
  

2024-2022نموذج طلب تر�ح لعضو�ة مجلس إدارة شركة امل��ة للمواد االس��الكية ملدة ثالث سنوات    

 (املر�ح فرد / �خص طبي��)

   لعضو�ة مجلس إدارة شركة امل��ة للمواد االس��الكية (ش.م.ق.ع) تر�حنموذج طلب 

 (املر�ح فرد / �خص طبي��)

 ) (ثالث سنوات 2024إ��  2022للف��ة من  
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ُ
  : بيانات امل

ح حسب  
ّ
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ُ
اسم امل

 البطاقة ال�خصية 

 

  ا�جنسية و م�ان امليالد  

  تار�خ امليالد

  رقم البطاقة ال�خصية 

  العنوان ا�حا�� 

  الوظيفة ا�حالية  

  أع�� مؤهل عل�ي 

 رقم ا�جوال:  ال��يد االلك��و�ي:

 (أن وجدت): اذكر ا�خ��ات واملناصب ال�ي تم شغلها خالل ا�خمس سنوات املاضية مع ذكر التوار�خ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االستبيانات  ثانيا: 

 �عبئة االستبيان املب�ن إدناة   ع�� املر�ح -

 اذا �ان االجابة بنعم اذكر التفاصيل ال   �عم استبيان  

  جر�مة أى  حكم با�حبس �� أي بلد إلرت�اب   ضدكهل سبق أن صدر  

 ؟

   

�عقو�ــة جنائيــة أو فــي جر�مــة مخلــة بالشــرف   عليكهــل ســبق ا�حكــم  

املــادة   املنصــوص عل��ــا فــي  ا�جرائــم  مــن  أو فــي جر�مــة   40أو االمانة 

  335،    334�شــأن الهيئــة، واملادتيــن   2012لســنة  8مــن القانــون رقــم   

  2015لســنة    11رقــم  مــن قانــون الشــر�ات التجار�ــة الصــادر بالقانــون  

 ؟و�عديالتة

   

ا�جهــات  مــن  جهــة  أي  فــي  عمــل  أي  مزاولــة  مــن  منعت  أن  ســبق  هــل 

  ) املــادة  لنــص  ا 
ً
وفقــ الهيئــة  لرقابــة  فقــرة    35ا�خاضعــة  مــن   12) 

اعتبارك    ولـم يـرد إليكك   أو قضــي بإفالس 2012ُلســنة    8القانــون رقــم  

 �عــد؟ 

   

 �� مجلس إدارة أو مدير �� أي شركة أل��  نت  هل سبق أن ك
ً
عضوا

 ترخيصها أو ُصّفيت بحكم قضائي؟ 

   

أعلنت   ان  سبق  أو قمت    افالسكهل  الديون  سداد  توقفت عن  أو 

 ؟  ديونكبإجراء �سو�ة �جدولة 

   

عدد االسهم    / اذكر    ؟   أسـهم شـركة امل��ةع�� االقل    %    1  تمتلكهـل  

 اململوكة �� شركة امل��ة

   

ك �عمل  هل  من  نت  اى  أو  امل��ة  لشركة  العليا  التنفيذية  باإلدارة 

 الشر�ات التا�عة خالل السنة السابقة ع�� انتخابات ا�جلس ؟ 

   

أو مهنيــة، قــد   لديكهــل   أخــرى، ســواء �انــت شــخصية  أي ال��امــات 

أو  مــع  تجــاه   تتعــارض  بال��اماتك  الوفــاء  ع��  قدرتك  �عيــق  أو  تقيد 

 شــركة امل��ة واملســاهم�ن ف��ــا علــى نحــو ســليم؟

   

إلـى �عـارض مباشـر أو غيـر مباشــر مــع مصالــح   تر�حكهـل سـيؤدي  

 شــركة امل��ة وأي مــن شــر�ا��ا التا�عــة؟ 

   

شر�ات  إدارات  مجالس   �� ا�حالية  العضو�ة  بيانات  اسماء  اذكر 

 قطر�ة مساهمة (ان وجد)  

   

مجلــس  هــل يوجد أي صلــة قرابــة مــن الدرجــة االو�� مــع أي مــن أعضــاء  

اإلدارة ا�حالييــن او اعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي شــركة امل��ة 

 أي مــن شــر�ا��ا التا�عــة؟ او
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اي �عامـات مباشـرة أو غيـر مباشـرة مـع شــركة امل��ة أو   لديكهـل �ان  

أي مــن الشــر�ات التا�عــة لهــا خالل السـنت�ن املاضيت�ن علـى انتخابـات 

 مجلـس اإلدارة ؟  

   

تمتلك  مــن   أى   هـل  اي  لـدى  كموظـف  �عمل  او  سـيطرة  حصـص 

كمدقــق ا�حســابات   االطراف املرتبطــة �شــركة امل��ة او اي شــركة تا�عة

املورديــن   وكبــار  انتخابــات   خالل ا�خارجــي  علــى  الســابقت�ن  الســنت�ن 

 مجلــس اإلدارة؟ 

   



 

 االقرارات ثالثا: 

أدناه   املوقع  اطلعت  انا  ال���حقد  شروط  و�  الواردة  ع��  ال���ح  التجار باعالن  الشر�ات  (    ة�قانون  لسنة    11رقم   (2015 

 بالتا��   ا�عهدو أقر  وعلية    ةیسی املدرجة �� السوق الرئ  ةیالقانون  اناتیالشر�ات والك  حوكمة  ) من نظام5و املادة رقم (و�عديالتة  
 

من ا�جرائم املنصــوص   مة� أو �� أي جر لم �سبق ا�حكم ع�� �عقو�ة جنائیة أو �� أي جر�مة مخلة بالشرف أو االمانة انة  .1

) من قانون الشر�ات   335) و (334(  ن ��شــأن الهيئــة و �� املادت 2012) لســنة  8) مــن القانــون رقــم ( 40عل��ــا فــي املــادة (

 2015سنة ) ل 11رقم (  ة�التجار 
 

) مـن نظـام حوكمـة   7واملـادة (و�عديالتة     2015) لسنة    11رقم (    ة�من قانون الشر�ات التجار   98    اطلعت ع�� املادة رقم .2

لعضو�ـة مجلـس   ترش��أن  و املاليـة     لالسواق عـن مجلـس إدارة هيئـة قطـر    2016) لسـنة    5الشـر�ات الصـادر بالقـرار رقـم (

  وا�عهد   أقر  إدارة شـركة امل��ة ال يخالـف أي قوان�ن  ولـن ينشـأ عنـھ أي جمـع بيـن املناصـب التـي يحظـر ا�جمـع بي��ـا وعلية

 :بالتا��
 

 شر�ات مساھمة مراكزھا الرئیسیة �� دولة قطر  ثالثةلست عضوا �� مجلس إدارة أك�� من أن�ى  -

 للرئيس �� أك�� من شركت�ن يقع املركز الرئي��ي ل�ل م��ما داخل لست أن�ى  -
ً
 �جلس اإلدارة أو نائبا

ً
 دولة قطر رئيسا

 لإلدارة �� أك�� من شركة واحدة مركزها الرئي��ي �� لست أن�ى  -
ً
 منتدبا

ً
 دولة قطرعضوا

.شركت�ن مجل��ي إدار�ي لست عضوا �� أن�ى  -
ً
 متجا�سا

ً
 تمارسان �شاطا

 

 االعتبار. مـن ا�حكـم الصـادر بـرد  االصل تقديـم �سـخة رسـمية طبـق   سيتم و�ن قضـي بذلـك،  بإفال��ىلـم يقضـى انة  .3
 

(غ�� مستقل) لعضو�ة مجلس إدارة شركة امل��ة، بأن�ي سوف أقوم بتملك و�يداع  كعضو  مر�ح    �� حال كنت أقر  كما و  .4

أعضاء   ع��  تقع  ال�ي  املسؤولية  عن  والغ��  والدائن�ن  واملساهم�ن  الشركة  حقوق  لضمان  ا�خصصة  العضو�ة،  أسهم 

) من تار�خ إنتخا�ي، �� حال فوز   60مجلس اإلدارة، لدى جهة اإليداع، وذلك خالل ف��ة (
ً
ي �� اإلنتخابات، وت�ون تلك  يوما

األسهم غ�� قابلة للتداول أو الرهن أو ا�حجز إ�� أن تنت�ي مدة عضو��ي، و�� حال عدم إل��امي بذلك سقطت عضو��ي �� 

 مجلس اإلدارة.   
 

أو فـور   لالنتخابات أوراق ال��شـح  تقديـم  عند وذلـك موجهة لشركة امل��ة بتقديـم شـهادة حسـن سـ��ة وسـلوك حديثـة  ا�عهد .5

 باملقعـد؛ الفوز  إعالن
 

  واالنظمة   الهيئةأو مخالفـة أحـ�ام قانـون    أعالةلشـروط ال��شـح املبينـة    االمتثال أ�عهد بتحمـل املسـؤولية ال�املـة عـن عـدم   .6

 للشـركة؛ االسا��ىواللوائـح الصـادرة ع��ـا وقانـون الشـر�ات التجار�ـة والنظـام 

 

 ر�ح  املتوقيع االقرار   والتعهد من جانب 

�املة و�حیحة وأتحمل املسؤولیة القانونیة ال�املة  واالقرارات والتعهدات املذ�ورة بنموذج طلب ال���ح    انات یالب  ع یجمان  

 .عل��ا�غی�� یحدث  بأي ع�� الفور  عدم �حتھا وأ�عھد بإخطار شركة امل��ةثبوت �� حالة 

 ........................................................................:اسم املر�ح

 ...............................................................................:التوقیع

 التار�خ:............................................................................... 
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 :  رفقاتامل

 صورة عن البطاقة ال�خصية سار�ة املفعول؛  .1

 صورة عن جواز السفر ساري املفعول؛  .2

 كما �� �� شهر ف��اير ( الس��ة الذاتية؛  .3
ٌ
 ) 2022الس��ة الذاتية حديثة

 واال�اديمية  ةیصورة من الشھادات العلم .4

الشهادة فور إعالن فوز املر�ح  شهادة حسن س��ة وسلوك حديثة موجهة لشركة امل��ة أو �عهد بتقديم هذه   .5

 .باالنتخابات

عدد   .6 ��ا  محدد  املالية  لالوراق  املركزى  لإليداع  قطر  شركة  عن  صادرة  األسهم  ملكية  بيان  عن  حديثة  شهادة 

 . ا مدة أسبوع واحد قبل تقديمه  ااألسهم بالنسبة للمر�ح�ن غ�� املستقل�ن ع�� أال يتجاوز تار�خ إصداره

  املستقل بإيداع أسهم الضمان لدى جهة اإليداع �� املوعد ا�حدد لذلك قانوًناإقرار املر�ح غ��   .7

 

 


