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 أمالك للتمويل ش.م.عاملوضوع/: الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة 

 2420إلى  2120للفترة من 

 

 : وفيما يلي البيانات الخاصة بي 2024-2021للفترة )ش.م.ع.(  أمالك للتمويلأرجو قبول ترشيحي ملنصب عضو مجلس إدارة في شركة 
 

: معلومات شخصية 
ً
 :أوال

  :     ســــمال 

   :  الجنسية

  :  تاريخ امليالد

 نتهاء: تاريخ ال                                               : رقم الهوية

  :   املهنة

  القامة(: )محلالعنوان الحالي 

 ___________املتحرك: _رقم الهاتف 

 سهم      ________تحرير هذه االستمارة )إن وجد( :  عدد السهم التي أمتلكها في الشركة في تاريخ
 

: طبيعة العضوية )ضع عالمة   
ً
 (   √ثانيا

 

 عضو غير تنفيذي 

 

 عضو مستقل
 

 

 
ً
 : املؤهالت العلمية:ثالثا

 تاريخ الحصول عليه التخصص اسم املؤهل

   

   

   
 

 
ً
 : الخبرات العملية:رابعا

 الوظيفة عدد سنوات الخبرة مكان العمل

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 خامس
ً
 او غير مدرجة( داخل دولة االمارات العربية املتحدة: )مدرجة: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ا

النشاط  اسم الشركة

 الرئيس ي

 ،)عضوية ضو نوع الع

، نائب عضو منتدب 

او رئيس مجلس رئيس 

 إدارة(

ة صفــة العضويــــــــــ

 ،)تنفيذي، غير تنفيذي

 (مستقل

 عضوية اللجان

     

     

     

     

 

: هل يقوم املرشح لعضوية مجلس اإلدارة بأعمال 
ً
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؟تشكل منافسة للشركة سادسا

 

 نعم 

 

 ال

 في حال الجابة بنعم الرجاء تزويدنا باملعلومات التالية:

 تفاصيل األعمال املنافسة اسم الشركة

  

  

 اقرار املترشح:

 بصحة البيانات الواردة بهذه اإلستمارة واملستندات املرفقةللتمويل أقرأنا املوقع أدناه املتقدم لعضوية مجلس إدارة شركة أمالك 

 بما يترتب على ذلك من آثار قانونية.و ي منها أب في حالة عدم صحة للطالية وبطالن هذا ؤو بتحملي لكامل املسو 

 .2015( لسنة 2( من قانون الشركات التجارية رقم )149دة رقم )أقر بأن ترشيحي ال يخالف أحكام املا

أقر بإلتزامي بأحكام قانون الشركات والقرارات املنفذة له والنظام األساس ي للشركة، وأنني سوف أبذل عناية الشخص الحريص في 

 .أداء عملي

أقر بأنني على دراية بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات املساهمة العامة وعلى جميع التشريعات ذات العالقة 

بالعضوية في مجالس إدارة شركات املساهمة العامة وإلتزامات أعضاء مجلس اإلدارة وجميع األحكام بما فيها األحكام املنظمة لإلفصاح 

 مسؤوليتي القانونية املترتبة على هذه العضوية.و ملطلعين وتعامالت األشخاص ا

 

 :مقدم الطلب

 التاريخ التوقيع االسم

 

 
  

 

 يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي:

 .استكمال كافة بيانات هذه االستمارة بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب 

 

 

 

 



 
 

 االلتزام بتقديم الطلب في املوعد املحدد بالعالن. 

 مالحظة:

 .تمارة وكذلك املستندات املرفقةيرجى توقيع مقدم الطلب على كل صفحة من صفحات هذه االس

 شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 

افر في املرشح لعضوية مجلس اإلدارة الشروط التالية:   يتعين أن تتو

 إدارتها مجلس لعضوية املرشح تزاوله الشركة الذي النشاط في سنوات خمس عن تقل ال خبرة لديه تتوافر أن. 

 اعتباره إليه رد قد يكن لم ما بالشرف والمانة مخلة جريمة أو جنائية بعقوبة عليه الحكم سبق قد يكون  أال. 

 املالي بالسوق  املدرجة املساهمة الشركات إدارة بإحدى مجلس كعضو منصبه من تجريده أو بعزله قضائي حكم صدور  عدم 

 .الترشح السابقة على السنة خالل

 الدارية الجزاءات منالوراق املالية والسلع   هيئة عن الصادر املنهي السجل خلو. 

 والنزاهة تتعلق بالمانة ضده النيابة في تحقيقات أو بالغات أو قضائية دعاوى  وجود عدم. 

 الشركة الساس ي النظام أو الشركات قانون  يتطلبها أخرى  شروط أي. 

  بمتطلبات الجدارة والنزاهة التالية:يجب أن يفي عضو مجلس الدارة 

 امتالك املعارف والخبرات واملهارات الالزمة؛ .أ

 أن يكون لديه الوقت الكافي لداء مسؤولياته على نحو كامل. .ب

 : يجب أال يكون عضو مجلس الدارة 

 قد عمل كمدقق لحسابات الشركة بالتزامن مع عمله كعضو مجلس إدارة؛ -أ 

قد أقيل من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تمارس أنشطة مالية بناء على مسائل تأديبية أو بناء على إجراء تأديبي اتخذ بناء على  -ب 

 حكم محكمة؛ 

 قد أدين بأي جريمة تخل بالشرف أو المانة أو تنطوي على عنف؛ -ج 

 تخلف عن أداء إلتزاماته املالية لي بنك أو دائن؛ -د 

 ن افالسه أو اخفق في التوصل إلى اتفاقية تسوية مع الدائنين؛أعل -ه 

 تمت مصادرة ممتلكاته، -و 

 وضع تحت الحراسة القضائية مالم يكن قد رد إليه اعتباره أو أعفي عنه من قبل السلطات املعنية. -ز 

  التالية املستندات للشركة يقدم أن: 

  الذاتية السيرة .أ
 
 أساسها )غير تنفيذي/مستقل(؛ على نفسه ترشيح في يرغب والصفة التي العلمي واملؤهل العملية الخبرات بها موضحا

 في الحريص الشخص عناية يبذل سوف وأنه للشركة، والنظام الساس ي له املنفذة والقرارات الشركات قانون  بأحكام بإلتزامه إقرار .ب

 أداء عمله؛

أو  مباشرة بصورة به يقوم عمل أي وكذلك إداراتها مجالس يشغل عضوية أو فيها لالعم يزاول  التي واملؤسسات الشركات بأسماء بيان .ج

 للشركة؛ منافسة يشكل مباشرة غير

مجلس  لعضوية املرشحين ممثليه أسماء فيه محدد االعتباري  من الشخص رسمي كتاب إرفاق يتعين االعتباري  الشخص ممثلي حال في .د

 الدارة

 


