
الشركة المتحدة للتنمية ش.م.ع.ق

إعالن فتح باب الترشيح

يســر مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة للتنميــة ش.م.ع.ق أن يعلــن عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك اعتبــارًا مــن 
ــة  ــح لعضوي ــي الترش ــن ف ــادة الراغبي ــر 2022. الس ــق 24 يناي ــن المواف ــوم اإلثني ــى ي ــر 2022 وحت ــق 11 يناي ــاء المواف ــوم الثالث ي
ــات الترشــيح مــن مقــر الشــركة  المجلــس للثــالث ســنوات القادمــة مــن عــام 2022 وحتــى 2024, بإمكانكــم الحصــول علــى طلب
الكائــن فــي بــرج الشــركة المتحــدة للتنميــة، جزيــرة اللؤلــؤة، الطابــق 38 أثنــاء الــدوام الرســمي مــن الســاعة 7:30 صباحــًا إلــى 3:30 

 www.udcqatar.com :عصــرًا، أو مــن خــالل موقــع الشــركة اإللكترونــي التالــي

علمــًا بــأن تســليم طلبــات الترشــيح يتــم باليــد فــي مقــر الشــركة المذكــور أعــاله أو عــن طريــق البريــد المســجل وذلــك فــي موعــِد 
ــر 2022 فــي تمــام الســاعة 3:30 عصــرًا.  ــن الموافــق 24 يناي أقصــاه يــوم اإلثني

شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

أال يقل عمر المرشح عن )21( واحد وعشرين عامًا، وأن يكون متمتعًا باألهلية الكاملة. . 1

أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة، أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو جريمــة مــن الجرائــم المشــار . 2
ــون  ــة رقــم )11( لســنة 2015 وتعديــالت بعــض أحــكام القان ــون الشــركات التجاري ــن )335،334( مــن قان إليهــا فــي المادتي
المذكــور بموجــب قانــون رقــم )8( لســنة 2021 ، أو العقوبــة المشــار إليهــا فــي المــادة )40( مــن القانــون رقــم )8( لســنة 

2012 بشــأن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

أال يكــون المرشــح ممنوعــًا مــن مزاولــة أي عمــل فــي الجهــات الخاضعــة لرقابــة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب المــادة . 3
)35 فقــرة 12( مــن قانــون الهيئــة رقــم )8( لســنة 2012 المشــار إليهــا أعــاله، أو أن يكــون قــد قضــي بإفالســه، مــا لــم يكــن 

قــد رد إليــه اعتبــاره.

ــدء . 4 ــخ ب ــه أو خــالل ســتين يومــًا مــن تاري ــد انتخاب ــون ســهم مــن أســهم الشــركة )1,000,000 ســهم( عن ــكًا ملي أن يكــون مال
العضويــة تخصــص لضمــان حقــوق الشــركة والمســاهمين والدائنيــن والغيــر عــن المســؤولية التــي تقــع علــى أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، علمــًا بــأن األســهم المذكــورة غيــر قابلــة للتــداول أو الرهــن أو الحجــز إلــى أن تنتهــي مدة عضويــة المجلــس والمصادقة 

علــى ميزانيــة آخــر ســنة ماليــة قــام فيهــا العضــو بأعمالــه، فيمــا عــدا مــا نــص عليــه القانــون. 

عــدم مخالفــة أحــكام المــادة )98( مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )11( لســنة 2015 و تعديالتهــا بموجــب قانــون رقــم . 5
)8( لســنة 2021.

يجــب أن يكــون عضــو المجلــس مؤهــاًل ويتمتــع بقــدر كاف مــن المعرفــة باألمــور اإلداريــة والخبــرة المناســبة لتأديــة مهامــه . 	
ــكل نزاهــة وشــفافية بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة  ــه ب ــام بعمل ــه تخصيــص الوقــت الكافــي للقي ــن علي ــة ويتعّي بصــورة فعال

وأهدافهــا وغاياتهــا. 
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