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ثالثا :اﻻست يانات
ع اﳌر

عبئة اﻻست يان اﳌب ن إدناة
است يان

عم

ﻻ

اذا ان اﻻجابة بنعم اذكر التفاصيل

ل سبق أن صدر ضدك حكم با س أي بلد ﻹرت اب أى جر مة ؟
ــل ســبق ا كــم ع الشركة أو مر ا عقو ــة جنائيــة أو فــي جر مــة
مخلــة بالشــرف أو اﻻمانة أو فــي جر مــة مــن ا رائــم اﳌنصــوص عل ــا فــي
اﳌــادة  40مــن القانــون رقــم  8لســنة 2012شــأن ال يئــة ،واﳌادتيــن ، 334
 335مــن قانــون الشــر ات التجار ــة الصــادر بالقانــون رقــم  11لســنة 2015
و عديﻼتة؟؟
ــل ســبق أن منعت الشركة أو مر ا مــن مزاولــة أي عمــل فــي أي ج ــة
ً
مــن ا ــات ا اضعــة لرقابــة ال يئــة وفقـا لنــص اﳌــادة )  ( 35فقــرة  12مــن
القانــون رقــم  8لســنة  ُ 2012أو قضــي بإفﻼس الشركة أو مر ا ولـم يـرد
إليك/إليـه اعتبارك/اعتبـاره عــد؟
ً
ل سبق أن انت الشركة أو مر ا عضوا مجلس إدارة أو مدير
أي شركة أل ترخيص ا أو ُ
ص ّفيت بحكم قضا ي؟
ل سبق ان أعلنت الشركة او مر ا اﻻفﻼس أو توقفت عن سداد
الديون أو قمت بإجراء سو ة دولة الديون؟
ـل اﳌر ممثـل لشـخص اعتبـاري يملـك  % 5أو أكثـر مـن أسـ م شـركة
اﳌ ة؟
ل ان اﳌر عمل باﻹدارة التنفيذية العليا لشركة اﳌ ة أو اى من
الشر ات التا عة خﻼل السنة السابقة ع انتخابات ا لس ؟
ــل لدى الشركة أو مر ا أي ال امــات أخــرى ،ســواء انــت شــخصية أو
م نيــة ،قــد تتعــارض مــع أو تقيد أو عيــق قدرتك ع الوفــاء
بال اماتك/بال اماتــه تجــاه شــركة اﳌ ة واﳌســا م ن ف ــا علــى نحــو ســليم؟
ـل سـيؤدي تر الشركة أو ممثل ا إلـى عـارض مباشـر أو غيـر مباشــر مــع
مصالــح شــركة اﳌ ة وأي مــن شــر ا ا التا عــة؟
اذكر اسماء بيانات العضو ة ا الية للشركة أو ممثل ا مجالس إدارات
شر ات قطر ة مسا مة )ان وجد(
ــل يوجد للمر أي صلــة قرابــة مــن الدرجــة اﻻو مــع أي مــن أعضــاء
مجلــس اﻹدارة ا الييــن او اعضــاء اﻹدارة التنفيذيــة العليــا فــي شــركة
اﳌ ة اوأي مــن شــر ا ا التا عــة؟
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ـل ان للشركة أو مر ا اي عامـات مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـع شــركة
اﳌ ة أو أي مــن الشــر ات التا عــة ل ــا خﻼل السـ ت ن اﳌاض ت ن علـى
انتخابـات مجلـس اﻹدارة ؟
ـل تمتلك الشركة أو مر ا حصـص سـيطرة او عمل /عمـل كموظـف
لـدى اي مــن اﻻطراف اﳌرتبطــة شــركة اﳌ ة او اي شــركة تا عة كمدقــق
ا ســابات ا ارجــي وكبــار اﳌورديــن خﻼل الس ـ ت ن الســابقت ن علــى
انتخابــات مجلــس اﻹدارة؟
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را عا :اﻻقرارات
نقر نحن شركة  ....................................................وممثلنا اﳌر
اطلعنا ع شروط ال

الواردة باعﻼن ال

السید)ة(  ......................................................................بما ي :

و قانون الشر ات التجار ة رقم )  ( 11لسنة  2015و عديﻼتة و اﳌادة رقم )(5

من نظام حوكمة الشر ات والكیانات القانونیة اﳌدرجة السوق الرئ سیة وعلية نقر ونتع د بالتا ،
 .1انة لم سبق ا كم ع /علــى ممثلنــا عقو ة جنائیة أو أي جرمة مخلة بالشرف أو اﻻمانة أو أي جر مة من ا رائم
اﳌنصــوص عل ــا فــي اﳌــادة ) ( 40مــن القانــون رقــم ) ( 8لســنة  2012شــأن ال يئــة و اﳌادت ن ) (334و ) ( 335من قانون
الشر ات التجار ة رقم )  ( 11لسنة 2015
 .2اطلعنا ع كﻼ من اﳌادة رقم  98من قانون الشر ات التجار ة و عديﻼتة رقم )  ( 11لسنة  2015واﳌـادة ) ( 7مـن نظـام
حوكمـة الشـر ات الصـادر بالقـرار رقـم ) ( 5لسـنة  2016عـن مجلـس إدارة يئـة قطـر لﻼسواق اﳌاليـة ونؤكد أن تر نا/
ترشـح ممثلنـا لعضو ـة مجلـس إدارة شـركة اﳌ ة ﻻ يخالـف أي قوان ن ولـن ي شـأ عنـه أي جمـع بيـن اﳌناصـب التـي يحظـر
ا مـع بي ـا وعلية نقر ونتع د بالتا :
 أننـي لست/أن ممثلنـا ل س عضوا مجلس إدارة أك من ثﻼثة شر ات مسا مة مراكز ا الرئ سیة دولة قطرً
ً
 أننـي لست/أن ممثلنـا ل س رئ سا لس اﻹدارة أو نائبا للرئ س أك من شركت ن يقع اﳌركز الرئ ل ل م ماداخل دولة قطر
ً
ً
 أننـي لست/أن ممثلنـا ل س عضوا منتدبا لﻺدارة أك من شركة واحدة مركز ا الرئً
ً
 -أننـي لست/أن ممثلنـا ل س عضوا مجل إدار ي شركت ن تمارسان شاطا متجا سا.

دولة قطر

 .3انة لـم يقضـى بإفﻼس الشركة/بإفﻼس ممثلنـا و ن قضـي بذلـك ،س تم تقديـم سـخة رسـمية طبـق اﻻصل مـن ا كـم
الصـادر بـرد اﻻعتبار.
 .4كما وأقر وا ع د حال كنت مر )غ مستقل( لعضو ة مجلس إدارة شركة اﳌ ة ،بأن سوف أقوم بتملك و يداع
أس م العضو ة ،ا صصة لضمان حقوق الشركة واﳌسا م ن والدائن ن والغ عن اﳌسؤولية ال تقع ع أعضاء
ً
مجلس اﻹدارة ،لدى ج ة اﻹيداع ،وذلك خﻼل ف ة ) 60يوما( من تار خ إنتخا ي ،حال فوزي اﻹنتخابات ،وت ون تلك
اﻷس م غ قابلة للتداول أو الر ن أو ا ز إ أن ت ت مدة عضو  ،و حال عدم إل امي بذلك سقطت عضو
مجلس اﻹدارة.
 .5يتع ـد ممثلنـا بتقديـم شـ ادة حسـن سـ ة وسـلوك حديثـة موج ة لشركة اﳌ ة وذلـك عند تقديـم أوراق ال شـح لﻼنتخابات
أو فـور إعﻼن الفوز باﳌقعـد؛
 .6أ ع د/يتع ـد ممثلنـا بتحمـل اﳌسـؤولية ال املـة عـن عـدم اﻻمتثال لشـروط ال شـح اﳌب نـة أعﻼة أو مخالفـة أحـ ام قانـون
ال يئة واﻻنظمة واللوائـح الصـادرة ع ـا وقانـون الشـر ات التجار ـة والنظـام اﻻسا للشـركة؛
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توقيع اﻻقرار والتع د من جانب الشركة اﳌر

ة

أنا اﳌوقع أدناه بصف اﳌفوض بالتوقیع وا ول عن الشركة اﳌذ ورة اعﻼة ،أتقدم بطلب ال
اﳌ ة ونر

لعضو ة مجلس إدارة شركة

السید)ة( اﳌذ ور)ة( بیاناته اعﻼة لتمثیل الشركة اﳌقعد ،كما أقر بأن البیانات واﻻقرارات والتع دات اﳌذ ورة

بنموذج طلب ال

یحة وأتحمل اﳌسؤولیة القانونیة ال املة حالة ثبوت عدم

املة و

ت ا وأ ع د بإخطار شركة اﳌ ة

ع الفور بأي غی یحدث عل ا:
اسم ا ول بالتوقيع عن الشركة............................................... :
التوقيع............................................... :
التار خ ....................................................
ختم الشركة اﳌر

ة ...................................................

توقيع اﻻقرار والتع د من جانب مر
انا اﳌوقع أدناه بصف اﳌر

الشركة

عن الشركة اﳌذ ورة اعﻼة لتمثیل ا عضو ة مجلس إدارة شركة اﳌ ة أقر ان جمیع البیانات

واﻻقرارات والتع دات اﳌذ ورة بنموذج طلب ال

املة و

یحة وأتحمل اﳌسؤولیة القانونیة ال املة حالة عدم

وأ ع د بإخطار شركة اﳌ ة بأي غی یحدث عل ا.
اسم اﳌر :........................................................................
التوقیع:...............................................................................
التار خ..............................................................................:
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تا

اﳌرفقات :
 .1صورة عن ال

ل التجاري للشركة ساري اﳌفعول؛

 .2صورة عن قيد اﳌ شأة للشركة ساري اﳌفعول؛
 .3كتاب ترشيح صادر من الشركة يؤكد ترشيح ا للممثل ع ا )موقع من ا ول بالتوقيع ومختوم بختم
الشركة(
 .4الس ة الذاتية للمر
 .5صورة عن البطاقة ال

ٌ
من الشركة؛ )الس ة الذاتية حديثة كما
صية للمر

 .6صورة عن جواز السفر للمر

ش ر ف اير (2022

من الشركة سار ة اﳌفعول؛

من الشركة ساري اﳌفعول؛

 .7صورة من الش ادات العلمیة واﻻ اديمية للمر
 .8ش ادة حسن س ة وسلوك حديثة موج ة لشركة اﳌ ة أو ع د بتقديم ذه الش ادة فور إعﻼن فوز
اﳌر

باﻻنتخابات.

 .9ش ادة حديثة عن بيان ملكية اﻷس م صادرة عن شركة قطر لﻺيداع اﳌركزى لﻼوراق اﳌالية محدد ا عدد
اﻷس م بال سبة للمر
 .10إقرار اﳌر
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ن غ اﳌستقل ن ع أﻻ يتجاوز تار خ إصدار ا مدة أسبوع واحد قبل تقديم ا.

غ اﳌستقل بإيداع أس م الضمان لدى ج ة اﻹيداع اﳌوعد ا دد لذلك ً
قانونا
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