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 ) شركة مساهمة عامة ( دار التكافل  شركة  
 

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 

برررر عالس السررررادة اعسرررراهمبن عررررن فررررتح برررراب الترشرررريح لعضرررروية مجلررررس  دارة  الشررررركة يتشرررررل مجلررررس  دارة

 فررررررررر اعوا  الخمررررررررر س لررررررررر  يررررررررروس  11/80/0808 اعوافررررررررر   الثالثرررررررررا  الشرررررررررركة اللرررررررررم  رررررررررال  ال تررررررررررة مرررررررررن يررررررررروس

ترررروافره فيررررل شررررراض الترشرررريح لعضرررروية مجلررررس اإلدارة  ن يرشرررر   مسرررراه  /شررررخ ، الكررررل 08/80/0808

اعلر   ن يرفر     r@dat.aei البريم اإللكترانر  للشرركة جلس بموب  لل  يتدمس بل  ل اعن سل لعضوية 

) عضرررو  يرغررر  ترررح ترشررريح ن سرررل علررر    ا ررر ا التررر  اصررر ة العضرررويةبالطلررر  ن رررية ةعري يرررة عرررن مدممرررل 

 .عضو مستدل( –عضو غبر تن ييي  –تن ييي 

 شراض عامة:

  عضا .  4ه عمد األعضا  اعطلوب انتخابه  لعضوية مجلس اإلدارة  .1

0.  
 
  (18)عمة   يظل باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة م توحا

 
ا من تاريخ اإلعالن اللم  يوما

 
افد

بشأن اعتماد دليل  0808/ر.س( لسنة 3من قرار رئ س مجلس  دارة ال يئة رق  )( 9عتطل اه اعادة )

 .حوكمة الشركاه اعساهمة العامة

يشترض فيمن يرش  ن سل لعضوية مجلس اإلدارة  ن تنط   عليل الشراض الواردة تح الدانون  .3

قرار رئ س مجلس  دارة ال يئة رق  ا  تح شأن الشركاه التجارية 0812( لسنة 0اإلتحادي رق  )

 .بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركاه اعساهمة العامة 0808/ر.س( لسنة 3)

قرار رئ س مجلس  دارة ال يئة رق  ( من 18 ن يرف  بطل  الترش  اعستنماه اعشار  ليها تح اعادة ) .4

 .بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركاه اعساهمة العامة 0808/ر.س( لسنة 3)

 ال يجوز للمرش  بعم غل  باب الترش  التناز  عن ترشحل لشخ  آ ر. .2

 تدوس الشركة بنشر   ما  اعرشحبن ابياناته  الخاصة بالترشيح عل  موقع الشركة  .6

(www.dat.ae   ) 0820   /08/ 03 بتاريخ . 

 .بعم غل  باب الترشيح   ما  اعرشحبنق بدائمة ق اعالية االسلع االسو   ت  موافاة هيئة األارا .7
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