
 
 
 
 

 طلب ترشح لعضوية مجلس اإلدارة  

لشركة املتحدة للتنمية ش.م.ع.قا  

 

 

 املحترمين   السادة / الشركة املتحدة للتنمية  

(  11) ( من قانون الشركات التجارية رقم97، واملادة )لعضوية مجلس إدارة الشركة املتحدة للتنمية لدورته القادمة بموجب أحكام النظام األساس ي للشركة الطلبيسرني أن أترشح بموجب هذا 

    2021لسنة ( 8) و بتعديالت بعض أحكام  القانون املذكور  بموجب قانون رقم 2015لسنة 

 بيانات الترشيح  
 

 ______________ ____________________________________________________________________________السادة: _________________ -ة  الطلب السيد/إسم مقدم 

 __ _______ __________________________________امليالد:____________________________________ومكان الجنسية: ________________________________ تاريخ 

 __ ________________ _____________________________________________________________________السجل التجاري للشركات(: رقم رقم البطاقة الشخصية )

 ____________________ __________ ص.ب. __________________________________________________________________________________الي:____العنـــوان الح

 _______________ _______________اإللكتروني:  البريد ______________________ف: _____________________فاكس: __________________________موبايل: _ ـــــهات
 

 املؤهالت   

  :  املنصب الحالي

 املؤهالت العلمية:  
 

املناصب التي شغلها 

املرشح خالل السنوات 

 الخمس املاضية:  
 

 

 شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة   
 باألهلية الكاملة.  21أال يقل عمر املرشح عن ) -1

ً
، وأن يكون متمتعا

ً
 ( واحد وعشرين عاما

وتعديالت بعض    2015( لسنة  11( من قانون الشركات التجارية  رقم )335،334أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو جريمة من الجرائم املشار إليها في املادتين ) -2

 بشأن هيئة قطر لألسواق املالية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.  2012( لسنة 8( من القانون رقم )40، أو العقوبة املشار إليها في املادة ) 2021( لسنة 8أحكام  القانون املذكور  بموجب قانون رقم )

املشار إإليها أعاله، أو أن يكون قد قض ي    2012( لسنة    8( من قانون الهيئة رقم )  12فقرة    35ضعة لرقابة هيئة  قطر لألسواق املالية بموجب املادة )أال يكون املرشح ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخا -3

 اعتباره. هیقد رد إل كنیبإفالسه، ما لم 

 مليون سهم من أسهم الشركة )    أن -4
ً
 من تاريخ بدء العضوية تخصص لضمان حقوق الشركة واملساهمين والدائنين والغير عن املسؤولية التي1,000,000يكون مالكا

ً
تقع على    سهم( عند انتخابه أو خالل ستين يوما

 بأن األسهم املذكورة غير قابلة للتداول أو الره
ً
أو الحجز إلى أن تنتهي مدة عضوية املجلس واملصادقة على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، فيما عدا ما نص عليه    نأعضاء مجلس اإلدارة، علما

 القانون.  

 2021( لسنة 8و تعديالتها  بموجب قانون رقم ) 2015( لسنة 11( من قانون الشركات التجارية رقم )98مخالفة أحكام املادة ) عدم -5

 ويتمتع بقدر كاف من املعرفة باألمور اإلدارية والخبرة املناسبة لتأدية مهامه بصورة فعالة ويتعّين عليه تخصيص  أن يكو   يجب -6
ً
الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة  ن عضو املجلس مؤهال

 الشركة وأهدافها وغاياتها.  

 

 الوثائق املطلوبة  

 الشخصية.صورة من البطاقة  .1

 السيرة الذاتية. .2

 بتاريخ تقديم الطلب.  شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةبيان بعدد األسهم اململوكة صادر من  .3

 صورة من السجل التجاري )الشركات(.  .4

 إقرار  .5
ً
 مكتوبا

ً
 الجمع بينه وبين عضوية  بعدم توليه ا

ً
 . 2021( لسنة 8و تعديالتها  بموجب قانون رقم ) 2015( لسنة 11( من قانون الشركات رقم )98بحسب ماجاء في املادة رقم )  املجلسأي منصب يحظر عليه قانونا

 

  كما أتعهد ، وأتعهد بإخطار الشركة بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه، وبأنني أستوفي كافة شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة املذكورة أعاله  أقر بأن جميع البيانات الواردة أعاله صحيحة 

قابلة للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة عضوية لضمان حقوق الشركة واملساهمين بحيث تصبح تلك األسهم غير  (  سهم1,000,000  سهم من أسهم الشركة )  مليون بتخصيص ما يساوي  

 بمجلس اإلدارة. ينية آخر سنة مالية من فترة عضويتاملجلس واملصادقة على ميزا

 __   ______________________________________________________________________________________________________________________: _____االسم

 ___ _______________________________________________________:  _____التوقيع  ________________________________________________: ____التاريخ


