
إدارة  مجلس  الترشح لعضوية  باب  فتح  عن  )“المصرف”(  ش.م.ب.  السالم-البحرين  مصرف  يعلن 
المساهمين  قبل  من  االقتراع  عملية  ستتم  سنوات، حيث  ثالث  مدتها  جديدة  لدورة  المصرف 
النتخاب مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقده بتاريخ 17 مارس 

.2021
شروط الترشيح: 

26 من النظام  على المرشحين االلتزام بشروط عضوية مجلس اإلدارة المنصوص عليها في المادة 
البحرين  مصرف  ولوائح  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  ووفقا  للمصرف  األساسي 

المركزي.
المستندات المطلوبة:

على المرشحين اكمال وتقديم المتطلبات/الوثائق التالية:
استمارة األشخاص المعتمدين )االستمارة رقم 3( المعدة من قبل مصرف البحرين المركزي  	
مستوفية لكافة المعلومات و البيانات المطلوبة وموقعة حسب المتطلبات المذكورة في 

االستمارة }االرشادات مذكورة في االستمارة رقم 3 في )الصفحة 2 و3 تحت العنوان إرشادات. 
 للوصول الى االستمارة رقم 3 يرجى زيارة الموقع االلكتروني

https://cbben.thomsonreuters.com/rulebook/form-3-application-approved-per-
})son-status-2

نسخه من جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية معتمدتان حسب المتطلبات المذكورة في  		
االستمارة رقم 3 

أحدث سيرة ذاتية للمرشح 	
نسخ مصدقة من المؤهالت األكاديمية والشهادات والعضويات المهنية التي تم الكشف عنها  	

في السيرة الذاتية واالستمارة رقم 3  
األصل من أحدث تقرير ائتماني )بنفت في البحرين او ما يعادله في دول مجلس التعاون    

الخليجي أو الدول األجنبية(
القادمة  للفترة  اإلدارة  مجلس  لعضوية  يمثلهم  من  ترشيح  أو  أنفسهم  ترشيح  في  الراغبين  على 

الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة عبر البريد اإللكتروني المبين أدناه:
إيهاب أحمد

أمين سر مجلس االدارة
مصرف السالم-البحرين ش.م.ب.

eihab.ahmed@alsalambahrain.com :بريد اإللكتروني
هاتف: 17133502 973+ / 17133630 973+

 على أن تسلم االستمارة وجميع الوثائق إلى المصرف في موعد أقصاه الساعة 04:00 عصرا من
 يوم االربعاء الموافق 3 مارس 2021 حيث سيتم دراسة طلبات الترشح من قبل لجنة التعيينات و
 الترشيحات في المصرف ومن ثم تقديمها لمصرف البحرين المركزي لدراستها والموافقة على

أسماء المرشحين الذين يحق لهم خوض االنتخابات.
البحرين،  لبورصة  االلكتروني  الموقع  بالترشح على  الخاصة  وبياناتهم  المرشحين  سيتم نشر أسماء 

وذلك قبل الموعد المحدد النعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمصرف بخمسة أيام على األقل.

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني 
رئيس مجلس اإلدارة

17 005500 | alsalambahrain.com خاضع ومرخص كمصرف تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي 


