
إقرار 

نُقر نحن شركة ................/ سجل تجاري رقم ................/ قيد منشأة رقم ..................../  الموقعون أدناه، بأن جميع البيانات 
المذكورة أعاله صحيحة وعلى مسؤوليتنا، وأنه لم يسبق الحكم علي الُمرشح بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف واألمانة 
أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (٣٢٤)، (٣٢٥) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥، وليس لديه 

مصلحة متعارضة مع مصالح شركة الميرة، وليس عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى ذات نشاط متجانس.

االسم :
التاريخ :

التوقيع :

المخول بالتوقيع عن الشركة:
 توقيع الُمرشح :

هام: يجب ارفاق السيرة الذاتية حديثٌة كما هي في ٢٠١٩، وشهادة حسن سيرة وسلوك حديثة في ٢٠١٩.

طلب ترشيح شركة لشخص لعضوية مجلس إدارة 
شركة الميرة للمواد االستهالكية (ش.م.ق.ع)

للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ (ثالث سنوات)

إعالن وشروط  الترّشح والترّشيح لمجلس إدارة شركة الميرة للمواد اإلستهالكية لمدة ثالث سنوات ٢٠١٩-٢٠٢١  

اسم الشركة الُمرّشحة 

اسم الشخص الُمرّشح 

الجنسية

أعلى مؤهل علمي

الوظيفة

تاريخ الميالد

رقم البطاقة الشخصية

شركة                    نوع العضوية

شركة                    نوع العضوية

شركة                    نوع العضوية

جوال: هاتف المنزل:       

صندوق البريد: فاكس:        

بيانات العضوية في مجالس إدارات شركات قطرية مساهمة



إقرار 

وعلى  صحيحة  أعاله  المذكورة  البيانات  جميع  بأن  أدناه،  الموقع  أنا........................................................................  أقر 
مسؤوليتي، وأنه لم يسبق الحكم علي بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف واألمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها 
لدي مصلحة متعارضة مع مصالح شركة  وليس  لسنة ٢٠١٥،   (١١) رقم  التجارية  الشركات  قانون  (٣٢٥) من   ،(٣٢٤) المادتين  في 

الميرة، ولست عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى ذات نشاط متجانس.

االسم :
التاريخ :

التوقيع :

هام: يجب ارفاق السيرة الذاتية حديثٌة كما هي في ٢٠١٩، وشهادة حسن سيرة وسلوك حديثة في ٢٠١٩.

طلب ترّشح شخصي لعضوية مجلس إدارة 
شركة الميرة للمواد االستهالكية (ش.م.ق.ع)

للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ (ثالث سنوات)

إعالن وشروط  الترّشح والترّشيح لمجلس إدارة شركة الميرة للمواد اإلستهالكية لمدة ثالث سنوات ٢٠١٩-٢٠٢١  

االسم

الجنسية

أعلى مؤهل علمي

الوظيفة

تاريخ الميالد

رقم البطاقة الشخصية

شركة                    نوع العضوية

شركة                    نوع العضوية

شركة                    نوع العضوية

جوال: هاتف المنزل:       

صندوق البريد: فاكس:        

عدد األسهم المملوكة في شركة الميرة للمواد االستهالكية 

بيانات العضوية في مجالس إدارات شركات قطرية مساهمة



استبيان شخصي للُمرّشح أو المترّشح لعضوية مجلس إدارة 
شركة الميرة للمواد االستهالكية (ش.م.ق.ع)

للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١ (ثالث سنوات)

إعالن وشروط  الترّشح والترّشيح لمجلس إدارة شركة الميرة للمواد اإلستهالكية لمدة ثالث سنوات ٢٠١٩-٢٠٢١  

االسم:

الجنسية:

الوظيفة الحالية: 

العنوان الحالي في قطر:

تاريخ ومكان الميالد:

أعلى مؤهل علمي والتخصص:

الخبرات (مطلوب بيانها في السيرة الذاتية). 

أذكر أسماء الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإداراتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العالقة والفترة. 

أذكر أسماء الشركات التي أنت حاليا عضو في مجلس إدارتها أو تمتلكها مع أفراد عائلتك المقربين (زوجة وأوالد) 

أقر بأن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة وعلى مسؤوليتي وأتعهد بإخطار شركة الميرة فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات.

االسم:

التاريخ:

التوقيع:

هام: يجب ارفاق السيرة الذاتية حديثٌة كما هي في ٢٠١٩، وشهادة حسن سيرة وسلوك حديثة في ٢٠١٩.

إقرار

بالشرف  مخلة  جريمة  إلرتكاب  بلد  أي  في  بالحبس  حكم  ضدك  صدر  أن  سبق  هل 
أواألمانة؟ ( إذا كانت اإلجابة بنعم، أُذكر التفاصيل) 

هل سبق أن كنت عضواً في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو ُصفّيت 
بحكم قضائي؟ ( إذا كانت اإلجابة بنعم، أُذكر التفاصيل)

لجدولة  تسوية  بإجراء  قمت  أو  ديونك  سداد  عن  توقفت  أو  إفالسك  أعلنت  ان  سبق  هل 
ديونك؟ ( إذا كانت اإلجابة بنعم، أُذكر التفاصيل)

النعماستبيان


