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 ( شركة مساهمة عامة )   الخليج للصناعات الدوائية جلفار شركة  

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة 
 

بإعالم السادة المســاهمين عــن فــتح بــاب الترشــيح لعضــوية مجلــس إدارة الشــركة  الشركة جلس إدارةميتشرف  

ولكــل  ،01/04/2023 الموافــق ســبتال وميــ  لــىإ 23/03/2023   الموافــق  خمــيس الالفترة من يوم  وذلك خالل  

مجلـــس التـــوافرت فيــه شـــروط الترشــيح لعضــوية مجلـــس اإلدارة أن يرشــح نفســـه لعضــوية  مســاهم /شــخص

إمــارة ، المطــاريــق طر اقــة ، منطقــة الدقدفــي بموجب طلــب يتقــدم بــه إلــى إدارة الشــركة فــي مقرهــا الرئيســي الكــائن 

، وع�ــى أن يرفــق بالطلــب نبــذة تعريفيــة عــن   investors@julphar.net: رأس الخيمــة ، وع�ــى البريــد اإللكترو�ــي 

 –عضــو غيــر تنفيــذي  –( عضــو تنفيــذي  التــي يرغــب فــي ترشــيح نفســه ع�ــى أساســها وصــفة العضــويةدمــه مق

 .عضو مستقل)

 شروط عامة:

 أعضاء. 9عدد األعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارة  .1

لعضوية مجلس   .2 الترشيح  باب  لمدة  ر ادإل اسيظل  مفتوحا  وف   يوما  ) 10( ة  وذلك  اإلعالن  تاريخ  قا  من 

اعتماد دليل حوكمة  بشأن    2020ر.م) لسنة  /3مجلس إدارة الهيئة رقم () من قرار  9لمادة ( المتطلبات  

 خر. الشركات المساهمة العامة تعديالته من قت آل

في   .3 الواردة  الشروط  عليه  تنطبق  أن  اإلدارة  مجلس  لعضوية  نفسه  يرشح  فيمن  المرسوم  يشترط 

مجلس إدارة الهيئة  رئيس  قرار  و  شأن الشركات التجاريةب   2021) لسنة  23قانون اإلتحادي رقم (بال

 ) لسنة  /3رقم  العامة    ن  بشأ  2020ر.م)  المساهمة  الشركات  حوكمة  دليل  النظام  اعتماد  و 

 من وقت آلخر.  عديالتهللشركة وت ي األساس

4.  ) المادة  في  إليها  المشار  المستندات  الترشح  بطلب  يرفق  من  10أن  رقم  )  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار 

 وتعديالته من وقت آلخر.   2020ر.م) لسنة  /3(

 ال يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.  .5

جودة بالمقر  اناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة اإلعالنات الموتقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبيس .6

) الدولية  المعلومات  بشبكة  الشركة  موقع  وع�ى  للشركة  بتاريخ  )  www.julphar.netالرئيسي 

10/04/2023 

 . بعد غلق باب الترشيح  أسماء المرشحينق المالية والسلع والسوق بقائمة هيئة األورا تم موافاة سي .7


