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 بورصة البحرین السادة /  
 

للدورة  مقاعد  )4أربعة (لشغل  إدارة البنكلعضویة مجلس  الترشحباب  فتحعن  إلسالمي ش.م.ب. ("البنك")یعلن بنك البحرین ا
للمادة  وذلك  و  )2025الى مارس    2022مارس  (القادمة   من قبل    من النظام األساسي للبنك، حیث ستتم عملیة االقتراع  22فقاً 

.  م2022مارس    28عقدھا في تاریخ   المقرر  العادیة  خالل اجتماع الجمعیة العامةأعضاء    )4(  ةعدد أربعالنتخاب    المساھمین
 من رأس مال البنك. % أو أكثر10 ن الذین یملكون نسبةیمساھمال  خرین من قبلآء أعضا ) 6(ة ستوسیتم تعیین عدد 

  :شروط الترشح 

من النظام األساسي للبنك والمادة   )23(على المرشحین االلتزام بشروط عضویة مجلس اإلدارة المنصوص علیھا في المادة 
 وتعدیالتھ: 2001) لسنة 21) من قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون (173(

 تصرف. لل  باألھلیة القانونیةأن یكون متمتعا  .1
اال یكون قد سبق الحكم علیھ في جریمة تفالس بالتقصیر أو التدلیس أو جریمة مخلة بالشرف أو االمانة أو في  .2

 قانون ما لم یكون قد رد الیھ اعتباره.الجریمة بسبب مخالفتھ الحكام 
التجاریة  .3 الشركات  قانون  الحكام  وفقا  مساھمة  شركة  إدارة  مجلس  عضویة  تولي  علیھ  محظورا  یكون  اال 

 وتعدیالتھ او أي قانون آخر معمول بھ في مملكة البحرین. 
ً   أن یكون   .4 فیما  مصرف البحرین المركزي    الصادرة عنعضویة مجلس االدارة وفقا للمتطلبات  شروط  ل  مستوفیا

 یتعلق باألعضاء المستقلین وغیر التنفیذیین والتنفیذیین. 

 ). تخضع جمیع الترشیحات لموافقة مصرف البحرین المركزي(

 :المستندات المطلوبة 
 تقدیم خطاب الترشح موقعاً من قبل المرشح.  .1
بشكل كامل   من قبل مصرف البحرین المركزي المعدة) 3رقم  األشخاص المعتمدین (االستمارةملء استمارة  .2

 ي: یمكن الحصول علیھا من الموقع االلكتروني لمصرف البحرین المركز.  ( وواف والتوقیع علیھا
https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_2_Form_3_Apri

l_2020.pdf 
  جواز السفر للمرشح.نسخة مصدقة من من البطاقة الشخصیة ونسخة مصدقة  .3
 للمرشح. دثة محذاتیة  سیرة   .4
 . المھنیةالمؤھالت لمؤھالت األكادیمیة ونسخ مصدقة ل .5
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. قد یشكل منافسة للبنك المرشح عمٍل یقوم بھ  أيُّ قائمة ب .6
 أو یشغل عضویة مجالس إداراتھا. بھاالعمل المرشح والجھات التي یزاول  الشركاتسماء قائمة با .7
 جزًء معتبراَ من وقتھ. تستغرق   ا المرشحیشغلھ  مناصبيُّ اسماء أقائمة ب  .8
 من مركز المعلومات االئتمانیة (تقریر بنفت االئتماني).  حدیث تقریر ائتماني .9

  

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcbben.thomsonreuters.com%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fnet%5ffile%5fstore%2fVol%5f2%5fForm%5f3%5fApril%5f2020.pdf&umid=1d656f68-56c0-461b-8b0a-c02556469a64&auth=799282689b341e692067e60ee067a29975e8cc3c-ed28ca17c1d68f7bb2c10e23fd09c66af13be1c4
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fcbben.thomsonreuters.com%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fnet%5ffile%5fstore%2fVol%5f2%5fForm%5f3%5fApril%5f2020.pdf&umid=1d656f68-56c0-461b-8b0a-c02556469a64&auth=799282689b341e692067e60ee067a29975e8cc3c-ed28ca17c1d68f7bb2c10e23fd09c66af13be1c4
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