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شيح لعضوية مجلس اإلدارة  اإلعالن عن فتح باب التر

 
Announcement of the opening of nominations for 

membership of the Board of Directors 
شيح  ن عن فتح باب التر كة بإعالم السادة المساهمي  ف مجلس إدارة الشر يتشر

ة من يوم  كة وذلك خالل الفتر الموافق  الخميسلعضوية مجلس إدارة الشر
، ولكل شخص/ مساهم 25/05/2019إىل يوم السبت الموافق  16/05/2019

شيح لعضوية مجلس اإلدارة أن يرشح نفسه لعضوية  وط التر توافرت فيه شر
ي 
ي مقرها الرئيسي الكائن فن

كة فن المجلس بموجب طلب يتقدم به إىل إدارة الشر
وم، شارع الشيخ راشد، عود ميثاء، ص.ب.   10214الطابق الرابع، بناية سبيكتر

ي ، إمارة  ي دب 
، وعىل أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التر

ي ترشيح نفسه عىل أساسها ) عضو تنفيذي 
عضو  –عضو غت  تنفيذي  –يرغب فن

 غت  تنفيذي مستقل(. 
 

The Board of Directors of the Company has the right to inform 
the shareholders of the opening of the nomination for the 
Board of Directors of the Company during the period from 
Thursday 16/05/2019 to Saturday, 25/05/2019, and each 
person/shareholder who meets the conditions for nomination 
to the Board of Directors to nominate him/herself to be 
appointed to the Board by a request to the company's 
management at its headquarters on the 4th floor, Spectrum 
Building, Sheikh Rashid Street, Oud Metha, PO Box. 10214, 
Emirate of Dubai. The application shall be accompanied by a 
brief description of the applicant and the designation of the 
candidate for which he wishes to designate himself (executive 
director - non-executive director - independent non-executive 
director). 

وط عامة:   شر
 . : عضو واحد وب انتخابهم لعضوية مجلس اإلدارةعدد األعضاء المطل .1
 
شيح لعضوية مجلس اإلدارة مفتوحا لمدة ) .2 ( يوما من 10سيظل باب التر

( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 40تاري    خ اإلعالن وذلك وفقا لمتطلبات المادة )
كات  2016ر.م( لسنة / 7) بشأن معايت  اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشر

 ة. المساهمة العام
 
 
وط  .3 ط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن تنطبق عليه الشر يشتر

ي القانون اإلتحادي رقم )
كات التجارية وقرار  2015( لسنة 2الواردة فن ي شأن الشر

فن
بشأن معايت  اإلنضباط المؤسسي  2016ر.م( لسنة / 7مجلس إدارة الهيئة رقم )

كات المساهمة العامة والنظام األساسي  كة.  وحوكمة الشر  للشر
 
 
ي المادة ) .4

شح المستندات المشار إليها فن ( من قرار 41أن يرفق بطلب التر
 . 2016ر.م( لسنة / 7مجلس إدارة الهيئة رقم )

 
شح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.  .5  ال يجوز للمرشح بعد غلق باب التر
 
ي لوحة  .6

شيح فن ن وبياناتهم الخاصة بالتر كة بنشر أسماء المرشحي  ستقوم الشر
كة بشبكة المعلومات اإلعالنات ال كة وعىل موقع الشر موجودة بالمقر الرئيسي للشر
 26/05/2019 : ( بتاري    خwww.salama.ae الدولية )

 
ن  .7 سيتم موافاة هيئة األوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحي 

شيح.   بعد غلق باب التر

General Terms: 
1. Number of members to be elected to the Board of Directors: 
one member. 
2. Nomination for membership of the Board of Directors shall 
be open for 10 days from the date of the announcement in 
accordance with the requirements of Article (40) of the Board 
of Directors Resolution No. (7 / R) for the year 2016 on the 
standards of institutional discipline and corporate governance 
of public shareholding companies. 
3. Those who nominate themselves for membership of the 
Board of Directors must comply with the conditions stipulated 
in Federal Law No. (2) for the year 2015 regarding commercial 
companies and the Board of Directors decision No. (7 / R) for 
the year 2016 on the standards of institutional discipline, Of 
the Company. 
4- To attach to the candidacy application the documents 
referred to in Article (41) of the Board of Directors Resolution 
No. (7 / R) for the year 2016. 
5. After the closing of the nomination period, the candidate 
may not give up his candidacy for another person. 
6. The company will publish the names of candidates and their 
nomination data in the bulletin board at the company's 
headquarters and on the company's website (www.salama.ae) 
on: 26/05/2019 
7. The SCA and the DFM will be provided with a list of 
candidates after the nomination has been closed. 
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