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 اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 
ادة المسررايم ن عن فتح باب الترشررح لعضرروية مجلس إدارة الشررركة سرريتشرررم مجلس اإلدارة بالعالم ال

، 2020 يون و 16الموافق  الثالثاء لى يومإ 2020 يون و 7 الموافق األحديوم وذلك خالل الفترة من 
مجلس التوافرت ف ه شررررول الترشرررح لعضررروية مجلس اإلدارة فن يرشرررح نفسررره لعضررروية  شررر  ولكل 

من خالل البريرررررررد ايلكترونري يتقررررررردم بررررررره إلى إدارة الشرررررررررررررررركرررررررة الكتروني  بموجررررررر   لررررررر  
(investor_relations@emaar.ae) ، وصرررررررررررررررفةوعلى فن يرفق بالطل  نبذة تعريف ة عن مقدمه 

عضررو  –عضررو غ ر تيف ذ   –)عضررو تيف ذ   التي يرغ  في ترشرر ح نفسرره على فارراارر ا العضرروية
من موقع الشررررررررررركة الحصررررررررررول على نموذم الطل  المعتمد  لزموي (عضررررررررررو غ ر مسررررررررررتقل– مسررررررررررتقل

 .(www.emaar.com) بشبكة المعلومات الدول ةاإللكتروني 
 

 شرول عامة:

 .اءعضف  7عدد األعضاء المطلوب انت اب م لعضوية مجلس اإلدارة  .1

 
وفقًا لمتطلبات  فيام (10) عشرة ا ظل باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحًا لمدة ي تقل عن .2

ر.م( لسية /3رقم )األوراق المال ة والسلع ي ئة  قرار رئ س مجلس إدارةالدل ل المرفق ب( من 9المادة )
 ."(الحوكمة دل ل)" اعتماد دل ل حوكمة الشركات المسايمة العامةبشأن  2020

 
من يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة فن تيطبق عل ه الشرول الواردة في القانون  يشترل في .3

واليظام األاااي للشركة الحوكمة  دل لو  في شأن الشركات التجارية 2015( لسية 2اإلتحاد  رقم )
 .فعاله المذكور الترشح  ل  إاتمارة وتقديم إاتكمالالمرشح ى عل ويج 



 
 

 
 

 

 

 الحوكمة. دل ل ( من10فن يرفق بطل  الترشح المستيدات المشار إل  ا في المادة ) .4

 
   ي يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التيازل عن ترشحه لش   فخر. .5

 
في لوحة اإلعالنات الموجودة تقوم الشركة بيشر فاماء المرشح ن وب انات م ال اصة بالترشح ا .6

 بحلول( www.emaar.comعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدول ة )بالمقر الرئ سي للشركة و 
 .2020 يون و 17 الموافق األربعاء

 

بعد غلق باب  فاماء المرشح نبقائمة  دبي المالي اوق ق المال ة والسلع و ا تم موافاة ي ئة األورا .7
 .الترشح


