
 

 

 

 
 ش. م. ع.(رامكس )شركة أ

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
 

يتشرف مجلس اإلدارة بإعالم السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة 
 ونيوي 13 الموافق السبتيوم إلى  2020 يونيو 4 الموافق الخميسوذلك خالل الفترة من يوم 

توافرت فيهم شروط الترشيح التقدم في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ممن غبين را ال وعلى ،2020
ر، بناية أم الرمول، شارع المطاإمارة دبي،  فيبطلب إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن 

ى البريد االلكتروني لع أو ،سادة لجنة الترشيحات والمكافآتاللعناية ، شركة أرامكس
s@aramex.comboardnomination  ة:الوثائق التاليوعلى أن يرفق بالطلب 

العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح  لمؤهلبها الخبرات العملية وا السيرة الذاتية موضحا   .1
غير عضو  – مستقلعضو  –ر تنفيذي عضو غي –تنفيذي على أساسها )عضو  نفسه

 (؛لتقمس
إدارة شركة أرامكس )ش.م.ع.( والمنشور على ب عضو مجلس نموذج طلب الترشح لمنص .2

 :من ما يليوالمتض ،www.aramex.com موقع الشركة االلكتروني
 ةبشأن الشركات التجاري 2015( لسنة 2قانون اتحادي رقم )إقرار بإلتزامه بأحكام  .أ

ية الشخص الحريص عنا بذلسي نهشركة، وأسي للاألسا فذة له والنظاموالقرارات المن
 في عمله؛

العمل فيها أو يشغل عضوية  المؤسسات التي يزاولالشركات و أسماء ببيان  .ب
مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل 

 منافسة للشركة؛
الشخص االعتباري  اق كتاب رسمي منفي حال ممثلي الشخص االعتباري يتعين إرف .3

 عضوية مجلس اإلدارة.يه لمحدد فيه أسماء ممثل
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 مالحظات
 .أعضاء 9مطلوب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة عضاء العدد األ −
الن ( أيام من تاريخ هذا اإلع10سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحا لمدة ) −

ر.م( لسنة /3دارة الهيئة رقم )إر رئيس مجلس ( من قرا9وذلك وفقا لمتطلبات المادة )
 .حوكمة الشركات المساهمة العامةتماد دليل اعبشأن  2020

أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة  −
 شركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئةفي شأن ال 2015( لسنة 2تحادي رقم )اإل

والنظام  حوكمة الشركات المساهمة العامةتماد دليل اعبشأن  2020سنة ر.م( ل/3رقم )
 .األساسي الخاص بالشركة

رار رئيس ق( من 10ا في المادة )أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليهيشترط  −
حوكمة الشركات المساهمة د دليل تمااعبشأن  2020ر.م( لسنة /3رقم ) لهيئةلس إدارة امج

 .العامة
 .جوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخرال ي −
لخاصة بالترشيح في لوحة اإلعالنات ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم ا −

 ة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدوليةلموجودة بالمقر الرئيسي للشركا
(www.aramex.com)  لتسجيل الخاصة افي صفحة و  2020 يونيو 14األحد يوم

 .www.smartagm.aeفي موقع  )ش.م.ع(بشركة أرامكس 
ع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب راق المالية والسلسيتم موافاة هيئة األو  −

 الترشيح. 

http://www.smartagm.ae/

