
 
 
 

 

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.إعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة 

_____________________________________________________________________ 

حيث ستتم عملية  (،2024-2021)دورة لل إدارة البنكعن فتح باب الترشح لعضوية مجلس "( البنك)" البنك األهلي المتحد ش.م.ب. يعلن

من قبل المساهمين النتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع عقده يوم الخميس، الموافق االقتراع 

 .م2021سبتمبر  30

  شروط الترشيح: 

 بأهلية التصرف. امتمتع  أن يكون المترشح  -1

تدليس أو جريمة مخلّة بالشرف واألمانة أو في بالالحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو أال يكون المترشح قد سبق  -2

 مالم يكن قد ردّ إليه إعتباره.، جريمة بسبب مخالفته ألحكام قانون الشركات التجارية

ا عليه تولي عضوية مجلس إدارة البنك كشركة مساهمة  -3 وفق ا ألحكام أي قانون معمول به في مملكة أال يكون محظور 

 البحرين.

النظام للمتطلبات المنصوص عليها في  اوفق   إدارة البنكلعضوية مجلس  امناسب  و أن يكون من ذوي الخبرة واالختصاص -4

ي أو"( المصرف)"حكام مصرف البحرين المركزي أدليل األساسي للبنك، وقانون الشركات التجارية البحريني، و

 رقابية.أو ية جهة حكومية أو أالمصرف  ، من قبلآلخرمن وقت  يتم إقرارها،خرى أمتطلبات 

 .المصرفاألحوال لموافقة جميع تخضع الترشيحات في و

 المستندات المطلوبة:

 على المترشحين إكمال وتقديم المتطلبات/الوثائق التالية:  

، والتي يمكن الحصول عليها من الموقع مصرفال( المعدة من قبل 3رقم )االستمارة  -األشخاص المعتمدين استمارة  -1

 .حسب متطلبات االستمارة المستنداتستوفية لكافة المعلومات ووقعة ومم ،"(االستمارة)" (الرابطلكتروني للمصرف )اإل

، حسب كللبن اآلخريناألشخاص المعتمدين ووالمرشح  ،)بما في ذلك أي ملكية فيها( لبنكتفاصيل العالقات بين المرشح وا -2

 .ما هو منصوص عليه في االستمارة

 . نسخة معتمدة من كل من جواز سفر وبطاقة الهوية للمرشح -3

 للمرشح / ممثل المرشح.السيرة الذاتية المحدثة  -4

 بخطاب ترشيح تزويد البنكالقادمة الحرص على  للدورة ة البنكرإدالعضوية مجلس  مأو ترشيح من يمثلهعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم 

، وإرسال Corporate.Secretary@ahliunited.comالبريد اإللكتروني إلى  هذا اإلعالن والواردة فيالمطلوبة  مستنداتجميع الو

 الشؤون ورئيس اإلدارة مجلس سر السيد/ توم بالكويل، أمينعناية إلى بواسطة شركة توصيل عالمية  باليد أوالطلب  منالنسخة األصلية 

 : البنك على العنوان المبين أدناه لمجموعة القانونية والمؤسسية

 

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

  428 ضاحية السيف، 2832، طريق 2495مبنى 

 مملكة البحرين ، المنامة، 2424ص. ب. 

 

 .م2021أغسطس  29الموافق  األحديوم ، من مساء   3:00الساعة   يجب تسليم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة في موعد أقصاه

موقع اللى عووبورصة الكويت  البحرينلبورصة اإللكتروني  الموقععلى بالترشح  سماء المرشحين وبياناتهم الخاصةنشر أسيتم هذا و

 .للبنك اجتماع الجمعية العموميةة النعقاد من تاريخ الدعو ء  اابتد، للبنك لكترونياإل

 البريد اإللكتروني المبين أعاله.عبر  سر مجلس اإلدارة مع قسم أمانةيرجى التواصل ، أخرى استفسارات ةألي

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 رئيس مجلس اإلدارة 

م2021أغسطس  16  
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