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 لعضوية مجلس االداره المسؤوليات تجاه صحه البيانات المدرجه في االستماره  يتحمل الشخص المرشح 

 

 توقيع المرشح  لعضوية مجلس االداره :    .................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركةاستمارة 

 

 : لعضوية مجلس االدارة مراعاة ما يلي نفسه على من يرشح

اال يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف او االمانه ما لم يرد اليه اعتباره او  .1

 يصدر عفو عنه من السلطات المختصه .

العضويه ان يصبح عضو في اكثر من خمس شركات مساهمه عامه مركز ان ال يترتب على اكتسابه  .2

يكون رئيسا لمجلس االداره او نائبا له في اكثر من شركتين مركزهما  أالعملها الرئيسي في الدوله و 

 . منتدبا لالداره في اكثر من شركه واحده مركزها الدولهيكون عضوا أال  في الدوله و

شركة تامين اخرى منافسه او مشابهه لنشاط الشركه و عدم منافسه   اال يكون عضوا في مجلس اداره .3

اعمال الشركه او القيام باي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركه وال اشتراك في اعمال 

 .وكيل وسيط التامين او تقاضي عموله عن اي عمل من اعمال التامين

لمترتبه على العضويه و يقر بعلمه بجميع القوانين و على المرشح ان يوقع اقرارا يؤكد فيه مسؤوليته ا .4

 اللوائح و التعليمات المنظمة للعضويه و العمال الشركه )حسب النموذج الموضح في نهاية االستماره( 

على المرشح ان يقدم االستماره بعد تعبئتها بالكامل و التوقيع عليها الى الشخص الذي تعينه االداره  .5

 . فترة فتح باب الترشيح خاللالتنفيذيه للشركه 

ن ن تاريخ انتخابه و يكون للشركه اباطله م تكون عضويه من يتم انتخابه بالمخالفة لالحكام السابقه .6

 . ترجع على ذلك العضو بالتعويض عما اصابها من اضرار جراء ذلك

تنفيذية العضو الذي ال تربطه بالشركة أو بأي من أشخاص اإلدارة العضو مجلس االدارة المستقل :  ❖

العليا فيها أو مدقق حساباتها أو الشركة األم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أي عالقة قد تؤدي إلى  

و يوقع العضو المستقل بانه ال يوجد ما ينفي صفة منفعة مادية أو معنوية قد تؤثر على قراراته 

 االستقاللية عنه و على وجه الخصوص ما يلي :

 العليا اإلدارة التنفيذية من الدرجة االولى يعمل أو قد عمل فيمن أقاربه  ي  أأو  اذا كان العضو   •

السابقين لتاريخ ترشحححه لعضححوية   األخيرين  خالل العامين  أو الشركة التابعة لها  في الشركة

 مجلس اإلدارة.

اذا كان للعضو أو أحد أقاربه من الدرجة االولى مصلحة مباشرة أو غيححر مباشححرة فححي العقححود  •

تجححاو ت و  خالل العامين األخيرين  يع التي تعقد مع الشركة أو الشركات التابعة لهاوالمشار

مححن رأم مححال الشححركة المححدفوغ أو مبلحح  خمسححة   (%5)في مجموعهححا نسححبة    الصفقاتهذه  

إال اذا كانححا العالقححة ممححا يححدخل فححي  ماليين درهماً أو ما يعادلها من عملة أجنبية أيهما أقححل

 .شروط تفضيلية طبيعة عمل الشركة وبدون

إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى الشركة أو الشركات أو التابعة لها أو السابقين لتاريخ شححهله  •

 لعضوية مجلس اإلدارة. 

إذا كان يعمل أو كان شريكاً بشركة تقوم بأعمال استشارية للشركة أو أي من الشركات األم أو   •

 التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لها. 

يه أي عقححود خححدمات شخصححية مححع الشححركة أو أي مححن الشححركات األم أو التابعححة أو إذا كان لد •

 الشقيقة أو الحليفة لها.

 مححن كبيححراً  قححدراً  ىتتلقحح  والتي الربح ىإل تهدف ال التي الجهات بإحدى مرتبًطا مباشرة إذا كان •

 الشركات التابعة لها . أو الشركة من التمويل

•  ً  فححي إذا كححان لمدقق حسابات الشركة أو موظفححاً لديححه  أو إذا كان العضو أو أحد أقاربه شريكا

ً  أوشححريكاً  السابقين لتححاريخ شححهله لعضححوية مجلححس اإلدارة العامين األخيرين خالل   موظفححا

  لدى مدققي حسابات الشركة أولديه 

 %( فأكثر.10إذا بلها ملكيته هو أو أبنائه القصر أو كليهما في رأسمال الشركة نسبة ) •
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 توقيع المرشح  لعضوية مجلس االداره :    .................................................
 

إستقاللية عضو مجلس اإلدارة لسبب عائد فقط لكححون عضححو مجلححس اإلدارة موظفححاً وال تتأثر   •

لدى الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لها فححي حححال كانححا أيححاً منهححا جهححة حكوميححة أو 

%( مححن الحكومححة أو أي مححن الشححركات التابعححة لهححا 75شححركة مملوكححة بمححا ال يقححل عححن )

 للحكومة.

 

يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً من و يشهل وظيفة بالشركة الذي عضوال  : ذيعضو مجلس االدارة التنفي ❖

 .الشركة

وال منهححا ال يتقاضححى راتبححاً و يشهل وظيفة بالشركة  الذي ال  عضوالالتنفيذي :  عضو مجلس االداره غير   ❖

 تعتبر المكافأة التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتباً .
 

 ه المرشح لعضوية مجلس ادارتهاشركه المساهمه العامالبيانات  -1

 نشاط الشركه :  اسم الشركه : 

 طبيعه و صفة العضويه  -2

 طبيعة العضوية : 

 عضو تنفيذي :

 عضو مستقل:

 عضو غير تنفيذي :

 صفة العضويه :            بصفته الشخصية :              ممثل عن شخص اعتباري : 

 البيانات الشخصية للمرشح أو الممثل - 3

 االسم بالكامل : 

 العمر : العنوان : الجنسية :

 الوظيفه : الهاتف : مكان العمل : 

 تاريخ االنتهاء :  رقم جوا  السفر /بطاقة شخصية : 

 اخرى :   : عدد االسهم التي يمتلكها في الشركه

 المؤهالت العلمية و الخبرات العملية-4

 ه:المؤهالت العلميه للمرشح لعضوية مجلس االدار

 تاريخ الحصول عليه  التخصص  المؤهل  م

    

    

    

    

 عدد سنوات الخبرة و تفاصيلها : 

 مجاالت الخبره  سنوات الخبره 
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 توقيع المرشح  لعضوية مجلس االداره :    .................................................
 

 

 

 

 

 

 

 المصالح المرتبطه بالشركه بالتفصيل )للمرشح أو الممثل( -5

 

 العضوية الحاليه  -6

 مجلس االدارهالمنصب في  النشاط الرئيسي اسم الشركه  م

1    

2    

3    

4    

بيان بالشركات المساهمه العامه التي كان عضوا فيها و تعرضا لالفالم او التصفيه او االستيالء او البيع او -7

 االندماج 

الحاله التي تعرضا لها  المنصب في مجلس االداره اسم الشركه  م

 الشركه 

1    

2    

3    

4    

5    

 (12 11 10 9 8و اذا كان المرشح شخصا اعتباريا يرجى استيفاء البيانات اآلتيه الخاصه به : )البنود 

 البيانات الرئيسه للشخص االعتباري :-8

 الجنسيه : اسم الشخص االعتباري : 

 الهاتف : العنوان البريدي : 

 الفاكس : النشاط الرئيسي :

 الرقم الموحد بااليداغ : :عدد االسهم التي يمتلكها في الشركه 

 بتاريخ : صادر من :  رقم السجل التجاري : 

بيانات االداره التنفيذيه للشخص االعتباري )الرئيس التنفيذي المدير العام و من يتبعها وفق الهيكل التنظيمي  -9

 للشركه(

 المسمى الوظيفي سماإل م

1   

2   

3   

4   
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 توقيع المرشح  لعضوية مجلس االداره :    .................................................
 

 

 

 

 

 

 الشخص االعتباري بالشركه المصالح التي تربط-10

 

 العضوية الحاليه للشخص االعتباري في الشركات المساهمه العامه -11

المنصب الذي يشهله   النشاط الرئيسي اسم الشركه  م

 ممثله

1    

2    

3    

4    

التصفيه او التي كان الشخص االعتباري عضوا فيها و تعرضا لالفالم او  شركات المساهمه العامهالبيان ب-12

 االستيالء او البيع او االندماج 

المنصب في مجلس  اسم الشركه  م

 االداره

الحاله التي تعرضا لها 

 الشركه 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

  اعتباري كشخص__________________________أقر انا _______________________

 

_______________ للترشح لعضوية مجلس بتفويض السيد /السيده_______________________

 االداره كممثل لنا  
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 توقيع المرشح  لعضوية مجلس االداره :    .................................................
 

 ان بنود هذا االقرار تسري على الموقعين ادناه )حيثما ينطبق( و هم :

 الشخص الطبيعي المرشح بصفته الشخصيه  .1

 الشخص االعتباري الذي يمثل عضويته شخص طبيعي  .2

 الشخص الطبيعي الممثل للشخص االعتباري .3

 _______________________________بما يلي: نا الموقع ادناه و المتقدم لعضوية مجلس االداره _أقر ا

ية و قرار  في شان الشركات التجار 32/2021ادي رقم المرسوم بقانون اتحان عضويتي تتفق تماما مع  •

و مع  بشان اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة 3/2020رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 

 ظيم اعماله تن والتامين في شان  2007لسنة   6القانون االتحادي رقم النظام االساسي للشركة اضافة الى 

حكام قانون الشركات و القرارات المنفذه له و النظام االساسي للشركة و اتعهد ببذل عناية اانني التزم ب •

 اداء العمل . الشخص الحريص في

 ؤوليه الواقعه على عاتقي من جراء انتخابي كعضو بمجلس االداره انني على علم و يقين بمدى المس •

انني على علم بجميع القوانين و اللوائح الداخليه و التعليمات المنظمه لهذه العضويه و العمال الشركه و  •

 اتعهد باحترامها و االلتزام بما ورد فيها من احكام 

او االمانه لم يرد الي  ائم المخله بالشرف رم يصدر ضدي اي حكم في جناية او جريمه من الجانه ل •

 اعتباري بشانها  

انه لن يترتب على اكتسابي العضويه ان اصبح عضوا او ممثال لشخص اعتباري في اكثر من خمس  •

 شركات مساهمه عامه مركز عملها الرئيسي في دولة االمارات العربيه المتحده 

اكثر من شركتين مساهمتين عامتين مركز   في او نائبا لهي لن اكون رئيسا لمجلس اداره انن •

 عملهماالرئيسي في دولة االمارات العربيه المتحده 

ن عضوا في مجلس ادارة شركة تامين اخرى مركز عملها الرئيسي في دولة االمارات العربيه واك أال •

ال ض الشركه و ان ال اشترك في اعمال منافسه العمالمتحده تمارم اغراض منافسه او مشابهه الغرا

ضارب مع مصلحة الشركه و ان ال اتقاض عموله عن اي عمل من تالشركه او القيام بنشاط ينجم عنه 

 )اال بحال الحصول على الموافقة من الجهات المختصة ( اعمال التامين

ويتي و يعتبر مكاني شاغرا من ان التزم بابالغ مجلس االداره اذا فقدت احد الشروط الال مه لعض  •

 غ  تاريخ هذا االبال

اية بيانات او معلومات تطلبها هيئة االوراق الماليه و السلع تتعلق بعضويتي في مجلس  ران التزم بتوفي •

 ادارة الشركه  

ان جميع البيانات المذكوره اعاله هي بيانات صحيحه و اتعهد بتحمل كافة المسؤوليات و االثار   •

 مترتبه في حال ثبوت العكس   القانونيه ال

 اسم الشخص االعتباري :  يه : اسم المرشح للعضو

 التوقيع و الختم : التوقيع :

 التاريخ :  التاريخ : 

 لالستعمال الرسمي للشركه المساهمه العامه

 الموظف المسؤول بالشركه :

 التوقيع و الختم :

 التاريخ : 

 

 

 



 

   

Required Documents for Appointing Senior Management Positions 
 
#  Appointment of UAE Nationals    #  Appointment of UAE Residents    #  Appointment of Marsoom Holding Nationals 
1.   Appointment Request Letter 1    1.   Appointment Request Letter 1    1.   Appointment Request Letter 1 
2.   Introductory Statement    2.   Introductory Statement    2.   Introductory Statement 
3.   Passport Copy & Emirates ID 2    3.   Passport Copy    3.   UAE Passport & Marsoom Letter 
4.   Complete Family Book 3    4.   Residence Visa    4.   Past Nationality Passport 
5.   National Service – NOC 4    5.   Emirates ID    5.   Emirates ID + Residence Visa 
6.   Certificate of Good Conduct (Police Clearance) 5    6.   Certificate of Good Conduct (Police Clearance) 5    6.   Certificate of Good Conduct (Police Clearance) 5 
7.   CV    7.   CV    7.   CV 
8.   Academic Certificates    8.   Academic Certificates    8.   Academic Certificates 
9.   Personal Photo    9.   Personal Photo    9.   Personal Photo 
10. CB Appointment Form (Arabic Only)    10. CB Appointment Form (Arabic Only)    10. CB Appointment Form (Arabic Only) 
 
#  Appointment from Outside UAE    #  Documents Type  Format  Size 

1.   CB Appointment Form (Type–in (Text) only), not as 
an image or scan. 

PDF   

2.   Personal Photo (Colored)  JPEG  Smaller than 699 KB 
3.   All Other Documents  PDF  Smaller than 699 KB Each 
 
All documents must be clear, legible and valid. 

1. Appointment Request Letter 1   
2. Introductory Statement   
3. Passport Copy   
4. CV   
5. Academic Certificates   
6. Personal Photo   
7. CB Appointment Form (Arabic Only)   
 
1 Aaddressed to Mr. Ahmed Al Qamzi ‐ Assistant Governor for Banking and Insurance Supervision.   
2 Including Idhbara & Unified Number page.  4 Under 30 years of age.   
3 With town and family number page.  5 Valid and addressed to the Central Bank of UAE   
 
 
Notes: Please ensure all documents are attached separately and in line with the above requirements before submitting. 
             Send a separate email to each candidate. 
             All appointments are subject to approval by the Central Bank of the UAE. 

 



 

   

ا ة لتعي وظائف اإلدارة العل ندات المطل   المس
 

ة المتحدةتعي مواط  # ة المتحدة #  دولة اإلمارات الع  تعي مواط حملة المرسوم #  تعي مق دولة اإلمارات الع
 (خطاب   .1  (خطاب   .1  1) موعدطلب تعي  (خطاب   .1  1 )طلب موعدتعي  1 )طلب موعدتعي
قة التعارف  .2 قة التعارف  .2  وث قة التعارف  .2  وث  وث
ة صورة  .3 ة اإلمارات طاقة اله  وخطاب مرسومصورة   .3  من جواز السفر صورة  .3  2 من جواز السفر و  جواز السفر اإلمارا
املة  .4 د  ة اإلقامةمن  صورة  .4  3 خالصة الق  جواز السفر السابق  .4  تأش
ة   .5 ة  .5  4 شهادة عدم ممانعة ‐الخدمة الوطن ة اإلمارات طاقة   .5  طاقة اله ة اإلقامةصورة من  ة + تأش ة اإلمارات  اله
ة والسلوكشهادة   .6 ة)( حسن الس ة والسلوكشهادة   .6  5 حث الحالة الجنائ ة)( حسن الس ة والسلوكشهادة   .6  5 حث الحالة الجنائ ة)( حسن الس  5 حث الحالة الجنائ
ة  .7 ة الذات ة  .7  الس ة الذات ة  .7  الس ة الذات  الس
ة  .8 م اد ة  .8  الشهادات األ م اد ة  .8  الشهادات األ م اد  الشهادات األ
ة  .9 ة  .9  صورة شخص ة  .9  صورة شخص  صورة شخص

ف المركزياستمارة .10  الم ة فقط( تعي ف المركزياستمارة .10  )اللغة الع  الم ة فقط( تعي  استمارة .10  )اللغة الع ف المركزي تعي ة فقط( الم  )اللغة الع
 

ة المتحدةمن خارج تعي  # ند #  دولة اإلمارات الع ع المس غة ن  الحجم الص
1.    ا استمارة تعي ة آل ف المركزي (مكت يبورد الم ال س ))( ، ول

 .  كصورة أو مسح ضو
PDF  

ة (ملونة)  .2 ت  699أصغر من  JPEG صورة شخص ا لو   ك
ندات األخرىافة   .3 ل ملف  699أصغر من  PDF المس ت ل ا لو   ك
 

 جب أن تكون جميع الوثائق واضحة ومقروءة وسارة المفعول. 

 (خطاب .1   1 )طلب موعدتعي
قة التعارف.2   وث
  من جواز السفر صورة.3
ة.4 ة الذات   الس
ة.5 م اد   الشهادات األ
ة.6   صورة شخص
 استمارة .7 ف المركزيتعي ة فقط( الم   )اللغة الع
   
   
د أحمد القمزي  1  مساعد ال ‐موجة للس ة والتأم ف ة الم     سنة.  30تحت سن  4  . محافظ للرقا
ارة والرقم الموحد.  2  ذلك صفحة االض ف المركزي 5  ما      . لدولة االمارات سارة المفعول وموجهة للم
ة.  3       مع صفحة رقم المدينة واال
   
 

 منفصل وبما يتماشى مع المتطلبات المذكورة أعاله قبل التقديم.يرجى التأكد من إرفاق جميع المستندات بشكل مالحظات: 
 أرسل بريًدا إلكترونيًا منفصالً لكل مرشح.             
 تخضع جميع التعيينات لموافقة مصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.             

 
 
 
 
 



1 

Statement Number 

 

 

 

Full Name 

Family Name Alias 

Place of Birth Date of Birth 

Previous Nationality Present Nationality 

Date of Entry to UAE Religion 

Port of Entry Sect 

Sponsor upon Entry 

Name of Sponsor Profession 

Place of Employment 
Office Telephone 

No. 

Institution Name Salary 

Passport / Document 

No. 
Place of Issue 

Date of Issue Date of Expiry 

Residence Visa No. Place of Issue 

Date of Issue Date of Expiry 

Introductory Statement 

Section 2: Present Sponsor 

Section 1: Application Details 

Section 3: Passport & Residence Details 

Official Use Only 

 



2 

Current Qualification School / University 

Date of Graduation Country 

Languages 

Name of Spouse Nationality 

Place of Birth Date of Birth 

Profession Employer 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

Father’s Name Nationality 

Place of Birth Profession 

Date of Birth Employer 

Mother’s Name Nationality 

Place of Birth Profession 

Date of Birth Employer 

Section 4: Qualification 

Section 5: Marital Status 

Married Single Divorced Widowed 

Section 6: Children 

Section 7: Parents

badr.alkhoori
Cross-Out

badr.alkhoori
Cross-Out



3 

# Name Nationality Employer 

1 

2 

3 

# Name Nationality Employer 

1 

2 

3 

Zone Street 

Proprietor Villa / Building No. 

Residence 

Telephone No. 
Floor & Flat No. 

Mobile Number P.O Box

1 3 

2 4 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

Section 8: Relatives 

Section 9: Friends 

Section 10: Residence Details 

Section 11: Previous Employment in UAE 

Section 12: Countries you Visited 

badr.alkhoori
Cross-Out

badr.alkhoori
Cross-Out



4 

1 3 5 

2 4 6 

Type 
Place of 

Registration 

Plate Number Code / Category 

Driver’s License No. Place of Issue 

Date of Issue Date of Expiry 

Country Type of Service 

Rank Duration 

Name 

Date 

Signature 

Section 13: Countries of Previous Employment 

Section 14: Vehicle Details 

Section 14: Military Service 

Have you ever served in the military? Yes No 

I, the undersigned, undertake that details contained in this statement are correct and complete.  

badr.alkhoori
Cross-Out



تعیینات في مناصب اإلداریة العلیا للمؤسسات المالیة المرخصةنموذج ال  

 االسم الثاني االسم األول تاریخ انتھاء الھویة رقم الھویة رقم الموظف اللقب نوع التعیین

 الحالیةالجنسیة  الدیانة الجنس الحالة االجتماعیة اسم األم اسم العائلة االسم الثالث

تاریخ الحصول على  الجنسیة السابقة
 المستوي التعلیمي سنة التخرج مدینة المیالد مكان المیالد تاریخ المیالد الجنسیة

 البرید اإللكتروني عدد األبناء سنوات الخبرة نوع الخبرة التخصص مكان التخرج المؤھل العلمي

 فیال اسم المبنى/ الدولة اإلمارة الشارع تفاصیل العنوان منطقة العنوان الحالي

 الھاتف المتحرك ھاتف العمل ھاتف المنزل صندوق البرید المدینة فیال رقم الشقة/

 (المؤسسة الجدیدة) بیانات اإلجراء

 نوع العقد أجمالي الراتب الدرجة المنصب الوظیفة الموقع المؤسسةاسم 



 الترقیة ةفي حال *

لمواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة  **

- 
- 
- 

یرجى تعبئة النموذج باللغة العربیة فقط وإرسالھا بنفس الصیغة 
جمیع الحقول إلزامیة ما لم ال تنطبق على المرشح 

 SMP@cbuae.gov.ae :لتقدیم الطلبات ولالستفسارات

 المسمى الوظیفي القدیم* الراتب قبل الترقیة* المنصب قبل الترقیة *

 وخالصة القید بیانات جواز السفر واإلقامة

 رقم اإلضبارة** رقم الموحد** مكان اإلصدار نوع الجواز تاریخ اإلصدار مكان اإلصدار رقم الجواز

 المھنة السابقة انتھاء اإلقامة تاریخ تاریخ اصدار اإلقامة نوع اإلقامة رقم الموحد (اإلقامة) تاریخ انتھاء الجواز تاریخ اصدار الجواز

 رقم األسرة** رقم البلدة** نوع الكفیل جنسیة الكفیل رقم الكفیل اسم الكفیل

mailto:SMP@cbuae.gov.ae
mailto:SMP@cbuae.gov.ae

