طلب ترشيح لعضوية جملس اإلدارة " شخصية اعتبارية "
لفرتة ثالث سنوات ( من 2020م إىل 2022م )
االسم التجاري
نوع املنشأة
اجلنسية
رقم السجل التجاري
تاريخ إنشاء السجل
رأس املال
العنوان

ص.ب

هاتف نقال

هاتف العمل

هاتف

فاكس

الربيد اإللكرتوني
العضوية املطلوبة
عدد األسهم اململوكة
املخولون بالتوقيع

مستقل

⃝

غري مستقل

⃝

العضوية يف جمالس إدارات
شركات قطرية
شركة

نوع العضوية

شركة

نوع العضوية

شركة

نوع العضوية

إقــــــرار -:
أتعهــــد أنـــا

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

املوقع أدناه واملفوض بالتوقيع عن

 ......................................................................................................بالتالي:
 أتعهد بأن مجيع البيانات املذكورة أعاله صحيحة وعلى مسؤولييت ،وأتعهـــــد بإخطار شركة بروةالعقارية فور علمي بأي تغيري حيدث على هذه البيانات ،كما أقر بأنه ليس لدي مصلحة متعارضة مع
مصاحل شركة بروة العقارية ،وليست الشركة/املؤسسة عضواً يف جملس إدارة شركة ذات نشاط متجانس.
 أتعهد بتقديم شهادة حسن سري وسلوك حديثة فور إعالن فوزنا يف اإلنتخابات. أتعهد بتقديم شهادة ملكية عدد مليون ( )1,000,000سهم من أسهم شركة بروة العقارية ،واتعهدبإيداع أسهم الضمان لدى جهة اإليداع يف املوعد احملدد لذلك قانوناً (للمرشحني غري املستقلني).
االسم:

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

عن شركة/مؤسسة
التاريخ:
التوقيع:

/

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

2020/م

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

استبيان للمرشح لعضوية جملس اإلدارة " شخصية اعتبارية "
لفرتة ثالث سنوات ( من 2020م إىل 2022م )
االسم
اجلنسية
تاريخ امليالد

مكان امليالد
الوظيفة احلالية وطبيعتها
املؤهل العلمي والتخصص
اخلربات األخرى
العنوان وصندوق الربيد

هاتف نقال

الربيد اإللكرتوني

هاتف
اإلستبيان

هل سبق أن صدر حكم ضد ك باحلبس يف أي بلد إلرتكاب جرمية خملة بالشرف أواألمانة ،أو كان قد قضى
بإفالسك ،أو متت إدانتك بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني  334و  335من قانون الشركات التجارية
رقم  .2015/11وهل مت رد اإلعتبار؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل........................................................................... ,............................................................ .......:
........................................ .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................ .......................................................

نعم

ال

هل سبق أن كنت عضواً يف جملس إدارة أو مدير شركة ألغي ترخيصها أو صفيت حبكم قضائي ؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل ........................................................................... ,...................................................................:
................................................ ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية جلدولة ديونك ؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل ........................................................................... ,...................................................................:
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ....................
(للشخصيات اإلعتبارية) هل لدى الشركة عالقات جتارية أو متويلية مع شركة بروة العقارية أو شركاتها التابعة
حالياً أو خالل اخلمس سنوات السابقة ؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل ........................................................................... ,...................................................................:
......................................................................................................................... ......................................
...............................................................................................................................................................
(للشخصيات اإلعتبارية) هل توجد دعاوى قضائية قائمة أو خالل اخلمس سنوات السابقة مع شركة بروة العقارية
أو احدى شركاتها التابعة ؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل.................................................................................. .............................................................:
........................................................ .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
أذكر أمساء الشركات اليت لك عالقة مباشرة أو غري مباشرة بإدارتها خالل اخلمس سنوات املاضية مع ذكر طبيعة العالقة.
الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

أذكر أمساء الشركات اليت أنت حالياً عضو يف جملس إدارتها أو متلك مع أفراد عائلتك املقربني (زوجة وأوالد) ما يزيد عن ()%5
من األصوات فيها.
الشركة
الشركة
الشركة
الشركة
الشركة

إقــــــرار -:

أقر بأن البيانات املذكورة أعاله صحيحة وعلى مسؤولييت ،وأتعهد بإخطار شركة بروة العقارية فور علمي بأي
تغيري على هذه البيانات .
االسم....................................................................................................... :

التاريخ:

/

2020 /م

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

استبيان شخصي للمرشح لعضوية جملس اإلدارة "ممثل الشخصية اإلعتبارية"
لفرتة ثالث سنوات ( من 2020م إىل 2022م )
االسم
اجلنسية
تاريخ امليالد

مكان امليالد
الوظيفة احلالية وطبيعتها
املؤهل العلمي والتخصص
اخلربات األخرى
العنوان وصندوق الربيد

هاتف نقال

الربيد اإللكرتوني

هاتف

اإلستبيان
هل سبق أن صدر حكم ضدك باحلبس يف أي بلد إلرتكاب جرمية خملة بالشرف أواألمانة ،أو كان قد
قضى بإفالسك ،أو متت إدانتك بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني  334و  335من قانون
الشركات التجارية رقم  .2015/11وهل مت رد اإلعتبار؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل..................................................................................................... ...............................:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

نعم

ال

هل سبق أن كنت عضواً يف جملس إدارة أو مدير شركة ألغي ترخيصها أو صفيت حبكم قضائي ؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل........................................................................................................... ...................................:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية جلدولة ديونك ؟
(إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل)
التفاصيل......................................................................................................... .....................................:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

هل متتلك أية أسهم يف شركة بروة العقارية؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر عدد األسهم كما يف تاريخ تعبئة
الطلب)
التفاصيل......................................................................................................... .....................................:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

أذكر أمساء الشركات اليت لك عالقة مباشرة أو غري مباشرة بإدارتها خالل اخلمس سنوات املاضية مع ذكر طبيعة العالقة.
الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

الشركة

العالقة

الفرتة

أذكر أمساء الشركات اليت أنت حالياً عضو يف جملس إدارتها أو متلك مع أفراد عائلتك املقربني (زوجة وأوالد) ما يزيد عن ()%5
من األصوات فيها.
الشركة
الشركة
الشركة
الشركة
الشركة

إقــــــرار -:

أقر بأن البيانات املذكورة أعاله صحيحة وعلى مسؤولييت ،وأتعهد بإخطار شركة بروة العقارية فور علمي بأي
تغيري على هذه البيانات .
االسم....................................................................................................... :

التاريخ:

/

2020 /م

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

شروط الرتشّح لعضوية جملس اإلدارة
مدة العضوية

ثالث ( )3سنوات ( من 2020م إىل 2022م )

فرتة تقديم الطلبات

من األحد 2020/03/22م إىل الساعة ( )2:00بعد ظهر اخلميس
2020/04/02م

مكان تقديم الطلبات

الطابق الثامن عشر  -املبنى الرئيسي لشركة بروة العقارية  -أبراج بروة السد (الربج - )1
شارع سحيم بن محد  -الدوحة

شـــروط العضوية-:
 -1أال يقل عمر املرشح عن واحد وعشرين عاماً ،وأن يكون متمتعا باألهلية الكاملة.
 -2أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية ،أو يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ،أو يف جرمية من
اجلرائم املشار إليها يف املادتني ( )335( ،)334من قانون الشركات التجارية ،أو قد قضى بإفالسه ،ما
مل يكن قد رد إليه اعتباره.
 -3أن يكون مالكاً لعدد مليون ( )1,000,000سهم من أسهم الشركة ،خيصص لضمان حقوق الشركة
واملساهمني والدائنني والغري عن املسئولية اليت تقع على أعضاء جملس اإلدارة (لغري فئة املرشحني
املستقلني) ،وأن يقبل باحلجز عليها حتى نهاية العضوية.

املستندات املطلوبة ( أفراد )-:
 -1تعبئة "طلب ترشيح أفراد" املتوفر يف مقر الشركة الرئيسي ،أو على املوقع اإللكرتوني للشركة.
 -2تعبئة منوذج "استبيان شخصي للمرشح" املتوفر يف مقر الشركة الرئيسي ،أو على املوقع اإللكرتوني
للشركة.
 -3صورة عن البطاقة الشخصية للمرشح.
 -4شهادة ملكية أسهم حديثة بعدد مليون ( )1,000,000سهم من أسهم الشركة (لغري فئة املرشحني
املستقلني).
 -5شهادة حسن سري وسلوك حديثة أو إقرار املرشح بتقدميها فور إعالن فوزه.
 -6السرية الذاتية.

املستندات املطلوبة ( شخصية اعتبارية )-:
 -1تعبئة "طلب ترشيح شخصية إعتبارية " املتوفر يف مقر الشركة الرئيسي ،أو على املوقع اإللكرتوني للشركة.
 -2تعبئة منوذج "استبيان املرشح" املتوفر يف مقر الشركة الرئيسي ،أو على املوقع اإللكرتوني للشركة.
 -3كتاب "طلب ترشيح" على أوراق الشركة /املؤسسة الرمسي وخمتوم وموقع من املفوض بالتوقيع ،مع
إرفاق صورة عن السجل التجاري.
 -4شهادة أسهم حديثة بعدد مليون ( )1000,000سهم من أسهم الشركة.
 -5شهادة حسن سري وسلوك حديثة ملمثل الشخصية اإلعتبارية أو إقرار بتقدميها فور إعالن فوزه.
 -6صورة عن البطاقة الشخصية للمرشح " ممثل الشخصية اإلعتبارية".
• ميكن زيارة املوقع اإللكرتوني للشركة  www.barwa.com.qaللحصول على اإلستمارات
املطلوبة.

