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 ال منعـ استبيــــــــــــــــــــــــــــــــان
 بلد الرتكابك جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ؟        . هل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي 9

 ) إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل (    
  

 . هل سبق أن كنت عضوًا في مجلس إدارة أو مدير في أي شركة ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي ؟10
 ) إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل ( 

  

 السك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك ؟ . هل سبق أن أعلنت إف11
 ) إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل (

  

بتوجيهات أو تم  –عند انتخابك  –. هل ترشيحك لعضوية مجلس اإلدارة أو تأدية واجباتك في عضوية مجلس اإلدارة 12
 تعليمات من أي شخص ؟ ) إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل (

  

تحتفظ بعالقة عمل مع الشركة المرشح لعضوية مجلس  15،  14. هل الشركات المدرجة في اإلجابة على السؤالين 13
 إدارتها ؟ ) إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصيل (

  

 

 لك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذكر طبيعة العالقة والفترة :اذكر اسم الشركات التي  -14
.................................................................................................................................................................................................... 
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 %5أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربين ) زوجة وأوالد ( ما يزيد عن  أنت حاليًا عضو في مجلس إدارتها اذكر اسم الشركات التي  -15
  : من األصوات
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، وأتعهد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث  ن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحيحةأقر بأ
 . على هذه البيانات 
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