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 ال منع استبیان 
 . األمانة أوة بالشرف لن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخأھل سبق  -۹

 (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل)
  

              م��دیر ف��ي أي ش��ركة الغ��ي ترخیص��ھا أو ص��فیت بحك��م قض��ائي. وأدارة إھ��ل س��بق ان كن��ت عض��واً ف��ي مجل��س  -۱۰
 اذكر التفاصیل). بنعم  ( إذا كانت االجابة

  

 ھل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد دیونك أو قمت بإجراء تسویة لجدولة دیونك    -۱۱
 (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل )                      

  

دارة (عن�د انتخاب�ك) بتوجیھ�ات أو إلس االدارة أو تأدیة واجباتك ف�ي عض�ویة مجل�س الھل ترشیحك لعضویة مج -۱۲
 ). بنعم اذكر التفاصیلتعلیمات من أي شخص.  ( إذا كانت االجابة 

  

المرش�ح لعض�ویة  الش�ركة ) تحتفظ بعالقة عمل م�ع  ۱٥، ۱٤ھل الشركات المدرجة في االجابة على السؤالین ( -۱۳
 مجلس إدارتھ.

 ). بنعم اذكر التفاصیل( إذا كانت االجابة  

  

              اذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا خالل الخم�س س�نوات الماض�یة م�ع ذك�ر  طبیع�ة العالق�ة -١٤
 وطبیعة العمل الذي كنت تؤدیھ وسبب ترك الوظیفة.والفترة 

   ................................................   ...................................................................  
   ................................................   ...................................................................  

 ) وأوالدأفراد عائلتك المقربین(زوجة  اذكر اسم الشركات التي أنت حالیاً عضو في مجلس إدارتھا أو تمتلك مع  -۱٥
رأس المال التي تمتلكھا أو یمتلكھا أفراد عائلتك أو  إلىونسبتھا  األسھماو اقل مع ذكر عدد  من األصوات % ٥( ما یزید عن          

 : صلھ بك من حیث االنتفاع باسم  طرف ذو
   ................................................ ......................................... .......................................  
   ................................................ ..................... ...........................................................  

 
أقر بأن البیانات الواردة في إجاباتي عل�ى األس�ئلة كامل�ة وص�حیحة وأتعھ�د بإخط�ار مص�رف قط�ر المرك�زي ف�ور علم�ي ب�أي      

 تغییر یحدث على ھذه البیانات.
      ..…………………………………االسم : 
 ……………………………………التوقیع: 
                                                                                ……………………………………التاریخ:

 توقیع المفوض بالشركة                                                                                                  
 

 یرجى تزوید المصرف بأوراق ومستندات ثبوتیھ ( صوره منھا) إلثبات الشخصیة.* 
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