
 

 

  

  لعضوية مجلس اإلدارة لعضوية مجلس اإلدارة   فتح باب الترشيحفتح باب الترشيح
  لشركة الخليج للتأمين التكافلي لشركة الخليج للتأمين التكافلي 

  

  

                ، أن يعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات  شركة الخليج للتأمين التكافليإدارة يسر مجلس 
 الموافق الخميسيوم  الثالثة من بعد ظهرى الساعة وحت 24/1/2021بتاريخ  األحد( وذلك اعتبارًا من يوم 2021-2023)

28/1/2021  . 
 

 شروط الترشيح : 
 أال يقل عمر المرشح عن واحد وعشرين عامًا وأن يتمتع باألهلية الكاملة . .1
ا في أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليه .2

 ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 2015لسنة  11( من قانون الشركات التجارية رقم 335( و )334المادتين )
سهم  2,552,790أي ما يساوي  شركة الخليج للتأمين التكافليمن رأسمال  %1مالكًا لنسبة  ) المرشح غير المستقل ( أن يكون  .3

التي تقع على أعضاء مجلس لمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية عند التقدم بالترشيح ، تخصص لضمان حقوق الشركات وا
 والقبول بالحجز عليها حتى نهاية مدة العضوية . اإلدارة

 . 2015لسنة  11من قانون الشركات التجارية رقم  98عدم مخالفة أحكام نص المادة  .4
 

 إن الترشيحات تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي .
 

 المستندات المطلوبة : 
 طلب الترشيح موقع ومعتمد من المرشح . .1
 .لغير القطريين وصورة من جواز السفر للمرشحين القطريين أو صورة من البطاقة الشخصية  .2
 لسجل التجاري ) للشركات ( .مستخرج حديث ل صورة من .3
 شهادة حديثة بملكية األسهم . .4
 السيرة الذاتية للمرشح . .5
 شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة أو إقرار بتقديمها فور إعالن فوزه باالنتخابات . .6

 
د ـــــوم األحــــن يـــــارًا مـــاعتبعصرًا (  3:00إلى الساعة  صباحاً  7:30من الساعة  تقبل طلبات الترشيح خالل ساعات الدوام الرسمي )

 .  28/1/2021الموافق  الخميسيوم ن بعد ظهر وحتــــى الساعـــــة الثالثـــة م 24/1/2021بتاريخ 
 

 التكافلي للتأمين الخليج  لشركةعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم مراجعة سكرتارية مجلس اإلدارة بالمقر الرئيسي 
لوبة قبل نهاية المدة المقررة ، للحصول على االستمارة لتعبئة النماذج وتقديم الوثائق المط الثانيالكائن بشارع حمد الكبير ، الطابق 

 للترشح .
 

 www.alkhaleej.com: * سوف يتم نشر نماذج طلب الترشيح ) شركات وأفراد ( على الموقع اإللكتروني للشركة 
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 آل ثاني  أحمد عبدهللاعبدهللا بن 
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                 

 


