
 
 

 3 من 1 صفحة
 

 ق ع.شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.

 طلب ترشيح لعضوية مجلس أدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ونموذج المعلومات الخاصة بالمرشح

 االسم بالكامل:
 
 

 :الشخص االعتباري

 السجل التجاري: رقم الجنسية الشكل القانوني: :األساسيالنشاط 
 تاريخ االنتهاء:

 في مجلس إدارة شركة داللة: اسم ممثل الشخص االعتباري  اسم المخول بالتوقيع وفقا للسجل التجاري 
 

 

 االفراد وممثلي الشخصيات االعتبارية:

 رقم البطاقة الشخصية: الجنسية: تاريخ الميالد:
 االنتهاء: تاريخ

 المهنة: المؤهل الدراسي:

 معلومات االتصال:

 البريد االليكتروني الفاكس الجوال الهاتف:

 العنوان:

 داللة المملوكة للمرشح: أسهم

 التاريخ: :األسهمعدد 

 العضوية في مجالس اإلدارات األخرى

 اسم الشركة  المنصب:
 
 
 

 
 

 التاريخ المخول بالتوقيعالشخص  التوقيع الختم للشخص االعتباري:

 
 
 

  



 
 

 3 من 2 صفحة
 

 ق ع.شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.

 طلب ترشيح لعضوية مجلس أدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ونموذج المعلومات الخاصة بالمرشح
 هيئة قطر لألسواق المالية لتشريعاتالمعلومات الخاصة باستقاللية عضو مجلس اإلدارة وفقا 

 هل أنت حاليا أو خالل السنوات الثالث الماضية: -1

 موظف في شركة داللة القابضة؟  نعم / ال -أ

لشركة داللة القابضة )ويتضمن ذلك  كاستشاري الشركات التي عملت  إحدىموظف أو عضو مجلس إدارة أو شريك أو مالك أو مساهم بنسبة كبيرة في  -ب
 المدقق الخارجي(؟ نعم / ال

ها أو يذي بموظف في إحدى الشركات التي يكون أحد كبار المدراء في شركة داللة القابضة أو احد أقاربه عضوا في مجلس إدارة هذه الشركة أو مدير تنف -ت
 من كبار مساهميها؟ نعم / ال

 الشركة( أسهممن  رثأكأو  %10امتلك  )يعتبر الشخص من كبار المساهمين إذا
 نعم / الهل أنت قريب ألحد المدراء التنفيذيين في شركة داللة القابضة؟  -2

 نعم / الحاليا او خالل الثالث سنوات الماضية تعامالت تجارية أو مالية جوهرية مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة؟  أقاربكهل كانت لك أو ألحد  -3

 نعم / الهل تلقيت حاليا او خالل الثالث سنوات االخيرة مكافأة جوهرية من الشركة غير المكافأة التي يحصل عليها العضو في مجلس إدارة الشركة؟  -4

 نعم / السنوات متصلة؟  9هل كنت عضو في مجلس إدارة شركة داللة لمدة تزيد عن  -5

. 
 

 هيئة قطر لألسواق المالية: لتشريعاتالمعلومات الخاصة بالمالءة المالية )وفقا 
 

 أو مستندات في ورقة منفصلة( أضافية)يتم تقديم معلومات          :الأفراد .1

 

 خالل السنوات الثالث الماضية؟ نعم/ الهل كنت معسرا أو مفلسا ولم يرد اعتبارك  -أ

 

 .................................................................................................................................في حالة وجود تفاصيل يرجى ذكرها 
 

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

 أو مستندات في ورقة منفصلة( إضافية)يتم تقديم معلومات             :الشخص الاعتباري  .2
 

 نعم/ الهل خضعت أو تخضع الشركة للحراسة القضائية أو عدم التصرف في المال او التصفية أو أي اجراء اخر مماثل؟  -أ

 محكوم عليها به؟ نعم/ الهل عجزت الشركة عن تسديد أي دين  -ب

 هل الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات متعلقة برأس المال؟ نعم/ ال -ت

 هل الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات مالية رقابية تنطبق عليها؟ نعم/ ال -ث

 التاريخ الشخص المخول بالتوقيع التوقيع الختم للشخص االعتباري:

 
 
 

  



 
 

 3 من 3 صفحة
 

 ق ع.شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ش.م.

 طلب ترشيح لعضوية مجلس أدارة شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة ونموذج المعلومات الخاصة بالمرشح

 المستندات المطلوبة:

 األفراد:
 .خطاب ترشيح موجه للسيد/ رئيس لجنة الترشيحات 
 .تعبئة نموذج طلب الترشيح 
  الشخصية. إثباتصورة من مستند 
 .صورة من السيرة الذاتية 
  ألف 005 ال يقل يبين امتالك المرشح لعدد المركزي  اإليداعكشف من 

 سهم لشركة داللة القابضة.

 عالنا  فور بتقديمها المرشح من تعهد او حديثة وسلوك سير حسن شهادة 
 فوزه

 

 لشخصيات االعتبارية:ا
  /رئيس لجنة الترشيحات وموقع من المخول خطاب ترشيح موجه للسيد

 بالتوقيع.
 .تعبئة نموذج طلب الترشيح 
 .صورة من السجل التجاري 

  أو عقد التأسيس. األساسيصورة  من النظام 
  005 ال يقل عن يبين امتالك المرشح لعدد المركزي  اإليداعكشف من 

 سهم لشركة داللة القابضة. ألف

 عالنا  فور بتقديمها المرشح من تعهد او حديثة وسلوك سير حسن شهادة 
 فوزه

 

صاه بضة في موعد أقيجب على المرشح أن يقوم بتعبئة نموذج طلب الترشيح ونموذج المعلومات الخاصة بالمرشح وتسليمها لسكرتارية مجلس إدارة شركة داللة القا
 وذلك بمبنى شركة داللة بطريق سلوى. 12/03/2020

 44285222فاكس :  -                   44285444هاتف: 
 تعبئة النموذج أو تسليم كافة المستندات الموضحة أعاله خالل المدة المحددة الستالم طلبات الترشيح. إكمالملحوظة: لن يتم قبول الترشيح بشكل رسمي في حالة عدم 

  

 :اإلقرار

 أو بصفتي ممثال للسادة................................................... يةالموقع أدنا ....................................................... بصفتي الشخص أناأقر 
 يلي: بما

لسنة  11من قانون الشركات رقم  335و  334أو أي جريمة منصوص عليها في المواد  واألمانةأنه لم يسبق الحكم علي بأي جريمة جنائية متعلقة بالشرف  -1
2015. 

والخاص بتحديد عدد مجالس  2015لسنة  11من قانون الشركات التجارية رقم  98أن انتخابي لعضوية مجلس إدارة شركة داللة القابضة لن يتعارض مع المادة  -2
 اإلدارة التي يمكن للعضو المشاركة فيها في نفس الوقت.

 .شركاتها التابعة إحدىو نشاط يتعارض مع نشاط شركة داللة القابضة أو أ أعمالأنه ليس لدي أي  -3

 شركاتها التابعة. إحدىقابضة أو أنه ليس لدي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو مشاريع أو التزامات لصالح شركة داللة ال -4

 أنه لم يتم فصلي من عضوية مجلس إدارة شركة داللة القابضة بواسطة الجمعية العامة خالل الخمس سنوات الماضية. -5

 أنني سأقوم بإعطاء الوقت واالهتمام الكافي لمنصبي كعضو مجلس إدارة في شركة داللة القابضة. -6

 حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية. لنظامللترشح لعضوية مجلس اإلدارة وفقا  مةءوالمالبالمالءة المالية  أتمتعأنني  -7

 لشركة داللة القابضة. األساسيأنني سوف التزم بكافة المسؤوليات والواجبات والمهام المطلوبة من عضو مجلس اإلدارة وفقا للنظام  -8

عن أية معلومات أو وثائق خاطئة أو غير  المسؤوليةكافة  وأتحملأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج والمستندات المرفقة به هي صحيحة ومكتملة  -9
 صحيحة واخلي طرف شركة داللة القابضة من أية مسؤولية مترتبة على ذلك.

 
 التاريخ بالتوقيعالشخص المخول  التوقيع الختم للشخص االعتباري:

 
 

 


