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D 1 

D 2 

 
 )Dحق (لالم

 مستقل عضو معنوي لمقعد لمرشح شخص المطلوبة والوثائق المستندات
 

 الشركة بختم الطلب وختم          الملحق رقم  في المبیّن للنموذج وفقا الترشیح طلب وتوقیع تعبئة •
  المرشحة

 في المبیّنة للنماذج وفقا المركزي قطر مصرف عن الصادرین والتعھد الشخصي االستبیان وتوقیع تعبئة •
  رقم  الملحق

  للشركة األساسي والنظام التأسیس وعقد المفعول ساري التجاري السجل عن نسخة •
  المفعول ساري للشركة المنشأة قید عن نسخة •
  والزمیلة التابعة وشركاتھا وفروعھا ملكیتھا ھیكل یبیّن للشركة التنظیمي الھیكل •
  سنوات ثالث آلخر للشركة المدققة المالیة البیانات من نسخة •
 تلك ممانعة عدم ویتضمن علیھا مالحظات وجود بعدم الشركة لھا تخضع التي اإلشرافیة الجھة من كتاب •

 اإلدارة مجلس لعضویة الشركة ترشح على الجھة
 یزید ال( المركزي لإلیداع قطر مركز/قطر بورصة من الخلیجي في المملوكة باألسھم محدث كشف •

 )واحد شھر عن تاریخھ
  لتمثیلھا الشركة من المرشح للشخص الذاتیة السیرة •
  لتمثیلھا الشركة من المرشح للشخص واألكادیمیة العلمیة الشھادات عن صورة •
 لتمثیلھا الشركة من للمرشح المفعول ساریة الشخصیة إثبات بطاقة عن نسخة •
 لتمثیلھا الشركة من المرشح للشخص المفعول ساري السفر جواز عن نسخة •
 شمسیتان صورتان •
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 التجاري البنك إدارة مجلس لعضویة ترشیح طلب
 سنوات ثالث لمدة

 معنوي مستقل) شخص/شركة (المرشح
 المرشحة الشركة بیانات - 1

  :الشركة اسم
 

  :جنسیتھا
 

  :التجاري السجل رقم
 

  :البرید صندوق ورقم المسجل العنوان
 

 بالشركة وحصص والمالكین الشركاء أسماء
 :ملكیتھم

 
 
 

  :عن الشركة بالتوقیع والمفوضین المدراء أسماء
 
 

بالبنك التجاري (سواء  المملوكة األسھم عدد
 تملك غیر أو الشركة نفسھا عبر مباشر تملك

 أو خالفھ): أو الزمیلة التابعة شركاتھا عبر مباشر

 

  :الھاتف رقم
 

  :للشركة المعتمد اإللكتروني البرید
 

  :للشركة اإللكتروني الموقع عنوان
 

 المقعد في لتمثیلھا الشركة مرشح بیانات - 2
  :االسم

 
  :الجنسیة

 
  :السفر جواز أو الشخصیة البطاقة رقم

 
  :المیالد ومكان تاریخ

 
 :الدائم السكن عنوان
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  :الثابت الھاتف أو الجوال رقم
 

  :المعتمد اإللكتروني البرید
 

  :العمل طبیعة/ومجال الحالي المنصب
 

  :والشھادات العلمیة المؤھالت
 
 

 التي شغلھا والمناصب االخرى الخبرات
 ذكر مع السنوات الخمسة الماضیة خالل المرشح
  :التواریخ

 
 
 
 

  المقعد في لتمثیلھا الشركة مرشح إقرار - 3
 :بما یلي البنك التجاري أقرّ  إدارة مجلس عضویة في المذكورة أعاله لتمثیلھا الشركة من المرّشح أدناه بصفتي الموقّع أنا
المشار إلیھا لم یسبق الحكم علّي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلّة بالشرف أو األمانة أو في أي جریمة من الجرائم  -

 2015) لسنة 11) من قانون الشركات التجاریة رقم (335) و (334في المادتین (
 لست عضًوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساھمة مراكزھا الرئیسیة في دولة قطر -
 لست عضًوا في مجلس إدارة شركتین ذات نشاط متجانس -
 بإخطار أتعھدو صحتھا عدم حالة القانونیة الكاملة في وأتحمل المسؤولیة وصحیحة كاملة البیانات المذكورة أعاله جمیع -

 .البیانات ھذه على بأي تغییر یحدث البنك التجاري
  

 
 .........................................................................:المرشح اسم

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

 
 ...............................................................................:التاریخ

  
 وتعھدالمرشحة  الشركة إقرار - 4

الترشیح لعضویة مجلس  بطلب بموجبھ أتقّدم الشركة المذكورة أعاله، عن والمخّول بالتوقیع المفّوض بصفتي أدناه، الموقّع أنا
جمیع البیانات  بأن أقر كما المقعد، في لتمثیلنا السید(ة) المذكور(ة) بیاناتھ في القسم أعاله ونرشح البنك التجاري إدارة

 عدم صحتھا. الةح في القانونیة الكاملة المسؤولیة وأتحمل وصحیحة أعاله كاملة المذكورة
  
 

 ...................................................:الشركة عن بالتوقیع المفّوض اسم
 

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

 :..................................................................................التاریخ
 

 .................................................................:المرشحة الشركة ختم
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 ..........................................................................................................................................اسم الشركة : .1
 ...):...........................................................................................................................بلد التأسیس (الجنسیة .2
 ........................تاریخ التأسیس:............................................................................................................... .3
 ......................رقم السجل التجاري:........................................................................................................... .4
 ..................................................................نوع النشاط:.......................................................................... .5
 ...........نسبة المساھمة الحالیة في رأس مال البنك (بشكل مباشر):......................................................................... .6
 شر):..............................................................................نسبة المساھمة الحالیة في رأس مال البنك (بشكل غیر مبا .7

  استبیان نعم ال
 ھل تمارس نشاط الخدمات المالیة (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).  

 
8( 

 ھل سبق للشركة أن كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألغي ترخیصھا أو صفیت بحكم قضائي.   
 (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).

 

9( 

 ھل سبق للشركة أن توقفت عن سداد دیونھا أو دخلت في تسویة مع الدائنین لجدولة دیونھا   
 (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).

 

10( 

 ھل سبق للشركة أن صدر ضدھا حكم لممارسة نشاط بدون ترخیص.   
 (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).

 

11( 

 والفترة: اذكر أسماء الشركات التي للشركة عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا خالل الخمس سنوات الماضیة مع ذكر طبیعة العالقة )12
....................................................................................................................................................... 

 اذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدیرین التنفیذیین. )13
....................................................................................................................................................... 

 اذكر أسماء وحصص المساھمین الرئیسیین في الشركة. )14

 ي تغییرات الحقة.أقر بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحیحة وأتعھد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأ

 إسم المفّوض بالتوقیع:..............................................

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

 التاریخ:...............................................................

 توقیع المفوض بالبنك                                                                                

 المرفقات المطلوبة:

 السجل التجاري وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة. -
 موافقة الجھة اإلشرافیة. -
 كتاب من الجھة اإلشرافیة بعدم وجود مالحظات على الشركة. -
 المالیة لثالث سنوات. البیانات -

 الھیكل التنظیمي للشركة.

D2 

 

 استبیان عن عضو مجلس إدارة مستقل (شخص معنوي)
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 26/2016تعمیم رقم  -)3نموذج (           
     

 

 المركزي قطر مصرف /السادة

 قطر – الدوحة

 

 وإقرار تعھد

إدارة  في مجلس العضو أو لعضویة المرشح.... ،............................................................... أدناه، الموقع أنا
 :بأني أقرّ  (أو "البنك")(ش.م.ع.ق.) البنك التجاري 

) لسنة 13رقم ( المالیة المؤسسات وتنظیم المركزي قانون مصرف قطر ) من129المادة ( أحكام على اطلّعت -أ
 :على نصت والتي 2012

 المؤسسة تصیب التي واألضرار الخسائر عن شخصیة بصفة مسؤولین الموظفین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء یكون"
 المؤسسة بنشاط صلة ذات معلومات إخفائھم تقصیرھم أو أو إھمالھم أو بھا اإلضرار دھمتعمّ  نتیجة الغیر تصیب أو المالیة
 مسؤولة المالیة المؤسسة وتكون للمصرف، أو للمساھمین سواء عنھا مضللة أو خاطئة معلومات تقدیمھم أو المالیة

 تسبب من كل المالیة المؤسسة مساھمي عن نیابة یقاضي أن للمصرف ویجوز واألضرار الخسائر تلك عن معھم بالتضامن
 ".واألضرار الخسائر تلك في

 ):130المادة ( نص وعلى

 یھدد قد أي أمر حدوث عند فوراً  المصرف إخطار الحسابات الموظفین ومراقبي وكبار المالیة المؤسسة إدارة مجلس "على
 ".تعلیمات المصرف أو للقانون مخالفة أي حدوث عند أو مركزھا المالي أو المالیة المؤسسة سمعة على یؤثر أو

 ):146المادة ( نص وعلى

وخبرائھا وسائر  ومراسلیھا ووكالئھا ومشرفیھا ومدیریھا ومستشاریھا البنوك إدارة مجلس وأعضاء رؤساء على "یحظر
أو  أو حساباتھم عمالئھا عن مستندات أو وثائق أو أو بیانات أیة معلومات عن اإلفصاح أو كشف أو إعطاء بھا، العاملین
الحاالت  في وذلك إال شؤون أو معامالت من بھم یتعلق أو ما .بھم الخزائن الخاصة أو موجوداتھم أو أماناتھم أو ودائعھم

 .المصرف یضعھا التي للشروط والضوابط القانون، ووفقا ھذا أحكام بمقتضى بھا المرخص

العالقة  انتھاء بعد حتى قائما ویظل والجھات، االشخاص مواجھة جمیع في السابقة الفقرة في الیھ المشار الحظر ھذا ویسري
 ".األسباب من سبب ألي والبنك السابقة في الفقرة الیھم المشار االشخاص أّي من بین أو والبنك العمیل بین

وبالتعلیمات  2012) لسنة 13رقم ( المالیة المركزي وتنظیم المؤسسات قطر مصرف بقانون ألتزم بأن وأتعھد  -ب
 .یصدرھا التي التنفیذیة

 تعھد وإقرار
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 والقرارات الصادرة والنظم واللوائح القانون ھذا أحكام المصرف بموجب یفرضھا التي المالیة بالجزاءات اإلخالل عدم مع
 المبینة على الجرائم الفصل ھذا في علیھا المنصوص العقوبات تطبق آخر،قانون  أي علیھا ینص أشد عقوبة بأي أو لھ، تنفیذاً 

 .بھ

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

 .......................................الوظیفة:  

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

 .......................................التاریخ:   

  

 


