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 اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 
ادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة سيتشرف مجلس اإلدارة بإعالم ال

أبريككك   15الموافق األحكك   لى يومإ 2018 أبريكك  5 الموافقالخميس يوم وذلككخ لالا الرترة من 

سه لعضوية  شخص، ولك  2018 شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يرشح نر توافرت فيه 

)بناية  ،إعمار سكوير فيمقرها الرئيسي الكائن مجلس بموجب طلب يتق م به إلى إدارة الشركة في ال

 العضككوية وصككرةوعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريرية عن مق مه  دبيإمارة  ،دبي تاونداون ( 3رقم 

– عضككو مسككتق  –عضككو غير تنريذ   –)عضككو تنريذ   التي يرغب في ترشككيح نرسككه على أسككاسكك ا

أو  الحصككككوا على نموذط الطلب المعتم  من مقر الشككككركة المبين أعال  لزموي (عضككككو غير مسككككتق 

 .(www.emaar.com) بشبكة المعلومات ال وليةالحصوا عليه من موقع الشركة اإللكتروني 
 

 شروط عامة:

 .اءعضأ 9ع د األعضاء المطلوب انتخاب م لعضوية مجلس اإلدارة  .1

 

وفقاً لمتطلبات  أيام (10) عشرة سيظ  باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة مرتوحاً لم ة ال تق  عن .2

بشأن  2016ر.م( لسنة /7رقم )األوراق المالية والسلع هيئة  قرار رئيس مجلس إدارة( من 40المادة )

 ."(قرار الحوكمة)" المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامةمعايير اإلنضباط 

 

من يرشح نرسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون  يشترط في .3

والنظام األساسي للشركة الحوكمة قرار و في شأن الشركات التجارية 2015( لسنة 2اإلتحاد  رقم )

 .أعال  المذكور الترشح طلب إستمارة وتق يم إستكمااالمرشح ى عل ويجب

 

 الحوكمة.قرار  ( من41أن يرفق بطلب الترشح المستن ات المشار إلي ا في المادة ) .4

 

   ال يجوز للمرشح بع  غلق باب الترشح التنازا عن ترشحه لشخص ألر. .5

 

اإلعالنات الموجودة في لوحة تقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبيانات م الخاصة بالترشح س .6

حلوا ب( www.emaar.comعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات ال ولية )بالمقر الرئيسي للشركة و

 .2018 أبري  17 تاريخ

 

بع  غلق باب  أسماء المرشحينبقائمة  دبي المالي سوقق المالية والسلع وسيتم موافاة هيئة األورا .7

 .الترشح


