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 نموذج طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة  

 )ش.م.ع( تحاد العقاريةاال شركة

 

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،الس

 

انعقاد لفترة تبدأ من تاريخ    "(الشركة)" )ش.م.ع(   االتحاد العقارية   شركة   في   أرجو قبول ترشيحي لمنصب عضو مجلس إدارة
وبياناتي    )أو في تاريخ الحق في حال تم تأجيلها(  2023  ابريل  10  بتاريخللشركة والتي ستنعقد    السنوية  الجمعية العمومية

 كالتالي: 

 أوالً: معلومات شخصية

 ------------------------------------------------------------------------------------------   : االسم

 ------------------------------------------------------------------------------------------   الجنسية:

 ------------------------------------------------------------------------------------------  تاريخ الميالد:

 ------------------------------------------------------------------------------------------  رقم الهوية:

 -------------------------------- مكان وتاريخ اإلصدار:     -----------------------------------  جواز السفر:رقم 

 ------------------------------------------ هة العمل: ج -------------------------------------------  المهنة:

 ------------------------------------------------------------------------------ العنوان الحالي )محل اإلقامة( :  

 ------------------------------------- رقم الهاتف المتحرك:    -------------------------------رقم الهاتف الثابت:  

 -------------------------------- ----- )إن وجد(:ا الطلب عدد األسهم التي أمتلكها في الشركة في تاريخ تحرير هذ 

 ( ثانياً: طبيعة العضوية )ضع عالمة 

 عضو مستقل   تنفيذيعضو غير   عضو تنفيذي 

 

 ثالثاً: المؤهالت العلمية

 تاريخ الحصول عليه التخصص إسم المؤهل
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او المؤسسات التي يزاول رابعاَ: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( 

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة العمل بها 

 رئيسيالنشاط ال إسم الشركة 

نوع العضوية  
)عضو أو عضو 
منتدب أو رئيس 

 مجلس إدارة( 

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل(

 عضوية اللجان

او  ةوظيفة إداري
في منصب تنفيذي 

 شركة او مؤسسة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

في  قر بتحملي لكامل المسئولية وبطالن هذا الطلب  أكما    ،والمستندات المرفقة بها  الطلب  اأقر بصحة كافة البيانات الواردة بهذ 

رقم     االماراتي االتحادي   بأحكام قانون الشركات   بالتزامي وأقر  ،  تب على ذلك من آثار قانونيةحالة عدم صحة أي منها بما يتر 

  و   9  ادةو الم  ،والنظام االساسي للشركة  وكذلك القرارات المنفذة له  -  منه  149  و  147واد  ال سيما الم  -2021( لسنة  32)

حوكمة الشركات    اعتماد دليلبشأن    2020  ر.م( لسنة/3مجلس ادارة هيئة االوراق المالية و السلع رقم )  رئيس  من قرار10

إضافةً   .أنني سوف أبذل عناية الشخص الحريص في آداء عمليأتعهد بو  للشركةوالنظام األساسي  وتعديالته    المساهمة العامة 

، وبأنه لم يسبق الحكم علي بعقوبة  للشركةأقر بأنه ليس لدي أي عمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة  إلى ذلك،  

يتم صدور اي حكم قضائي بعزلي او تجريدي من منصب كعضو مجلس ادارة    ة أو جريمة مخلة بالشرف واألمانة و لم جنائي

الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق المالي خالل السنة السابقة للترشح و اقر ايضا بعدم وجود دعاوى قضائية    بإحدى

 و النزاهة. باألمانةاو بالغات او تحقيقات في النيابة ضدي تتعلق 

 مقدم الطلب  

 اإلسم:
 التوقيع:

 
 التاريخ:
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 يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي:

 بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب. الطلب اكافة بيانات هذ  استكمال •

 .بتقديم الطلب في الموعد المحدد باإلعالن االلتزام •

 إرفاق المستندات التالية: •

 

التي يرغب   والصفة  والوظائف السابقة والخبرات العملية( موضحاً بها الوظيفة الحالية .c.vالسيرة الذاتية ) .1

 . المرشح بترشح نفسه على اساسها )تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل( 

 لمقدم الطلب. ساري جواز السفرو سارية   بطاقة الهوية عن صورة .2

 .شهادة حسن سيرة و سلوك .3

 لمقدم الطلب. المؤهالت العلميةشهادات  عن صورة .4

محدد فيه أسماء ممثليه المرشحين في حال ممثلي الشخص االعتباري، كتاب رسمي من الشخص االعتباري  .5

 لعضوية مجلس اإلدارة. 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،، 


