شركة الخليج اإلستثمارية ( شركة مساهمة عامة )

يتشرف مجلس

اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

دارة رلشسرة بسعالم رلاسةا رلااسةناعن السن بست بسةش رلترضسع لجلس

مجلس

رلا رب س  1مسسةة  2018دلسسو ي س

رلا س

رلا رب  10مةة  ،2018كلكل ضخص /ماةنم تس ربر بعسش ضسركل رلترضسع لجلس

مجلس

دارة رلشسسرة ك لسسا فسسمم رلوتسسر مسسن ي س
رلاجل س

رإلارة أن يرض س سواسسش لجل س

رلخاسسع

با سسب يلسسب يت سسى بسسش دلسسو دارة رلشسسرة ب س م رنسسة

رلرئعاس س رلك سسةئن بس س بنةيس س رلخل سسع رإلس سستراةة – ض سسةة رلانتص سسر– منط س س رلنخع سسل بعم سسةة أة
رلخعا  ،أك من فمم دةسةم رلااتنىر

رلاطل ب الل أحى النةك عن رل ر ى رإللكتركسس رلتسةلععن

 ، hr@kico.ae، info@kico.aeكاللسسو أن يربس بةلطلسسب س سسي تجر وعس السسن م ىمسسش كصسسو
رلت يرغسب بس ترضسع سواسش اللسو أسةسس ة ( اللس تنوعسي – اللس غعسر تنوعسي –

رلجل

الل مات ل).

شروط عامة:

 .1الىا رألاللةء رلاطل ش رستخةب م لجل
 .2سعظل بةش رلترضع لجل
لاتطل ة

مجل

مجل

رإلارة موت حة لاى ( )10ي مة من تةة خ رإلالمن ك لا كب ة

رلاةا ( )40من قررة مجل

رإلسل ةل رلاؤسا كح ةا رلشرةة

 .3يشترل بعان يرض
رإلتحةا

سواش لجل

رإلارة س ج أاللةء.

دارة رل عئ ةقم (/7ة ) .لان  2016بشأن مجةيعر

رلااةنا رلجةم .

مجل

رإلارة أن تنط

ةقم ( )2لان  2015ب ضأن رلشرةة

رلتجةة كقررة مجل

لان  2016بشأن مجةيعر رإلسل ةل رلاؤسا كح ةا رلشرةة
للشرة .

 .4أن يرب بطلب رلترض رلااتنىر
(/7ة ) .لان .2016

رلاشةة دلع ة ب

اللعش رلشركل رل رةا ب

رل ةس ن

دارة رل عئ ةقم (/7ة) .

رلااةنا رلجةم كرلنظة رألسةس

رلاةا ( )41من قررة مجل

دارة رل عئ ةقم

 .5ال يج ز للارض بجى غل بةش رلترض رلتنةزم الن ترضحش لشخص آفر.
 .6ست

رلشرة بنشر أساةء رلارضحعن كبعةسةت م رلخةص بةلترضع ب

بةلا ر رلرئعا

للشرة كاللو م قع رلشرة بش ك رلاجل مة

 18مةة . 2018

ل ح رإلالمسة

رلا

ا

رلىكلع ( )www.kico.aeبتةة خ

 .7سعتم م ربة نعئ رألك رةق رلاةلع كرلالع كرلا ق ب ةئا أساةء رلارضحعن بجى غل بةش رلترضع .

