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 إقرار تعيين مسئول حوكمة الشركة

 Corporate Governance Officer Appointment Declaration 
 

 
 رقم السجل التجاري 

CR Number 
 

 و نوعهااسم الشركة 
Company Name and Type 

Appointment Declaration إقرار تعيين 
 

 

أتعهد أنا الموقع أدناه بالمتابعة والتنسيق مع إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة 

( 19والتجارة والسياحة وذلك بمقتضى قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم )

( من قانون الشركات التجارية 1( مكرراً )358المادة )( وإعماالً لنص 2018لسنة )

 وتعديالته أن ألتزم بالتالي: 2001لسنة  21الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 

I hereby declare to follow up and coordinate with the Directorate 

of Companies Control at the Ministry of Industry, Commerce & 

Tourism, in accordance with the Ministerial order No. "19" of 

"2018" and the article No. (358) repeated "1" of the Commercial 

Company Law 21 for 2001 as amended, and to comply accordingly 

with the followings: 

 

المتطلبات  تنفيذ التنسيق والمتابعة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن .1

 الرقابية الخاصة بحوكمة الشركة.

1. To coordinate and follow up with the Ministry of Industry, 

Commerce and Tourism the Regulatory requirements of the 

company's corporate governance. 

التأكد من مالءمة سياسات وتطبيقات الحوكمة داخل الشركة مع المتطلبات  .2

 الرقابية والقانونية التي تخضع لها الشركة.

2. Ensure that the policies and procedures applied at the company 

are in accordance with the regulatory and legal requirements. 

مع مجلس اإلدارة ولجنة الحوكمة بشكل دائم لتحسين أداء العمل والتنسيق  .3

 التطبيق في الشركة.

3. Apply and coordinate with the Board of Directors and the 

Corporate Governance Committee continuously to improve the 

implementation performance of the company. 

الرقابة الداخلية التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة الواردة  التأكد من توافر نظم .4
 في ميثاق حوكمة الشركات البحريني.

4. Ensure the availability of internal control systems that guarantee 

the implementation of the principles of the corporate as addressed 

in the Bahraini Corporate Governance Code. 

مراجعة التقرير السنوي للحوكمة والذي يكون من ضمن التقرير المالي السنوي . 5
للشركة للتأكد من محتوياته وتطابقه من المتطلبات الداخلية للشركة والمتطلبات 

 الرقابية.

5. Review the Corporate Governance report, which is part of the 

company's annual report and ensure its conformity with the 

company’s internal and regulatory requirements. 
 

Corporate Governance (CG) Officer  Detail البيانات الخاصة بمسئول حوكمة الشركة 
 

 
 رقم الهوية

ID No 
 

 لمنصبا
Position 

 
 اسم مسئول حوكمة الشركة

CG Officer Name 

 
 الفاكس
Fax 

 
 النقال

Mobile 
 

 الهاتف
Telephone 

 
 توقيع مسئول الحوكمة

CG Officer Signature 
 

 البريد اإللكتروني
Email 

 

Chairman, Vice-Chairman or representative Details  برئيس مجلس اإلدارة أو نائب الرئيس أو من يمثلهمالبيانات الخاصة 
 

 
 النقال

Mobile 
 

 المنصب

Posision 
 

 اسم الرئيس أو الممثل
Chairman or 

representative Name 

 
 البريد اإللكتروني

Email 
 

 الهاتف
Telephone 

 
 التاريخ
Date 

 
 توقيعال

Signature 
 

Companies Control Directorate إدارة رقابة الشركات 


