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Board of Directors Nomination Announcement
GFH Financial Group B.S.C. would like to announce the opening of receiving nominations for the
candidacy of 10 Board of Directors’ membership for a three-year term. The election process will
be carried out during the upcoming Ordinary General Meeting scheduled on 23rd September 2020.
Conditions and required documents for nomination:
1- Fill and complete the CBB’s Application for Approved Person Status “Form 3*”, which is
available on CBB’s website (www.cbb.gov.bh) under CBB Rulebook - Volume 2 Part B –
Authorisation Forms;
2- Curriculum Vitae (C.V.);
3- Certified copies of Passport and National ID Card or Driving License;
4- Certified copies of academics qualification, certification and professional memberships
disclosed in the C.V. and the Form 3;
5- Original latest report from Credit Bureau;
6- Declaration Form.
Please refer to the attached announcement for further details.
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المسىم الوظيف

إعالن عن فتح باب الترشيح
لعضوية مجلس إدارة
تعلن مجموعة جي إف إتش المالية
ش.م.ب («جي إف إتش أو البنك»)
عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس
اإلدارة لشغل  10مقاعد لدورة مدتها
ثالث سنوات وفقاً للمادة  24من
النظام األساسي للبنك المعدل
والمعاد صياغته بتاريخ  26فبراير 2019م
(«النظام األساسي*») ،حيث ستتم
عملية االقتراع النتخابات مجلس اإلدارة
خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية
المقرر عقدها في تاريخ  23سبتمبر
2020م.
شروط الترشيح:

على المرشحين االلتزام بشروط عضوية مجلس
اإلدارة المنصوص عليها في المادة  25من النظام
األساسي للبنك والمادة  173من قانون الشركات
التجارية لسنة  2001وتعديالته.
المستندات المطلوبة:
على المرشحين اكمال وتقديم المتطلبات/
الوثائق التالية
•

•
•
•

األشخاص
استمارة
واستكمال
ملئ
المعتمدين (االستمارة رقم  *)3المعتمدة
من قبل مصرف البحرين المركزي والتي
يمكن الحصول عليها من الموقع االلكتروني
لمصرف البحرين المركزي
( ،)www.cbb.gov.bhمجلد رقم 2
()Part B – Authorisation Forms
من دليل لوائح مصرف البحرين المركزي.
السيرة الذاتية للمرشح
نسخ معتمدة من جواز السفر وبطاقة الهوية
الوطنية (البطاقة الذكية) أو رخصة القيادة
نسخ مصدقة من المؤهالت األكاديمية
والشهادات والعضويات المهنية التي تم
الكشف عنها في السيرة الذاتية واالستمارة
رقم (.)3

• األصل من أحدث تقرير ائتماني
• نموذج التصريح*
على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من
يمثلهم لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة
الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة
والواردة في هذا اإلعالن ،إما بتسليمها باليد
أو بواسطة شركة توصيل على عنوان البنك
(سكرتارية مجلس اإلدارة ،الطابق  ،28البرج
الشرقي – مرفأ البحرين المالي ،الواجهة البحرية،
المنامة – مملكة البحرين) .حيث سيظل باب
ً
مفتوحا من تاريخ
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
 23أغسطس2020م حتى تاريخ  9سبتمبر 2020م
لذا نرجو ارسال جميع المستندات قبل تاريخ 10
سبتمبر 2020م إلى البنك ليتسنى تقديمها إلى
الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على
الموافقات الرسمية قبل يوم اجتماع الجمعية
العمومية العادية .
سيتم نشر أسماء المترشحين وبياناتهم الخاصة
على الموقع االلكتروني لبورصة البحرين وعلى
الموقع االلكتروني للبنك وذلك قبل الموعد
المحدد النعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة
بخمسة أيام على األقل.
ألي استفسارات يرجى التواصل على:
هاتف0097317538538 – 0097317549552 :
(تحويل ،)315
البريد االلكترونيsalbulushi@gfh.com :
جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس االدارة

مالحظة:
النظام األساسي المعدل والمعاد صياغته ،ونموذج التصريح واالستمارة رقم  3المشار إليها أعاله متاحة على
الموقع االلكتروني لجي اف اتش المالية في قسم عالقات المستثمرين بند الجمعية العمومية العادية والغير
عادية (. )/www.gfh.com/investor-relations/agm

Announcement Regarding
Nomination for
Board Membership
GFH Financial Group B.S.C. (“GFH or the
Bank”) would like to announce the opening
of receiving nominations for the candidacy
of 10 Board of Directors’ membership
for a three-year term, as per Article 24 of
GFH’s Amended and Restated Articles of
Association dated 26th February 2019
(“AOA*”). The ballot process will be carried
out during the upcoming Ordinary General
Meeting (“OGM”) scheduled on 23rd
September 2020.
Conditions for Nominations
Candidates must comply with the Conditions
of Membership to the Board of Directors
stipulated in Article 25 of GFH’s AOA and
also in Article (173) of Bahrain’s Commercial
Companies Law 2001 and its amendments.

•

•
•
•
•
•

Required Documents
Candidates are required to complete
and provide the following requirements/
documentation:
Fill and complete the CBB’s Application for
Approved Person Status “Form 3*”, which is
available on CBB’s website
(www.cbb.gov.bh) under CBB Rulebook Volume 2 Part B – Authorisation Forms
Curriculum Vitae (C.V.)
Certified copies of Passport and National ID
Card (Smart Card) or Driving License
Certified copies of academics qualification,
certification and professional memberships
disclosed in the C.V. and the Form 3.
Original latest report from Credit Bureau
Declaration Form*
Every candidate wishing to nominate himself/

Note:

herself or a representative, is invited to
furnish the Bank with all required documents
mentioned above, either by submitting by
hand or via renowned international courier
service to be delivered to the Bank’s address:
c/o: Board Secretary, GFH Financial Group
B.S.C., 28th Floor, East Tower, Bahrain
Financial Harbour, Manama – Sea Front,
Kingdom of Bahrain.
Nominations for the candidacy of Board of
Directors’ membership will remain open
from 23/08/2020 to 09/09/2020, therefore
all the required documents must be provided
to the Bank before 10/09/2020 in order to seek
approval from the Central Bank of Bahrain in a
timely manner, prior to the OGM.
The Candidates’ names and relevant
information will be disclosed on the Bahrain
Bourse’s and Bank’s website, at least five days
prior to the OGM.
Should you require any further information,
please do not hesitate to
contact us at:
Telephone: +973 17549 552, +973 17 538 538
(Ext: 315), email: salbulushi@gfh.com
Jassim Mohamed Alseddiqi
Chairman

The AOA, the Declaration form and the Form 3 referred above are available on GFH’s website under
Investor Relations section/ AGM & EGM Tab (www.gfh.com/investor-relations/agm/)

