
 
 

 

  

 إعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
 

(المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب) («البنك») إخطار المساھمین الكرام بعزم البنك على    ABCيسر مجلس إدارة بنك  
حیث سیتم كما ھو معتاد موافاة    م، 2022مارس  الترتیب لعقد االجتماع القادم للجمعیة العامة العادية لمساھمیھا في  

عادية، متضمنة لتاريخ وموعد ومكان االنعقاد،  السادة المساھمین في حینه بدعوة رسمیة لحضور اجتماع الجمعیة العامة ال 
إضافة إلى جدول األعمال مع كل البیانات والمعلومات المطلوبة ذات العالقة وذلك فور اعتماد مجلس اإلدارة والسلطات الرقابیة  

 يوما على األقل من الموعد المزمع النعقاد اإلجتماع.   21المختصة لھذه الدعوة قبل  
 

 فتح باب الترشح  
يطیب لمجلس إدارة البنك اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لدورته الرابعة عشر لفترة جديدة مدتھا  

(أ) من النظام األساسي للبنك، حیث من المقرر أن    19مالیة قابلة للتجديد وذلك وفق للمادة    ) 2025- 2022(   ثالث سنوات 
م. وبناًء على ذلك، سیتم تضمین الترشیحات المتعلقة  2022ة شھر مارس  تنتھي الدورة الحالیة لمجلس اإلدارة مع نھاي 

من أعضاء مجلس اإلدارة في جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة. من المتوقع أن يتم تعیین    ثالثة بانتخاب على األقل  
(ب) من النظام األساسي    19األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة من قبل أكبر المساھمین في البنك وفًقا ألحكام المادة  

 للبنك، على أن يبقى العدد الكلي لمجلس اإلدارة عند تسعة أعضاء، تماشًیا مع میثاق البنك للحكم المؤسسي. 
 

 شروط الترشح 
 أن يكون المرشح متمتًعا بأھلیة التصرف.  .1
ثالث دورات  في حالة المرشح المستقل، أال يكون قد شغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك ألكثر من   .2

 متتالیة، ما لم ُيعفى رسمیاً من قبل مصرف البحرين المركزي لدورة إضافیة. 
أال يكون المرشح قد سبق الحكم علیه في جريمة تفالس بالتقصیر أو بالتدلیس أو جريمة مخلة بالشرف أو   .3

 األمانة أو في جريمة بسبب مخالفته ألحكام القانون ما لم يكن قد رد إلیه اعتباره. 
يكون المرشح محظورا علیه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساھمة وفقا ألحكام أي قانون معمول به    أال  .4

 في مملكة البحرين. 
 أي شروط أخرى ينص علیھا عقد تأسیس البنك أو النظام األساسي.  .5

 
ي، لذلك يھیب  الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في مملكة البحرين يتطلب موافقة خطیة مسبقة من مصرف البحرين المركز 

مجلس اإلدارة بالسادة المساھمین اإلسراع بتقديم ترشیحاتھم لالنتخاب أو إلعادة االنتخاب لعضوية مجلس اإلدارة في  
اجتماع الجمعیة العامة القادم، وذلك لترتیب حصول من ينوون الترشح ألول مرة أو المرشحین إلعادة انتخابھم على ھذه  

الب  مصرف  من  المسبقة  للسادة  الموافقة  وإرساله  العامة  الجمعیة  اجتماع  أعمال  جدول  إصدار  قبل  المركزي  حرين 
 المساھمین. 

 
 المستندات والمعلومات المطلوبة 

 السیرة الذاتیة، بما في ذلك المؤھالت األكاديمیة والمھنیة.  .1
 أي عمل يقوم به المرشح بصورة مباشرة أو غیر مباشرة يشكل منافسة للبنك.  .2
 ھات التي يزاول المرشح العمل فیھا أو يشغل عضوية مجالس إداراتھا. أسماء الشركات والج  .3
 أي منصب يشغله المرشح يتطلب جزء غیر يسیر من الوقت.  .4
 أي معلومات أخرى تحددھا الالئحة التنفیذية.  .5
) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول علیھا من الموقع  3ملء استمارة الترشح رقم (  .6

( اال  المركزي  البحرين  لمصرف  خالل  www.cbb.gov.bhلكتروني  بالبنك  المساھمین  عالقات  وحدة  من  أو   (
 ). abc.com-www.bank(   ساعات الدوام العادية أو مباشرة من الموقع اإللكتروني للبنك 

 

https://www.cbb.gov.bh/
https://www.bank-abc.com/


، المنامة، مملكة البحرين، شريطة  5698، ص.ب  ABCيرجى توجیه طلبات ترشیحكم إلى السید رئیس مجلس إدارة بنك  
علًما  م 2022يناير     30األحد الموافق  استالم ھذه الطلبات قبل انتھاء ساعات الدوام الرسمي بالبنك في البحرين يوم  

أن أي طلب يجري استالمه بعد ھذا التاريخ لن ُيلتفت إلیه وذلك التزاًما بالمواعید القانونیة المطلوب من البنك مراعاتھا  
للحصول على الموافقات الرقابیة المذكورة والالزمة لنظر الجمعیة العامة في ھذه الترشیحات، وذلك قبل وقت كاف من  

 امة.   تاريخ انعقاد الجمعیة الع 

بالتزامن  سیتم نشر أسماء المرشحین وبیاناتھم الخاصة على الموقع االلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع البنك، وذلك  
 النعقاد اجتماع الجمعیة العامة للبنك.   مع تاريخ نشر الدعوة 

) التالي  الرقم  على  المساھمین  عالقات  بوحدة  االتصال  يرجى  استفسارات  البريد  97317543222ألي  أو   (+
 ). abc.com-areholderRelations@bankSh( اإللكتروني 
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