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يسر مجلس اإلدارة أن يعلن للسادة المساهمين الك�ام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة إل�تخاب 
مجلس اإلدارة المكون من (١١ عضوًا ) لفترة السنوات الثالث القادمة وذلك اعتبا�ًا من �وم اإل�نين الموافق

٢/١٥ /٢٠٢١م الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عص�ًا من �وم األحد الموافق ٢١ / ٢  /٢٠٢١م.

- على من �رغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة المالحة القط��ة للدورة الجديدة (٢٠٢١ - ٢٠٢٣) استالم 
وتعبئة وتقديم طلب الترشيح المتوفر في مقر الشركة الرئيسي بمنطقة عين خالد (المنطقة الصناعية رقم 

٥٢٣، منطقة ٥٦، Zone E - الطابق الثاني – أمانة سر مجلس اإلدارة)، أو الحصول عليه مباشرة من موقع 
www.milaha.com الشركة اإللكت�وني

- ش�وط الترشيح طبقًا للمادة رقم (٢٨) من النظام األساسي للشركة والمادة رقم (٩٧) من قانون الشركات 
التجا��ة رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديالته ووفًقا لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية:

١- أال يقل عمر المرشح عن واحد وعش��ن عامًا وأن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة.

٢- أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في ج��مة مخلة بالشرف أو االمانة، أو في ج��مة من الج�ائم 
المشار إليها في المادتين (٣٣٤)،(٣٣٥) من قانون الشركات التجا��ة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣- أن يكون مالكًا لعدد (٤٠٠٫٠٠٠) سهم من أسهم الشركة، تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين 
والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة (ويجب إيداع هذه األسهم خالل ستين 

�ومًا من تا��خ بدء العضوية) وبخالفه تبطل العضوية.

المستندات المطلوبة (أف�اد):
١- تعبئة طلب الترشيح متضمنًا «است�يان المرشح» المتوفر في مقر الشركة الرئيسي.

٢- صورة عن البطاقة الشخصية وجواز السفر للمرشح.
٣- شهادة ملكية االسهم من شركة قطر لإليداع المركزي (ال تقل عن ٤٠٠٫٠٠٠) سهم من أسهم الشركة.

٤- شهادة ُحسن سير وسلوك.

المستندات المطلوبة (شخصية اعتبا��ة):
١- تعبئة طلب الترشيح متضمن «است�يان المرشح» المتوفر في مقر الشركة الرئيسي.

٢- كتاب مرفق مع «طلب الترشيح» على أو�اق الشركة/المؤسسة الرسمي ومختوم وموقع من المفوض 
بالتوقيع، مع إرفاق صورة عن السجل التجاري.

٣- شهادة ملكية االسهم من شركة قطر لإليداع المركزي (ال تقل عن ٤٠٠٫٠٠٠) سهم من أسهم الشركة.
• كما يمكن ارسال طلبات الترشيح مع المستندات من خالل ال�ابط الموضح أدناه على الموقع االلكت�وني 

(www.milaha.com/Elec) للشركة على ان يتم تقديم االصول في وقت الحق
• يمكن التفضل ب��ارة الموقع اإللكت�وني للشركة للحصول على اإلستما�ات المطلوبة.

• لإلستفسار �رجى التفضل باالتصال على عالقات المساهمين – ٤٤٩٤٩٨٧٣

تعلن شركة المالحة القط��ة ش.م.ع.ق (مالحة) عن فتح باب 
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة (٢٠٢١ - ٢٠٢٣) 


