
 

 

 

 

 مجموعة الدوحة للتأمين

 
 

 

 ُيطبـــــع على األوراق اخلاصـة بطالب الرتشيــــــح
 

 استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة 

  ) أفـــــراد (         

 
 ....................................................................................... م :ــ( االس1
 ....................................................................................................................................( الجنسية:2
 : .........................................................................................................الحالية وطبيعة اعمالها(الوظيفة 3
 :...................................................................................................................وان الحالي في قطر( العن4
 .......................: .......................................................................................................( العنوان الدائم5
 ..................................................................................................................... :( تاريخ ومكان الميالد6
  ..............................................................................................................( المؤهل العلمي والتخصص:7
 :..........................................................................................................................( الخبرات االخرى8
 ال نعم استبيان 

لدرجة األولى بشكل مباشر أو غير مباشر مجتمعين او هـل تزيـد مساهمتك ومساهمة اي فرد من اقربائك من ا -9
 الف سهم( 500) اي % من اسهم مجموعة الدوحة للتأمين.1نسبة  عـنمنفردين 

  

)إذا كانت اإلجابة  األمانة أوة بالشرف لن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جريمة مخأهل سبق  -10
 بنعم اذكر التفاصيل(

  

هل سبق ان كنت عضواً في مجلس ادارة اومدير في أي شركة الغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي.) إذا  -11
 بنعم اذكر التفاصيل(. ، كانت االجابة

  

 هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك    -12
                    )إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل (   

  

بتوجيهات تم االدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس االدارة )عند انتخابك(  مجلسهل ترشيحك لعضوية  -13
 (. بنعم اذكر التفاصيلأو تعليمات من أي شخص.  .) إذا كانت االجابة 

  

المرشح لعضوية  لشركةقة عمل مع ا( تحتفظ بعال 16، 15هل الشركات المدرجة في االجابة على السؤالين ) -14
 (. بنعم اذكر التفاصيل.) إذا كانت االجابة  .امجلس إدارته

  

 اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذكر  طبيعة العالقة -15
  .................................................................................................................... والفترة :

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

 )زوجة واوالد ( لياً عضو في مجلس إدارتها أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربيناذكر اسم الشركات التي أنت حا  -16
 % من األصوات : 5ما يزيد عن          

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

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصررف قطرر المركرزي فرور علمري 
 .بأي تغيير يحدث على هذه البيانات

 
      ..…………………………………االسم : 
 ……………………………………التوقيع: 
 ……………………………………التاريخ:

   
                                                                                  

 حاســـــم طالــب الترشــ                                                                                                  
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