
 

 

 "  1" مرفق رقم     

 المستندات المطلوبة لمرشح غير مستقل " شخص طبيعي " 

 

 

 -مرفقاً به ما يلي: هوتوقيع تهتعبئ بعد " أ / 1نموذج طلب الترشيح المرفق رقم "  ❖

 " بعد تعبئته وتوقيعه.  ب  /1نموذج اإلقرار المرفق رقم " •

" بعد تعبئته    جـ  / 1مصـرف قطـر المركـزي المرفـق رقـم "عن    نموذج اإلستبيان الشخصي الصـادر •

 وتوقيعه. 

 " بعد تعبئته وتوقيعه.   د   /1عن مصـرف قطـر المركـزي المرفـق رقـم "  الصـادر  نموذج التعهد واإلقرار •

حديث من شركة قطر لإليداع المركزي / بورصة قطر لم يمر على تاريخه أكثر من خمسة عشر  كشف   •

 . للمرشح لمملوكةبأسهم بنك الدوحة ا تقديم طلب الترشحيوماً عند تاريخ 

 السيرة الذاتية للمرشح.  •

 صورة من الشهادات العلمية للمرشح.  •

 صورة من بطاقة إثبات الشخصية سارية المفعول.  •

 صورة من جواز السفر ساري المفعول.  •

 صورة شخصية.   •

 

 



 
 "  / أ 1" مرفق رقم  

 إدارة بنك الدوحة طلب ترشيح لعضوية مجلس 
 من شخص طبيعي غير مستقل 

 

 
 

  :التاريخ                                                                                               
 

 السادة/ بنك الدوحة       المحترمين

 تحية طيبة وبعد،،،          

  -:أنا الموقع أدناه

 ............................................................................ م:  ـــــــــــــــــــــــــــاألس

 ............................................................................ الجنسيـــــــــــــــــــــــة:  

 ............................................................................ رقم البطاقة الشخصية / جواز السفر : 

 ............................................................................ تاريـــــــــــخ الميــــالد:  

 ............................................................................ رقــــــــــــــم الجـــوال:  

 ............................................................................ عنــــــــوان السكـــــن:

 ............................................................................ صنــــــدوق البريــــــد:

 ............................................................................ البريــــــــد اإللكتروني:

 ............................................................................ عدد أسهم البنك المملوكة لطالب الترشح:

 ............................................................................ العمــــــــــل الحالــــي:  

 ............................................................................ المؤهالت العلميــــــة:

 ............................................................................ الخبرات السابقـــــــة:

 

مـستوفيا جميع ـشروط العـضوية في مجلس وأقر بأنني  ، (  2025-2023أتقدم بطلب ترـشيحي لعـضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة  

 وتعديالته   2015لسنة    ((11  اإلدارة المنـصوص عليها في التـشريعات القطرية خاـصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 

وكذلك شـــروط العضـــوية ، مصـــرف قطر المركزي وعن هيئة قطر لألســـواق المالية،   ةحوكمة الشـــركات الصـــادروتعليمات  ونظم 

 المنصوص عليها في النظام األساسي للبنك.

المسـتندات المرفقة وجميع البيانات المذكورة أعاله والبيانات المذكورة في اإلسـتبيان واإلقرارات المرفقة صـحيحة  وأقر بــــــأن جميع 

 ه البيانات.بنك الدوحة بأي تغيير يطرأ على هذوأتحمل المسؤولية في حالة عدم صحتها أوصحة أي منها، وأتعهد بإخطار  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،                                
 

 اسم طالب الترشيح:                                                                              

 : التوقيــــــع                                                                                        
 

 * مرفق :
     

   المستندات المطلوبة لمرشح غير مستقل " شخص طبيعي ". -    



 
 "  / ب  1" مرفق رقم  

 
 التاريخ:   /     /  

 
 

 مرشح لعضوية مجلس إدارة بنك الدوحة  إقــــرار
((2023 – 2025 )) 

 
 

 -بأنني: المرشح لعضوية مجلس إدارة بنك الدوحة أقر                          أنا الموقع أدناه/            

 

من مجموع األســـهم، النســـبة المطلوبة للترشـــح ((  %75,0  امتلك من أســـهم بنك الدوحة حد أدنى نســـبة   -1

( ســهم، وأقر بإيداعها كضــمان لدة جهة اإليداع في الموعد 503,253,23/-للعضــوية بعدد أســهم قدره  

 ً  في حال الفوز في االنتخابات. المحدد لذلك قانونا

لم يســبق الحكم علي بعقوبة جنائية أو في أي جريمة مخله بالشــرف أواألمانه أو في أي جريمة من الجرائم  -2

 .2015لسنة  11من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم  335، 334المادتينالمشار إليها في 

 بحكم قضائي. وتصفيتها لم أكن عضو سابق في مجلس إدارة أي شركة تم إلغاء ترخيصها -3

 ولم أتوقف عن سداد ديوني من قبل. يلم يتم إعالن إفالس -4

بما في    قع مراكزها الرئيســية في دولة قطرلســت عضــواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شــركات مســاهمة ت -5

 .ذلك بنك الدوحة في حال الفوز في االنتخابات

  لست عضواَ في مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاط متجانس. -6

 ال أعمل وال أشارك في أي أنشطة منافسة ألنشطة البنك بشكل مباشر أو غير مباشر. -7

 فور إعالن فوزي بإنتخابات أعضاء مجلس اإلدارة. أقر بتقديم شهادة حسن سير وسلوك حديثة   -8

 
 

 وهـــذا إقـــرار منـي بـــذلك ،،،   
 
 
 

  : إسم المرشح    

  : التوقيع 

  : التاريخ

 



   

 "  / جـ 1" مرفق رقم  
 

 اسم البنك: بنك الدوحة      

 اإلدارة أو المساهم الرئيسي استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس 

 :  االسم .1

 الجنسية:  .2

 الوظيفة الحالية وطبيعة أعمالها:  .3

 العنوان الحالي في قطر:   .4

 العنوان الدائم:  .5

 تاريخ ومكان الميالد:   .6

 المؤهل العلمي والتخصص:  .7

 :  الخبرات األخرة .8

 ال نعم استبيان  

الرتكابك جريمة مخلة بالشرف أو األمانة  إذا كانت اإلجابة هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد  .9

 . بنعم اذكر التفاصيل(

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

 
 

هل سبق أن كنت عضوا في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة الغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي  إذا  .10

 .كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل(

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

 

 

هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك  إذا كانت اإلجابة  .11

 التفاصيل( بنعم أذكر 

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

 

 

هل ترشيحك لعضوية مجلس اإلدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس اإلدارة  عند انتخابك( بتوجيهات أو   .12

 . شخص  إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل(تعليمات من أي 

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

 

 

البنك المرشح لعضوية ( تحتفظ بعالقة عمل مع 15و 14هل الشركات المدرجة في اإلجابة على السؤالين   .13

 . مجلس إدارته  إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل(

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

   مباشرة بإدارتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العالقة والفترة:اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غير  .14

   من األصوات: (% 5 اذكر اسم الشركات التي انت حاليا عضو في مجلس إدارتها أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربين  زوجة وأوالد( ما يزيد عن   .15

ملة وصحيحة واتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه  أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كا 

 البيانات: 

 االسم:   

 التوقيع:       

   التاريخ: توقيع المفوض بالبنك      

 مرفق صورة من مستندات إثبات الشخصية. 



 

 "  / د 1" مرفق رقم  
 

 ـرار ـــــد وإقــــتعه
 

 السادة/ مصرف قطر المركزي

 أقر بأني:المرشح لعضوية مجلس اإلدارة/ عضو مجلس إدارة بنك الدوحة    /الموقع أدناهأنا  

ــادر بالقانون رقم 129اطلعت على أحكام المادة   أ. ( من قانون مصـــرف قطر المركزي وتنظيم المؤســـســـات المالية الصـ

 والتي نصت على: 2012( لسنة  13 

يكون أعـضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين مـسئولين بـصفة ـشخـصية عن الخـسائر واألـضرار التي تـصيب المؤـسـسة   " 

ــاط   ــلة بنش ــيرهم، أو إخفائهم معلومات ذات ص ــرار بها أو إهمالهم أو تقص ــيب الغير، نتيجة تعمدهم اإلض المالية أو تص

ـسواء للمـساهمين أو للمـصرف، وتكون المؤـسـسة المالية  المؤـسـسة المالية أو تقديمهم معلومات خاطئة أو مـضللة عنها،  

 ".واألضرارمسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر  

 واألضرار.ويجوز للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسة المالية كل من تسبب في تلك الخسائر  

 (:130وعلى نص المادة  

راقبي الحســابات إخطار المصــرف فورا عند حدوث أي أمر قد  على مجلس إدارة المؤســســة المالية وكبار الموظفين وم 

 عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف. يهدد أو يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي، أو

 (:146وعلى نص المادة  

ها ومراسـليها وخبرائها  "يحظر على رؤسـاء وأعضـاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومسـتشـاريها ومشـرفيها ووكالئ

وســائر العاملين بها، إعطاء أو كشــف أو اإلفصــاي عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مســتندات عن عمالئها أو  

ــة بهم ، أو ما ــاباتهم أو ودائعهم أو أمانتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصـ ــؤون،    حسـ يتعلق بهم من معامالت أو شـ

 بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المصرف.  وذلك إال في الحاالت المرخص  

ــخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد إنتهاء   ــابقة في مواجهة جميع األشـ ــار إليه في الفقرة السـ ــري الحظر المشـ ويسـ

 بنك ألي سبب من األسباب.العالقة بين العميل والبنك، أو بين أي من األشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة وال

( لســنة  13وأتعهد بأن التزم بأحكام قانون مصــرف قطر المركزي وتنظيم المؤســســات المالية الصــادر بالقانون رقم   ب.

 وبالتعليمات التنفيذية التي يصدرها. 2012

لتـسهيالت مغطاة بـضمانات  والتزم بالحدود المـسموي بها في التـسهيالت االئتمانية لعـضو مجلس اإلدارة، وأن تكون تلك ا .جـ

 كاملة وفق تعليمات مصرف قطر المركزي.

ــوص عليها في هذا الفصـــل على الجرائم   ــد ينص عليها قانون  خر تطبق العقوبات المنصـ مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـ

 المبينة به التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون.

 : االسم 
 

  : التوقيع 

 : التاريخ 
 

 


