إعالن
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق.ع).
يسر مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن
فتح باب الترشُّح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة (2017م 2019 -م)
وذلك إعتباراً من يوم الثالثاء الموافق 2017/02/21م وحــتــى يــوم الثالثاء الــمــوافـق 2017/03/07م
على الراغبين في التر ُّشح والذين تتوافر فيهم شروط التر ُّشح التالية مراجعة أمانة س ّر مجلس اإلدارة في المقر الرئيسي للشركة – شارع األصمخ  -الطابق التاسع ،وذلك خالل أيام العمل الرسمية
(من الساعة السابعة والنصف صباحا ً حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر) إلستالم نماذج طلبات التر ّشح و/أو تحميلها من الموقع اإللكتروني للشركة المذكور أدناه وتقديمها قبل الموعد
المحدد إلقفال باب التر ّشح مصحوبة بمستند ملكية عدد ( /437.534/أربعمائة وسبعة وثالثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثالثون) سهما ً على األقل (لغير فئة المرشحين المستقلين) ،باإلضافة إلى تعبئة
اإلستبيان المطلوب من الجهات الرقابية.
في حالة ترشح األفراد

-

ال يقل عمره عن ( / 21 /واحد وعشرون) عاما ً.
يمتلك من أسهم الشركة عدد ال يقل عن ( /437.534/أربعمائة وسبعة
وثالثون ألفا ً وخمسمائة وأربعة وثالثون) سهما ً.
ليس عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة مركزها
الرئيسي في قطر.
ليس رئيسا ً لمجلس إدارة أو نائبا ً للرئيس في أكثر من شركتين مركزيهما
الرئيسيين في قطر.
ليس عضواً منتدبا ً في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في قطر.
ليس عضواً في مجلس إدارة شركتين ذات نشاط متجانس.
لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو األمانة
أو في أية جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين ( )334و ()335
من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة 2015م.

في حالة ترشح الشركات
-

في حالة ترشح األفراد المستقلين

إمتالك عدد من أسهم الشركة ال يقل عن ( /437.534/أربعمائة وسبعة
وثالثون ألفا ً وخمسمائة وأربعة وثالثون) سهما ً.
ليست عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة مركزها
الرئيسي في قطر ،وكذلك السيد المرشح.
إن السيد المرشح ،وبأية صفة كان ،ليس رئيسا ً لمجلس إدارة أو نائباً
للرئيس في أكثر من شركتين مركزيهما الرئيسيين في قطر.
إن السيد المرشح ،وبأية صفة كان ،ليس عضواً منتدبا ً في أكثر من شركة
واحدة مركزها الرئيسي في قطر.
ليست عضواً في مجلس إدارة شركتين ذات نشاط متجانس ،وكذلك السيد
المرشح.
لم يسبق الحكم على السيد المرشح بعقوبة جنائية أو في أية جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة أو في أية جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين
( )334و ( )335من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة 2015م.

مالحظات

 إدراج إسم المر ّشح (و/أو ممثله في حالة الشركات) في قائمة المرشحين خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي. ت ّم نشر نماذج طلب الترشح لألفراد والشركات والمستقلين على الموقع اإللكتروني للشركةwww.qgirco.com
 -لإلستفسار يرجى اإلتصال على الهاتف .44282110

-

ال يقل عمره عن ( / 21 /واحد وعشرون) عاما ً.
لديه الشهادات العلمية والخبرة العملية التي تؤهله لعضوية مجلس اإلدارة.
يستوفي كافة الشروط المفروضة بموجب القانون ومن جميع الجهات
الرقابية لمنصب عضو مجلس اإلدارة المستقل.
ليس عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة مركزها
الرئيسي في قطر.
ليس رئيسا ً لمجلس إدارة أو نائبا ً للرئيس في أكثر من شركتين مركزيهما
الرئيسيين في قطر.
ليس عضواً منتدبا ً في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في قطر.
ليس عضواً في مجلس إدارة شركتين ذات نشاط متجانس.
لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في أية جريمة مخلة بالشرف أو
األمانة أو في أية جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين ( )334و
( )335من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة 2015م.

مستندات مطلوبة حسب كل حالة ترشح
-

صورة حديثة من بيان ملكية األسهم؛
صورة عن البطاقة الشخصية للمر ّشح وجواز سفره؛
بيان سيرة المرشح والممثل الذاتية؛
الشهادات العلمية والخبرة العملية؛
صورة حديثة عن السجل التجاري للشركات.

