
 

 مصرف االمارات االسالمي ش.م.ع 

 اإلدارة  مجلس  لعضوية الترشيح باب تمديد فتح عن اإلعالن

 

إلى يوم  وذلك  الشركة    الترشيح لعضوية مجلس إدارة  تمديد فترةيتشرف مجلس إدارة الشركة بإعالم السادة المساهمين عن  

 نفسه يرشح  ان    دارةااللعضوية مجلس    شروط الترشيحتوافرت فيه    اهممس  /خصلكل شو،  2022يناير    31  الموافق  االثنين

على    hamadk@emiratesnbd.comعبر البريد االلكتروني  لب يتقدم به إلى إدارة الشركة  طلعضوية المجلس بموجب  

عضو    –يذي  فعضو تن )ساسها  أسه على  نفترشيح    ي يرغب في  ة العضوية الت ف صوية عن مقدمه  فذة تعري نب يرفق بالطلب  أن  

 .)عضو مستقل  –يذي ف غير تن 

 

 :شروط عامة

 

 .عضاء أ (7) دارة اللعضوية مجلس ا نتخابهمعدد األعضاء المطلوب ا .1

من   (9)لمتطلبات المادة    افقو  2022يناير    31تاريخ    حتىتوحا  فدارة ماالسيظل باب الترشيح لعضوية مجلس   .2

اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة  أن  بش  2020لسنة    (/ر.م3)   م يس مجلس إدارة الهيئة رقئ قرار ر

 .رخقت ل وتعديالته من و

إتحادي    نونبقا  المرسوم  ي الواردة ف  وطتنطبق عليه الشر ان  دارة  االسه لعضوية مجلس  نففيمن يرشح    رطيشت  .3

 2020لسنة    (/ر.م3)   مرق  يس مجلس إدارة الهيئةئ قرار روالشركات التجارية    نبشأ  2021لسنة    (32م )رق

 .رخقت ل وتعديالته من وللشركة  ي النظام األساسواعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة  نبشأ

(  /ر.م   3م )الهيئة رق  يس مجلس إدارة ئ من قرار ر   (10)المادة    ي يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها ف .4

 .رخ قت لوتعديالته من و  2020لسنة 

 .رخ آ  خصعن ترشحه لش لللمرشح بعد غلق باب الترشح التنازال يجوز  .5

 يرجى العلم بأن الترشيحات خاضعة لموافقة المصرف المركزي.  .6

 لن يتم قبول اي طلب بعد غلق باب الترشح. .7

 ي يسئ بالمقرالر ات الموجودةن عالااللوحة  ياصة بالترشيح فخالناتهم بياوسماء المرشحين أستقوم الشركة بنشر  .8

الد و  للشركة المعلومات  بشبكة  الشركة  موقع   فبراير  21بتاريخ     www.emiratesislamic.ae  ليةوعلى 

2022 . 

 .سماء المرشحين بعد غلق باب الترشيحأمة ئ السوق بقاوالسلع وراق المالية وموافاة هيئة األ مسيت  .9

 .تقديمها سابقاً ستظل قائمة وال يتعين التقدم بطلب جديدطلبات الترشح التي تم  .10
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