
 

 

 "  2" مرفق رقم     

 "   معنويلمرشح غير مستقل " شخص  المطلوبةالمستندات 

 

 

 - بعد تعبئته وتوقيعه وختمه بختم الشركة طالبة الترشيح، مرفقاً به ما يلي:"،    أ  / 2نموذج طلب الترشيح المرفق رقم "   ❖

 تعبئته وتوقيعه. "، بعد ب /2مجلس إدارة البنك، مرفق " لعضويةالمرشح  الشخص المعنوي إقرارنموذج  ❖

 / جـ"، بعد تعبئته وتوقيعه.2إقرار المرشح عن الشخص المعنوي لتمثيله في مجلس إدارة البنك، مرفق " نموذج  ❖

/ د "،   2الصـادر عن مصـرف قطـر المركـزي المرفـق رقـم "  (خاص بالشركة المرشحة    )  إستبيان الشركاتنموذج   ❖

 بعد تعبئته وتوقيعه. 

عن مصـرف قطـر المركـزي   الصـادر  (خاص بالشخص المرشح لتمثيل الشركة في المجلس  )  ستبيان الشخصياإلنموذج   ❖

 "، بعد تعبئته وتوقيعه.  د / د /2المرفـق رقـم "
 

 "، بعد تعبئته وتوقيعه.  هـ /2عن مصـرف قطـر المركـزي المرفـق رقـم " الصـادر نموذج التعهد واإلقرار ❖

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

 .ةمرشحشركة التاريخ تقديم طلب الترشح بأسهم بنك الدوحة المملوكة لل

 .للشركة  األساسي والنظام التأسيس وعقد المفعول ساري  التجاري السجل من نسخة   ❖

 .المفعول ساري للشركة المنشأة قيد عن نسخة   ❖

 . والزميلة التابعة وشركاتها  مع بيان بفروعها  للشركة التنظيمي الهيكل   ❖

 .سنوات ثالث آلخر للشركة المدققة المالية البيانات من نسخة   ❖

 الشركة في مجلس إدارة البنك. لتمثيل السيرة الذاتية للشخص المرشح    ❖

 الشركة في مجلس إدارة البنك. لتمثيلصورة من الشهادات العلمية للشخص المرشح  ❖

 الشركة في مجلس إدارة البنك.لتمثيل صورة من بطاقة إثبات الشخصية سارية المفعول للشخص المرشح  ❖

 الشركة في مجلس إدارة البنك. لتمثيلعول للشخص المرشح صورة من جواز السفر ساري المف ❖

  الشركة في مجلس إدارة البنك. لتمثيلصورة شخصية للشخص المرشح  ❖

 

  



 

 ( أ  /2)مرفق 
 إدارة بنك الدوحة طلب ترشيح لعضوية مجلس 

 من شخص معنوي غير مستقل 
 

 
  التاريخ:                                                                              

 

 السادة/ بنك الدوحة       المحترمين
 

 تحية طيبة وبعد،،،          
 

 

 .... ... .. :الجنسية ..........-سجل تجاري رقم:  ....................................................   نحن / شركة
 

                            ............................................................................... .  - العنــــوان الجغـــرافي للشركــــة : -

 ...............................................................................   - عنوان الموقع اإللكتروني للشركة : -

                                    ..............................................................................   - البريــــــد اإللكترونــــــــي للشركة : -

 ..............................................................................  - : هاتف   .... .............    - ص.ب : -

 .............................................................   -عدد األسهم التي تمتلكها الشركة في بنك الدوحة: -
 

(( ، 2025 – 2023للفتـــرة القادمـــة )) بنـــك الدوحـــة بطلـــب ترشـــحي لعضـــوية مجلـــس إدارةنتقـــدم  

  -لتمثيل الشركة في المجلس وبياناته فيما يلي: ......................................ونرشح السيد / 

 .............................. الجنسيـــــــــــــــــــــــة: ......................................... :  رقم البطاقة الشخصية

 .............................. :رــــــواز السفــــجرقم  ......................................... تاريـــــــــــخ الميــــالد:

 .............................. ـوال:ـرقــــــــــــــم الجــ ......................................... عنــــــــوان السكـــــن:

 .............................. صنــــــدوق البريــــــد: ......................................... البريــــــــد اإللكتروني:

 .............................. ـي:ـالعمــــــــــل الحالـــ ......................................... المؤهالت العلميــــــة:

 ......................................................................................................... رات السابقـــــــة:ـــالخب
 

وأقر أنا الموقع أدناه بصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة المذكورة بأن الشركة تتقدم بطلب الترشح لعضوية  

السيد/   وترشح  الدوحة  بنك  إدارة  لتمثيل    ......... ................................ مجلس  أعاله  المحدده  ببيناته 

المذ البيانات  بأن جميع  وأقر  اإلدارة،  مجلس  في  في  الشركة  لتمثيلها  المرشح  والشخص  للشركة  أعاله  كورة 

 المجلس صحيحة وأتحمل المسؤولية في حالة عدم صحتها. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،                                 
 

 اسـم المفوض عن الشـركة:                                                                                                                                                      

 توقيع المفوض عن الشركة:                                                       

 ــة:ـ ختـــــــــم الشركــــــــــــ                                                      

 
 

 * مرفق :
     

 معنوي غير مستقل. المستندات المطلوبة لمرشح   -    

 

 

 



 ( ب   /2)مرفق 
 

 التاريخ:   /     /  

 
 شخص معنوي مرشح  إقــــرار 

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

 
لتقديم طلب الترشح ............،  ........ ..............................  مفوض عن شركة/ال  بصفتي  أنا الموقع أدناه

 - : الشركة بأن لعضوية مجلس إدارة بنك الدوحة أقر

 

من مجموع األسهم، النسبة المطلوبة    ((%75,0))من أسهم بنك الدوحة حد أدنى نسبة    تمتلك -1

قدره ) بعدد أسهم  للعضوية  بإيداعها كضمان لدى 503,253,23/-للترشح  ( سهم، وأقر 

 جهة اإليداع في الموعد المحدد لذلك قانوناً. 

عليها  الشركة مستوفية   -2 المنصوص  اإلدارة  في مجلس  العضوية  القطرية  جميع شروط  التشريعات  في 

  وتعديالته، ونظم وتعليمات    2015(( لسنة  11الصادر بالقانون رقم ))  خاصة قانون الشركات التجارية 

عن هيئة قطر لألسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، وكذلك شروط العضوية    ةحوكمة الشركات الصادر

 المنصوص عليها في النظام األساسي للبنك. 

من ثالث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في دولة    ست عضواً في مجلس إدارة أكثر يلالشركة   -3

 قطر. 

س  ـ، وال تمارس نشاط متجان  متجانس ت عضواَ في مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاط  ــسيلالشركة   -4

   . مشابه لنشاط البنك أو

في عضوية    هابتقديم شهادة حسن سير وسلوك حديثة للشخص المرشح لتمثيلي  تتعهد الشركة -5

 بإنتخابات أعضاء مجلس اإلدارة.  هاالمجلس فورإعالن فوز

 
 وهـــذا إقـــرار منـي بـــذلك ،،،   

 

 
  : المفوض عن الشركة إسم   

  : التوقيــــــــع 

  : ختـم الشركة 

  : التاريــــــــخ 

 
 



 

 ( جـ  /2)مرفق 
 

 التاريخ:   /     /  

 
 شخص معنوي لتمثيله  مرشح  إقــــرار

 مجلس إدارة بنك الدوحة في 
((2023 – 2025 )) 

 

شـــــركــة/ المرشـــــح عن  بصـــــفتي  أدنــاه  الموقع                                                     ................................. ....................... .  أنــا 

 -بأنني: لعضوية مجلس إدارة بنك الدوحة أقر

 

لم يســـــبق الحكم علي بعقوـبة جـنائـية أو في أي جريـمة مخـله ـبالشـــــرف أواألـماـنه أو في أي جريـمة من  -1

ا في   ــار إليـه ادتينالجرائم المشـــ انون   335،  334الـم الـق ــادر ـب ة الصـــ ارـي ات التـج انون الشـــــرـك            من ـق

 .2015لسنة  ((11)) رقم

 لست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في دولة قطر. -2

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

 لم يتم إعالن إفالسي ولم أتوقف عن سداد ديوني من قبل. -4

  لست عضواَ في مجلس إدارة شركتين تمارسان نشاط متجانس. -5

مســتوفيا جميع شــروط العضــوية في مجلس اإلدارة المنصــوص عليها في التشــريعات القطرية خاصــة  -6

ونظام حوكمة الشــركات الصــادر   2015لســنة   ((11))الصــادر بالقانون رقم    قانون الشــركات التجارية

ــروط   ــرف قطر المركزي، وكذلك شـ ــادر عن مصـ ــواق المالية، ونظام الحوكمة الصـ عن هيئة قطر لألسـ

  العضوية المنصوص عليها في النظام األساسي للبنك.

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

أقر بتقديم شــهادة حســن ســير وســلوك حديثة فور إعالن فوزي بإنتخابات أعضــاء مجلس  -8

 اإلدارة.

 وهـــذا إقـــرار منـي بـــذلك ،،،
 

 
  : إسم المرشح    

  : التوقيع 

  : التاريخ

 



 

 ( د  /2)مرفق 
 

 رئيسي للشركات المرشحة لعضوية مجلس اإلدارة أو مساهم  استبيان 
 

 :    إسم الشركة .1

 : بلد التأسيس .2

 : تاريخ التأسيس .3

 : رقم السجل التجاري .4

 ال نعم  

 هل تمارس الشركة نشاط الخدمات المالية. .5

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

 
 

 هل سبق للشركة أن كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت. .6

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

 
 

 للشركة أن توقفت عن سداد ديونها او دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها.هل سبق   .7

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

 
 

 هل سبق للشركة أن صدر ضدها حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص. .8

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

 
 

اذكر اـسم الـشركات التي للـشركة عالقة مباـشرة أو غير مباـشرة بإدارتها مع ذكر طبيعة العالقة   .9
 والفترة.

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

  

 أذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين. مرفق صورة من السجل التجاري بالبيانات. .10

 

 

   أذكر أسماء وحصص المؤسسين الرئيسيين في الشركة. .11

 
 

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األســئلة كاملة وصــحيحة واتعهد بإخطار مصــرف قطر المركزي فور علمي   
 تغيير.بأي  

 

 :  اسم المفوض بالتوقيع 
 

 التوقيع:     
 

 التاريخ:     

 

 إذا كانت اإلجابة نعم في االستبيان اذكر التفاصيل.  •

 يرفق الهيكل التنظيمي للشركة. •

 الميزانية المدققة لمدة ثالث سنوات. ترفق  •

 



 

 ( د / د  /2)مرفق 
 

 اسم البنك: بنك الدوحة   

 استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة أو المساهم الرئيسي

 : 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 األخرى .8

 ال نعم استبيان  

هل سـبق أن صـدر ضـدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جريمة مخلة بالشـرف أو األمانة )إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر   .9

 .التفاصيل(

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

 

 

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

 .أذكر التفاصيل(بنعم 

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

 

 

هل ـسبق أن أعلنت إفالـسك أو توقفت عن ـسداد ديونك أو قمت بإجراء تـسوية لجدولة ديونك )إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر   .11

 التفاصيل(

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

 

 

تعليمات  هل ترشــيحك لعضــوية مجلس اإلدارة أو تأدية واجباتك في عضــوية مجلس اإلدارة )عند انتخابك( بتوجيهات أو   .12

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

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

 

 

ــؤالين ) .13 ــركات المدرجة في اإلجابة على السـ ــوية مجلس ( 15و  14هل الشـ ــح لعضـ تحتفظ بعالقة عمل مع البنك المرشـ

 .إدارته )إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل(

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

  

 

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

 %5اذكر اسـم الشـركات التي انت حاليا عضـو في مجلس إدارتها أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربين )زوجة وأوالد( ما يزيد عن  .15
  من األصوات:

البيانات الواردة في إجاباتي على األســئلة كاملة وصــحيحة واتعهد بإخطار مصــرف قطر المركزي فور علمي بأي  أقر بأن   
 تغيير يحدث على هذه البيانات:

 االسم:  

 التوقيع:  

 التاريخ:  

 توقيع المفوض بالبنك 

 إثبات الشخصية. من مستنداتمرفق صورة 

 



 ( هـ   /2)مرفق 

 
 

 

 تعهــد وإقــرار    

 

 السادة/ مصرف قطر المركزي

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

( من قانون مصـرف قطر المركزي وتنظيم المؤسـسـات المالية الصـادر بالقانون رقم 129اطلعت على أحكام المادة ) أ.

 والتي نصت على: 2012( لسنة 13)

س اإلدارة وكبار الموظفين مســئولين بصــفة شــخصــية عن الخســائر واألضــرار التي تصــيب يكون أعضــاء مجل " 

المؤســســة المالية أو تصــيب الغير، نتيجة تعمدهم اإلضــرار بها أو إهمالهم أو تقصــيرهم، أو إخفائهم معلومات ذات  

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

 ".واألضرارالمؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر 

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

 (:130وعلى نص المادة )

الحـسابات إخطار المـصرف فورا عند حدوث أي أمر قد  على مجلس إدارة المؤـسـسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي     

يـهدد أو يؤثر على ســـــمـعة المؤســـــســـــة الـمالـية أو مركزـها الـمالي، أوعـند ـحدوث أي مـخالـفة للـقانون أو تعليـمات 

 المصرف.

 (:146وعلى نص المادة )

ــرفيها ووكالئها ومرا ــاريها ومشـ ــتشـ ــاء مجالس إدارة البنوك ومديريها ومسـ ــاء وأعضـ ــليها "يحظر على رؤسـ سـ

وخبرائها وسـائر العاملين بها، إعطاء أو كشـف أو اإلفصـان عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مسـتندات عن 

عمالئها أو حســاباتهم أو ودائعهم أو أمانتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصــة بهم ، أو مايتعلق بهم من معامالت  

ضـى أحكام هذا القانون، ووفقاً للشـروط والضـوابط التي يضـعها  أو شـؤون، وذلك إال في الحاالت المرخص بها بمقت

 المصرف. 

ويسـري الحظر المشـار إليه في الفقرة السـابقة في مواجهة جميع األشـخاص والجهات، ويظل قائماً حتى بعد إنتهاء 

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

( لسنة 13وأتعهد بأن التزم بأحكام قانون مـصرف قطر المركزي وتنظيم المؤـسسات المالية الصادر بالقانون رقم ) ب.

 وبالتعليمات التنفيذية التي يصدرها. 2012

مغطاة   والتزم بالحدود المســمون بها في التســهيالت االئتمانية لعضــو مجلس اإلدارة، وأن تكون تلك التســهيالت .جـ

 بضمانات كاملة وفق تعليمات مصرف قطر المركزي.

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشـــد ينص عليها قانون  خر تطبق العقوبات المنصـــوص عليها في هذا الفصـــل على  

 الجرائم المبينة به التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
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