
 

 

 الترشح لعضویة مجلس اإلدارة عن فتح باب نالإع
 

") إخطار المساھمین الكرام بعزم المؤسسة المؤسسةیسر مجلس إدارة المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب) ("
كما ھو  م ، حیث سیتم۲۰۱۹مارس  ۲٤العامة العادیة لمساھمیھا في على الترتیب لعقد االجتماع القادم للجمعیة 

معتاد موافاة السادة المساھمین في حینھ بدعوة رسمیة لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة، متضمنة لتاریخ 
ك فور وموعد ومكان االنعقاد، إضافة إلى جدول األعمال مع كل البیانات والمعلومات المطلوبة ذات العالقة وذل

یوما على األقل من الموعد المزمع النعقاد  ۲۱اعتماد مجلس اإلدارة والسلطات الرقابیة المختصة لھذه الدعوة قبل 
 الجمعیة العامة.

  فتح باب الترشح
 جدیدة فترةل دورتھ الثالثة عشرةل مجلس اإلدارةاإلعالن عن فتح باب الترشح لعضویة  یطیب لمجلس إدارة المؤسسة

(أ) من النظام األساسي للمؤسسة، حیث من المقرر أن  ۱۹لمادة لمدتھا ثالث سنوات مالیة قابلة للتجدید وذلك وفق 
وبناًء على ذلك ، سیتم تضمین الترشیحات . م۲۰۱۹تنتھي الدورة الحالیة لمجلس اإلدارة مع نھایة شھر مارس 

متوقع أن یتم  أنھ على( امةعمال اجتماع الجمعیة العبانتخاب ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة في جدول أ متعلقةال
) ب( ۱۹المادة  ألحكام  ًاوفق مؤسسةتعیین األعضاء الستة اآلخرین في مجلس اإلدارة من قبل أكبر مساھمین في ال

  من النظام األساسي للمؤسسة).
 حشروط الترش

لذلك تطلب موافقة خطیة مسبقة من مصرف البحرین المركزي، یالترشح لعضویة مجلس اإلدارة في مملكة البحرین 
إلسراع بتقدیم ترشیحاتھم لالنتخاب أو إلعادة االنتخاب لعضویة مجلس امجلس اإلدارة بالسادة المساھمین  یھیب

اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة القادم، وذلك لترتیب حصول من ینوون الترشح ألول مرة أو المرشحین إلعادة 
انتخابھم على ھذه الموافقة المسبقة من مصرف البحرین المركزي قبل إصدار جدول أعمال اجتماع الجمعیة العامة 

 وإرسالھ للسادة المساھمین.
 المستندات المطلوبة

، ٥٦۹۸توجیھ طلبات ترشیحكم إلى السید رئیس مجلس إدارة المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب) ص.ب  ىرجی
المنامة، مملكة البحرین، شریطة استالم ھذه الطلبات قبل انتھاء ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسة في البحرین یوم 

ھذا التاریخ لن یُلتفت إلیھ وذلك التزاما علماً أن أي طلب یجري استالمھ بعد  م۲۰۱۹ینایر ۲٤الموافق  خمیسال
بالمواعید القانونیة المطلوب من المؤسسة مراعاتھا للحصول على الموافقات الرقابیة المذكورة والالزمة لنظر 
الجمعیة العامة في ھذه الترشیحات، وذلك قبل وقت كاف من تاریخ انعقاد الجمعیة العامة.  كما یتعین أیضاً على 

لھذا الغرض من قبل مصرف البحرین المركزي  ةالمعد ۳رقم ترشح التقدمین إرفاق طلباتھم باستمارة المرشحین الم
، علما أنھ یمكن الحصول على نسخ من ابحسب األصول مشفوعا بالمستندات ذات العالقة المطلوبة فیھ اوملئھ

ادیة أو مباشرة من الموقع نموذج االستمارة من وحدة عالقات المساھمین بالمؤسسة خالل ساعات الدوام الع
) أو الموقع اإللكتروني لمصرف البحرین المركزي abc.com-www.bankاإللكتروني للمؤسسة (

)www.cbb.gov.bh.( 

، مؤسسةوعلى موقع ال البحرینالموقع االلكتروني لبورصة على  نشر أسماء المرشحین وبیاناتھم الخاصةسیتم 
 .بخمسة أیام على األقلمؤسسة للامة وذلك قبل الموعد المحدد النعقاد اجتماع الجمعیة الع

استفسارات یرجى االتصال بقسم العالقات العامة وعالقات المستثمرین على الرقم التالي ألي 
 ).abc.com-ShareholderRelations@bankأو البرید اإللكتروني ( +)۹۷۳۱۷٥٤۳۲۲۲(
 

 مملكة البحرین 
 م ۲۰۱۹ر نایی ۹    

 الصدیق عمر الكبیر           
 رئیس مجلس اإلدارة            
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