شركة أبوظبي الوطنية للتكافل – ش م ع  -تكافل ( شركة مساهمة عامة )
اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعالم السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضويية مجلوس إدارة
الش ووركة ي ل ووا ف ووالم ال تو ورة م وون ي وويم الفم وويس الميافو و  2020/02/20إل ووو ي وويم الثالث ووا الميافو و
 ،2020/03/03يلكووم شووف

 /مس وواهم ت ويافري في و ش ووري الترشوويح لعضوويية مجل ووس ا دارة ن

يرشوح ف سو لعضويية المجلوس بميجوب لوب يتقوودم بو إلوو إدارة الشوركة فوا مقرهوا الركيسوا الكوواكن
فووا ب ورج مووي  ، 12ال وواب  ، 25مجم و الماريفووا  ،جري ورة ال وريم  ،بووي بووا  ،ا م واراي العربيووة
المتحدة ،يعلو ن يرفو بال لوب فبو ة تعري يوة عون مقدمو يصو ة العضويية التوا يربوب فوا ترشويح
ف س علو ساسها ( عضي تف ي ي – عضي بير تف ي ي – عضي مستقم).
شروط عامة:

 .1عدد األعضا الم ليب افتفابهم لعضيية مجلس ا دارة سبعة عضا .
 .2سي م باب الترشيح لعضيية مجلس ا دارة م تيحا لمدة ( )10ييما من تاريخ ا عالن ي لا
يفقا لمت لباي المادة ( )40من قرار مجلس إدارة الهيكة رقم (/7ر.م) لسفة  2016بشأن
معايير ا فضبا المؤسسا يحيكمة الشركاي المساهمة العامة.
 .3يشتر فيمن يرشح ف س لعضيية مجلس ا دارة ن تف ب علي الشري الياردة فا القافين
ا تحادي رقم ( )2لسفة  2015فا شأن الشركاي التجارية يقرار مجلس إدارة الهيكة رقم
(/7ر.م) لسفة  2016بشأن معايير ا فضبا المؤسسا يحيكمة الشركاي المساهمة العامة
يالف ام األساسا للشركة.
 .4ن يرف ب لب الترشح المستفداي المشار إليها فا المادة ( )41من قرار مجلس إدارة الهيكة
رقم (/7ر.م) لسفة .2016
 .5ال يجير للمرشح بعد بل باب الترشح التفارم عن ترشح لشف
 .6س تقيم الشركة بفشر سما

آفر.

المرشحين يبيافاتهم الفاصة بالترشيح فا ليحة ا عالفاي

الميجيدة بالمقر الركيسا للشركة يعلو ميق

الشركة بشبكة المعليماي الديلية
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 .7سيتم ميافاة هيكة األي ار
الترشيح.
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