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  ق(.ع.م.شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت ) ش
 

 عــن  تعلـــن
 

الذين تنتخبهم الجمعية  األربعة  ألعضاءلفتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة 

 العامة للمساهمين

 م 2022 ديسمبر 26االثنين وذلك اعتباراً من يوم  ،لمدة الثالث سنوات القادمة 

 م2023 يناير 8األحد الموافق م يولغاية 
 

 

 
 

  وأن أن  -1
ً
 ويتمتع باألهلية الكاملة هال يقل عمر يكون المرشح راشدا

ً
ين عاما  ؛ عن واحد وعشر

ف أو  -2 ي جريمة مخلة بالشر
األمانة أو    أن ال يكون المرشح قد سبق أن حكم عليه بعقوبة جنائية أو ف 

ي المادتي   جريمة من ال
كات  ( 335)  و   ( 334)   جرائم المشار إليها ف  أو المادة  ،  التجارية  من قانون الشر

الجهات  40)  ي 
ف  عمل  أي  مزاولة  من   

ً
ممنوعا يكون  أن  أو  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  قانون  من   )

 للمادة )   ،رقابة الهيئةلالخاضعة  
ً
ي بإفالسه  ،إليه  ( من القانون المشار 35طبقا

  ، ما أو أن يكون قد قض 
 ؛ اعتباره لم يكن قد رد إليه

   نأ -3
ً
مالكا المرشح  لمايكون  ي ئ 

     ت 
ً
كةألف سهما الشر أسهم  األقل من  أو خالل     عىل  االنتخاب   30عند 

انتخابه تاري    خ   من 
ً
ط.  ،  يوما الشر المستقل من ذلك  العضو  ي 

كة  ويعف  الشر وتخصص لضمان حقوق 
ي تقع عىل أعضاء مجلس اإلدارةعن المسئولية  ،والمساهمي   والدائني   والغي  

 ؛ الت 
  أال يكون ال -4

ً
ي مجالس إداراتمرشح عضوا
كاتث  ف  ي    الث شر

ي قطر دولة  مراكزها ف 
 ف 
ً
، وأن ال يكون عضوا

كة ذات نشاط متجانس؛ مجلس   إدارة شر
ورية ةأن يتمتع المرشح بالمهار  -5 ة الض   لنظام الحوكمة المطبق لتأدية واجباته ، والمعرفة والخير

ً
 ؛  وفقا

كات -6 وط العضوية ألحكام قانون الشر واألنظمة األخري   قواني   لحوكمة وال، ونظام االتجارية  تخضع شر
 ذات الصلة. 

 
 

 
شيح عىل  -1  ؛ موقعالرسمية المرشح اق ور أطلب الي 
طةل حديث من إشعار  صورة  -2  ؛للعضو  ملكية األسهم المشي 
(  للمرشح صالحة صورة من البطاقة الشخصية -3  ؛)جواز السفر لغي  القطريي  
كات  من السجل التجاريلمستخرج حديث صورة  -4  ؛ المرشحةللشر
 من تاري    خ بدء    60)   أسهم الضمان لدي جهة اإليداع خالل المدة المحددة  بإيداعتعهد المرشح   -5

ً
يوما

 (؛العضوية
 المرشح بعدم الجمع بي   المناصب غي  المسموح بها؛ مكتوب من إقرار  -6
 بتقديمها فور إعالن فوزه؛المكتوب شهادة حسن سي  وسلوك حديثة أو إقرار المرشح  -7
ة الذاتية للمرشح. ال -8  سي 

 
 

 : لترشيح للعضوية شروط ا

 :لمستندات المطلوبـــــــــةا
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شيح والمستندات المطلوبة  طلبات التسلم   بمقر   ،مجلس اإلدارة  أمي   ش   / للسيد من قبل المرشح  ي 
من الساعة   ،الدوام الرسمي ساعات  ، وذلك أثناء  الطابق األول  -ونجليو بلو ب  مجمعبكة الكائن  الشر 
  7ر00

ً
 ظهر  2ر00حت  الساعة  صباحا

ً
  . ا

 
لطلبات   نماذج  للبيانات  توجد  نماذج   

ً
وأيضا شيح  كة  الي  الشر موقع  عىلي  المطلوبة،  واإلقرارات 

 ( ي 
ون  يمكن  ( info@qatarcement.comاإللكي  كما   . المرشحي   من  وتعبئتها  طباعتها  يمكن   ،

ي الدوحة المذكور. 
كة ف   الحصول عىلي النماذج المنوه عنها من مقر الشر

 
 

 

 

 : تنبيه         
الجمع              تعقد  اسوف  في  للمساهمين  العامة  والنصف  لساعة  ية         ءاسم  نمالرابعة 

 . م2023فبراير   19 الموافقحد األ

ال                الساعة  في  لالجتماع  االحتياطي  الموعد               ءاسم  نم  والنصف  رابعةويكون 

 م. 2023فبراير   26 الموافق حداأل

 

 

 
:  ن سر المجلس، جوال رقمأميالمعلومات يرجى اإلتصال على هاتف ولمزيد من 

55896296 
 



QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY ( Q.P.S.C)  

 

THE  ANNOUNCES OPENING NOMINATION OF QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY

FROMBOARD OF DIRECTORS FOR FOUR SEATS   

 32UARY 20JAN th80 UNTIL  22December 20 th 26  

 
 

 
The Board of Directors of Qatar National Cement Company takes a great pleasure in inviting to apply for 
nomination of the Board of Directors four seats for upcoming three years (2023-2025). 
 

Conditions of Nomination: 
 

1. Age shall be twenty-one (21) years or above with full capacity; 
 
2. Candidate has not been convicted of a felony an act of dishonesty, breach of trust any of the crimes 

referred to in Article (334) and Article (335) of the Qatari Commercial Companies No. 11/2015,  or Art. 
(40) of QFMA's Law and Art. (35) of the same Law, unless he has been rehabilitated; 

 
3. Candidate shall be an owner of a minimum limit of 200,000 share of the Company's shares(except 

Independents) and the shares shall be assigned as security for the rights of the company, 
shareholders, creditors and third parties against responsibilities assumed by the members in 
accordance with Article (21) of the Amended Articles of Association; 
 

4. Candidate shall not be a member in more than three Company Boards each having its principal place 
of business in Qatar or be a Chairman/ Vice Chairman in more than two companies;  
In any case, the member shall not be a Managing Director in more than one company having its 
principal business in the State of Qatar and shall not be a board member in two companies of similar 
activities; 

 
5. Possessing knowledge and skills required to fulfill his responsibilities as per the Corporate 

Governance Code for year 2016; 
 

6. The above conditions shall be subject to the applicable terms of Commercial Companies Law, 
Corporate Governance Code and all related Laws and regulations. 

 

Requested Documents: 
 

1. Signed application on official applicant's Headed- Papers; 
2. Valid copy of the applicant's I.D. or Passport for Non-Qatari; 
3. Identical copy of  current statement of ownership of the applicant's shares; 
4. Identical copy of valid Commercial Register for the applied companies; 
5. Undertaking of the candidate to deposit the required shares under condition No. 3; 
6. Admission of the candidate being not combined impermissible positions; 
7. Certificate of Police Clearance or undertaking to submit it forthwith declaration of winning; 
8. Candidate's C.V. (Personal Profile). 

 
Application with complete documents will be received during working hours from 7:00 AM until 2:00 PM, 
at the Company's Head Office in Doha- Blue Polygon, First Flour. 

 
For further inquiries please contact the following Mobile Numbers: 55896296. 
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 " طلب ترشيح لعضوية مجلس اإلدارة " شخصية اعتبارية
ة ثالث سنوات ) من   (م2025م إىل 2023لفتر

 االسم التجاري  

 نوع المنشأة  

 
 الجنسية 

 
 رقم السجل التجاري 

 
 تاريخ إنشاء السجل

 
 رأس المال

 
 العنوان    ص . ب 

 
 هاتف نقال    هاتف العمل

 هاتف   فاكس 

 البريد اإللكتروني  

 العضوية المطلوبة  ⃝ مستقل 
 

⃝غير مستقل   

 

 عدد األسهم المملوكة  

 
 المخولون بالتوقيع  
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عضوية في مجالس  ال     
إدارات شركات قطرية       

نوع   
 العضوية 

 شركة   

نوع   
 العضوية 

 شركة   

نوع   
ية والعض  

 شركة   

 

 - إقــــــرار : 
الموقع أدناه والمفوض بالتوقيع  ...................................................................................................... أتعهــــد أنـــا 

 عن 
 ...................................................................................................... :  بالتاىلي

كة قطر  - ، وأتعهـــــد بإخطار شر ي
أتعهد بأن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة وعىل مسؤوليتر

الوطنية لصناعة األسمنت فور علمي بأي تغيتر يحدث عىل هذه البيانات، كما أقر بأنه ليس لدي 
كة/المؤسسة  كة قطر الوطنية لصناعة األسمنت، وليست الشر ي  مصلحة متعارضة مع شر

 ف 
ً
عضوا

كة ذات نشاط متجانس.   مجلس إدارة شر
ي اإلنتخابات.  -

 أتعهد بتقديم شهادة حسن ستر وسلوك حديثة فور إعالن فوزنا ف 
كة قطر الوطنية لصناعة  200,000أتعهد بتقديم شهادة ملكية عدد  - سهم من أسهم شر

ي الموعد المحدد 
   األسمنت، واتعهد بإيداع أسهم الضمان لدى جهة اإليداع ف 

ً
لذلك قانونا

 .)  )للمرشحير  غتر المستقلير 
 ....................................................................................................... االسم: 

كة/مؤسسة   ............................................................................... عن شر

 م 2023/   /   التاريــــخ: 
 ..................................................................................................... التوقيع: 
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 " والشخصيات االعتبارية استبيان للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة "األفراد 
ة ثالث سنوات ) من   ( م2025م إىل 2023لفتر

 

 
 االسم 

 
 الجنسية 

 
 

  تاريخ الميالد  
 مكان الميالد 

 
 الوظيفة الحالية وطبيعتها 

 
 المؤهل العلمي والتخصص 

 
 الخبرات األخرى 

 هاتف نقال  

 

العنوان وصندوق البريد     

 

 البريد اإللكتروني   هاتف  

 

 اإلستبيان  نعم  ال 

هل سبق أن صدر حكم ضد ك بالحبس في أي بلد إلرتكاب جريمة مخلة بالشرف أواألمانة، أو            
 335و   334كان  قضي بإفالسك، أو تمت إدانتك بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

 م. 2015( لسنة 11من قانون الشركات التجارية رقم )

 بنعم أذكر التفاصيل(   وهل تم رد اإلعتبار؟ )إذا كانت اإلجابة 
                            

ل...................................................................,............................... التفصي
 ............................................ 

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

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

 ............................................................................................................
 .................................................. 
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هل سبق أن كنت عضوًا في مجلس إدارة أو مدير شركة ألغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي    
 ؟

 )إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل( 
 التفاصيل: 

 .........................................,...................................................................
 .................................. 

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

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

 هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد ديونك أو قمت بإجراء تسوية لجدولة ديونك ؟   
 )إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل( 

التفاصيل:...................................................................,.............................. 
 ............................ ................. 

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

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

)للشخصيات اإلعتبارية( هل لدى الشركة عالقات تجارية أو تمويلية مع شركة قطر الوطنية    
 لصناعة األسمنت أو شركاتها التابعة 

 اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل( حالياً أو خالل الخمس سنوات السابقة ؟ )إذا كانت 
التفاصيل:...................................................................,.............................. 

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

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

ت اإلعتبارية( هل توجد دعاوى قضائية قائمة أو خالل الخمس سنوات السابقة مع   )للشخصيا  
 شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 

 أو احدى شركاتها التابعة ؟ )إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر التفاصيل( 
..................... التفاصيل:..............................................................................

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

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

 

الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذكر  أذكر أسماء 
 طبيعة العالقة. 

 
 الفترة 

 
 العالقة

 
 الشركة

 
 الفترة 

 
 العالقة

 
 الشركة

 
 

 
 

 
 الفترة 

 
 العالقة

 
 الشركة

 
 الفترة 

 
 العالقة

 
 الشركة

 
 الفترة 

 
 العالقة

 
 الشركة

 
 

الشركات التي أنت حالياً عضو في مجلس إدارتها أو  تملك مع أفراد عائلتك المقربين )زوجة  ر أسماء ذك     
 % من األصوات فيها 5وأوالد( ما يزيد علي نسبة  

 

 
 الشركة

http://www.qatarcement.com/
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 الشركة

 
 الشركة

 
 الشركة

 
 الشركة

 
 - اقــــــرار :

بإخطار شركة قطر الوطنية  أقر بأن البيانات المذكورة أعاله صحيحة وعلى مسؤوليتي، وأتعهد  
 لصناعة األسمنت فور علمي بأي 

 تغيير على هذه البيانات. 
 ....................................................................................................... االسم: 

 م 202  التاريخ:  /  /
 .............................................................. .......................................التوقيع: 
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ح لعضوية مجلس اإلدارة 
ّ
ش وط التر  شر

 

م( 2025م إلى  2023ثالث سنوات )  مدة العضوية  

 م2023/ 01/ 08   يوم األحد   م إىل2022/ 12/ 26  يوم االثنير    من

 

 فترة تقديم الطلبات 

 

 مكان تقديم الطلبات  . بوليجون بلو    بمجمع  –ا المقر الرئيسي لشركة  قطر الوطنية لصناعة األسمنت 

 

 
 - شـــروط العضوية: 

 
 أال يقل عمر المرشح عن واحد وعشرين عاما،ً وأن يكون متمتعاً باألهلية الكاملة.  - 1
 مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جريمة من أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة  - 2

( من قانون هيئة قطر  40أو المادة ) من قانون الشركات التجارية،  334و   335الجرائم المشار إليها في المادتين  
((  35لألسواق المالية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة طبقاً للمادة )

 لم يكن قد رد إليه اعتباره.  قد قضى بإفالسه، ما أن يكون  أو   المشار إليه، من القانون  
 سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة   200,000أن يكون مالكاً لعدد   - 3

وأن يقبل بالحجز عليها حتى    ، والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة
 . ، ويعفي العضو المستقل من هذا الشرط ةنهاية العضوي 

أن ال يكون المرشح عضواً في أكثر من ثالثة مجالس إداراتلشركات مركزها في دولة قطر، وأن ال يكون   - 4
 عضواً في مجلس إدارة شركة ذات نشاط متجانس. 

 أن يتمتع المرشح بالمهارة والخبرة الضرورية، لتأدية وواجباته.  - 5
العضوية ألحكام قانون الشركات التجارية، ونظام الحوكمة المطبق، والقوانين واألنظمة  تخضع شروط   - 6

 األخري ذات الصلة. 
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 - المستندات المطلوبة ) أفراد (: 
 
 تعبئة "طلب ترشيح أفراد" المتوفر في مقر الشركة الرئيسي، أو على الموقع اإللكتروني للشركة.   - 1
 تعبئة نموذج "استبيان شخصي للمرشح" المتوفر في مقر الشركة الرئيسي، أو على الموقع اإللكتروني   - 2  

 للشركة. 
 صورة عن البطاقة الشخصية للمرشح.   - 3  
 من أسهم الشركة )لغير فئة المرشحين  اً سه   200,000شهادة ملكية أسهم حديثة بعدد    - 4  

   المستقلين(. 
 الضمان المشروطة لدي جهة اإليداع خالل المدة المحددة. التعهد بإيداع أسهم   - 5
 شهادة حسن سير وسلوك حديثة أو إقرار المرشح بتقديمها فور إعالن فوزه.   - 6  

 إقرار مكتوب بعدم الجمع بين المناصب غير المسموح بها.  - 7
 السيرة الذاتية.  - 8  
 
 - اعتبارية (: ات لمستندات المطلوبة ) شخصيا

 
تعبئة "طلب ترشيح شخصية إعتبارية " المتوفر في مقر الشركة الرئيسي، أو على الموقع اإللكتروني    - 1  

 للشركة. 
 تعبئة نموذج "استبيان المرشح" المتوفر في مقر الشركة الرئيسي، أو على الموقع اإللكتروني للشركة.   - 2  
 توم وموقع من المفوض بالتوقيع، مع كتاب "طلب ترشيح" على أوراق الشركة/ المؤسسة الرسمي ومخ   - 3  

 إرفاق صورة عن السجل التجاري. 
 من أسهم الشركة. اً  سهم  200,000شهادة أسهم حديثة بعدد    - 4  

 إقرار مكتوب بعدم الجمع بين المناصب غير المسموح بها.  - 5
 
 إعالن فوزه. شهادة حسن سير وسلوك حديثة لممثل الشخصية اإلعتبارية أو إقرار بتقديمها فور   - 6  
 البطاقة الشخصية للمرشح " ممثل الشخصية اإلعتبارية".  من صورة   - 7  
 

 على اإلستمارات  للحصول  )info@.qatacement.com• يمكن زيارة الموقع اإللكتروني للشركة  ) 
 المطلوبة. 
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 "طلب ترشيح لعضوية مجلس اإلدارة " لألفراد 
ة ثالث سنوات ) من   م(2025م إىل 2023لفتر

 االسم   

  

 
 الجنسية 

  

الرقم الشخصي أو     
 الجنسية 

  

 
 العنوان    ص . ب 

 
 هاتف نقال    هاتف العمل

 هاتف   فاكس 

 البريد اإللكتروني  

 العضوية المطلوبة  ⃝ مستقل 
 

⃝غير مستقل   

 

 عدد األسهم المملوكة  

 
 التوقيع  

 
 

 

 
 



عضوية في مجالس  ال     
إدارات شركات قطرية       

نوع   
 العضوية 

 شركة   

نوع   
 العضوية 

 شركة   

نوع   
ية العضو  

 شركة   

 

 - إقــــــرار : 
 الموقع أدناه ...................................................................................................... أتعهــــد أنـــا 
 :  بالتاىلي

كة   - ، وأتعهـــــد بإخطار شر ي
أتعهد بأن جميع البيانات المذكورة أعاله صحيحة وعىل مسؤوليتر

 يحدث عىل هذه البيانات، كما أقر بأنه قطر الوطنية لصناعة األسمنت فور علمي بأي تغيت  
كة قطر الوطنية لصناعة األسمنت، وليست  ليس لدي مصلحة متعارضة مع شر

كة ذات نشاط متجانس.  ي مجلس إدارة شر
 ف 
ً
كة/المؤسسة عضوا  الشر

ي اإلنتخابات.  -
 أتعهد بتقديم شهادة حسن ست  وسلوك حديثة فور إعالن فوزنا ف 

كة قطر الوطنية لصناعة  200,000ة عدد أتعهد بتقديم شهادة ملكي - سهم من أسهم شر
  
ً
ي الموعد المحدد لذلك قانونا

األسمنت، واتعهد بإيداع أسهم الضمان لدى جهة اإليداع ف 
 .)  )للمرشحي   غت  المستقلي  

 
 ............ ........................................................................................... االسم: 

 م 2023/   /   التاريــــخ: 
 ..................................................................................................... التوقيع: 

 


