شروط تأهيل مرشح لمقعد عضو مجلس إدارة
ینبغي على من یرغب بالتر ّ
شح لعضویة مجلس إدارة البنك استیفاء الحد األدنى من المتطلبات وفقا لقانون الشركات
التجاریة رقم ( )11لعام  ، 2015ووفقا ً لتعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة،
والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة ،وإرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي ،والنظام
األساسي للبنك ،وكذلك المتطلبات المذكورة أدناه.

 . Iشروط التأھیل العامة للمرشحین لعضویة مجلس اإلدارة:
 -١یشترط بالمرشح:
 ١.١أن ال یقل عمره عن ال  21سنة ،وأن یتمتع باألھلیة الكاملة؛
 ١.٢أال یكون قد سبق الحكم علیه بالحبس أو بأیة عقوبة جنائیة أو جریمة مخ ل ّة بالشرف أو األمانة ،أو بجریمة من
الجرائم المشار إلیھا في المادة (  ) 40من القانون رقم (  )8لسنة  2012بشأن ھیئة قطر لألسواق المالیة والمادتین
( )334و ( )335من قانون الشركات التجاریة رقم (  ) 11لعام  ، 2015أو تم منعه من ممارسة األعمال في
الكیانات الخاضعة للھیئة بموجب المادة رقم  ، 35الفقرة  ، 12من القانون رقم  8لعام  2012المشار إليه ،أو أعلن
إفالسه ،ما لم یكن قد رد إليه اعتباره.
 ١.٣أن یملك ما یزید عن ال  % 0.25من أسھم البنك( .یعُفى األعضاء المستقلون من ھذا الشرط).
 -٢باإلضافة إلى الشروط المذكورة أعاله ،یجب أن تتوفر في المرشح الصفات التالیة:
 1.٢أن يتمتع بمھارات قیادی ّة عالیة؛
 ٢.٢أن یكون من حملة الشھادات الجامعیة أو الشھادات األكادیمیة العلیا أو ما یعادلھا؛ أو إذا لم يكن يحمل أيا ً من
الشھادة الجامعیة ،أن یكون لدیه خبرة متميزة في مجال الخدمات المصرفیة.
 ٢.٣أن یكون له خبرة سابقة في عضویة مجالس اإلدارات؛
 ٢.٤أن یكون له خبرة ومعرفة في مجال األنشطة المصرفیة والمالیة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أعمال
المحاسبة ،والتدقیق ،والشؤون القانونیة ،وإدارة المخاطر ،وتكنولوجیا المعلومات ،واالستثمار ،والخزینة ،والتأمین
واألسواق المالیة؛
 ٢.٥أن یمتلك الصفات الشخصیة التي تتمیز باألمانة والنزاھة والسمعة الحسنة؛
 ٢.٦أن یكون قادراً على الوفاء بمسؤولیاته بصدق وموضوعیة؛
 ٢.٧أن یكون قادراً على تخصیص ما یكفي من الوقت والجھد للوفاء بجمیع مسؤولیات عضو مجلس اإلدارة؛
 ٢.٨عدم تولي أيّ منص ٍ
ب من المناصب التي یحُظر قانونیا ً الجمع بینھا وبین عضویة مجلس اإلدارة وفقا ً للمادة  7من
تعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة ،والقوانین النافذة؛ و
 ٢.٩أن یكون قد أكمل ووقعّ االستبیانات والتعھدات الالزمة وما أرفق بھا من الوثائق المطلوبة في المالحق.

 . IIشروط إضافیة لتأھیل مرشح لمقعد عضو مستقل:
تعریفي للعضو المستقل الصادرین عن ھیئة قطر لألسواق المالیة ومصرف قطر المركزي .وفي
یتب ّنى مصرف الريان
َ
تعریف ھیئة قطر لألسواق المالیة وتعریف مصرف قطر المركزي ،یتم إتبّاع الشروط األكثر
حالة وجود تضارب بین
َ
ً
تحفظا.
باإلضافة الى الشروط الواردة في الفقرة ( )Iیُشترط بمن یرغب بالتر ّ
شح لعضویة مجلس إدارة مصرف الريان لمقعد
عضو مستقل استیفاء المتطلبات التالیة:
 .1ال یجوز أن یكون المرشح مساهما ً في مصرف الريان ،أو أن تكون مساھمته أو مساھمة أيّ مٍن أقاربه حتى الدرجة
األولى بشكل مباشر أو غیر مباشر أكثر من  % 0,25من أسھم مصرف الريان باإلجماع أو بشكل فردي؛
 .2أن تكون لدیه خبرة سابقة في العمل في شركات على األقل مشابھة لمصرف الريان من حیث مدى حجم األعمال
ودرجة تعقیدھا وطبیعتھا؛
 .3أن ال یكون قد شغل منصب عضو في اإلدارة التنفیذیة العلیا لمصرف الريان أو أي شركة ضمن مجموعة مصرف
الريان أثناء السنوات الثالث الماضیة التي سبقت انتخاب المجلس؛
 .4عدم وجود عالقة قرابة من الدرجة األولى مع أي عضو في مجلس اإلدارة أو إدارة تنفیذیة علیا داخل لمصرف
الريان أو أي شركة ضمن مجموعة مصرف الريان؛
ً
عضو ا في مجلس اإلدارة في أي شركة ضمن مجموعة مصرف الريان التي رُشح لعضویة مجلس
 .5أن ال یكون
إدارتھا؛
 .6أن ال یملك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة مع مدققي الحسابات الخارجیین أو أي من الشركات التابعة لمصرف
الريان.
 .7لم یكن موظفا ً في مصرف الريان خالل السنة المالیة السابقة على انتخاب المجلس ،أو موظفا ً في أي من األطراف
المرتبطة بمجموعة البنك التجاري ،مثل المدققین الخارجیین والموردین الرئیسیین ،او اذا كان لھذا العضو ،خالل
السنتین المالیتین اللتین سبقتا انتخاب المجلس ،أسھمًا مسیطرة في أي طرف من ھذا القبیل؛
 .8أن ال تكون له ،أو ألي من أقاربه من الدرجة األولى ،أیة عالقة تعاقدیة أو تجاریة مباشرة أو غیر مباشرة أو أي
مصلحة مع مصرف الريان أو أیة شركة ضمن مجموعة مصرف الريان ،قد تؤثر على استقالله خالل السنتین
المالیتین اللتین تسبقا انتخاب المجلس؛ و
 .9أن ال یكون قد عمل في مؤسسة تقدم خدمات استشاریة أو مھنیة أو خدمات أخرى إلى مصرف الريان بصفته
الشخصیة أو من خالل أي من أقاربه من الدرجة األولى.
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