
 

 

 شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع.
 اإلعالن عن فتح باب الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة

 

مین عن فتح باب الترشیح لعضویة بإعالم السادة المساھ  ش.م.ع. الجرافات البحریة الوطنیةیتشرف مجلس إدارة شركة 
الثانیة من بعد ظھر یوم الخمیس الساعة إلى  2021مارس  8 الموافق االثنین مجلس إدارة الشركة وذلك خالل الفترة من یوم 

وافرت فیھ شروط الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة أن یرشح نفسھ بموجب ت مساھم /، ولكل شخص2021 مارس  18الموافق 
على أن یرفق بالطلب  yaa@nmdc.aeمن خالل ارسال الطلب بالبرید االلكتروني على إلى إدارة الشركة  طلب یتقدم بھ

 –عضو غیر تنفیذي  –نبذة تعریفیة عن مقدمھ وصفة العضویة التي یرغب في ترشیح نفسھ على أساسھا (عضو تنفیذي 
 عضو مستقل).

 

 شروط عامة:

 سنوات. 3ولمدة  أعضاء ) 7  (س اإلدارة عدد األعضاء المطلوب انتخابھم لعضویة مجل .1
الثانیة من بعد ظھر یوم إلى الساعة  2021مارس  8 الموافق االثنین من باب الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة  سیتم فتح .2

ً لمتطلبات المادة ( 2021 مارس  18الخمیس الموافق  بشأن  2020ر.م) لسنة /3( رقم:) من قرار المجلس 9وذلك وفقا
 معاییر االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساھمة العامة.

) لسنة 2نون اإلتحادي رقم (یشترط فیمن یرشح نفسھ لعضویة مجلس اإلدارة أن تنطبق علیھ الشروط الواردة في القا .3
وكمة شأن معاییر االنضباط المؤسسي وحفي  2020) لسنة م.ر/3( شأن الشركات التجاریة والقرار رقمفي  2015

 الشركات المساھمة العامة.
ر.م) /3من قرار مجلس إدارة رقم () 10من المادة ( 7الفقرة  أن یرفق بطلب الترشح المستندات المشار إلیھا فيیجب  .4

 .دلیل الحوكمة للشركات المساھمة العامة عتمادافیما یتعلق  2020لسنة 
 آخر. ال یجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحھ لشخص .5
ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحین وبیاناتھم الخاصة بالترشیح في لوحة اإلعالنات الموجودة بالمقر الرئیسي للشركة  .6

على أن یتم  2021مارس  21الموافق  االحد یوم  )www.nmdc.aeوعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولیة (
 . 2021 مارس 28االحد الموافق یوم  خالل إجتماع الجمعیة العمومیة للشركةتصویت واإلنتخاب إجراء ال

 سوق أبوظبي لألوراق المالیة بقائمة أسماء المرشحین بعد غلق باب الترشیح.ة ھیئة األوراق المالیة والسلع وسیتم موافا .7
 
 
 

 مجلس اإلدارة

http://www.nmdc.ae/


كة الجرافات البح��ة الوطن�ة مون          السادة �ش  المح�ت
 تح�ة طيبة و�عد،،،

 
ي الوارد أدناە 

وىن كة باإلشارة إ� ب��دكم اإلل��ت ن الجتماع الجمع�ة العموم�ة ل�ش شح ومسودة دعوة المساهمني والمرفق به مسودة فتح باب ال�ت

ي تمام الساعة الثالثة من مساء األحد الموافق الجرافات البح��ة الوطن�ة (ش.م.ع) 
ون�ة.  28/03/2021المقرر عقدە �ن  من خالل المشاركة اإلل��ت

 

ي الصحف اليوم�ة ع� أن يتم مراعاة أن يتم الن�ش 
 ير�ب اإلحاطة بأنه ال مانع لدى الهيئة من الموافقة ع� ��ش الدعوة المذكورة أعالە �ف

 . الما�ي  بالصحف اليوم�ة وع� موقع السوق

 

ورة مراعاة ما ��ي     :كما نود التأ��د ع� �ف

كة والمسجل التحقق من صحة التوك�الت والتأ�د من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات  • ع� ال�ش
. ) من دل�ل الحوكمة م40المشار إل�ه بالمادة رقم ( ن  ع االحتفاظ بكافة المستندات والتوك�الت الواردة من المساهمني

ي (المشاركة بالف�ديو عن ط��ق أحد  •
ي اللح�ن

ي أثناء انعقاد االجتماع والمتضمن خاص�ة التواصل المرىئ
وىن استخدام تقن�ة الحضور االل��ت

نت ن   TEAMS – ZOOM – WEBEXتطب�قات االن�ت ن من ممارسة كل   ) مع خ�ار الحضور الشخ�ي وذلك لتمكني جميع المساهمني
ي ومناقشة كل البنود وتقد�م استفساراتهم والرد عليها والتص��ت ع� كل قرار �شكل مبا�ش 

 �شكل لح�ن
�
 .حقوقهم المكفولة لهم قانونا

ي  •
كة بتسج�ل وقائع االجتماع (�سج�ل صوىت  ف�ديو واضح).  -ق�ام ال�ش

كات التجار�ة رقم  • ام بأحكام قانون ال�ش ن   عند التنف�ذ.  2015سنة ل 2االل�ت
�ة.  موافاة الهيئة • ن ن الع���ة واإلنجل�ي ي الصحف اليوم�ة باللغتني

 بنسخة من إعالن الدعوة بعد الن�ش �ن
ي الصحف المحل�ة.  إخطار السوق الما�ي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاص�ل الخاصة باجتماع الجمع�ة العموم�ة •

 قبل الن�ش �ف
 الجمع�ة العموم�ة لالجتماع أعالە.  موافاة الهيئة بمح�ن اجتماع •
�ة.  موافاة الهيئة • ن ن الع���ة واإلنجل�ي ي الصحف اليوم�ة باللغتني

هما �ن شح بعد ��ش  بنسخة من إعالن فتح باب ال�ت
شح لعض��ة مجلس اإلدارة  • ي للسوق الما�ي عن إعالن فتح باب ال�ت

وىن ي الصحف المحل�ة. اإلفصاح ع� الموقع اإلل��ت
 قبل الن�ش �ف



ن وذلك من خالل التأ�د من است�فاء تطبيق مواف • ش�حات والمكافآت ع� قائمة أسماء المرشحني احكام المواد اة الهيئة ب�قرار لجنة ال�ت
شح وط عض��ة وضوابط ال�ت م �شأن اعتماد دل�ل حوكمة  2020لسنة  )/ر.م 03من قرار رئ�س مجلس إدارة الهيئة رقم ( الخاصة ��ش

كات المساهمة العامة وذ كة (مرفق). ال�ش ن ع� األقل من اجتماع الجمع�ة العموم�ة لل�ش  لك قبل يومني
شح.  الهيئة والسوقموافاة  • ن بعد غلق باب ال�ت  بقائمة أسماء المرشحني
ي الجتماع الجمع�ة العموم�ة.  •

وىن  موافاة الهيئة بتفاص�ل الحضور اإلل��ت
 

ي هذا االجتماع الس�د 
.  / و للعلم سوف �مثل الهيئة �ن ي  أحمد النقيب

 
 

�ب التكرم بموافاتنا بالمستندات الداعمة بأ�ع وقت.   أما بالنسبة لتق��ر الحوكمة المرفق، ف�ي
 
 

ام والتقدير،،،  وتفضلوا بقبول فائق االح�ت
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