
 

 
 
 

NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY PJSC (COMPANY) 
ANNOUNCEMENT OF THE OPENING OF NOMINATIONS FOR MEMBERSHIP OF THE BOARD OF 

DIRECTORS 
 
 
The Board of Directors is pleased to inform the shareholders of the opening of nominations to membership of the 
Company’s Board of Directors from Monday 8 March 2021 until 2 p.m Thursday 18 March 2021. Every 
person/shareholder fulfilling the requirements of nomination to the Board of Directors may send an application to the 
management of the Company by email at yaa@nmdc.ae in accordance with the requirements set out herein. The 
application shall be accompanied by a brief about the applicant and the membership capacity for which he/she wishes to 
nominate himself/herself (being an executive member, non-executive member, or independent member).  
 
General conditions: 
1. The number of members required to be elected to the Board of Directors is ( 7  ) members to be elected for a term of 

3 years. 
2. The nomination for the membership of the Board of Directors will be open from Monday 8 March 2021 until 2 p.m 

Thursday 18 March 2021 in compliance with the requirements of Article (9) of the SCA Chairman  Resolution No.: 
03/R.M) of 2020 concerning adopting the Corporate Governance Guide for Public Joint-Stock Companies.  

3. Nominees for the Board of Directors shall meet the requirements of the Federal Law No. (2) of 2015 concerning 
Commercial Companies and SCA Chairman of the Board Resolution No.: (03/R.M) of 2020 concerning adopting the 
Corporate Governance Guide for Public Joint-Stock Companies. 

4. The documents referred to in paragraph 7 of Article (10) of the Board Resolution No.: 03/R.M) of 2020 concerning 
adopting the Corporate Governance Guide for Public Joint-Stock Companies should be attached to the nomination 
application. 

5. The nominee may not, after closing the nomination, assign his/her nomination in favor of another person. 
6. The Company will publish the names of nominees and their nomination information on the Announcement Board at 

the Company’s website (www.nmdc.ae) on Sunday 21 March 2021. The voting and election will be held at the 
General Assembly Meeting due to be held at 3 p.m.  on Sunday  28 March 2021.  

7. The Securities and Commodities Authority (SCA) and the Abu Dhabi Securities Exchange will be provided with a 
list of nominees after closing the nomination. 

 
 
 
 
 

Board of Directors  

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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