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

/

السادة  /شركة الخليج الدولية للخدمات
المحترم
عناية السيد /سكرتير مجلس اإلدارة
الدوحة  -قطر
تحية طيبة وبعد‘

الموضوع :طلب ترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
نفيدكم برغبتنا في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة للفترة )(٢٠١٨ – ٢٠١٥
استكماالً لشروط الترشيح  /لعضوية مجلس اإلدارة نؤكد لكم أن البيانات المدونة على االستبيان الخاص بي صحيحة ،وأنني سوف
أتحمل المسؤولية في حالة ظھور ما يخالف أي من البيانات أو نصوص القانون المتعلقة بعضوية مجالس إدارة الشركات المساھمة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

األسم :
التاريخ :
التوقيع :

اعتماد شركة الخليج الدولية للخدمات

استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة
-١االسم.......................................................................................................................................
-٢الجنسية.....................................................................................................................................
-٣الوظيفة.....................................................................................................................................
-٤العنوان الحالي في قطر....................................................................................................................
-٥العنوان الدائم...............................................................................................................................
-٦تاري ٌخ ومكان المي ٌالد ......................................................................................................................
-٧المؤھل العلمي والتخصص................................................................................................................
-٨الخبرات االخرى...........................................................................................................................
-٩البريد االلكتروني.............................................................................................................................
ال
نعم
اســـتبيان
 ١٠ھل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(
 ١١ھل سبق ان كنت عضواً في مجلس ادارة او مدير في أي شركة الغي ترخيصھا أو صفيت بحكم قضائي ؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(
 ١٢ھل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(
 ١٣ھل ترشيحك لعضوية مجلس اإلدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس اإلدارة )عند انتخابك( بتوجيھات
أو تعليمات من أي شخص؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(
 ١٤ھل الشركات المدرجة في على السؤالين )١٤و (١٥تحتفظ بعالقة عمل مع الشركة المرشح لعضوية مجلس
إدارته؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل(

-١٥اذﻛر اﺳم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈدارﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻊ ذﻛر طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻔﺗرة .................. :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
-١٦اذﻛر اﺳم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﻧت ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ أو ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻊ أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗك اﻟﻣﻘرﺑﻳن اﺳﻬﻣﺎً ﻓﻳﻬﺎ )زوﺟﺔ وأوﻻد(

.....................................................................................................................................................
-١٧اذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻠﺗﻲ اﻧت ﺣﺎﻟﻳﺎً رﺋﻳﺳﺎً او ﻧﺎﺋﺑﺎً ﻟﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ

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

أﻗر ﺑﺄن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺻﺣﻳﺣﺔ وأﺗﻌﻬد ﺑﺈﺧطﺎر ﺷرﻛﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻓور ﻋﻠﻣﻲ ﺑﺄي ﺗﻐﻳﻳر ﻳﺣدث ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت.
اﻻﺳم................................................. :
اﻟﺗوﻗﻳﻊ................................................ :
اﻟﺗﺎرﻳﺦ................................................ :

