
يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة. واأن  عامًا،  وع�شرين  واحد  عن  عمره  يقل  األ   .1
من  جرمية  يف  اأو  الأمانة،  اأو  بال�شرف  خملة  جرمية  يف  اأو  جنائية،  بعقوبة  عليه  احلكم  �شبق  قد  يكون  األ   .2
اجلرائم املن�شو�ص عليها يف املادتني )334(، )335( من قانون ال�شركات التجارية رقم 11 ل�شنة 2015، اأو اأن 

يكون قد ق�شي باإفال�شه، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.
خالل ثالثني يومًا من تاريخ انتخابه لعدد )100،000( �شهم من  اأو  انتخابه  عند  ومالكًا  م�شاهمًا،  يكون  اأن   .3
الإيداع مع عدم قابليتها  الع�شوية لدى جهة  تاريخ بدء  يومًا من  �شتني  اإيداعها خالل  ال�شركة، ويجب  اأ�شهم 
للتداول اأو الرهن اأو احلجز اإىل اأن تنتهي مدة الع�شوية وي�شدق على ميزانية اآخر �شنة مالية قام فيها الع�شو 
باأعماله، واأن تخ�ش�ص ل�شمان حقوق ال�شركة وامل�شاهمني والدائنني والغري عن امل�شوؤولية التي تقع على اأع�شاء 
املجل�ص، واإذا مل يقدم الع�شو ال�شمان على الوجه املذكور بطلت ع�شويته، ويعفى الع�شو امل�شتقل والع�شو الذي 

ميّثل العاملني بال�شركة من ذلك ال�شرط.
واإذا فقد ع�شو جمل�ص الإدارة اأي من هذه ال�شروط زالت عنه �شفة الع�شوية من تاريخ فقدانه ذلك ال�شرط.

الوثائق املطلوبة ح�شب فئة الرت�شــح:
خطاب بالإف�شاح عن الرغبة يف الرت�شح لع�شوية جمل�ص اإدارة ال�شركة.  -

تعبئة ا�شتمارة الرت�شح لع�شوية جمل�ص الإدارة.  -
�شورة عن البطاقة ال�شخ�شية )لالأفراد( و�شورة حديثة من الأوراق الر�شمية )لل�شركات(.  -

-  تقدمي اإقرار خطي بعدم اجلمع بني املنا�شب وفقًا للقانون.
�شهادة ملكية الأ�شهم حمدد بها عدد الأ�شهم بالن�شبة للمر�شحني غري امل�شتقلني.  -

اإقرار املر�شح غري امل�شتقل باإيداع اأ�شهم ال�شمان لدى جهة الإيداع يف املوعد املحدد لذلك قانونًا.  -

�شـــروط التـر�شــــح:-

تعلن مجموعة إزدان القابضة
اىل   2022 من  للفرتة  اجلديدة  دورته  يف  الإدارة  جمل�ص  لع�شوية  الرت�شح  باب  فتح  عن   
انتخاب جمل�ص الإدارة، ل�شغل عدد )7( مقاعد  تاريخ  من  تبداأ  �شنوات  ثالث  ملدة   2024
2022/4/10م  بتاريخ  الأحد  يوم  من  ابتداًء  وذلك  للم�شتقلني،  مقاعد   )3( عدد  منهم 

وحتى يوم اخلمي�ص بتاريخ  2022/4/14م.

فعلى ال�شادة امل�شاهمني الذين تتوافر فيهم �شروط الع�شوية ويرغبون بالرت�شح لع�شوية جمل�ص اإدارة 
ال�شركة احل�شول على ا�شتمارات الرت�شح من مقر ال�شركة الرئي�شي الكائن يف اأبراج ازدان يف منطقة 

الدفنة اعتبارًا من ال�شاعة )9:00( �شباحًا وحتى )2:00( م�شاًء، وذلك لتعبئتها وت�شليمها 
للمجموعة قبل نهاية املوعد املحدد لإقفال باب الرت�شح مع اح�شار كامل الوثائق املطلوبة.

وجتدر الإ�شارة اىل اأنه �شيتم انتخاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة اجلدد يف اجتماع اجلمعية العامة العادية
 عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م املعلن عنه �شابقًا.

اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 

ملزيد من املعلومات اأو ال�شتف�شار يرجى الت�شال على الرقم التايل: 44334273 -44334272
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