طلب ترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
) شركات (
رقم المساھم:
عدد األسھم:
الدوحة في:

/

/

السادة  /شركة الخليج الدولية للخدمات
عناية السيد /سكرتير مجلس اإلدارة
الدوحة  -قطر

المحترم

تحية طيبة وبعد‘
الموضوع :طلب ترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
نفيدكم برغبتنا في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة ‘
علما ً بأننا نرشح السيد  ............................................................................... /ليمثلنا في عضوية
مجلس اإلدارة للفترة )(٢٠١٨ – ٢٠١٥
استكماالً لشروط الترشيح  /لعضوية مجلس اإلدارة ،نؤكد لكم على ما يلي:
 -١تمتلك شركتنا/مؤسستنا عدد )  ....................................سھم ( من أسھم شركة الخليج الدولية للخدمات.
 -٢شركتنا/ممثلنا ليس عضواً في مجلس إدارة أكثر من شركتين مساھمتين مركزھما في دولة قطر ،او عضواً في اكثر من شركة
تزاول أنشطة تجارية مشابھة ألنشطة الشركة او الشركات التابعة لھا.
 -٣لم يسبق الحكم على ممثل الشركة بعقوبة جناية أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو في أية جريمة من الجرائم المشار إليھا
في المادتين ) (٣٢٤و ) (٣٢٥من قانون الشركات التجارية.
 -٤سوف نتحمل المسؤولية في حالة ظھور ما يخالف أي من البنود أعاله أو نصوص القانون المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات
المساھمة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
الشركة/مؤسسة :
:
األسم
:
التاريخ
:
التوقيع
:
ختم الشركة
اعتماد شركة الخليج الدولية للخدمات

استبيان للشركات المرشحة لعضوية مجلس اإلدارة
-١اسم الشركة.................................................................................................................................
-٢بلد التأسيس.................................................................................................................................
-٣تاريخ التأسيس..............................................................................................................................
-٤رقم السجل التجاري........................................................................................................................

اســـتبيان
٥

ھل سبق للشركة ان كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألغي ترخيصھا أو صفيت؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(

٦

ھل سبق للشركة ان توقفت عن سداد ديونھا أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونھا؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(

٧

ھل سبق للشركة ان صدر ضدھا حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(

نعم

ال

-٨اذﻛر اﺳم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈدارﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻊ ذﻛر طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻔﺗرة................. :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
-٩اذﻛر اﺳﻣﺎء أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣدﻳرﻳن اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﻳن.................................................................................... :
.....................................................................................................................................................
-١٠اذﻛر أﺳﻣﺎء وﺣﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﻳن اﻟرﺋﻳﺳﻳﻳن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.......................................................................................... :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
أﻗر ﺑﺄن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺻﺣﻳﺣﺔ وأﺗﻌﻬد ﺑﺈﺧطﺎر ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻓور ﻋﻠﻣﻲ ﺑﺄي ﺗﻐﻳﻳر.
اﺳم اﻟﻣﻔوض ﺑﺎﻟﺗوﻗﻳﻊ.............................................................................................................................. :
اﻟﺗوﻗﻳﻊ................................................ :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................................................ :
*ﻳرﻓق اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
**ﺗرﻓق اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات

