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(the “Company”)
Announcement on the Opening of Nomination
for Membership of the Board of Directors

The Company’s Board of Directors has the honor
to inform the shareholders of the opening of
nomination for the Board of Directors membership
during the period from Sunday 20 December 2020
to Thursday 7 January 2021. Any person who meets
the conditions of nomination for the Board
membership may nominate himself for the
membership by an application to be submitted to
the Management of the Company. The application
shall enclose an introductory profile of the
applicant and the capacity of membership for which
he wishes to nominate himself (Independent
Director/Non-Independent Director).
General Conditions:
1. The number of members to be elected to the
Board of Directors is 11 members.
2. Nominations for Board membership shall
remain open for period of at least (10) days
from the date of the announcement, in
accordance with the requirements of Article (9)
of the Chairman of Authority’s Board of
Directors’ Decision no. (3/ Chairman) of 2020
concerning
Joint
Stock
Companies
Governance Guide and as amended from time
to time.
3. Whoever
nominates
him/herself
for
membership to the Board shall satisfy the
conditions set forth in the Federal Law No. (2)
of 2015 regarding Commercial Companies and
the Chairman of Authority’s Board of
Directors’ Decision no. (3/ Chairman) of 2020
concerning
Joint
Stock
Companies
Governance Guide and the Central Bank of the
UAE’s Circular No.83/2019 on the Corporate
governance Regulations and Standards for
Banks and the Articles of Association of the
Company as amended from time to time.

اإلعالن عن فتح باب ر
التشيح لعضوية مجلس اإلدارة

.
يتشف مجلس إدارة ر
ر
ن
المساهمي عن
الشكة بإعالم السادة
ر
فتح باب التشيح لعضوية مجلس إدارة ر
الشكة وذلك
خالل ر
 إىل2020 ديسمت20 الفتة من يوم األحد الموافق
 ولكل شخص،2021  يناير7 يوم الخميس الموافق
توافرت فيه رشوط ر
التشيح لعضوية مجلس اإلدارة أن
يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به
إىل إدارة ر
الشكة عىل أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن
ر
الت يرغب ن يف ترشيح نفسه عىل
مقدمه وصفة العضوية ي
.)أساسها ( عضو مستقل – عضو غت مستقل
:رشوط عامة
 عدد األعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس.1
. عضوا11 اإلدارة
 سيظل باب ر.2
التشيح لعضوية مجلس اإلدارة
) أيام من تاري خ10( مفتوحا لمدة ال تقل عن
ً
) من قرار9( اإلعالن وذلك وفقا لمتطلبات المادة
م) لسنة.ر/3( رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
 بشأن اعتماد دليل حوكمة ر2020
الشكات
.المساهمة العامة وتعديالته من وقت آلخر
ر
يشتط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة
.3
ن
ر
أن تنطبق عليه الشوط الواردة يف القانون
ر
 ن يف شأن الشكات2015 ) لسنة2( اإلتحادي رقم
التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
 بشأن اعتماد دليل حوكمة2020 م) لسنة.ر/3(
ر
الشكات المساهمة العامة وتعميم المرصف
 المتعلق بنظام2019  لسنة83 المركزي رقم
ومعايت الحوكمة المؤسسية للبنوك والنظام
األساس ر
.للشكة وتعديالته من وقت آلخر
ي

4. The nomination application shall contain the
documents referred to in Article (10) of the
Chairman of Authority’s Board of Directors’
Decision no. (3/ Chairman) of 2020 concerning
Joint Stock Companies Governance Guide and
as amended from time to time.
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5. The candidate may not, after closing the
nomination, relinquish his nomination to
another person. No application will be
accepted after closing the nomination.
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6. The Company will publish the list of names
and nomination data of the candidates on the
Company’s Website (www.cbd.ae) after
receiving the Central Bank of the UAE’s
approval and not later than 5 days before the
Annual General Assembly of the Shareholders.
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7. The Securities and Commodities Authority
shall be provided with a list of the candidates’
names after closing the nomination.
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8. Applications should be sent by courier or by email to the following address:
Commercial Bank of Dubai PSC
Legal and Governance Department – 9th Floor
– Attention: Dr. Souhayel Tayeb
Al Ittihad Street, Deira, Emirate of Dubai,
UAE.
Email: Souhayel.tayeb@cbd.ae
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