التاري خ:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
السادة /رشكة اورينت يو ان ب تكافل ر
"شكة مساهمة عامة"
ي
عناية السيد /سكرتي مجلس اإلدارة

ر
المحت ن
مي

تحية طيبة وبعد ،
الموضوع :/ر
التشح لعضوية مجلس إدارة رشكة اورينت يو ان يب تكافل "مساهمة عامة"
ر
للفتة من  2019إىل 2022
ر
ترشيح لمنصب عضو مجلس إدارة يف مجلس إدارة رشكة اورينت يو ان يب تكافل " (ش.م.ع ).لفية ثالث سنوات تبدأ
أرجو قبول
ي
للشكة وال رت سوف تنعقد ف تاري خ  20مارس  2019وبيانا ر
من تاري خ انعقاد الجمعية العمومية ر
كالتال:
ب
ي
ي
ي
ي
ً
أوال :معلومات شخصية :
:
االس م
:
الجنسية
:
تاري خ الميالد
___________ مكان اإلصدار ، _____ :تاري خ االنتهاء____________ :
:
رقم الهوية
:
المهنة
الحال (محل اإلقامة):
العنوان
ي
رقم الهاتف الثابت _________ :رقم الهاتف المتحرك____________ :
الت أمتلكها ف ر
ر
الشكة يف تاري خ تحرير هذه االستمارة (إن وجد) ________ :سهم (______ سهم)
ي
عدد األسهم ي
ً
ثانيا :طبيعة العضوية (ضع عالمة * )
عضو تنفيذي

عضو غي تنفيذي

عضو مستقل

عضو غي مستقل

رشوط ر
التشح لعضوية مجلس اإلدارة
يتعي أن تتوافر نف المرشح لعضوية مجلس اإلدارة ر
ن
الشوط التالية:
ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن تتوافر لديه خية ال تقل عن خمس سنوات ف النشاط الذي تزاوله ر
الشكة المرشح لعضوية مجلس ادارتها.
ي
أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة ر
بالشف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
عدم صدور حكم قضاب بعزله أو تجريده من منصبه كعضو مجلس إدارة بإحدى ر
الشكات المساهمة المدرجة بالسوق
ي
السابقة عىل ر
اليشح.
المال خالل السنة
ي
عدم وجود دعاوى قضائية أو بالغات أو تحقيقات يف النيابة ضده تتعلق باألمانة والياهة.
الشكات أو النظام االساس ر
أية رشوط أخرى يتطلبها قانون ر
للشكة.
ي
أن يقدم ر
للشكة المستندات التالية:

ً
ر
الت يرغب يف ترشيح نفسه عىل أساسها
 .1السية الذاتية موضحا بها الخيات العملية والمؤهل
العلم والصفة ي
ي
(تنفيذي/غي تنفيذي /مستقل)
 .2إقرار ر
ر
ر
بإليامه بأحكام قانون الشكات والقرارات المنفذة له والنظام األساس للشكة ،وأنه سوف يبذل عناية
الشخص الحريص يف إداء عمله.
ر
ر
الت يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل
 .3بيان بأسماء الشكات والمؤسسات ي
مباشة أو غي ر
يقوم به بصورة ر
مباشة يشكل منافسة ر
للشكة.
رسم من الشخص اإلعتباري محدد فيه أسماء ممثليه
ممثىل الشخص اإلعتباري يتعي إرفاق كتاب
 .4يف حال
ي
ي
المرشحي لعضوية مجلس اإلدارة.
ثالثا :المؤهالت العلمية:
اسم المؤهل

التخصص

تاري خ الحصول عليه

رابعا :العضوية الحالية يف مجالس إدارات رشكات مساهمة أخرى (مدرجة او غي مدرجة) داخل دولة االمارات العربية المتحدة:
اسم ر
عضوية اللجان
صف ة العضوي ة
نوع العضوية (عضو او
النشاط
الشكة
عضو منتدب او رئيس (تنفيذي ،غي تنفيذي،
الرئيس
ي
مستقل ،غي مستقل)
مجلس إدارة)

بتحمىل لكامل المسئولية وبطالن هذا الطلب يف
أقر بصحة كافة البيانات الواردة بهذه االستمارة والمستندات المرفقة بها كما أقر
ي
حالة عدم صحة أي منها وبما رييتب عىل ذلك من آثار قانونية.
مقدم الطلب:
االسم

التوقيع

التاري خ

ر
ر
يأب:
يشيط لقبول هذا الطلب ما ي
 استكمال كافة بيانات هذه االستمارة بشكل واضح ودقيق من قبل مقدم الطلب.
ر
ر
الت أساهم أو أشارك يف ملكيتها وعدد األسهم والحصص فيها
 بيان بالشكات التجارية ي
 إقرار بعدم مخالفة المادة رقم ( )149من قانون ر
الشكات التجارية الجديد رقم ( )2لسنة .2015
ر
االليام بتقديم الطلب يف الموعد المحدد باإلعالن

مالحظة:
 -1يرج استخدام اوراق اضافية إذا دعت الحاجة ال ذلك وكانت المساحات المخصصة لإلجابة يف هذه االستمارة غي
كافية؛
 -2يرج توقيع مقدم الطلب عىل كل صفحة من صفحات هذه االستمارة وكذلك المستندات المرفقة.

