نموذج طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر األول ش.م.م (عامة)
(مرشح فردي)
--------------------------------------------------------------------------------------------------تاريخ االفتتاح 31 :مارس 2019
تاريخ االغالق 4 :أبريل 2019
المؤرخ:
بنك قطر األول
رئيس لجنة الترشح والمكافآت والحوكمة المؤسسية
الدوحة – قطر

عدد األسهم المملوكة في بنك قطر األول كما في تاريخ
الطلب

 -1إ قرار المرشح
أنا السيد _____________ ________________________/بموجبه أعبر عن رغبتي في النظر في طلب
ترشحي لعضوية مجلس إدارة بنك قطر األول للمدة القادمة من  2019إلى .2022
كما أنني بموجبه أعلن استيفاء جميع االشتراطات الالزمة للعضوية على النحو التالي:
 .1أنا أمتلك عدد ______________ من األسهم في بنك قطر األول.
 .2أنا ال أقل عن  21سنة من العمر وأحظى بكامل األهلية القانونية.
 .3أنا على قناعة تامة بأني لدي المعرفة الكافية باألمور اإلدارية والخبرة المالئمة للقيام بواجباتي بشكل فعال ،وأنا أقر
بأني سأكرس وقتا ً كافيا ً للقيام بواجباتي بنزاهة وشفافية بما يحقق مصالح بنك قطر األول وغاياته وأهدافه.
 .4أنا لم أدان من قبل بأية عقوبة جنائية أو في أية جريمة تمس الشرف أو النزاهة أو أية جرائم أخرى وفقا ً للمادة رقم
 40من القانون رقم ( )8لعام  2012الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،والمواد رقم ( )334و( )335من
القانون رقم ( )11لعام  2015بإصدار قانون الشركات التجارية ،أو أمنع من مزاولة أي عمل في أي من الكيانات
الخاضعة للسلطة القضائية للهيئة بموجب المادة رقم ( 35فقرة  )12من القانون رقم ( )8لعام  2012المشار إليه
أعاله ،أو يتم اشهار إفالسي إال وقد تاله رد اعتباري.
 .5لم يتم من قبل رفضي من منصب عضو مجلس إدارة بأية شركة عاملة بمركز قطر للمال أو بأي مكان آخر.
 .6إذا تم قبول طلب ترشحي وانضممت للمجلس الموقر ،فأنا أتعهد بتقديم شهادة حسن سير وسلوك صادرة خالل مدة
زمنية ال تزيد عن  6شهور على األقل اعتبارا ً من أسبوعين من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات.
 .7أنا لست عضوا ً بمجلس إدارة أو عضوا ً في اإلدارة العليا ألي شركة تزاول أنشطة تجارية مشابهة ألي من أنشطة
البنك أو أي من شركاته التابعة.
 .8أنا لست عضوا ً بمجالس إدارات أكثر من شركتين قطريتين مساهمتين.
 .9أنا لست رئيسا ً لمجلس إدارة أو نائب رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة قطرية مساهمة واحدة.
 .10أنا أتحمل كامل المسؤولية عن اإلخفاق في عدم مراعاة جميع متطلبات الترشح أعاله أو مخالفة األحكام المنصوص
عليها في اللوائح والقوانين المنظمة لمركز قطر للمال لعام  ،2005ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة
في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ،واألحكام الواردة بشأن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة
المنصوص عليها في النظام األساسي لبنك قطر األول.
وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،
االسم بالكامل:
___________________
________________
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توقيع مقدم الطلب

التاريخ:
----/--/--

 -2نموذج بيانات المرشح للعضوية
يرجى قراءة جميع التعليمات الخاصة بتعبئة نموذج طلب العضوية أدناه بعناية قبل القيام بالتعبئة
بيانات االتصال والعضوية

المعلومات

أتقدم لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل
أو غير مستقل؟
(يرجى الرجوع لتعريف العضو غير المستقل
أدناه)
االسم 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
يتم اعتبار المرشح غير مستقل إذا كان:
•
•
•
•

إذا كان يمتلك على األقل ( )%1من أسهم البنك أو أي شركة من شركاته.
إذا كان ممثالً لشخصية اعتبارية تمتلك على األقل  %5من أسهم البنك أو أي شركة من شركاته.
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.

 -3معلومات إضافية عن المرشح
يرجى القراءة بعناية قبل تعبئة النموذج
 -1الرجاء تسمية الشركات التي شاركت في إدارتها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مدى السنوات
الخمس الماضية ذاكرا ً طبيعة ومدة عالقة العمل هذه

 -2الرجاء تسمية الشركات التي أنت حاليا ً عضوا ً في مجالس إدارتها مع ذكر مواقع مقراتها الرئيسية
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 -3الرجاء تسمية الشركات التي أنت حاليا ً رئيس مجلس إدارتها أو نائب رئيس مجلس إدارتها مع ذكر مواقع
مقراتها الرئيسية

 -4الرجاء تسمية الشركات التي أنت حاليا ً رئيس مجلس إدارتها أو نائب رئيس مجلس إدارتها مع ذكر مواقع
مقراتها الرئيسية

 -5هل أي من هذه الشركات المذكورة في األسئلة  2-3و 3-3تحظى بعالقات عمل مع بنك قطر األول؟ إذا
كانت اإلجابة بنعم ،فيرجى ذكر التفاصيل
أنا الموقع أدناه ،أقر بأن المعلومات المذكورة أعاله كاملة ودقيقة وأتعهد بإشعار بنك قطر األول فور علمي بأي تغيير أو
تعديل يطرأ على هذه البيانات.
التاريخ----/--/-- :
االسم بالكامل

_______________________________________ _ :

توقيع مقدم الطلب ___________________________________ :

 -4برجاء تعبئة االستبيان التالي أدناه:
االستبيان

هل سبق لك أن كنت عضوا ً بأي مجلس إدارة أو بإدارة أي شركة تم رفض
1
مزاولتها لألعمال التجارية أو تم إعالن إفالسها أو تمت تصفيتها أو حلها؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)
2

هل سبق لك أن أُعلن إفالسك أو أخفقت في سداد ديونك أو دخلت في تسويات
مع الدائنين؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)
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نعم

ال

3

هل تقدمت بطلب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة أو سيكون أدائك اللتزاماتك
بموجب هذا الترشح (إذا ما تم انتخابك) بنا ًء على توجيه أو تعليمات صادرة لك
من أي شخص آخر؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)

4

هل لديك أية التزامات شخصية أو مهنية أخرى من شأنها أن تحد من أو ربما
تعيق قيامك من قدرتك على الوفاء بالتزاماتك تجاه الشركة ومساهميها بشكل
مناسب أو تتعارض معها؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر التفاصيل)

5

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)

 -5يرجى التأكد من أن جميع الوثائق المكورة أدناه مرفقة بالنموذج عند تسليمه بمقر البنك

الوثيقة

1

2

ضع دائرة على اإلجابة
الصحيحة

آخر سيرة ذاتية محدثة

نعم/ال /غير قابل للتطبيق

صورة طبق األصل من البطاقة القطرية (للمرشحين القطريين) وصورة
طبق األصل من جواز السفر (للمرشحين غير القطريين)

نعم/ال /غير قابل للتطبيق

صورة من تحديث بيان ملكية األسهم صادر عن شركة قطر لإليداع المركزي
ال يتقادم تاريخ إصداره عن أسبوع واحد.
3
(مطلوب فقط للمرشحين المتقدمين لعضوية غير مستقلة فقط)

نعم/ال /غير قابل للتطبيق

 -6النظر في الطلب
يجب على السادة المرشحين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر األول أن يقوموا بتعبئة هذا النموذج كامالً
وأن يسلموه مع الوثائق المطلوبة باليد إلى سكرتير الشركة بمقر البنك بشارع سحيم بن حمد ،مبنى بنك قطر األول –
الطابق السادس.
وسيتم تلقي طلبات الترشح خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا ً إلى  3:00ظهراً اعتباراً من يوم األحد
الموافق  2019/03/31حتى نهاية ساعات الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق .2019/04/04
جميع طلبات الترشح المستلمة ستتم مراجعتها من قبل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة المؤسسية لتحديد أهلية المتقدم
للترشح واستيفائه لمتطلباته.
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كما أن طلبات الترشح التي سيتم استالمها بعد تاريخ اإلغالق المذكور أعاله أو التي ال تستوفي االشتراطات المنصوص
عليها أعاله فلن يتم النظر فيها.
وستتم عملية االنتخاب يوم اإلثنين الموافق  22أبريل  2019خالل الجمعية العمومية السنوية وفقا ً لإلجراء المنصوص
عليه في النظام األساسي للبنك ونظام الحوكمة المؤسسية للشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر
عن هيئة قطر لألوراق المالية.
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