إعالن بشأن الترشيح
لعضوية مجلس اإلدارة

يعلن المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب (“المصرف“) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لشغل خمس مقاعد لدورة
مدتها ثالث سنوات ( 2020م2022-م) وفق ًا للمادة الرابعة والعشرون ( )24فقرة رقم ( )3من النظام األساسي للمصرف ،حيث
ستتم عملية االقتراع النتخابات مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها في تاريخ  25مارس 2020م.
شروط الترشيح:
على المرشحين االلتزام بشروط عضوية مجلس اإلدارة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون ( )25من النظام
األساسي للمصرف ،والمادة ( )173من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون ( )21لسنة  2001وتعديالته:
-

أن تكون متمتع ًا بأهلية التصرف.
أال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس ،أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،أو في
جريمة بسبب مخالفته ألحكام القانون ،ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره.
أال يكون محظورا ً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفق ًا ألحكام القانون ،أو أي قانون آخر معمول به في
مملكة البحرين.
اإلقرار كتابة بقبول الترشيح ،على أن يتضمن اإلقرار اإلفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل
منافسة للمصرف ،وأسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.

المستندات المطلوبة:
 ملء استمارة الترشح رقم ( )3المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من الموقعااللكتروني لمصرف البحرين المركزي
https://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1821&element_id=2428

 السيرة الذاتية للمرشح  /ممثل المرشحعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا
بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في هذا اإلعالن ،إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان المصرف
(برج المرفأ الشرقي ،مرفأ البحرين المالي ،ص.ب ،60002 .مملكة البحرين) ،حيث سيظل باب الترشح لعضوية مجلس
اإلدارة مفتوح ًا من تاريخ  24فبراير 2020م إلي تاريخ  11مارس 2020م ،لذا نرجو ارسالها قبل تاريخ  11مارس 2020م ،إلى
المصرف ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم االجتماع.
سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع االلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع المصرف ،وذلك
قبل الموعد المحدد إلنعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمصرف بخمسة أيام على األقل.
ألي استفسارات يرجى التواصل مكتب سكرتير مجلس اإلدارة ،الطابق  ،27برج المرفأ الشرقي ،مرفأ البحرين المالي ،ص.ب.
 ،60002مملكة البحرين على الرقم التالي ،)17505442 - 17505512( :االيميل mmohammed@khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي.

