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ورتس ش.م.ع (الشركة)  \ نفسي أرشح االستمارة هذه بموجب مرشح من احدى مساهمين شركة دبي باركس آند ر

ورتس أند باركس دبي إدارة مجلس في عضو لمنصب   المتبقية لمجلس االدارة الحالي. مدةلل .م.عش ر

 :١ التفاصيل على ادناه االطالع الرجاء

 الشخصية التفاصيل .١

لتفاصيل الشخصيةا

 اللقب (السيد، السيدة، اآلنسة) 

 االسم االول  

 االسم األوسط 

 اسم العائلة  

 عنوان السكن 

 رقم الهاتف الثابت للسكن   رقم الهاتف المتحرك 

د االلكتروني    البر

 

وم /  خ الميالد ( شهر /  تار
 سنة)

 
 الجنسية

 رقم الهوية  مكان اصدار بطاقة الهوية 

 
خ انتهاء صالحيه جواز  تار

 السفر
 رقم جواز السفر 

خ إصدار جواز السفر   صدار جواز السفرإمكان    تار

  تفاصيل العمل
المهنة 

 العمل جهةاسم  

 

 

العمل جهة هاتف ورقمعنوان 

  التعليم تفاصيل

                                           
رجى.  واضح بخط الترشيح استمارة ملء رجى١    .األمر لزم إذا إضافية ورقة استخدام و
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 العلميةالدرجة  

خ إصدار    شهادةالتار

 اسم المؤسسة التعليمية 

 

خ اليوم كما الشركة في المملوكة األسهم عدد  في تار

(مالحظة : اذا تم ترشيحك من قبل احدى مساهمين شركة 

رجى ذكر عدد االسهم  ورتس,  دبي باركس آند ر

المملوكة من قبل المساهم في شركة دبي باركس آند 

ورتس كما خ توقيع االستمارة) ر في تار

 

الحقول باقي استكمال رجى نعم اذا ال  هل انت مقيم في دولة  

االمارات

 
رقم تأشيرة اإلمارات (إن كانت مطلوبة)

 
خ إصدار تأشيرة اإلمارات  تار

 
خ انتهاء صالحيه تأشيرة اإلمارات تار

 
 الكفيلاسم 

 

  أتقدم لها [الرجاء اختيار خيار واحد] التينوع عضوية المجلس  . ٢

  ٢عضو مستقل عضو غير تنفيذي عضو تنفيذي

  غير مطابق غير مطابق

 

 

                                           
اري القرار من ١ المادة في معرف هو كما لها المعطى المعنى نفس لها مستقل مجلس عضو عبارة  ٢  بشأن ٢٠٠٩ لسنة) ٥١٨( رقم الو

ير الحوكمة قواعد  مجلس قرار من ٣-٤ والفقرة والسلع المالية األوراق لهيئة اإللكتروني الموقع على الموجود المؤسسي االنضباط ومعا
ر,المبنى رقم  في الكائن للشركة الرئيسي المكتب من هذه الحوكمة قواعد من نسخة على الحصول ويمكن.  الشركة إدارة اعمار سكو

  .,الطابق الثاني,دبي١
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 خرىاأل المساهمة الشركات إحدى فيأو عضو منتدب / رئيس تنفيذي  إالدارة مجالس فيالعضوية الحالية  .٣

ية اإلمارات دولة خارج أو داخل) المدرجةأو غير  المدرجة(  .(ان وجد),.المتحدة العر

 الشركة اسم  

 *الرئيسيالنشاط  
 نائب مجلس، رئيس إدارة، مجلس عضو( المنصب  

ررئيس،  )عاممد
نوع العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)  
 عضوية اللجان  
 الشركةاسم  
 *الرئيسيالنشاط  
 نائب مجلس، رئيس إدارة، مجلس عضو( المنصب  

ررئيس،  )عاممد
 نوع العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)  
 عضوية اللجان  
 الشركةاسم  
 *الرئيسي النشاط  
 نائب مجلس، رئيس إدارة، مجلس عضو( المنصب  

ر رئيس،  )عام مد
 نوع العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)  
 عضوية اللجان  
 الشركةاسم  
 *الرئيسي النشاط  
 نائب مجلس، رئيس إدارة، مجلس عضو( المنصب  

ر رئيس،  )عام مد
نوع العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)  
 عضوية اللجان  

اولته (سواء كان ذلك من خالل الشركة أو خالفه) بشكل مباشر أو غير مباشر  * يجب على المرشح اإلفصاح عن أي نشاط تمت م
  الشركة.من قبل ذلك الشخص، وكان النشاط منافسًا ألعمال 

رجى ارفاقهم مع االستمارة. االضافية لشرح اذا كنت في حاجة الى االوراق **  البيانات الخاصة بالعضويات, 
  

 :إدارة مجلس عضو لترشيح االستمارة هذه قبول شروط  .٤

 :ن قبول هذه االستمارة لترشيح عضو مجلس إدارة مشروٌط بتحقق ما يليإ

 .بموجب استمارة الترشيح هذه بدقة ووضوحاستيفاء جميع المعلومات المطلوبة  .١

 .قديم استمارة ترشيح عضو مجلس إدارة ضمن المهلة المنصوص عليها في موقع الشركة االلكترونيت .٢

 :رفاق المستندات التالية مع استمارة الترشيحإ .٣

 هادة براءة ذمة جنائية أصلية صادرة عن السلطة المختصة. ش  .أ

الذي يشغله المرشح والمناصب السابقة التي شغلها يرة ذاتية تبين المنصب الحالي س  .ب

 .وخبرته في العمل المهني

 ورة جواز السفر وصورة الهوية. ص  .ت
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 ورة من الشهادات العلمية. ص  .ث

 .لتوقيع على كل صفحة من استمارة الترشيح وكذلك على الوثائق المرفقة بهاا .٤

 

 إقرار .٥

 

 المرفقة الوثائق وصحة إدارة مجلس عضو لترشيح االستمارة هذه في الواردة المعلومات ودقة اكتمال أؤكد أنا

ير استوفيت بأنني مقتنع أنا ذلك، على وعالوة. هذه الترشيح استمارة مع  إدارة سمجل عضو ألصبح األهلية معا

ة الشركات شأن في ٢٠١٥ لسنة ٢ رقم االتحادي القانون في عليها منصوص هي كما مدرجة شركة في  التجار

اري والقرار ير الحوكمة قواعد بشأن ٢٠٠٩ لسنة) ٥١٨( رقم الو  استعداد على وأنا المؤسسي؛ االنضباط ومعا

س  وأؤكد. الشركة إدارة مجلس في كعضو انتخابي تم إذا اإلدارة مجلس عضو واجبات ألداء الالزم الوقت لتكر

 ضاأي وأقر.  الشركة إدارة مجلس كعضو والمسؤوليات األدوار لتنفيذ الالزمة والخبرة المطلوبة المهارات لدي أن

 معلوماتال كانت حال في هذه إدارة مجلس عضو ترشيح استمارة صحة بعدم يتعلق فيما الكاملة المسؤولية وأقبل

امات كل مع ناقصة،/أو و دقيقة غير المقدمة  .ذلك على المترتبة القانونية والتبعات االلت

 

خ   االسم الكامل التوقيع التار

   

 

 

 
 


