
اقتراحات  بالغ للجمهور من قبل اللجنة لتعيين أعضاء مجلس إدارة في المؤسسات البنكية من أجل تقديم

 2023 لسنه م. ض  بنك ديسكونت إسرائيلترشيح إلشغال منصب عضو مجلس إدارة في 

 

القانون  أ من 36التي تعمل بموجب القسم  ،البنكيةتتوجه لجنة تعيين أعضاء مجلس إدارة في المؤسسات 

اشخاص تقديم طلبات ترشيح لتعيين تناشد الجمهور وتعلن عن إمكانية  (،)اللجنة 1981المصرفي )الترخيص(، 

 .م. ضبنك ديسكونت إسرائيل مجلس إدارة في أعضاء صب اإلشغال من

 خمسةبحد أقصى ، 2023عقد خالل عام يس العام الذياالجتماع بوفقا إلعالن البنك، سيكون من الممكن اختيار 

أعضاء مجلس اداره  بوظيفه عضو مجلس اداره خارجي وفقًا لترتيب اإلدارة ثالثة  ,أعضاء مجلس إدارة

خارجيين  عضوي مجلس اداره ، باإلضافة إلى     301المصرفية السليمة في مسألة "مجلس اإلدارة" رقم 

كعضو ، والذي يفي بمتطلبات األهلية للعمل  1999-وفقًا لقانون الشركات ،  بوظيفه عضو مجلس اداره خارجي 

 .301وفقًا للتعليمات مجلس اداره خارجي 

 التالية:  فتطلب المؤهالت ادارهبالنسبة لمؤهالت المرشحين لمنصب عضو مجلس 

خارجي وفقًا لقانون الشركات الذي اقترحته اللجنة  عضو مجلس إدارةلدى جميع المرشحين لشغل إن يكون  -

 معرفة وفهم للبيانات المالية للمؤسسات المالية أو الشركات المصرفية.

)أ( من التعليمات  25يكون لدى ثالثة من المرشحين المختارين خبرة مصرفية، انظر القسم  إنبقدر اإلمكان ،  -

301. 

 ، قدر اإلمكان ، خلفية وخبرة قانونية. لدى أحد المرشحين المختارينإن يكون  -

 امرأة واحدة على األقل من المرشحين المختارين.إن تكون  -

من المستحسن أن يكون لدى المرشحين الذين تقترحهم اللجنة خلفية تجارية وخبرة في منصب إداري رفيع في  -

 مؤسسة مالية أو شركة تجارية ذات نطاق تجاري كبير.

، سيتم إعطاء وزن للمرشحين  2023لمتوقعة لوالية رئيس مجلس إدارة البنك ، في نهاية عام في ضوء النهاية ا -

 من ذوي المؤهالت والخبرة المناسبة لشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة.

والمحافظة على نسبة المجتمع كما ستبدي اللجنة رأيها في ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في مختلف القطاعات  -

 ساء والرجال في تكوين مجلس اإلدارة.مناسبة بين الن

 يمكن الحصول على نموذج أسئلة للترشيح للمنصب في موقع االنترنت التابع لبنك إسرائيل على العنوان: 

https://www.boi.org.il/bank-of-israel/16897/ 

يجب إرسال نموذج األسئلة للترشيح مرفقاً بالتصريح الموقّع والمستندات المرافقة إلى اللجنة وفقاً لصفحه التوجيهات 

 02/02/2023في بداية نموذج األسئلة كأقصى حٍد حتى تاريخ 

ما قد نود التنويه بانه بموجب اجراء ترتيبات عمل اللجنة، تستطيع اللجنة التوجه حسب وجهه نظرها وبموجب 

 حدد في االجراء، ألشخاص من الجمهور لتعرض عليهم ترشيح أنفسهم إلشغال المنصب.

رجاء تأكدوا من تلقي رد بالبريد االلكتروني يشير إلى وصول المادة التي أرسلتموها حتى وقت قريب من الموعد 

   األخير لتقديم الترشيح للمنصب.

https://www.boi.org.il/bank-of-israel/16897/

