
 
 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

حيث ستتم عملية  (،2024-2021)دورة لل إدارة البنكعن فتح باب الترشح لعضوية مجلس "( البنك)" البنك األهلي المتحد ش.م.ب. يعلن

من قبل المساهمين النتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع عقده يوم الخميس، الموافق االقتراع 

 .م2021سبتمبر  30

  شروط الترشيح: 

 بأهلية التصرف. امتمتع  أن يكون المترشح  -1

تدليس أو جريمة مخلّة بالشرف واألمانة أو في بالالحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو أال يكون المترشح قد سبق  -2

 مالم يكن قد ردّ إليه إعتباره.، جريمة بسبب مخالفته ألحكام قانون الشركات التجارية

ا عليه تولي عضوية مجلس إدارة البنك كشركة مساهمة  -3 وفق ا ألحكام أي قانون معمول به في مملكة أال يكون محظور 

 البحرين.

النظام للمتطلبات المنصوص عليها في  اوفق   إدارة البنكلعضوية مجلس  امناسب  و أن يكون من ذوي الخبرة واالختصاص -4

ي أو"( المصرف)"حكام مصرف البحرين المركزي أدليل األساسي للبنك، وقانون الشركات التجارية البحريني، و

 رقابية.أو ية جهة حكومية أو أالمصرف  ، من قبلآلخرمن وقت  يتم إقرارها،خرى أمتطلبات 

 .المصرفاألحوال لموافقة جميع تخضع الترشيحات في و

 المستندات المطلوبة:

 على المترشحين إكمال وتقديم المتطلبات/الوثائق التالية:  

، والتي يمكن الحصول عليها من الموقع مصرفال( المعدة من قبل 3رقم )االستمارة  -األشخاص المعتمدين استمارة  -1

 .حسب متطلبات االستمارة المستنداتستوفية لكافة المعلومات ووقعة ومم ،"(االستمارة)" (الرابطلكتروني للمصرف )اإل

، حسب كللبن اآلخريناألشخاص المعتمدين ووالمرشح  ،)بما في ذلك أي ملكية فيها( لبنكتفاصيل العالقات بين المرشح وا -2

 .ما هو منصوص عليه في االستمارة

 . نسخة معتمدة من كل من جواز سفر وبطاقة الهوية للمرشح -3

 للمرشح / ممثل المرشح.السيرة الذاتية المحدثة  -4

 بخطاب ترشيح تزويد البنكالقادمة الحرص على  للدورة ة البنكرإدالعضوية مجلس  مأو ترشيح من يمثلهعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم 

، وإرسال Corporate.Secretary@ahliunited.comالبريد اإللكتروني إلى  هذا اإلعالن والواردة فيالمطلوبة  مستنداتجميع الو

 الشؤون ورئيس اإلدارة مجلس سر السيد/ توم بالكويل، أمينعناية إلى بواسطة شركة توصيل عالمية  باليد أوالطلب  منالنسخة األصلية 

 : البنك على العنوان المبين أدناه لمجموعة القانونية والمؤسسية

 

 البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

  428 ضاحية السيف، 2832، طريق 2495مبنى 

 مملكة البحرين ، المنامة، 2424ص. ب. 

 

 .م2021أغسطس  29الموافق  األحديوم ، من مساء   3:00الساعة   يجب تسليم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة في موعد أقصاه

موقع اللى عووبورصة الكويت  البحرينلبورصة اإللكتروني  الموقععلى بالترشح  سماء المرشحين وبياناتهم الخاصةنشر أسيتم هذا و

 .للبنك اجتماع الجمعية العموميةة النعقاد من تاريخ الدعو ء  اابتد، للبنك لكترونياإل

 البريد اإللكتروني المبين أعاله.عبر  سر مجلس اإلدارة مع قسم أمانةيرجى التواصل ، أخرى استفسارات ةألي

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 رئيس مجلس اإلدارة 

م2021أغسطس  16  
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Announcement Regarding Nomination for Board Membership 

________________________________________________________________ 

Ahli United Bank B.S.C. (the “Bank”) would like to announce the opening of receiving nominations for candidacy 

of the Bank’s Board of Directors membership for the term 2021-2024. The election process will be carried out 

during the upcoming Ordinary General Meeting scheduled to be held on Thursday, 30 September 2021.  

Conditions for Nominations:  

Candidates must:  

1. have full legal competence to act. 

2. not have previously been convicted of default bankruptcy, fraud, offences relating to his honour or integrity 

or of an offence under the Commercial Companies Law, unless subsequently reinstated. 

3. not prohibited from being a member of the Board of Directors of a joint stock company in accordance with 

the provisions of any laws enforced in the Kingdom of Bahrain. 

4. be experienced and competent for membership of the Board of Directors in accordance with the 

requirements stipulated in the Articles of Association of the Bank, the Bahrain Commercial Companies 

Law, the Central Bank of Bahrain (CBB) Rules and any other requirements, determined from time to time, 

by the CBB or any governmental or regulatory body.  

Nominations are subject to approval by the CBB.  

Required Documents: 

1. A signed completed CBB Form 3 Application for Approved Person Status, which can be downloaded 

from the CBB’s website (Link) (the "Application Form"), together with all of the required 

information and documents specified in the Application Form.  

2. Details of existing relationships between the candidate and the Bank (including ownership therein), 

and the candidate and the other approved persons of the Bank, pursuant to the requirements of the 

Application Form. 

3. Certified copies of the candidate’s passport and ID. 

4. An updated copy of the professional profile of the candidate /representative. 

Every candidate wishing to nominate himself/herself or a representative, is invited to provide the Bank with a 

nomination letter, together with all required documents mentioned in this announcement by email to 

Corporate.Secretary@AhliUnited.com, followed by submitting the original application by hand or via an 

international courier service provider to be delivered for the attention of Mr. Tom Blackwell, Group Corporate 

Secretary & Head of Legal and Corporate Affairs at the following address:  

Ahli United Bank B.S.C. 

Building 2495, Road 2832, Al Seef District 428 

P.O. Box 2424, Manama, Kingdom of Bahrain.  

 

The required details and documents must be provided to the Bank no later than 3:00 p.m. on Sunday, 29 August 

2021.  

The names and relevant details of the nominated candidates will be disclosed on the websites of the Bahrain Bourse 

and Boursa Kuwait, as well as the official website of the Bank, starting from the call for the Ordinary General 

Meeting. 

For further information, please contact the Bank on the above-mentioned email address.  

Meshal AbdulAziz Alothman  

The Chairman  

16 August 2021 
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