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٢٠٢١الدوحة في   /    /  

الطبية لسادة / الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات ا  

 لعناية / أمانة سر مجلس االدارة

قطر  – الدوحة   
  

 تحية طيبة وبعد،

عاماُ ( ليمثلنا في عضوية مجلس ادارة شركتكم   ٢١) ال يقل عمره عن   –يذكر االسم بالكامل والوظيفة   - السيد /   نحيطكم علماُ بأننا نرشح

                                                                          علماُ بأننا:( ٢٠٢٤ -٢٠٢١الممتدة من )للفترة 

سهماُ بموجب مستند   مائتان وثمان و ثمانون الف وسبعمائة وخمسون  /٢٨٨٬٧٥٠ / يقل عن ال   نمتلك من أسهم شركتكم عدد .1

        الملكية المحدث المرفق ربطاً.

بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جريمة  الممثل للشخص المعنوي  لم يسبق الحكم على السيد المرشح   .2

سه، ما لم يكن  ( من قانون الشركات التجارية، أو أن يكون قد قضي بإفل 335(، ) 334من الجرائم المنصوص عليها في المادتين )

 . ارهقد رد إليه اعتب 

باتفاق الشركاء أو بموجب   اأو تقرر تصفيته امن التصرف بأمواله اللحراسة القضائية أو تم منعهة خاضعن شركتنا ليست نتعهد بأ .3

 ؛افي سداد ديونه  تأو تعثر ا افلسهأن أشهرت حكم قضائي، أو قد سبق 

 بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين عضوية المجلس  مرشحنا إقرارا مكتوبا يقر فيه نتعهد بتقديم  .4

سوف نتحمل المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف أي من البنود أعله أو نصوص القوانين واللوائح المتعلقة بعضوية مجالس إدارة   .5

(  ١١قانون الشركات التجارية رقم )  ة و هيئة قطر لألسواق المالي   شركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة 

  و النظام االساسي للشركة.  ٢٠١٥لسنة 

خاضع لموافقة لجنة الترشيحات و  مع اإلشارة بأننا على دراية كامله بأن قبول ترشيحنا كما وترشيح ممثلنا وإدراج اسمنا في قائمة المرشحين 

 ام األساسي و الجهات المختصة. المكافأت و مجلس اإلدارة حسب السلطة المناطة اليه من النظ

،،وتفضلو بقبول فائق اإلحترام والتقدير ،  

 

اسم المخول بالتوقيع           :                                                                  

الصفة                           :                                                                  

التوقيع                          :                                                                  

: الختم                                                                                              
 مرفقات:

 صورة حديثة من بيان ملكية األسهم  •

 صورة حديثة من السجل التجاري للشركة •

 صورة البطاقة الشخصية وجواز السفر لمرشح الشركة  •

 السيرة الذاتية لمرشح الشركة  •

 لمرشح الشركة   إقرار و تعهد الجمع بين المناصب المحظورة •

 الشركة بإسم المرشح. كتاب تمثيل من  •
 إقرار تعهد بإيداع األسهم للحجز عند الفوز باإلنتخابات  •

 تقديم شهادة حسن سيرة و سلوك أو إقرار بإستخراجها عند إعلن الفوز باإلنتخابات  •

 طلب ترشح الشركات لعضوية مجلس ادارة

 الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبيه 

 ( ٢٠٢٤ -٢٠٢١ ) لفترة ثلث سنوات الميلدية



 

 

 

 

 استبيان للشركات المرشحة لعضوية مجلس اإلدارة 

 

اسم الشركة : ...............................................................................................  – 1  

بلد التأسيس : ...............................................................................................  – 2  

................................................................................ تاريخ التأسيس : ............ – 3  

رقم السجل التجاري : ......................................................................................  – 4  

 

 استبيان  نعم ال
المالية هل تمارس الشركة نشاط الخدمات  - 5    

هل سبق للشركة أن كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت    - 6    

هل سبق للشركة أن توقفت عن سداد ديونها أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها - 7    

هل سبق للشركة أن صدر ضدها حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص - 8    

الشركات التي للشركة عاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها مع ذكر طبيعة العلقة والفترة أذكر اسم  - 9    

 

أذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين.  -10  

أذكر أسماء وحصص المؤسسين الرئيسيين في الشركة.  -11  

فور علمي بأي تغيير.الجهات المختصة ة وأتعهد بإخطار أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحيح  

 

 اسم المفوض بالتوقيع: ............................................................... 

 التوقيع :

 التاريخ : 

 

 إذا كانت اإلجابة نعم في اإلستبيان اذكر التفاصيل  •

 يرفق الهيكل التنظيمي للشركة •

 الميزانية المدققة لمدة ثلث سنواتترفق  •


