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 طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة

ن  كة اإلسالمية العربية للتأمي   سالمة )ش.م.ع( –الشر
 

  

والتوقيع عىل اإلقرار أدناه وإعادة هذا الطلب والمستندات   الواردة بهذا الطلباألسئلة    كافة  يرجى اإلجابة عىل

:   المطلوبة الواردة فيه  كما يىلي

ي عىل العنوان التالي  واسطة ب -1
ونن يد االلكبر  أو  samizouagui@salama.aeالبى

يد المسجل واسطة ب -2 ي البى
ن

كة السيد/ سامي الزواغ
ن رس مجلس إدارة الشر :  موجه إل أمي  عىل العنوان التالي

ن ل الرئيسي  مقر ال كة اإلسالمية العربية للتأمي  كة(ش.م.ع  سالمة -شر ي منطقة عود ميثاء،الكائن  )الشر
ن
 ف

وم، ي  شارع الشيخ مكتوم، بناية سبكبر  أو  المتحدة، االمارات العربية  الطابق الرابع، إمارة دنى

كة -3 ن رس مجلس اإلدارة المذكور أعاله أو من يمثله بالمقر  الرئيسي للشر  . تسليمها باليد ألمي 
  

   بيانات المرشح 

   

 .................... ............................................................ .. ............................................................. :  الكامل االسم

  

 

   )أمام فئة العضوية المرشح لهايرجى وضع عالمة )   فئة العضوية المرشح لها: 

 مستقل           -1            غب  مستقل   -2

 

                غب  تنفيذي -2
 

           تنفيذي -2

 

 

 ......... ............................................................................... ...................... ..................................... : الجنسية

 

 ....................... ................................................................................ تاري    خ الميالد:........................................ 

 

 .. .... ............................................................................. .... العنوان:............................................................. 

mailto:samizouagui@salama.ae
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ي عنوان 
ن
ون يد اإللكبر  ... .................................................................................. ... ......................................... :  البى

 

 

ي 
 .. ........ ................................................................................ :................................... الرئيسي  رقم الهاتف األرضن

 ... ...... ....... ........ ....................................................................... :...................................... المتحركرقم الهاتف 

 

ي المالي   .   ............................. .................................................. ... ....................  )إن وجد(: رقم المستثمر لدى سوق دنى

 

 

 .. ......................................................... ..... إسم الجامعة: علمية:......................................................... أعىل شهادة 

  مالحظات

   يجب ارفاق المستندات التالية مع الطلب:  

o اإلماراتية صورة عن جواز السفر والهوية . 

o  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة(م  من رشحي   مل)بالنسبة ل خالصة القيد
 .   واطن 

o   .اته العملية  وشهاداته ومؤهالته العلمية  خبى
ا
 نبذة تعريفية عن المرشح شامُل

o  ي
من الشخص االعتباري محدد فيه   موقع ومختوم  حال ممثلي الشخص االعتباري يتعي   إرفاق كتاب رسمي ف 

    . مجلس اإلدارة  المرشحي   لعضوية أسماء ممثليه

 

   

 لمتطلب يرجى 
ً
ي ملكيتها وعدد األسهم أو الحصص فيها )وفقا

ن
ي يساهم أو يشارك المرشح ف

كات التجارية التر بيان الشر
كة(  6، بند 20المادة   من النظام األساسي للشر

كة   كة  إسم الشر  عدد األسهم/الحصص  نوع الشر

1    

2    

3    

4    

5    
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ي مجلس اإلدارة  -األهلية 
ن
   )طبقانيرجى وضع عالمة حيث يكون م(العضوية ف

ي  يلد
ة ال تقل عن خمس سنوات ف    نعم    . ميدان األعمال والتأمي   والنشاطات الماليةخبى

  ال

 

 

ف أو أمانةلم تتم  ي بجريمة مخلة بالشر
 نعم  .إدانن 

 ال   

 

 

ي بعزلي أو لم ي 
كات صدر حكم قضائ  ي كعضو مجلس إدارة بإحدى الشر تجريدي من منصنى

شحي هذا  المساهمة المدرجة بالسوق المالي خالل السنة السابقة  .  لب 

 نعم  

 ال  

 

 

ي ي 
 نعم   من الجزاءات اإلدارية.  لدى هيئة األوراق المالية والسلعخلو سجل المهن 

 ال  

 

 

ي النيابةوجود دعاوى قضائية أو بالغات أو ت  ال 
اهة.  العامة تحقيقات ف   نعم  ضدي تتعلق باألمانة والب  

 ال   

 

 

 

  

ي مجلس اإلدارة   -األهلية 
ن
شح لإلنتخابات لفئة عضو  يرجى (عضو مستقل ف ي حالة تم الب 

تعبئة هذا القسم فقط ف 
   )"مستقل"

ي حن  الدرجة الثانيةأنا  كة  تعمل عمل أو أ أو أي من أقارئى ي الشر
ي اإلدارة التنفيذية العليا ف 

                          ف 
ين السابقي   لتاري    خ  أو  كة التابعة لها خالل العامي   األخب  كة األم أو الشر  .  ترشحي هذا الشر

  نعم  

 ال 

 

 

ي العقود  ،أنا
ة ف  ة أو غب  مباشر ي من الدرجة األول، لدي مصلحة مباشر والمشاري    ع أو أي من أقارئى

ي تتجوز 
ين والن  كات التابعة لها خالل العامي   األخب  كة أو الشر ي تعقد مع الشر

)الصفقات( الن 
 أو ما 5مجموعها نسبة )

ً
 إماراتيا

ً
كة المدفوع أو مبلغ خمسة ماليي   رهما %( من رأس مال الشر

 يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقل. 
ي حال كانت الصفقات المذك

ن
كة مالحظة هامة : ف ي طبيعة عمل الشر

ن
ورة بهذا البند مما يدخل ف

وط تفضيلية، يكون الرد ب "ال"  . وبدون رسر

  نعم  

 ال 

 

 

  . كة خالل العامي   الماضيي   ي من قبل أحد االطراف ذات العالقة بالشر
  نعم   تم توظيف 

 ال 

 

 

كة.  كة تقوم بأعمال استشارية أو تقدم خدمات إستشارية للشر ة بشر   نعم   أنا مرتبط مباشر

 ال 

 

 

ي  )او أكب  (لدي عقد 
كة أو أي من االطراف المرتبطة بها أو موظف   خدمة شخصية مع الشر

  اإلدارة التنفيذية. 

  نعم  

 ال 

 

 

ة بمنظمة غب  ربحية وتتلف    كة أو أي من االطراف المرتبطة بها. أنا مرتبط مباشر  من ا لشر
ً
ا  كبب 

ً
  نعم    تمويال

 ال 
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ي يزاول 
كات والمؤسسات التر العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها وكذلك أي عمل  المرشح بيان بأسماء الشر

ة  المرشح به يقوم ة أو غب  مبارسر كةبصورة مبارسر ي حال ال يوجد يرجى إضافة عبارة "ال يوجد"  .يشكل منافسة للشر
ن
ف

 لهذا الجدول. 
كة    أو صفة العضوية الوظيفة أو طبيعة العمل إسم الشر
1  

 
 

 

2  
 

 

3 
 

 
 

4  
 

 

5  
 
 

 

  

ي مجلس اإلدارة غب  عضو  -األهلية 
ن
شح يرجى )تنفيذي ف ي حالة تم الب 

لفئة عضو مجلس إدارة تعبئة هذا القسم فقط ف 
   غب  تنفذي"( "

كة .   من الشر
ً
 شهريا

ً
 نعم   أتقاض  راتبا

 ال 

 

 

  

ي مجلس اإلدارة   -األهلية 
ن
شح يرجى )عضو تنفيذي ف ي حالة تم الب 

  لفئة عضو مجلس إدارة تعبئة هذا القسم فقط ف 
 "تنفذي"( 

كة.  ي الشر
 نعم    أنا موظف ف 

  ال

 

 

كة    من ا لشر
ً
 شهريا

ً
 نعم   اتقاض  راتبا

 ال 

 

 

  

  
 

كة  خالل  ي الحسابات الحاليي   او السابقي    للشر
ا لدى اي من مدقف 

ً
ي عالقة أو كنت موظف

تربطن 
  العامي   الماضيي   أو مع أي من االطراف المرتبطة بها. 

  نعم  

 ال 

 

 

ي القرص نملك نسبة 
كة. 10أنا و/أو أبنائ  ي رأسمال ا لشر

  نعم    % فأكب  ف 

 ال 

 

 

كة األم  مالحظة هامة:   لدى الشر
ً
ال تتأثر استقاللية عضو مجلس اإلدارة لسبب عائد فقط لكون عضو مجلس اإلدارة موظفا

كة مملوكة بما ال يقل عن  أو   منها جهة حكومية أو شر
ً
ي حال كانت أيا

كات التابعة لها ف  الحكومة أو أي  من( 75%)أي من الشر
كات التابعة لها للحكومة ي هذه الحال، يرجى تزويدنا بالمستندات الثبوتية( من الشر

 )ف 

najwa.khalil
Typewriter
الوظيفة أو طبيعة العمل أو صفة العضوية
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 إقرا ر
  

ي 
شح إلنتخابات أعضاء    أنا الموقع أدناه، أقر بأنتن ن  مجلس إدارة  قبلت البر كة اإلسالمية العربية للتأمي    سالمة ش.م.ع   -الشر

ي  
شيح  وأنتن وط ومتطلبات البر ي القانون اإلتحادي ذات العالقةإطلعت عىل كافة رسر

ن
ام التام بما ما جاء ف ن ، كما أتعهد باإللبر

كات التجارية  2015لسنة  ( 2)  رقم ي شأن الشر
ن
ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص    ،ف

ن
، ( منه149عدم مخافة المادة )بما ف

كات المساهمة العامة والنظام ب 2020لسنة  (ر.م/ 3 (وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم شأن إعتماد دليل حوكمة الشر

كة ي س، األساسي للشر
ي  أواتعهد بأنتن

ن
  . إداء عمىلي بذل عناية الشخص الحريص ف

 

ي للمادة ) كما أقر 
كات149بعدم مخالفتر  . ( من قانون الشر

  

كة عن أي تغيب  كما أق ر بأن كافة البيانات و/أو محتويات هذا الطلب هي صحيحة وحقيقية وأصلية وأتعهد بإبالغ الشر

ن تاري    خ هذا الطلب وتاري    خ االنتخاب، وعند  ويدها يحصل بي  ن ي قمت ببر
كة اإلسالمية طلب   يتعلق بالمعلومات التر الشر

ن   اتعهد بتقديم عىل الفور  ودون اي تأخب  شهادة البحث عن الحالة الجنائية، كما اتعهد سالمة ش.م.ع    -العربية للتأمي 

ن  و أفوض بموجبه   كة اإلسالمية العربية للتأمي  بالحصول عىل شهادة البحث عن الحالة الجنائية.  سالمة ش.م.ع    -الشر

وط كما اقر بعلمي انه  سيتم رفض أي طلب ال يتضمن بشكل كامل ودقيق أي من المعلومات والمستندات والشر

 المطلوبة.  

 

ن لإلنتخابات أعضاء مجلس اإلدارة. ب وعليه، يرجى التكرم  إدراج إسمي بقائمة أسماء المرشحي 

  

 ...................................................        :  االسم 

  

 ...................................................  :        التاري    خ

  

 ...................................................  :        التوقيع

  

   

  

شيح مالحظة    . 2020اغسطس  27 تاري    خ فقوا الم يوم الخميسأي بعد : لن يقبل أي طلب مقدم بعد اغالق باب الب 
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