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 ٢٠٢٢إ��  ٢٠٢٠ طلب ترشيح لعضو�ة مجلس إدارة قطر للوقود خالل الف��ة من

 )بصفة مستقلامل���ح�ن األ�خاص (يتم تقديمھ من قبل 

 

 

 الدوحة �� ____ 
 

 ،املح��م�ن               ق .ش.م.ع �جنة ال��شيحات / قطر للوقود           السادة/ 

 لعناية/ سكرتار�ة مجلس اإلدارة 

 الدوحة، قطر 

 املوضوع: طلب ترشيح وإقرار

 بيانات املر�ح:

 االسم ال�امل: ...................................................................................

 ............................................، رقم البطاقة ال�خصية: ............................................................تار�خ امليالد: 

 العنوان بال�امل: ...............................................................................

 ................................................................الوظيفة ا�حالية: ..............

 عدد األسهم: ....................................................................................

 ..........، فاكس: ..........................ارقام االتصال: جوال: .......................................، هاتف: ..........................

 تار�خق. للدورة ا�جديدة ال�ي تبدأ من .ش.م.ع قطر للوقود مستقل �� مجلس إدارة أرجو أن أبدي رغب�ي �� ترشيح �خ��ي كعضو  

�عقاد اجتماع ا�جمعية العامة السنو�ة ا ان��اءبوتنت�ي  ٢٠١٩ا�جمعية العمومية السنو�ة لوقود للعام  اجتماع ا�عقاد ان��اء

 ، وأقر ��ذا بأن�ي : ٢٠٢٢للعام للمساهم�ن 

  ٢١ال يقل عمري عن  .١
ً
 .واتمتع باألهلية ال�املة عاما

 لرئيس مجلس إدارة �� أك�� من شركت�ن مركز��ما .٢
ً
 ملجلس إدارة أو نائبا

ً
 الرئيسي�ن �� دولة قطر. لست رئيسا

 �� مجلس إدارة أك��  .٣
ً
 من ثالث شر�ات تقع مراكزها الرئيسية �� دولة قطر.لست عضوا

 لإلدارة �� أك�� من شركة واحدة مركزها الرئي��ي �� دولة قطر. .٤
ً
 منتدبا

ً
 لست عضوا

٥. .
ً
 متجا�سا

ً
 لست أجمع ب�ن عضو�ة مجلس إدارة شركت�ن تمارسان �شاطا

 كما إن�ي ال أش��ك �� عمل أو �� إدارة شركة مشا��ة أو منافسة. .٦

 )٤٠( �عقو�ة جنائية، أو �� جر�مة مخلة بالشرف أو األمانة، أو �� جر�مة من ا�جرائم املشار إل��ا �� املادة ع��حكم  لم �سبق أن .٧

 ٢٠١٥) لسنة ١١من القانون رقم ( )٣٣٥و( )٣٣٤( �شأن هيئة قطر لألسواق املالية، واملادت�ن ٢٠١٢) لسنة ٨من القانون رقم (

 . بإصدار قانون الشر�ات التجار�ة

 من مزاولة أي عمل �� ا�جهات ا�خاضعة لرقابة الهيئة بموجب املادة ( .٨
ً
) لسنة ٨) من القانون رقم (١٢فقرة ( )٣٥لست ممنوعا

 .املشار إليھ ٢٠١٢

��ي بإفال��ي/ سبق أن ق��ي بإفال��ي ولكن تم رد  .٩
ُ
 .  اعتباري لم �سبق أن ق
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 ليست لدى مص�حة متعارضة مع مصا�ح مجموعة وقود. .١٠

 املهنية والن�اهة والسمعة ا�حسنة. اتمتع با�جدارة .١١

 التام للمساهم�ن. يعن والئ �يالقات مع آخر�ن من شأ��ا أن تصرفتمتع باالستقاللية التامة وال بأي عأ .١٢

 .) أو أك�� من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموع��ا%١مال�ا لـ ( لست .١٣

 .ي شركة من مجموع��ا) أو أك�� من أسهم الشركة أو أ%٥ممثال ل�خص اعتباري يملك ( لست .١٤

 باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموع��ا خالل السنة السابقة ع�� انتخابات املجلس. لم أكن .١٥

صلة قرابة من الدرجة األو�� مع أي من أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة، أو أي شركة من  ليست لدى .١٦

 مجموع��ا.

 .جلس إدارة �� أي شركة ضمن مجموعة وقودعضو م لم أكن .١٧

موظفا خالل السنت�ن السابقت�ن ع�� انتخابات املجلس لدى أي من األطراف املرتبطة بالشركة أو بأي شركة من  لم أكن .١٨

مال�ا �حصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل السنت�ن  لم أكنو مجموع��ا �املحاسب�ن القانوني�ن، وكبار املوردين، 

 السابقت�ن ع�� انتخابات املجلس.

�عامالت مباشرة أو غ�� مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموع��ا خالل السنت�ن السابقت�ن ع�� انتخابات  لم تكن لدى .١٩

 املجلس.

 من البنود أعاله و/أو سوف أتحمل املسئولية �� حالةو أقر ب�حة �ل ما ورد أعاله  •
ً
يخالف نصوص  ظهور ما يخالف أيا

أو نظام حوكمة الشر�ات والكيانات القانونية املدرجة �� السوق الرئيسية الصادر من مجلس إدارة هيئة قطر القانون و/

 لألسواق املالية.

 لضمان أ�عهد �� حال انتخا�ي بأن أؤدي مهامي كعضو مجلس إدارة بفاعلية و�أمانة و�شفافية وأ •
ً
 �افيا

ً
ن أخصص وقتا

 تحقيق مصا�ح وأهداف وغايات الشركة.

 وتفضلوا بقبول فائق االح��ام والتقدير،،،

 

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

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

 ............................................................................... التار�خ:

 

 مرفقات: 

 للمر�ح أو جواز السفر صورة البطاقة ال�خصية •

 الس��ة الذاتية للمر�ح •

 نموذج االستبيان ال�خ��ي  •
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