
 
 
 

 

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

_______________________________________________________________________ 

 

 (2021- 2018ثالث سنوات ) دورة مدتهال اإلدارةعن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  يعلن

حيث  ،وتعديالته 2001( لسنة 21( من قانون الشركات التجارية رقم )175للبنك والمادة )من النظام األساسي ( 23)وفقاً للمادة 

في الفترة  م2018مارس  29 بتاريخ المزمع عقده العموميةاإلدارة خالل اجتماع الجمعية ستتم عملية االقتراع النتخابات مجلس 

 .القادمة

  :شروط الترشيح 

 ح: شرأن يكون المت

 متمتعاً بأهلية التصرف. -1

سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو تدليس أو جريمة مخلّة بالشرف واألمانة أو في جريمة بسبب لم ي -2

 مالم يكن قد رّد إليه إعتباره.مخالفته ألحكام قانون الشركات التجارية 

 من ذوي الخبرة واإلختصاص. -3

حكام مصرف البحرين ألعضوية مجلس اإلدارة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في دليل هالً ومناسباً أ -4

 رقابية.أو ية جهة حكومية أو أالمصرف المركزي  آلخرخرى يقررها من وقت أي متطلبات أالمركزي و

 األحوال لموافقة مصرف البحرين المركزي. وتخضع الترشيحات في كل

 :المستندات المطلوبة 

يمكن الحصول عليها من  التيو ( المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي3رقم ) الترشحاستمارة ملء  -1

 المركزي.لمصرف البحرين  الموقع اإللكتروني

 .السيرة الذاتية للمرشح / ممثل المرشح -2

 السفر للمرشح.البطاقة الشخصية وجواز صورة من  -3

لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بجميع  مأو ترشيح من يمثلهعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم 

، إما بتسليمها باليد أو م إلى البنك2018مارس  8في موعد أقصاه رسالها إوهذا اإلعالن،  والواردة فيالمعلومات المطلوبة 

 –المنامة  2424ص.ب  428ضاحية السيف  2832طريق  2495)مبنى  البنك التالي:بواسطة شركة توصيل على عنوان 

، ليتسنى تقديمها إلى الجهات (Corporate.Secretary@ahliunited.com) أو من خالل البريد اإللكتروني مملكة البحرين(

 .االجتماععلى الموافقات الرسمية قبل يوم  وذلك للحصولالرقابية المختصة 

 

، الرسمي للبنكموقع اللى عو البحرينلبورصة اإللكتروني  الموقععلى  سماء المرشحين وبياناتهم الخاصةنشر أسيتم هذا و

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

 

و/أو  0097317585662: )ةالتالي األرقامعلى  سر مجلس اإلدارة مع قسم أمانةيرجى التواصل ، أخرى ألي استفسارات

 .(Corporate.Secretary@ahliunited.com): أو البريد اإللكتروني التالي(، 0097317585914

 

 حمد مشاري الحميضي 

 رئيس مجلس اإلدارة 

م2018فبراير  23  

mailto:Corporate.Secretary@ahliunited.com
mailto:Corporate.Secretary@ahliunited.com

