نموذج طلب الترشح لعضوية
مجلس إدارة بنك قطر األول ش.م.م (عامة)
(مرشح شركات)
تاريخ االفتتاح 31 :مارس 2019

المؤرخ:
بنك قطر األول
رئيس لجنة الترشح والمكافآت والحوكمة المؤسسية
الدوحة – قطر
عدد األسهم في بنك قطر األول كما في تاريخ الطلب

تاريخ االغالق 4 :أبريل 2019

المرشحة وممثلها
 -1إقرار الشركة ُ
نحن السادة ________________________________/بموجبه نرشح السيد ___________________________/كممثل لنا

لرغبتنا في النظر في طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة بنك قطر األول للمدة القادمة من  2019إلى .2022
كما أننا بموجبه نقر استيفائه لجميع االشتراطات الالزمة للعضوية على النحو التالي:
 -1نحن نمتلك عدد ______________ من األسهم في بنك قطر األول.
 -2أن ممثل الشركة ال يقل عن  21سنة من العمر ويحظى بكامل األهلية القانونية.

 -3أننــا علــى قناعــة تامــة بــأن ممثــل الشــركة لديــة المعرفــة الكافيــة باألمــور اإلداريــة والخبــرة المالئمــة للقيــام بواجباتــه بشــكل
فعــال ،وأنــه يقــر بــأن يكــرس وقتــاً كافيــاً للقيــام بواجبــه بنزاهــة وشــفافية بمــا يحقــق مصالــح بنــك قطــر األول وغاياتــه وأهدافــه.

 -4أننــا وممثــل الشــركة لــم تتــم إدانتنــا مــن قبــل بأيــة عقوبــة جنائيــة أو فــي أيــة جريمــة تمــس الشــرف أو النزاهــة أو أيــة جرائــم أخــرى
وفقــاً للمــادة رقــم ( )40مــن القانــون رقــم ( )8لعــام  2012الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،والمــواد رقــم ( )334و()335
مــن القانــون رقــم ( )11لعــام  2015بإصــدار قانــون الشــركات التجاريــة ،أو نمنــع مــن مزاولــة أي عمــل فــي أي مــن الكيانــات الخاضعــة

للســلطة القضائيــة للهيئــة بموجــب المــادة رقــم ( 35فقــرة  )12مــن القانــون رقــم ( )8لعــام  2012المشــار إليــه أعــاه ،أو يتــم اشــهار
إفالســنا إال وقــد تــاه رد اعتبــاري.

 -5أننا وممثل الشركة لم يتم من قبل رفض طلبنا لعضوية مجلس إدارة بأية شركة عاملة بمركز قطر للمال أو بأي مكان آخر.
 -6إذا تــم قبــول طلــب ترشــح ممثــل الشــركة وانضــم للمجلــس الموقــر ،فإنــه يتعهــد بتقديــم شــهادة حســن ســير وســلوك للبنــك
صــادرة خــال مــدة زمنيــة ال تزيــد عــن  6شــهور علــى األقــل اعتبــاراً مــن أســبوعين مــن تاريــخ إعــان نتائــج االنتخابــات.

 -7أن ممثــل الشــركة ليــس عضــواً بمجلــس إدارة أو عضــواً فــي اإلدارة العليــا ألي شــركة تــزاول أنشــطة تجاريــة مشــابهة ألي مــن
أنشــطة البنــك أو أي مــن شــركاته التابعــة.

 -8أن ممثل الشركة ليس عضواً بمجالس إدارات أكثر من شركتين قطريتين مساهمتين.
 -9أن ممثل الشركة ليس رئيساً لمجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة قطرية مساهمة واحدة.
 -10أننــا وممثــل الشــركة نتحمــل كامــل المســؤولية عــن اإلخفــاق فــي مراعــاة جميــع متطلبــات الترشــح أعــاه أو مخالفــة األحــكام
المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح والقوانيــن المنظمــة لمركــز قطــر للمــال لعــام  ،2005ونظــام الحوكمــة المؤسســة للشــركات
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،واألحــكام الــواردة بشــأن الترشــح

لعضويــة مجلــس اإلدارة المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي لبنــك قطــر األول.
وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

اسم الشركة:
اسم المرشح:
التاريخ:
توقيع المرشح:
ختم الشركة:

المرشحة
 -2نموذج بيانات الشركة ُ
يرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بتعبئة النموذج أدناه بعناية قبل القيام بتعبئة النموذج
بيانات االتصال لممثل الشركة

أتقدم لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل أو غير مستقل؟
(يرجى الرجوع لتعريف العضو غير المستقل أدناه)

اسم الشركة
بلد التأسيس
تاريخ التأسيس
رقم السجل التجاري
مخلص أنشطة الشركة
محل اإلقامة

(بما في ذلك عنوان مقر الشركة وليس فقط صندوق البريد)

عنوان البريد االلكتروني
رقم الهاتف
رقم الجوال

يتم اعتبار المرشح غير مستقل إذا كان:
• إذا كان يمتلك على األقل ( )%1من أسهم البنك أو أي شركة من شركاته
ممثال لشخصية اعتبارية تمتلك على األقل  %5من أسهم البنك أو أي شركة من شركاته
• إذا كان
ً
• كان أحد أفراد اإلدارة التنفيذية العليا للبنك أو أي شركة من شركاته خالل السنة السابقة على االنتخابات
• على صلة قرابة من الدرجة األولى بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أفراد اإلدارة التنفيذية للبنك أو أي
شركة من شركاته

المرشحة:
 -3معلومات إضافية عن الشركة ُ
المرشحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إداراتها على مدى السنوات الخمس
 -1قم بتسمية الشركات التي شاركت الشركة ُ
الماضية مع ذكر طبيعة ومدة عالقة العمل

المرشحة
 -2قم بذكر أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمخولين بالتوقيع والمدراء التنفيذيين العاملين بالشركة ُ

المرشحة (الذين يمتلكون نسبة تربو على  %20من أسهم الشركة)
 -3قم بذكر أسماء المساهمين الرئيسيين في الشركة ٌ

المرشحة أية عالقات عمل مع بنك قطر األول؟
 -4هل للشركة ُ

نحن الموقعون أدناه ،نقر بأن جميع المعلومات المذكورة أعاله كاملة ودقيقة ونتعهد بإشعار بنك قطر األول فور علمنا بأي
تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.
االسم المخول بالتوقيع بالكامل
التوقيع
التاريخ

ختم الشركة

 -4نموذج بيانات ممثل الشركة
يرجى قراءة وتعبئة هذا النموذج

بيانات االتصال لممثل الشركة
اإلسم بالكامل
الجنسية
التاريخ ومحل الميالد
محل اإلقامة

(بما في ذلك عنوان السكن وليس فقط صندوق البريد)

العنوان – المدنية/المنطقة
عنوان البريد االلكتروني
رقم الهاتف
رقم الجوال
 -1المناصب التي يشغلها ممثل الشركة حالياً :

 -2ملخص الخبرة المهنية

 -3المؤهالت الدراسية والدرجة العلمية

 -4الرجاء تسمية الشركات التي شاركت في إدارتها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مدى السنوات الخمس الماضية
ذاكراً طبيعة ومدة عالقة العمل هذه

 -5الرجاء تسمية الشركات التي أنت حالياً عضواً في مجالس إدارتها أو التي فيها أي من الشركات المذكورة في اإلجابة
عن السؤال رقم  9تعد ممثلة

 -6الرجاء تسمية الشركات التي أنت حالياً رئيس مجلس إدارتها أو نائب رئيس مجلس إدارتها

 -7هل أي من هذه الشركات المذكورة أعاله تحظى بعالقات عمل مع بنك قطر األول؟

أنا الموقع أدناه ،أقر بأن المعلومات المذكورة أعاله كاملة ودقيقة واتعهد بإشعار بنك قطر األول فور علمي بأي تغيير
أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.
اسم ممثل الشركة بالكامل
التاريخ:
التوقيع:

 -5برجاء تعبئة االستبيان التالي أدناه:
يرجى قراءة وتعبئة هذا النموذج

١

االستبيان

هل سبق لك أن كنت عضواً بأي مجلس إدارة أو بإدارة أي شركة تم رفض مزاولتها

لألعمال التجارية أو تم إعالن إفالسها أو تمت تصفيتها أو حلها؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)

٢

هل سبق لك أن ُأعلن إفالسك أو أخفقت في سداد ديونك أو دخلت
في تسويات مع الدائنين؟

(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)

٣

هل تقدمت بطلب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة أو سيكون أدائك اللتزاماتك
بناء على توجيه أو تعليمات صادرة لك
بموجب هذا الترشح (إذا ما تم انتخابك) ً

من أي شخص آخر؟

(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)

٤

هل لديك أية التزامات شخصية أو مهنية أخرى من شأنها أن تحد من أو ربما تعيق

من قدرتك على الوفاء بالتزاماتك تجاه الشركة ومساهميها بشكل مناسب

أو تتعارض معها؟

(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)

٥

هل يؤدي ترشحك هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي تعارض مصالح مع بنك

قطر األول أو أي من شركاته التابعة

(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)

نعم

ال

 -6يرجى التأكد من أن جميع الوثائق المكورة أدناه مرفقة بالنموذج عند تسليمه بمقر البنك
يرجى قراءة وتعبئة هذا النموذج

الوثيقة

1

نسخة من السجل التجاري

2

المرشح بأن يتخذ جميع
للممثل القانوني مختوماً بختم الشركة يفوض ُ
اإلجراءات الضرورية للترشح .وذلك على أن يقدم هذا الخطاب لرئيس

ضع دائرة على اإلجابة الصحيحة
نعم/ال /غير قابل للتطبيق
نعم/ال /غير قابل للتطبيق

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
3

للمرشح ممثل الشركة
آخر سيرة ذاتية محدثة ُ

نعم/ال /غير قابل للتطبيق

4

صورة طبق األصل من البطاقة القطرية (لممثلي الشركات من القطريين)

نعم/ال /غير قابل للتطبيق

5

المرشحة
أحدث البيانات المالية المدققة للشركة ُ

نعم/ال /غير قابل للتطبيق

6

صورة من تحديث بيان ملكية األسهم صادر عن شركة قطر لإليداع

نعم/ال /غير قابل للتطبيق

وصورة طبق األصل من جواز السفر (لممثلي الشركات من غير القطريين)

المركزي ال يتقادم تاريخ إصداره عن أسبوع واحد.

(مطلوب فقط للمرشحين المتقدمين لعضوية غير مستقلة فقط)

 -7النظر في الطلب
كامــا
يجــب علــى الســادة المرشــحين الراغبيــن فــي الترشــح لعضويــة مجلــس إدارة بنــك قطــر األول تعبئــة هــذا النمــوذج
ً
وأن يســلموه مــع الوثائــق المطلوبــة باليــد إلــى ســكرتير الشــركة بمقــر البنــك بشــارع ســحيم بــن حمــد ،مبنــى بنــك قطــر األول –
الطابــق الســادس

وســيتم تلقــي طلبــات الترشــح خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن  8:00صباحــاً إلــى  3:00ظهــراً اعتبــاراً مــن يــوم األحــد الموافــق

 2019/03/31حتــى نهايــة ســاعات الــدوام الرســمي يــوم الخميــس الموافــق .2019/04/04

جميــع طلبــات الترشــح المســتلمة ســتتم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة الترشــح والمكافــآت والحوكمــة المؤسســية لتحديــد أهليــة

المتقــدم للترشــح واســتيفائه لمتطلباتــه.

كمــا أن طلبــات الترشــح التــي ســيتم اســتالمها بعــد تاريــخ اإلغــاق المذكــور أعــاه أو التــي ال تســتوفي االشــتراطات المنصــوص
عليهــا أعــاه فلــن يتــم النظــر فيهــا.

وســتتم عمليــة االنتخــاب يــوم اإلثنيــن الموافــق  22أبريــل  2019خــال الجمعيــة العموميــة الســنوية وفقــاً لإلجــراء المنصــوص
عليــه فــي النظــام األساســي للبنــك ونظــام الحوكمــة المؤسســية للشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية
الصــادر عــن هيئــة قطــر لــأوراق الماليــة.

