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ن ـــــــرميـتالمح                  السادة / مجموعة الخليج التكافلي       

 الدوحة – قطر 
 

  ،،،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 الموضوع : طلب ترشيح لعضوية مجلس اإلدارة 
 ( شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ) 

  

تتقدم شركة / .................................................. ، بطلب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة 

  ) علمًا بأن : 2019 – 2017(

) وٕايداع هذه األسهم خالل 255,278للترشيح للعضوية وقدره ( مجموعة الخليج التكافليمن أسهم  تمتلك الشركة .1

 ستين يومًا من تاريخ بدء العضوية مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز .

 97الشركة مستوفية جميع شروط العضوية في مجلس اإلدارة المنصوص عليها في التشريعات القطرية خاصة المواد  .2

جارية ، وقانون مصرف قطر المركزي ، وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم من قانون الشركات الت 98، 

 ، وما ورد بالتعليمات التنفيذية لمصرف قطر المركزي من شروط العضوية . 2012لسنة  13

 .....................................................................السيد / ........... يمثل الشركة في العضوية .3

وتتحمل الشركة المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف أي من أحكام وشروط العضوية في مجلس اإلدارة المنصوص عليها 

  في التشريعات القطرية .

،،، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  
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 السادة / مجموعة الخليج التكافلي                       المحترمين 

 الدوحة – قطر 
 

  ،،،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 الموضوع : طلب ترشيح لعضوية مجلس اإلدارة

 ( أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد )
  

  :  ني) علمًا بأن2019 – 2017لعضوية مجلس اإلدارة للفترة القادمة ( أتقدم بهذا الكتاب بطلب ترشيحي

وٕايداع هذه األسهم خالل ستين  )255,278وقدره ( أمتلك من أسهم مجموعة الخليج التكافلي للترشيح للعضوية .1

 . يومًا من تاريخ بدء العضوية مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز

                 جميع شروط العضوية في مجلس اإلدارة المنصوص عليها في التشريعات القطرية خاصة  مستوفياً  .2

قطر المركزي ، وتنظيم المؤسسات المالية الصادر من قانون الشركات التجارية ، وقانون مصرف  98،  97المواد 

 ، وما ورد بالتعليمات التنفيذية لمصرف قطر المركزي من شروط العضوية . 2012لسنة  13بالقانون رقم 

  

المسؤولية في حالة ظهور ما يخالف أي من أحكام وشروط العضوية في مجلس اإلدارة المنصوص  علمًا بأنني أتحمل

  ت القطرية .عليها في التشريعا

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،
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