دعوة للترشح لعضوية مجلس إدارة بنك قطر الوطني -سور ية ش.م.س.ع
السادة مساهمي بنك قطر الوطني سور ية المحترمين:
وعمال بأحاكم قرارات مصرف سور ية المركزي والتعميم رقم
إشارة الى انتهاء والية مجلس إدارة بنك قطر الوطني -سور ية
ً
( )1186الصادر عن مصرف سور ية المركزي بتار يخ  2011/6/1المتضمن االجراءات الواجب اتباعها لدى الترشح لعضوية

مجلس اإلدارة واستناداً إلى قانون الشراكت رقم  29لعام  2011ونصوص اإلدارة الرشيدة للشراكت والنظام األساسي لشركة
بنك قطر الوطني – سور ية ش.م.س.ع

فإنه يسر مجلس إدارة بنك قطر الوطني -سور ية ش.م.س.ع دعوة من يرغب من المساهمين ويتمتع بشر وط عضوية مجلس
اإلدارة والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة لمدة  3سنوات ,الى تقديم طلب الترشيح في مقر اإلدارة العامة

لبنك قطر الوطني سور ية الاكئن في دمشق ،ساحة العباسيين ،خالل ساعات الدوام الرسمي للبنك وفقاً لنموذج استمارة
الترشح المعتمدة لدى المصرف وذلك ابتداء من يوم االر بعاء الواقع في السادس من شهر شباط لعام ألفين وتسعة عشر

ميالدية  ،وسيغلق باب الترشيح في نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق للواحد والعشر ين من شهر شباط لعام ألفين
وتسعة عشر ميالدية  ،حيث يتم إغالق باب الترشيحات وإحالة طلبات الترشيح إلى لجنة الحوكمة والماكفآت والترشيحات لدى

المصرف للتأكد من توافقها مع القوانين واألنظمة النافذة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وعلى لك مساهم أن يرفق الوثائق التالية مع طلب الترشيح:
 -1صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر إذا اكن أجنبيا
 -2صورة شمسية عدد واحد

 -3خالصة السجل العدلي من البلد المقيم فيه أو يتبع له بجنسيته ،لم يمض على استخراجه ثالثة أشهر.

(سواء اكن مرشحاً بشخصه
 -4وثيقة غير عامل لم يمض على استخراجها ثالثة أشهر إذا اكن المرشح من الجنسية العر بية السور ية
ً
ممثال إلحدى الجهات العامة المساهمة في البنك في حال وجودها.
ممثال عن شخص اعتبار ي) إال إذا اكن المرشح
الطبيعي أو
ً
ً

أجنبياً فيقدم تصر يحاً مؤرخاً وموقعاً من صاحب العالقة بأنه من غير العاملين في الجمهور ية العر بية السور ية.
أما اذا اكن المرشح
َ

أصوال عن المؤهل العلمي.
 -5صورة مصدقة
ً

 -6بيان مفصل باللغة العر بية يتضمن السيرة الذاتية للمرشح يوضح المؤهالت العلمية والخبرات العملية لدى المرشح ال سيما
في المجال المصرفي والمالي والتجار ي ،مؤرخة وموقعة من قبل صاحب العالقة ومدعمة بالوثائق المطلوبة وممهورة
بختم المصرف على لك صفحة من صفحاتها.

 -7تصر يح مؤر خ وموقع من الشخص االعتبار ي المرشح يبين فيه اسم الشخص  /األشخاص الطبيعيين الذين يسميهم
لتمثيله في مجلس إدارة المصرف وعددهم.

 -8صورة مصدقة بتار يخ حديث عن السجل التجار ي للمرشح إذا اكن شخصاً اعتبار ياً  ،أو للشخص الطبيعي إذا اكن تاجراً  ،أو
صك اإلحداث إذا اكن جهة عامة.

مالحظة :يرجى طلب نموذج استمارة الترشيح من مبنى اإلدارة العامة لبنك قطر الوطني -سور ية ش.م.س.ع ويمكن إرساله

عبر الفاكس أو البر يد االلكتر وني.

لالستفسار يرجى االتصال بمكتب امانة سر مجلس اإلدارة :

• السيد محمد نور غالب

011 2290 1280

• المحامي ماهر شعبو

0933 7013 930

• المحامية رشا العشي

011 2901 1660

مجلس إدارة بنك قطر الوطني _سور ية

بنك قطر الوطني -سور ية ش.م.س.ع

