" إع ـ ـ ـ ــالن "
باإلشارة إلى أحكام المادة ( )11من النظام االساسي للمصرف و المتعلقة بإدارة الشركة و إلى المادة ()131
من قانون الشركات و إشارة إلى تعميم مصرف سورية المركزي رقم  111/111تاريخ  3111/3/33و كونه
سيكون من ضمن جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة القادم لمساهمي المصرف بند متعلق بإنتخاب أعضاء

مجلس اإلدارة لدورة جديدة فإن مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل يدعو مساهميه الكرام ممن

يرغب منهم بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة و تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة /143/من

قانون الشركات و المادتين ( )113و ( )1/113من القانون رقم ( )33لعام  3113الخاص بمجلس النقد

و التسليف بما في ذلك أن يكون المرشح لديه المؤهل العلمي و الخبرة في الشؤون المصرفية أو التجارية ,

إلى تقديم طلب إلدارة المصرف مرفقاً باستمارة الترشيح و التي يمكن الحصول عليها من خالل الموقع

اإللكتروني الخاص بالمصرف  www.IBTF.com.syمدون فيها جميع البيانات و المعلومات المتعلقة
بالمرشح باإلضافة إلى إرفاق الوثائق التالية :
 -1صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر إذا كان غير سوري الجنسية .
 -3صورة شمسية عدد . /1/

 -3خالصة سجل عدلي من بلد اإلقامة األصلي للمرشح ( أو البلد الذي يتبع له بجنسيته )  ,لم يمض
على إستخراجها ثالثة أشهر .

 -4وثيقة غير عامل لدى الدولة لم يمض على إستخراجها ثالثة أشهر إذا كان المرشح من الجنسية

السورية ( سواء المرشح شخصاً طبيعياً أو ممثالً عن الشخص اإلعتباري ) إال إذا كان كان المرشح

ممثالً إلحدى الجهات العامة المساهمة في المصرف في حال وجودها  ,أما إذا كان المرشح أجنبياً
فيقدم تصريحاً مؤرخاً و موقعاً من صاحب العالقة بأنه من غير العاملين في الجمهورية العربية السورية.

 -5صورة عن المؤهل العلمي للمرشح .

 -1بيان مفصل باللغة العربية يتضمن السيرة الذاتية للمرشح يوضح المؤهالت العلمية و الخبرات العملية
للمرشح السيما في المجال المصرفي والمالي و التجاري مؤرخاً و موقعاً من قبل صاحب العالقة .

 -7تصريح مؤرخاً و موقعاً و ممهوراً بخاتم الشخص اإلعتباري المرشح يبين فيه اسم الشخص /
األشخاص الطبيعين الذين يسميهم لتمثيله في مجلس اإلدارة وعددهم .

 -8صورة مصدقة بتاريخ حديث عن السجل التجاري للمرشح إذا كان شخصاً إعتبارياً على شكل شركة
أو الشخص الطبيعي إذا كان تاجراً أو صك اإلحداث إذا كان جهة عامة .

مع التنويه إلى وجوب توفر شرط أن يكون المرشح مالكاً لـ  /75111/سهم كحد أدنى وذلك وفقاً للمادة

 /11/من النظام األساسي للمصرف وبحيث تودع أسهم العضو المنتخب الحقاً لدى الشركة وليس له أن

يتصرف بها بأي شكل طيلة مدة واليته بالمجلس .

يفتح باب الترشيح بهذا الخصوص إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم اإلثنين الموافق
 3131/3/34و ينتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ فتح باب الترشح و بالتالي تهمل أية طلبات
ترشيح ترد بعد هذا التاريخ .
هذا و يستقبل المصرف الدولي للتجارة والتمويل طلبات المساهمين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة
في مقر اإلدارة العامة بشارع الباكستان وحدة المساهمين و في فروعه في كافة المحافظات السورية .
لإلستعالم أو لغايات إستالم استمارة الترشيح يرجى مراجعة وحدة المساهمين في مبنى اإلدارة العامة
للمصرف/شارع الباكستان أو اإلتصال ألي إستفسار على الرقم . / 33881411/
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام و التقدير ...

المصرف الدولي للتجارة و التمويل

