
السـادة شركة المالحة القط��ة المحترمين
الدوحـة، قطــر

يسرني أن أعلمكم برغبتي فى الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المالحة القط��ة ش.م.ع.ق (مالحة) وبموجب المادة
رقم (٢٨) من النظام األساسي للشركة والمادة رقم (٩٧) من قانون الشركات التجا��ة رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديالته.

�يانات المرشح
إسم مقدم الطلب السيد/السادة: ...............................................................................................................................................................................
الجنسية : .........................................................................................................................................................................................................................
رقم البطاقة الشخصية/ السجل التجاري:.....................................................................................................................................................................
تا��خ ومكان الميالد:......................................................................................................................................................................................................
الوظيفة الحالية:.............................................................................................................................................................................................................
المؤهل العلمي والتخصص:.........................................................................................................................................................................................
خب�ات أخرى....................................................................................................................................................................................................................
العنوان الحالي:...............................................................................................................................................................................................................
ص.ب:............ ها�ف:................. فاكس: ................جوال  :..................الب��د االلكت�وني:........................................................................................

طلب ترشـيح لعـضـويـة مجلس اإلدارة
للـدورة القـادمة (٢٠٢١ - ٢٠٢٣)

توصية لجنة الترشيحات
مطابق للش�وط / غير مطابق للش�وط

إقـــــ�ار

أقر بأن جميع ال�يانات أعاله صحيحة وعلى مسؤوليتي وأقر بأنني ال أ�ولى أي منصب يحظر علي قانونًا أن أجمع �ينه و�ين عضوية 
المجلس وأ�عهد �إخطار شركة المالحة القط��ة فور علمي بأي تغ�ير يستجد على هذه ال�يانات. وأقر بأنني أمتلك أسهمًا في الشركة 

بعدد إجمالي قدره ..................... سهم وسوف أ�حمل المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف أي بند من البنود الواردة في طلب الترشيح.
اإلسم:..............................................................................................................................................................................................................................
التوقيع /المفوض بالتوقيع   .......................................................................................................................................................................................

التا��خ ....................... /٢٠٢١

إست�يان : نعم أو ال

• هل سبق أن صدر حكم ضدك بالحبس فى أي بلد إلرتكاب ج��مة مخلة بالشرف أو األمانة؟
إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....................................................................................................................................................................

• هل سبق أن كنت عضوًا فى مجلس إدارة أو مد�ر في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي؟
إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل:.....................................................................................................................................................................

• هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد د�ونك أو قمت �إج�اء تسوية لجدولة د�ونك؟
إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل:........................................................................................................................

• أذكر إسم الشركات القط��ة التي أنت حاليًا عضو في مجلس إدارتها أو تمتلك حصصًا فيها: (مع األخذ بعين االعتبار االلت�ام بالمادة 
رقم ٩٨ من قانون الشركات التجا��ة رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ وتعديالته والمادة رقم ٢٨ من النظام األساسي لشركة المالحة).

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

رئيس اللجنة
عضو مجلس اإلدارة 

اإلسم   :.............................................

التوقيع :.............................................

عضو اللجنة
عضو مجلس اإلدارة 

...................................................

...................................................

عضو اللجنة
عضو مجلس اإلدارة 

...................................................

...................................................



ش�وط الترشيح طبقًا للمادة (٢٨) من النظام األساسي للشركة والمادة (٩٧) من قانون الشركات التجا��ة 
رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ووفًقا لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية:

١- أال يقل عمر المرشح عن واحد وعش�ون عامًا وأن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة.

٢- أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في ج��مة مخلة بالشرف أو االمانة، أو في ج��مة من الج�ائم 
المشار إليها في المادتين (٣٣٤)،(٣٣٥) من قانون الشركات التجا��ة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣- أن يكون مالكًا لعدد (٤٠٠٫٠٠٠) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين 
والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة (ويجب إيداع هذه األسهم خالل ستون �ومًا من تا��خ بدء 

العضوية وبخالفه تبطل العضوية).

المستندات المطلوبة (أف�اد):
١- تعبئة طلب الترشيح متضمن «إست�يان المرشح» المتوفر في مقر الشركة الرئيسي.

٢- صورة عن البطاقة الشخصية وجواز السفر للمرشح.

٣- شهادة ملكية األسهم من شركة قطر لإليداع المركزي (ال تقل عن ٤٠٠,٠٠٠) سهم من أسهم الشركة.

٤- شهادة حسن سير وسلوك.

المستندات المطلوبة (شخصية اعتبا��ة):
١- تعبئة طلب الترشيح متضمنًا «إست�يان المرشح» المتوفر في مقر الشركة الرئيسي.

٢- كتاب مرفق مع «طلب الترشيح» على أو�اق الشركة/المؤسسة الرسمي ومختوم وموقع من المفوض بالتوقيع، 
مع إرفاق صورة عن السجل التجاري.

٣- شهادة ملكية األسهم من شركة قطر لإليداع المركزي (ال تقل عن ٤٠٠,٠٠٠) من أسهم الشركة.
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