
 

للدورة  المصرفلعضوية مجلس إدارة  ترشحعلن للمساهمين الكرام عن فتح باب اليأن  مصرف اإلنماءيسـر 

 حيترشممن يرغبون في  مصرفم، فعلى مساهمي ال1229 مايو 12وحتى  1221 مايو 12التي تبدأ من 

 من أسهم المصرف ال تقل قيمتها عنأنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة ممن يملكون 
ً
( 222,222) عددا

 للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم ترشح، أن يقدموا طلبات ريال ة ألفائم
ً
هم وفقا

وزارة التجارة والصناعة ذات الصلة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والشروط المنصوص عليها 

بنظام مراقبة البنوك المتعلقة بمتطلبات التعيين في الوظائف القيادية في البنوك السعودية 

كمة وكذلك قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة والمبادىء الرئيسية للحو

 :اآلتيةالسوق المالية باإلضافة إلى الشروط 

العربي  مؤسسة النقد المالءمة الصادر من ، ونموذجترشحاستيفاء وتوقيع نموذج استمارة ال -2

بحيث يمكن الحصول على هذه ( الصادر عن هيئة السوق المالية، 3، ونموذج اإلفصاح رقم )السعودي

(، أو عن طريق مراجعة المركز www.alinma.com) مصرفالنماذج مباشرة من الموقع اإللكتروني لل

مع إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية والسيرة  ،طريق الملك فهد -بمدينة الرياض مصرفالرئيسي لل

 الذاتية والمؤهالت والخبرات. 

بالنسبة للمرشح الذي سبق له أن شغل أو يشغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة،  -1

 بمجالس إداراتها، 
ً
عليه تعبئة البيانات الخاصة بأسماء الشركات المساهمة التي كان أو ال يزال عضوا

 وتواريخ شغله العضوية. 

ا وتمارس أعمال شبيهة بأعمال بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيته -3

 . المصرف

 في مجلس إدارة  -4
ً
، فيجب عليه تقديم بيان من مصرف اإلنماءإذا كان المرشح سبق له أن كان عضوا

 ما يليعن الدورة السا مصرفإدارة ال
ً
 :بقة التي شغلها، مستوفيا

لتي حضرها عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل سنوات عضويته، وعدد االجتماعات ا .أ

 العضو أصالة، ونسبة حضوره لجميع االجتماعات. 

اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة، ونسبة حضوره  .ب

 لتلك االجتماعات. 

 خالل كل سنة من سنوات عضويته.  مصرفملخص النتائج المالية التي حققها ال .ج

وحتى  م  1222ديسمبر  22الموافق  هـ 2431صفر  29من يوم الثالثاء تها ومرفقا ترشحعلى أن ترد طلبات ال

 مصرف اإلنماءم للعنـوان التالي: 1222 ديسمبر 20هـ الموافق 2431 ربيع األول 09 األحد دوام يوم نهاية 

مجلس اإلدارة. وللرد على أي استفسار أو لمزيد من  تيرر سكعناية:  22211الرياض  11114ص.ب : 

 مصرف، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي لل 5252/22-218المعلومات يرجى االتصال على الهاتف رقم 

 والله ولـي التوفيــق. 


