
 
 

 (ركة مساهمة عامة) ش الشركة الخليجية لالستثمارات العامة  
 

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس اإلدارة بإعالم السادة المسااممن  عا  حاتا باات الترلانا ل مالي  مجلاس لدارة الشار   

، 2022/ماايل/30 الملاحاق االثنان  لا  يالمل 2022/مايل/20 حقالملا الجم  يلم وذلك خالل الفترة م  

ل مالي   ارلاا ففسا تحنا  لاروا الترلانا ل مالي  مجلاس اإلدارة     تالاحر  مساام  /لخصولكل 

لاار   -الفتَاا  باال ا  حاقتقدم ب  للا  لدارة الشار   حاق مقرماا الر نساق الكاا   تمجلس بملجب الب ال

رغاب حاق تالتاق  وصاف  ال مالي حق بالطلب فبذة ت ريفن  ع  مقدما  ير  ، وعل    دبقلمارة ، المطار

 .عمل مستقل ( –عمل غنر تنفنذي  –) عمل تنفنذي  عل   ساس ا اترلنا ففس 

 

 شروط عامة:

 .) عنصر فسا ق(  عمل واحدعدد األعماء المطللت افتخاب   ل ملي  مجلس اإلدارة  .1

م  تاريخ اإلعال  وذلك وحقا  مالي (10)لمدة  احسنظل بات الترلنا ل ملي  مجلس اإلدارة مفتل .2

 2020/ر.م( لسن  3( م  قرار مجلس لدارة ال نئ  رق  )9)لمادة اوذلك وحقا لمتطلبا  لمتطلبا  

 .خروت ديالت  م  وقت آل حل م  الشر ا  المسامم  ال ام تماد دلنل اعبشأ  

الشروا اللاردة حق القافل   ال ملي  مجلس اإلدارة    تنطبق علن  ارلا ففس تيشترا حنم   .3

قرار مجلس لدارة ال نئ  رق  و حق لأ  الشر ا  التجاري  2021( لسن  32اإلتحادي رق  )

وت ديالت  م  وقت حل م  الشر ا  المسامم  ال ام تماد دلنل اعبشأ  بشأ   2020/ر.م( لسن  3)

 .خرآل

 

قرار مجلس لدارة ال نئ  رق  ( م  10لمستندا  المشار للن ا حق المادة )يرحق بطلب الترلا ا    .4

 .2020/ر.م( لسن  3)

 لشخص آخر. اب د غلق بات الترلا التنا ل ع  ترلح   ال يجل  للمرلح .5

لدة تقلم الشر   بنشر  سماء المرلحن  وبنافات   الخاص  بالترلنا حق للح  اإلعالفا  الملجس .6

( www.ggicouae.comالدولن  )وعل  ملقع الشر   بشبك  الم للما   قر الر نسق للشر  بالم

 . 2022/نليلف /2تاريخ ب

 .ب د غلق بات الترلنا  سماء المرلحن ق المالن  والسلع والسلق بقا م  األورا سنت  ملاحاة منئ  .7

http://www.ggicouae.com/

