
E-3-1 

 

 ) شركة مساهمة عامة ( الخليج للمالحة القابضةشركة   
 

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
بإعالم السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضويةة مجلوس إدارة  الشركة يتشرف مجلس إدارة

 الميافووو اء االربعووو لوووو يووويمإ 01/04/2019 الميافووو  نثنوووياالالشوووركة ك لوووا فوووالم الوتووورة مووون يووويم 
تووويافري فيووو  شووورك  الترشووويح لعضووويةة مجلوووس ا دارة     مسووواه  /شووو  ، كلكووو  10/04/2019

مجلوس بميبوط بلوط يت وو م بو  إلوو إدارة الشوركة فول م رهوا الرنيسول الكووانن اليرشوح فوسو  لعضويةة 
، كعلوووو    يرفووو  بالذلوووط ف ووو ة  دبووولإموووارة ، 3901، مبتوووط ر ووو  Trio  APIبووورل المباتوووط فووول

 –) عضوي تنويو    التل يرغط فل ترشويح فوسو  علوو  هاهو ا العضيةة كصفك فوس   نعتعرةوية 
 .عضي مست  ( –عضي غير تنوي   

 شروط عامة:
  عضاء. 7ع د األعضاء المذليب افت اب   لعضيةة مجلس ا دارة  .1

 ا من تارةخ ا عال  ك لا كف ييما (10)هيظ  باب الترشيح لعضيةة مجلس ا دارة موتيحا لم ة  .2
بشأ  معايير  2016ر.م( لسنة /7مجلس إدارة ال يئة ر   )( من  رار 40لمادة )ا اي ذلتمل

 .ا فض ا  المؤهسل كحيكمة الشركاي المساهمة العامة

يشتر  فيمن يرشح فوس  لعضيةة مجلس ا دارة    تنذ   علي  الشرك  الياردة فل ال افي   .3
ر.م( /7مجلس إدارة ال يئة ر   ) رار ك  فل شأ  الشركاي التجارةة 2015( لسنة 2ا تحاد  ر   )

كالنظام األهاهل  بشأ  معايير ا فض ا  المؤهسل كحيكمة الشركاي المساهمة العامة 2016لسنة 
 .للشركة

 رار مجلس إدارة ال يئة ر   ( من 41   يرف  بذلط الترشح المستن اي المشار إلي ا فل المادة ) .4
 المي ع االلكتركفل للشركة  يمبنا الحصيم علو المستن اي المذليبة ع ر ؛2016ر.م( لسنة /7)
(www.gulfnav.com).  

 ال يجيز للمرشح بع  غل  باب الترشح التنازم عن ترشح  لش   آفر. .5
ت يم الشركة بنشر  هماء المرشحين كبيافات   ال اصة بالترشيح فل ليحة ا عالفاي الميبيدة ه .6

( www.gulfnav.comشركة كعلو مي ع الشركة بش بة المعليماي ال كلية )بالم ر الرنيسل لل
 . 11/04/2019بتارةخ 

 .بع  غل  باب الترشيح  هماء المرشحينق المالية كالسلع كالسيق ب انمة ت  ميافاة هيئة األكراهي .7


