
 
 

 ) شركة مساهمة عامة ( شركة أمالك للتمويل

 )"الشركة"(

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

بإعالم السادة املساهمين عن  تن ب بنال اليح نعب لة نجلة مجلنس إدارة الشنركة ل لنف رنال  ال ينحة  الشركة يتشرف مجلس إدارة

تننننجاتره تعنننن   ننننرل   مسنننناه  /شننننخ ، للكنننن  27/02/2021 ملجاتنننن ا لسنننن  ا لننننم يننننجمإ 18/02/2021 املجاتنننن  الخمنننن سمننن  يننننجم 

من  رنال  ي قنمم بن  إلنم إدارة الشنركة إلكيحلنن  لجلنس بمج نل  لنل املاليح عب لة جلة مجلنس اددارة نن يرشنن س سن  لة نجلة 

لصنن ة ، لعلننم نن يرتنن  بالنلننل سرننية عةرل عننة عنن  مقممنن  CompanySecretary@amlakfinance.comالبحيننم ادلكيحلننن  ال ننال  

يمكنن  الولننج  علننم سمننج   النلننل  .ع ننج مسنن ق   –)ع ننج غيننح تي عنني   يرغننل  نن  تر ننعب س سنن  علننم ن ا نن االتنن   الة ننجلة

 . www.amlakfinance.comاملة مم م  مجقع الشركة ادلكيحلن  

 

 شروط عامة:

 نع اء.  رةةعمد األع اء املنلجل اس خابه  لة جلة مجلس اددارة  .1

2.  
 
  م  9ملادة )ام  تارلخ ادعالن ل لف لتقا مل نلراه  يجما  10)ملمة   عظ  بال اليح عب لة جلة مجلس اددارة م  جحا

اع ماد دلع  حجكمة الشركاه بشأن  2020/ر.م  لسية 3رق  ) هعئة األلراق املالعة لالسلعلس إدارة مجرئ س قرار 

 .لما ينرن علع  م  عةمياله م  حين آلرر املساهمة الةامة

  لسية 2يشيح  تعم  يرشن س س  لة جلة مجلس اددارة نن تينر  علع  الشرل  الجاردة    القاسجن ادتحاد  رق  ) .3

بشأن  2020/ر.م  لسية 3رق  )األلراق املالعة لالسلع مجلس إدارة هعئة رئ س قرار ل  أن الشركاه ال جارلة     2015

 .م  عةمياله م  حين آلرر لما ينرن عليه  اليظام األ اس   للشركةاع ماد دلع  حجكمة الشركاه املساهمة الةامة ل 

رق   هعئة األلراق املالعة لالسلعمجلس إدارة رئ س   م  قرار 10نن يرت  بنلل اليحشن املستيماه املشار إليها    املادة ) .4

 .لما ينرن علع  م  عةمياله م  حين آلرر 2020 /ر.م  لسية 3)

 ال يججز للمرشن بةم غل  بال اليحشن ال ياز  ع  ترشو  لشخ  آرر. .5

ج جدة باملقر الرئ ي   للشركة   قجم الشركة بنشر ن ماء املرشوين لبعاساته  الخاصة باليح عب    لجحة ادعالساه امل .6

 .2021نبرل   13ب ارلخ  www.amlakfinance.com الشركة بشركة املةلجماه المللعة لعلم مجقع

 . بةم غل  بال اليح عب ن ماء املرشوينق املالعة لالسلع بقائمة      مجاتاة هعئة األلرا .7
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