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 ع.م.ش إنترتينمنتس بي إكس دي شركة إدارة مجلس في عضو لمنصب نفسي أرشح االستمارة هذه بموجب
  .)الشركة(

 :1 التفاصيل على ادناه االطالع الرجاء

 الشخصية التفاصيل .1

 الترشيح

 ترشيح ذاتي 

 

 المساهمينعن طريق احد ترشيح 
 : أسم المساهم الذي قام بترشحيك

 
عدد االسهم التي يمتلكها المساهم 

 :الذي قام بترشيحك كما في تاريخ اليوم

 التفاصيل الشخصية

 اللقب (السيد، السيدة، اآلنسة) 

 االسم االول  

 االسم األوسط 

 اسم العائلة  

 عنوان السكن 

 
 المتحركرقم الهاتف 

 رقم الهاتف الثابت للسكن  

 البريد االلكتروني  

 الجنسية  تاريخ الميالد (يوم / شهر / سنة) 

 رقم جواز السفر  تاريخ انتهاء صالحيه جواز السفر 

 تاريخ إصدار جواز السفر   مكان إصدار جواز السفر 
 االماراتهل انت مقيم في دولة  نعم ال : رقم بطاقة الهوية االماراتية

 الحقول باقي استكمال يرجى نعم اذا

 
 :رقم تأشيرة اإلمارات 

 
 :تاريخ إصدار تأشيرة اإلمارات 

 : تاريخ انتهاء صالحيه تأشيرة اإلمارات 

 :اسم الكفيل  

 تفاصيل العمل 

                                           
 .األمر لزم إذا إضافية ورقة استخدام و�رجى.  واضح بخط الترشيح استمارة ملء �رجى 1



 
 

)  ع.م.ش(ِ إنترتينمنتس بي إكس دي شركة  
االدارة مجلس لعضوية الترشح استمارة  

 

2 
                            

 المهنة 

 اسم جهة العمل 

 
 عنوان ورقم هاتف جهة العمل

 تفاصيل التعليم 

 العلميةالدرجة  

 تاريخ إصدار الشهادة 

 اسم المؤسسة التعليمية 
 الشهادات المهنية 

 أخرى 

 

 نوع عضوية المجلس التي أتقدم لها [الرجاء اختيار خيار واحد] .2

 
 عضو تنفيذي عضو غير تنفيذي 2عضو مستقل

   غير

 

 ملكية االسهم .3

 

عدد االسهم التي تمتلكها في 
 إنترتينمنتس بي إكس ديشركة 

كما في تاريخ توقيع ) ع.م.ش(ِ
الطلب، او اللي يمتلكها االقارب من 

 .3الدرجة االولى

 :او أكثر  %30أسهم بقيمة  3ىاالول اسم الشركات التي تمتلك فيها او يمتلك فيها أحد من االقارب من الدرجة
 اسم الشركة: 

 نوع الشركة (عامة/خاصة): 

 لشركة:محل تأسيس ا 

 االسهم التي تمتلكها: عدد 

 اسم الشركة: 

                                           
 االنضباط معايير بشأن 2016 لسنة) 7( رقم الوزاري القرار ن من 1 المادة في معرف هو كما لها المعطى المعنى نفس لها مستقلادارة  مجلس عضو عبارة 2

 هذه الحوكمة قواعد من نسخة على الحصول ويمكن. والسلع المالية لألوراق اإلمارات هيئة موقع على المتاحة العامة المساهمة الشركات وحوكمة المؤسسي
 .الشركة سر أمين من

 
 .وتشمل الزوج/ة والوالد�ن واالشقاء واالطفال بما في ذلك نصف االقارب المتبنين. 3
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 نوع الشركة (عامة/خاصة): 

لشركة:محل تأسيس ا   

 عدد االسهم التي تمتلكها: 

 

 نعم  ال

هل نشاط الشركات التي تمتلك فيها 
أسهم او يمتلكون أقاربك من الدرجة 

 شركةلنشاط  منافساالول أسهم فيها، 
)ع.م.ش(ِ إنترتينمنتس بي إكس دي    

 اذا كانت االجابة نعم، يرجى تزويدنا بالتفاصيل وطبيعة نشاط الشركات أدناه:

 

 

 رئيس تنفيذي في إحدى الشركاتال اوعضو منتدب  المدير العام أو العضوية الحالية في مجالس إالدارة أو .4
 .األخرى (المدرجة أو غير المدرجة)المساهمة او  الخاصة او العامة

 اسم الشركة 

 : مساهمةشركة  شركة ذات مسؤولية محدودة: 

 النشاط الرئيسي 

المنصب (عضو مجلس إدارة، رئيس مجلس، نائب  
 )رئيس، مدير عام

 نوع العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) 

 عضوية اللجان 

 اسم الشركة 

 شركة مساهمة:  شركة ذات مسؤولية محدودة: 

 النشاط الرئيسي 

(عضو مجلس إدارة، رئيس مجلس، نائب المنصب  
 )رئيس، مدير عام

 نوع العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) 

 عضوية اللجان 

 اسم الشركة 

 شركة مساهمة:  شركة ذات مسؤولية محدودة: 

 النشاط الرئيسي 
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المنصب (عضو مجلس إدارة، رئيس مجلس، نائب  
 )رئيس، مدير عام

 (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)نوع العضوية  

 عضوية اللجان 

 

  نعم  ال

هل نشاط الشركات التي تشغل احد 
 المناصب فيها، تمارس نشاطا منافس

 بي إكس ديلنشاط شركة 
   )ع.م.ش( إنترتينمنتس

 اذا نعم، يرجى تزويدنا بالتفاصيل أدناه
 

 

  إدارة: مجلس عضوك ترشيحلل االستمارة هذه قبول شروط  .5
 : يلي ما بتحقق ةٌمشروط إدارة مجلس عضو لترشيح االستمارة هذه قبول إن 5.1
 .ووضوح بدقة هذه الترشيح استمارة بموجب المطلوبة المعلومات جميع استيفاء 5.2
 .االلكتروني الشركة موقع في عليها المنصوص المهلة ضمن إدارة مجلس عضو ترشيح استمارة تقديم 5.3
 :الترشيح استمارة مع التالية المستندات إرفاق 5.4

اكثر  عدم امضاء ويشترطفي بلد أقامتك  المختصة السلطة من صادرة أصلية جنائية ذمة براءة شهادة 5.4.1
 . (يرجى تصديق الشهادة في سفارة دولة االمارات في الدولة التي تقيم فيها)عليها يوم 30من 

 في وخبرته شغلها التي السابقة والمناصب المرشح يشغله الذي الحالي المنصب تبين ذاتية سيرة 5.4.2
 تتضمن على االقل خمس سنوات خبرة في نشاط مشابه لنشاط الشركةعلى ان  .المهني العمل

 السفر. جواز نسخة من 5.4.3
 نسخة من بطاقة الهوية االماراتية (ان وجدت). 5.4.4
الحصول عليها تم ، ويشترط تصديق وزارة الخارجية على الشهادات التي العلمية الشهادات من نسخة  5.4.5

  خارج دولة االمارات.
 . بها المرفقة الوثائق على وكذلك الترشيح استمارة من صفحة كل على التوقيع 5.5
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 أقرار 6
 إكس دي شركة في  إدارة مجلس عضوك ترشيحلل االستمارة هذه في الواردة المعلومات ودقة اكتمال أؤكد أقر و 6.1

 الترشيح. استمارة مع المرفقة الوثائق وصحة )ع.م.ش(ِ إنترتينمنتس بي
 اقر بالتالي: 6.2

 اني أملك على االقل خبرة خمس سنوات في نشاط الشركة. 6.2.1
 لم يسبق علي بالحكم بعقوبة جنائية او على جريمة تنطوي على خرق الشرف او النزاهة. 6.2.2
لم أخضع الي حكم قضائي يختص بفصلي من عضوية مجالس االدارة الي شركة مساهمة عامة مدرجة  6.2.3

 .ق المالية خالل السنة السابقة لترشيحياي من االسوافي 
 من العقوبات االدارية. في هيئة االوراق المالية والسلع  سجلي المدنيخلو  6.2.4
لم اتعرض الي دعوى او أستجوب لتحقيق من الشرطه بشأن اي جريمة تنطوي على خرق الشرف او  6.2.5

 النزاهة.
 القانون في عليها منصوص هي كما مدرجة شركة في إدارة مجلس عضو ألصبح األهلية معايير استوفيت أقر بأنني 6.3

 التجارية. الشركات شأن في 2015 لسنة 2 رقم االتحادي
وان بشان الشركات التجارية والقرارات التنفيذية  2015لسنة  2أقر بأنني سوف التزم بشأن أحكام القانون االتحادي رقم  6.4

 وان أؤدي واجباتي ومهامي بجد واجتهاد.ع) إنترتينمنتس (ش.م. بي إكس التزم بالنظام االساسي لشركة دي
 إدارة مجلس في كعضو انتخابي تم إذا اإلدارة مجلس عضو واجبات ألداء الالزم الوقت لتكريس استعداد أقر بأنني على 6.5

 .الشركة
 كانت حال في هذه إدارة مجلس عضو ترشيح استمارة صحة بعدم يتعلق فيما الكاملة المسؤولية بتحملي وأقر 6.6

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

 

 االسم : 

 التوقيع : 

 التاريخ : 

 


