
 

 

 

م 2017الدوحة في   /    /   

لسادة / الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيةا  

 لعناية / أمانة سر مجلس االدارة

قطر –الدوحة   
  

 تحية طيبة وبعد،

علماً بأنني: ،٢٠١٨المتبقية لمجلس اإلدارة الحالي لعام  أحيطكم علماً بأنني أرشح نفسي لعضوية مجلس إدارة شركتكم للفترة  

مرفق نسخة عن بطاقتي الشخصية وجواز سفري. –)واحد وعشرون( عاماً  /٢١ال يقل عمري عن / – 1  

سهماً بموجب مستند ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون  /٢٨،٨٧٥/ قل عني أمتلك من أسهم شرتكم عدد ال – 2

  الملكية المحدث المرفق ربطاً.

لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة مركزها الرئيسي في قطر. – 3  

لست رئيساً لجلس إدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في قطر. – 4  

لست عضواً منتدباً في أكثر من شركة وادة مركزها الرئيسي في قطر. – 5  

لست عضواً في مجلس إدارة شركتين ذات نشاط متجانس. – 6  

لم يسبق الحكم علي بعقوبة جنائية أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو في أية جريمة من الجرائم المشار إاليها في  – 7

م.٢٠١٥( لسنة ١١( من قانون الشركات التجارية رقم )٣٣٥( و )٣٣٤المادتين )   

صوص القوانين المتعلقة بعضوية مجالس إدارة سوف أتحمل المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف أي من البنود اعاله أو ن – 8

( لسنة ١١) هيئة قطر لألسواق المالية و قانون الشركات رقم شركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة
. م.٢٠١٥  

.المختصةالجهات  مع االشارة بأنني على دراية كاملة بأن قبول ترشيحي وإدراج إسمي في قائمة المرشحين خاضع لموافقة  

 

 وتفضلو بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

إسم طالب الترشح                  :                                                               

التوقيع                               :                                                              

 

 مرفقات:

 حديثة من بيان ملكية األسهم صورة 

 صورة البطاقة الشخصية وجواز السفر 

 السيرة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

لعضوية مجلس ادارة األفرادطلب ترشح   

 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيه

٢٠١٨للمجلس الحالي لغاية عام  المتبقية  للفترة  



 استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة

 

( االسم :  1

...........................................................................................................................................  

( الجنسية :  2

........................................................................................................................................  

( الوظيفة الحالية وطبيعة أعمالها :  3

..............................................................................................................  

( العنوان الحالي في قطر :  4

.......................................................................................................................  

( العنوان الدائم :  5

..................................................................................................................................  

( تاريخ ومكان الميالد :  6

..........................................................................................................................  

( المؤهل العلمي والتخصص :  7

...................................................................................................................  

( الخبرات األخرى :  8

..............................................................................................................................  

  استبيان نعم ال

كانت  هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جريمة مخلة بالشرف أو األمانة )إذا  
 االجابة بنعم اذكر التفاصيل(

9-  

هل سبق أن كنت عضواً في محلس إدارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي )إذا   
 كانت اإلجابة، بنعم اذكر التفاصيل(.

10-  

كانت هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك )إذا   
 االجابة بنعم اذكر التفاصيل(

11-  

هل ترشيحك لعضوية مجلس اإلدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس اإلدارة )عند انتخابك( بتوجهيات   
 أو تعليمات من أي شخص )إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(

12-  

عالقة عمل مع الشركة المرشح لعضوية ( تحتفظ ب14،15هل الشركات المدرجة في اإلجابة على السؤالين )  

 مجلس إدارتها )إذا كانت اإلجابو بنعم اذكر التفاصيل(
13-  

 

( اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العالقة  14

والفترة: 

...................................................................................................................................................

. 

ا يزيد عن ( اذكر اسم الشركات التي أنت حالياً عضو في مجلس إدارتها او تمتلك مع أفراد عائلتك المقربين )زوجة وأوالد( م 15

% من األصوات :5  

.................................................. 

................................................. 

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير 

نات.يحدث على هذه البيا  

 االسم: ..............................................

 التوقيع:

 التاريخ:


