, 
work experience and any other directorships or employment in other companies, and the 
Independence Qualification Form mentioned in this announcement, either by submitting 
by hand or via an established courier service, to be delivered to the Company’s address:

Seef Properties Company B.S.C.
P.O. Box: 20084
Manama, Kingdom of Bahrain

Such documents need to be provided to the Company no later than 21 February 2019. 
Shareholders holding 10% and above should submit the appointment/reappointment of 
candidate’s name.

The candidates’ names and relevant information will be disclosed on the Bahrain Bourse’s 
and Company’s websites at least five days prior to the date of the Annual General 
Meeting.

Should you require any further information, please do not hesitate to contact 
Mr Zakareya Buallay the Board Secretary of the Company on:
Phone: 77911130
E-mail: z.buallay@seef.com.bh

Essa Mohammed Najibi
Chairman
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