
  

  

  السادة بنك الشارقة
  ١٣٩٤ص.ب. 
  الشارقة

  

  اقرار عضو مجلس االدارة المستقل

 االدارة التنفيذية فيزوجتي او اي من اقاربي من الدرجة االولى من اعضاء \اقر انا الموقع ادناه بأنني لم اكن انا او زوجي
الشركة خالل العامين االخيرين، ولم يكن ألي منا عالقة نتج عنھا  تعامالت مالية مع الشركة او الشركة االم او اي من 

% ٥الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة لھا خالل العامين االخيرين سواء تجاوزت ھذه التعامالت في مجموعھا نسبة 
  سة ماليين درھما او ما يعادلھا من عملة اجنبية ايھما اقل.من رأس مال الشركة المدفوع او مبلغ خم

  كما واقر بانه ال يوجد ما ينفي صفة االستقاللية عني وعلى وجه الخصوص ما يلي:

 .لست موظفا لدى احد االطراف المرتبطة بالشركة خالل العامين االخيرين 

  استشارات للشركة او اي من االطراف المرتبطة بھا.لست مرتبطا مباشرة بشركة تقوم بأعمال استشارية او تقديم 

 .ليس لدي عقود خدمات شخصية مع الشركة او اي من االطراف المرتبطة بھا او موظفي االدارة التنفيذية بھا 

 ات غير الربحية والتي تتلقى قدرا كبيرا من التمويل من الشركة او احد لست مرتبطا مباشرة بإحدى المنظم
 بھا. االطراف المرتبطة

  لست مرتبطا مع او موظفا لدى اي من مدققي الحسابات الخارجيين او السابقين للشركة او مع اي من االطراف
 المرتبطة بھا خالل العامين االخيرين.

  او اكثر من رأس مال الشركة.١٠ال تبلغ ملكيتي انا او ابنائي القصر او جميعنا نسبة % 

 النظام الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي وكافة  واتعھد بااللتزام التام بما جاء في في
 استقالليتي الحقا وذلك فور حدوثه.تعديالته المتعلقة بعضويتي، وباإلفصاح عن اي تغيير قد يؤثر على 

 بأحكام قانون الشركات وقانون المصارف وقانون تنظيم الھيئة وسواھا من القوانين واألنظمة  يبالتزام اقر
 بذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.ابأن  واتعھدميمات ذات العالقة، والتع

 ية شغل عضوازاول العمل فيھا أو ا املكھا او ؤسسات داخل الدولة وخارجھا التيبأسماء الشركات والم ارفق بيانا
 منافسة للشركة.وم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يشكل أو قد يشكل اقمجالس ادارتھا وكذلك أي عمل 

 من قانون الشركات.١٤٩بعدم مخالفة للمادة ( اقر ( 

 ي المائة ألف درھم  خالل عضويت بعدم التصرف بأي تصرف ناقل للملكية بأسھم تتجاوز قيمتھا االسمية التزم
ھلية وإخطاراً منه للسوق المالي بعدم التصرف إال بعد انتھاء فترة عضويته أو استقالته أو عزله أو فقدانه األ

  للعضوية وإفادة السوق بكتاب بھذا الشأن.
  

  االسم بالكامل: ______________________________________________
  
  

  التوقيع: _____________________________________________
  

  التاريخ: ________________________________________________


