
السادة/ شركة فودافون قطر ش.م.ق المحترمين
الدوحة، دولة قطر 

يسرني أن أعلمكم برغبتي في الترشح لعضوية مجلس ادارة شركة فودافون قطر ش.م.ق.

بيانات المرشح: 
اسم مقدم الطلب السيد/ السادة:------------------------------------------------------------
الجنسية:----------------------- رقم البطاقة الشحصية/ السجل التجاري:---------------------------

تاريخ ومكان الميالد:----------------------------------------------------------------------
الوظيفة الحالية:-----------------------------العنوان الحالي:---------------------------------

ص.ب:------------ هاتف:------------------------- جوال:--------------------------------
فاكس:----------------------------------------------------------------------------

المؤهل العلمي والتخصص:-----------------------------------------------------------------
خبرات أخرى:-------------------------------------------------------------------------

استبيان:
هل سبق أن صدر حكم ضدك بالحبس في أي بلد الرتكاب جريمة مخلة بالشرف أو االمانة؟               نعم                ال

اذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصيل:-----------------------------------------------------------
هل سبق أن كنت عضوا في مجلس ادارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي؟               نعم                ال

اذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصيل:-----------------------------------------------------------
هل سبق أن اعلنت أفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت باجراء تسوية لجدولة ديونك؟               نعم                ال

اذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصيل:-----------------------------------------------------------
اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بادارتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العالقة والفترة الزمنية 

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

اذكر اسم الشركات التي أنت حاليا عضو في مجلس ادارتها أو تمتلك حصصا فيها:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

اقرار:
أقر بأن جميع البيانات  أعالة صحيحة وعلى مسؤوليتي،وأتعهد بأخطار شركة فودافون قطر ش.م.ق فور علمي بأي تغيير يستجد على 

هذة البيانات. 
االسم:---------------------------------------------- التاريخ:---------------------------
 التوقيع:-----------------------------------------------------------------------------

شروط الترشح لعضوية مجلس االدارة:
1 - أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وان يكون متمتعًا باألهلية الكاملة

2 - أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ،أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
المادتين )334( و )335( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015، او ان يكون قد قضي بإفالسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 -عدم مخالفة أحكام المادة )98( من قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 2015.

الوثائق المطلوبة:
لالفراد: صورة عن البطاقة الشخصية/ كتاب خطي من المرشح

للشركات: صورة عن السجل التجاري / قيد المنشأة/ صورة عن البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع/ كتاب ترشح من الشركة
يسلم طلب الترشيح إلى لجنة الترشيحات عن طريق مكتب اإلستقبال بمقر الشركة. لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على: 44096666 

فودافون
القوة بين يديك

فودافون قطر ) ش.م.ق(
اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية 


