المراجع القانونية
تســتعرض البنــود أدنــاه بعــض المراجــع والنصــوص القانونيــة التــي تــم ذكرهــا فــي الئحــة الترشــيح واالنتخــاب والمتعلقــة
بمتطلبــات عضويــة مجالــس اإلدارات فــي البنــوك التــي تكــون شــركات مســاهمة عامــة مدرجــة بالبورصــة والتــي تــم علــى
أساســها إعــداد الئحــة ترشــيح وانتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة مصــرف الريــان.
إن هــذا الملحــق هــو ألغــراض العلــم فقــط وتســهيل الرجــوع إلــى تلــك المراجــع والنصــوص القانونيــة المذكــورة فــي
الالئحــة وليــس شــامالً وال يجــوز تفســيره علــى أنــه شــامل أو أنــه يغطــي كافــة القوانيــن أو االنظمــة أو التعليمــات المنطبقــة
والتــي يتعيــن علــى أي عضــو مجلــس إدارة أن يكــون علــى علــم ودرايــة بهــا .ويتحمــل أي مرشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة
المســؤولية الكاملــة لالطــاع علــى كامــل منظومــة القوانيــن والتشــريعات ذات الصلــة.
المرجع القانوني

رقم المادة

النص

النظام األساسي
لمصرف الريان

المادة ()23

 -1يتولى إدارة مصرف الريان مجلس مكون من تسعة أعضاء ،
تنتخب المجمعية العامة العادية سبعة منهم بالتصويت السري  ،على
أن تقوم كل من شركة قطر القابضة والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية  -القطرية بتعيين عضو ممثل عنها .

تكوين مجلس
اإلدارة

 -2يكون ثلث أعضاء المجلس من األعضاء المستقلين ذوي الخبرة
من غير المساهمين  ،ويعفى هؤالء من شرط تملك األسهم المنصوص
عليه في المادة ( )24بند ( )3من النظام األساسي .

المادة ()24
شروط العضوية
في مجلس اإلدارة

 -1أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاما ً  ،وأن يكون متمتعا ً باألهلية
الكاملة .
 -2أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية  ،أو في جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة  ،أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة
( )40من القانون رقم ( )8لسنة  2012بشأن الهيئة والمادتين
ً
رقم ( )334و ( )335من قانون الشركات  ،أو أن يكون ممنوعا من
مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة رقم
( )35فقرة ( )12من القانون رقم ( )8لسنة  ، 2012أو أن يكون قد
قضى بإفالسه  ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
 -3أن يكون مساهما ً ومالكا ً عند انتخابه أو خالل  30يوما ً من تاريخ
انتخابه لعدد (  ) 1000,000مليون سهم من أسهم المصرف ،
ويجب إيداعها في أحد البنوك المعتمدة خالل ستين يوما ً من تاريخ
بدء العضوية  ،ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو
الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية  ،ويصدق على ميزانية آخر سنة
مالية قام فيها العضو بأعماله  .وتخصص األسهم المشار إليها أعاله
لضمان حقوق المصرف والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية
التي تقع على أعضاء المجلس  ،وإذا لم يقدم العضو الضمان على
الوجه المذكور بطلت عضويته  ،ويلتزم المجلس بجميع التعليمات
الصادرة عن مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بعضوية المجلس
والواجبات والمسؤوليات وغيرها .

النص

المرجع القانوني

رقم المادة

النظام األساسي
لمصرف الريان

المادة ()24

وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرار مكتوب يقر فيه بعدم
توليه أي منصب يحظر عليه قانونا ً الجمع بينه وبين عضوية
المجلس .

المادة ()25
مدة العضوية
في مجلس اإلدارة

ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات ويجوز إعادة انتخاب
العضو أكثر من مرة  ،غير ان مجلس اإلدارة األول يبقى قائما ً
بعمله لمدة خمس سنوات .

المادة ()56
إنتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة
وطريقة التصويت
في إجتماعات
الجمعية
العامة

يكــون التصويــت فــي الجمعيــة العامــة بطريقــة رفــع األيــدي  ،علــى
أنــه يجــب أن يكــون التصويــت باالقتــراع الســري فــي الحــاالت
التاليــة :
 -1انتخــاب أعضــاء المجلــس الــذي يتــم وفــق اآلليــة التــي تحــدده
الهيئــة.
 -2إذا كان القــرار بعــزل أحــد أو كل أعضــاء المجلــس و/أو إقامــة
دعــوى المســؤولية عليــه.
 -3إذا طلــب ذلــك رئيــس المجلــس أو عــدد مــن مســاهميه يمثلــون
عشــر األصــوات الحاضــرة فــي االجتمــاع علــى األقــل.
وال يجــوز ألعضــاء المجلــس فــي التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة
العامــة المتعلقــة بإبــراء ذمتهــم مــن المســؤولية.
وتكــون القــرارات التــي تصدرهــا الجمعيــة العامــة وفقــا ً ألحــكام
قانــون الشــركات والنظــام األساســي للمصــرف ملزمــة لجميــع
المســاهمين ســواء كانــوا حاضريــن فــي االجتمــاع الــذي صــدرت
فيــه أو غائبيــن  ،وســواء كانــوا موافقيــن أو مخالفيــن لهــا  ،وعلــى
المجلــس تنفيذهــا فــور صدورهــا وإبــاغ صــورة منهــا إلــى اإلدارة
خــال خمســة عشــر يومــا ً مــن تاريــخ صدورهــا .

المادة ()31
خلو منصب عضو
المجلس

إذا خال مقعد عضو المجلس شغله من كان حائزاً ألكثر األصوات من
المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة  ،فإذا قام به مانع
شغله من كان يليه في الترتيب  ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط
 .وفي حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر  ،يستمر المجلس
بالعدد المتبقي من األعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء.
أما إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس ،أو قل
عدد األعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء وجب على المجلس دعوة
الجمعية العامة لالجتماع خالل شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو
انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة النتخاب من يشغل المقاعد
الشاغرة.

المادة ()59
عزل أعضاء
المجلس

للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء المجلس أو مراقبي الحسابات
ورفع دعوى المسؤولية عليهم  ،ويكون قرارها صحيحا ً متى وافق
عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن
يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس
وال يجوز إعادة انتخاب األعضاء المعزولين في المجلس قبل انقضاء
خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.
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القانون رقم ( )8لسنة 2012
بشأن هيئة قطر لألسواق المالية

المادة ()29

ال يجــوز ألي شــخص مزاولــة أنشــطة األســواق الماليــة ،إال بعــد
الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن الهيئــة ،يبيــن فيــه النشــاط أو
األنشــطة المصــرح لــه بمزاولتهــا

القانون رقم ( )8لسنة 2012
بشأن هيئة قطر لألسواق المالية

المادة ()33

يلتــزم األشــخاص الخاضعــون ألحــكام هــذا القانــون بالقيــام بجميــع
مــا يلــزم لمعاونــة الهيئــة فــي تحقيــق أغراضهــا الرقابيــة ،وبوجــه
خــاص مــا يلــي

القانون رقم ( )8لسنة 2012
بشأن هيئة قطر لألسواق المالية

المادة ()34

ال يجــوز ألي شــخص أن يتعامــل مــع الســوق فــي أوراق ماليــة
أو إجــراء أي تصــرف يتوقــف عليــه تحديــد ســعر أو قيمــة أوراق
ماليــة ،متــى كان ذلــك التصــرف مبنيــا علــى معلومــات غيــر متوفــرة
للجمهــور ،أو يُعطــي أو مــن المحتمــل أن يُعطــي فكــرة خاطئــة أو
مضللــة عــن األوراق الماليــة ،أو كان مــن شــأنه أن يُســبب اضطرابــا
فــي األســواق الماليــة.

المادة ()35

في حالة مخالفة أحد األشخاص ألحكام هذا القانون أو اللوائح
أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ،يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض
اإلجراءات اآلتية
 -١إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية
 -٢اإلنذار
 -٣اللوم
 -٤وضع قيود معينة على أعمال الخدمات المالية التي تزاول من
قبل األشخاص الخاضعين لهذا القانون
 -٥منع أي شخص من التداول لفترة محددة
 -٦الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لفترة زمنية محددة ال تجاوز
ستة أشهر
 -٧تولي إدارة السوق لفترة محدودة
 -٨إلغاء المعامالت ذات العالقة بالمخالفة ،وما ترتب عليها من آثار
 -٩وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة
 -١٠فرض جزاء مالي ال يجاوز مبلغ مقداره (10,000
عشرة آالف لاير يوميا عن المخالفة المستمرة)
 -١١فرض جزاء مالي بما ال يجاوز ( )10,000,000عشرة
ماليين لاير
 -١٢منع أي شخص من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة
لرقابة الهيئة .وللهيئة إلزام المخالف برد األموال أو تعويض
المتضرر
وتتولى الهيئة إبالغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ،كما
يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة ويجوز للهيئة
التصالح مع المخالفين وفقا لإلجراءات والضوابط التي تقررها في
هذا الشأن.

 -1تمكيــن ممثلــي الهيئــة مــن االطــاع علــى أي ســجالت أو وثائــق
أو ملفــات أو أشــرطة أو أجهــزة حاســوب أو أي وســائل أخــرى
لتخزيــن المعلومــات أو معالجتهــا
 -٢تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم ألعمالهم
 -٣تزويد الهيئة بنسخ من أي مستندات أو تقارير تطلبها.

خاصة الفقرة
 ١٢منها

المرجع القانوني

رقم المادة

النص

القانون رقم ( )8لسنة 2012
بشأن هيئة قطر لألسواق المالية

المادة ()٤٠

مع عدم اإلخالل بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب
أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له،
أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يُعاقب بالحبس مدة ال
تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ( )50,000خمسين
ألف لاير وال تزيد على ( )10,000,000عشرة ماليين لاير ،أو
بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من
 -١أفشــى ســراً اتصــل بــه بحكــم عملــه أو تعاملــه ،تطبيقــا ألحــكام
هــذا القانــون

القانون رقم ( )8لسنة 2012
بشأن هيئة قطر لألسواق المالية

المادة ()٤٠

 -٢تعامــل فــي األســواق الماليــة بنــا ًء علــى معلومــات غيــر معلنــة،
علــم بهــا بحكــم عملــه
 -٣قــام بنشــر اإلشــاعات بقصــد التأثيــر علــى التعامــات فــي
األســواق الماليــة
 -٤قــدم بيانــات أو معلومــات أو أصــدر تصريحــات ،غيــر صحيحــة،
بقصــد التأثيــر علــى
التعامالت في السوق
 -٥أجرى عمليات صورية بقصد االحتكار واستغالل الثقة
 -٦أجــرى اتفاقــات أو عمليــات بقصــد التالعــب بأســعار األوراق
الماليــة ،وتحقيــق أربــاح علــى حســاب المتعامليــن فيهــا
 -٧أغفــل أو حجــب أو منــع معلومــة جوهريــة أوجــب القانــون اإلدالء
بهــا أو اإلفصــاح عنهــا للهيئــة
 -٨أجــرى تصرفــا ينطــوي علــى خلــق مظهــر أو إيحــاء زائــف أو
مضلــل بشــأن التأثيــر علــى التعامــات فــي الســوق
 -٩خالف أحكام المواد ( )٣٤( ، )٣٣( ، )٢٩من هذا القانون
 -١٠شــرع فــي ارتــكاب أحــد األفعــال المنصــوص عليهــا فــي هــذه
المــادة.
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نظام حوكمة الشركات الصادر
بقرار مجلس إدارة هيئة قطر
لألسواق المالية رقم ( )5لسنة
2016

المادة ( )7حول
حظر الجمع بين
المناصب

بمــا ال يخالــف أحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن ،ال يجــوز ألحــد
بشــخصه أو بصفتــه أن يكــون رئيســا للمجلــس أو نائبــا للرئيــس
فــي أكثــر مــن شــركتين يقــع مركزيهمــا الرئيســي فــي الدولــة ،وال
أن يكــون عضــوا فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن ثــاث شــركات تقــع
مراكزهــا الرئيســية فــي الدولــة ،وال أن يكــون عضــوا منتدبــا لــإدارة
فــي أكثــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيــس فــي الدولــة ،وال
أن يجمــع بيــن عضويــة مجلســي إدارة شــركتين تمارســان نشــاطا
متجانــس ا ً.ويُحظــر الجمــع بيــن رئاســة المجلــس وأي منصــب
تنفيــذي بالشــركة ،وال يجــوز للرئيــس أن يكــون عضــواً فــي أيّ
مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام .ويجــب
علــى رئيــس وأعضــاء المجلــس تقديــم إقــرارا ســنويا يحفظــه أميــن
الســر فــي الحافظــة المعــدة لذلــك ،يقــر فيــه كل منهــم بعــدم الجمــع
بيــن المناصــب التــي يُحظــر الجمــع بينهــا وفقــا للقانــون وأحــكام هــذا
النظــام

قانون الشركات التجارية
القطري رقم ()11
لسنة 2015

المادة ( )98حول
حظر الجمع بين
المناصب

فيمــا عــدا ممثلــي الدولــة فــي شــركات المســاهمة العامــة أو األشــخاص
الذيــن يملكــون ( )٪١٠علــى األقــل مــن أســهم رأس مــال هــذه
الشــركات ،ال يجــوز ألحــد بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه ممثـاً ألحــد
األشــخاص المعنويــة أن يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن
ثــاث شــركات مســاهمة تقــع مراكزهــا الرئيســية فــي الدولــة ،وال أن
يكــون رئيســا لمجلــس اإلدارة أو نائبــا للرئيــس فــي أكثــر مــن شــركتين
يقــع المركــز الرئيســي لــكل منهمــا داخل الدولــة .وفي جميــع األحوال،
ال يجــوز ألحــد ســواء بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه ممثــا ألحــد
األشــخاص المعنوييــن أن يكــون عضــواً منتدبــا لــإدارة فــي أكثــر
مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيســي فــي الدولــة ،أو أن يجمــع بيــن
العضويــة فــي مجلســي إدارتــي شــركتين تمارســان نشــاطا متجانــس اً.
وتبطــل عضويــة مــن يخالــف ذلــك فــي مجالــس إدارة الشــركات التــي
تزيــد علــى النصــاب المقــرر فــي هــذه المــادة وفقــا للتسلســل التاريخــي
للعضويــة ،وعليــه أن يــرد إلــى الشــركة أو الشــركات التــي أبطلــت
عضويتــه فيهــا مــا قبضــه منهــا.

المرجع القانوني

رقم المادة

النص

قانون الشركات التجارية
القطري رقم ()11
لسنة 2015

المادة ()٣٣٤

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب
بالحبس مدة ال تجاوز سنتين ،وبالغرامة التي ال تزيد على مليون
لاير ،أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 -١كل مــن أثبــت عمــداً فــي نشــرات إصــدار األســهم أو الســندات أو
األوراق الماليــة األخــرى بيانــات كاذبــة أو مخالفــة ألحــكام هــذا
القانــون ،وكل مــن يوقــع تلــك النشــرات مــع علمــه بمــا فيهــا مــن
مخالفــة
 -٢كل مؤســس ضمــن عقــد شــركة ذات مســؤولية محــدودة إقــرارات
كاذبــة متعلقــة بتوزيــع حصــص رأس المــال بيــن الشــركاء أو
بالوفــاء بــكل قيمتهــا مــع علمــه بذلــك.
 -٣كل مــن قيــم بطريــق الغــش أو التدليــس أو االحتيــال حصصــا
عينيــة بأكثــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة.
 -٤كل مؤســس أو مديــر وجــه الدعــوة إلــى الجمهــور لالكتتــاب فــي
أوراق ماليــة أي ا كان نوعهــا لحســاب شــركة غيــر شــركات
المســاهمة والتوصيــة باألســهم ،وكل مــن عــرض هــذه األوراق
لالكتتــاب لحســاب الشــركة.
 -٥كل مــن قــرر أو وزع بســوء نيــة أرباحــا أو فوائــد أو عوائــد علــى
خــاف أحــكام هــذا القانــون أو النظــام األساســي للشــركة ،وكل
مراقــب حســابات أقــر علــى ذلــك بســوء نيــة.
 -٦كل مراقــب حســابات وكل مــن يعمــل فــي مكتبــه تعمــد وضــع
تقريــر كاذب عــن نتيجــة مراجعتــه ،أو أخفــى عمــداً وقائــع
جوهريــة أو أغفلهــا عمــداً فــي التقريــر الــذي يقــدم للجمعيــة العامــة
وفقــا ألحــكام هــذا القانــون ،أو ضــارب بأســهم الشــركة التــي يدقــق
حســاباتها أو أفشــى أحــد أســرارها.
 -٧كل عضــو مجلــس إدارة أو مديــر أو مصفــي اشــترك فــي إعــداد
ميزانيــة أو مركــز مالــي أو بيانــات صــادرة عــن الشــركة غيــر
مطابقــة للواقــع مــع علمــه بذلــك وبقصــد إخفــاء حقيقــة الوضــع
المالــي للشــركة ،أو أغفــل عمــداً وقائــع جوهريــة بقصــد إخفــاء
حقيقــة الوضــع المالــي للشــركة ،أو اســتغل بســوء نيــة أمــوال
الشــركة أو أســهمها لتحقيــق منافــع شــخصية لــه أو لغيــره بطريــق
مباشــر أو غيــر مباشــر.
ً
 -٨كل مصفــي تســبب عمــدا فــي اإلضــرار بالشــركة أو بالشــركاء
أو بالدائنيــن.
 -٩كل موظــف عــام أفشــى ســرا متعلقــا بإحــدى الشــركات التجاريــة
اتصــل بــه بحكــم عملــه ،أو أثبــت عمــداً فــي تقاريــره وقائــع غيــر
صحيحــة ،أو أغفــل عمــداً فــي هــذه التقاريــر وقائــع تؤثــر فــي
نتيجتهــا.
ً
 -١٠كل مــن زور فــي ســجالت الشــركة أو أثبــت فيهــا عمــدا وقائــع
غيــر صحيحــة أو أعــد أو عــرض تقاريــراً علــى الجمعيــة العامــة
تضمنــت بيانــات كاذبــة أو غيــر صحيحــة كان مــن شــأنها التأثيــر
علــى قــرارات الجمعيــة.
 -١١كل رئيــس مجلــس إدارة شــركة أو عضــو مجلــس إدارة أو
أحــد موظفيهــا أفشــى ســراً مــن أســرار الشــركة ،أو حــاول عمــدا
اإلضــرار بنشــاطها أو كانــت لــه مصلحــة مباشــرة أو غير مباشــرة
مــع أي جهــة تقــوم بعمليــات يــراد بهــا إحــداث تأثيــر فــي أســعار
األوراق الماليــة التــي أصدرتهــا الشــركة.

المرجع القانوني

رقم المادة

النص

قانون الشركات التجارية
القطري رقم ()11
لسنة 2015

المادة ()335

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ،يعاقب
بالغرامة التي ال تزيد على خمسمائة ألف لاير:
 -١كل مــن تصــرف فــي حصــص التأســيس أو األســهم علــى خــاف
القواعــد المقــررة فــي هــذا القانــون.
 -٢كل مــن قبــل تعيينــه عضــواً بمجلــس إدارة شــركة مســاهمة أو
عضــوا منتدبــا إلدارتهــا
أو ظــل متمتعــا بالعضويــة أو قبــل تعيينــه مراقبــا فيهــا علــى خــاف
أحــكام الحظــر المقــررة فــي القانــون ،وكل عضــو منتــدب لــإدارة
فــي شــركة تقــع فيهــا مخالفــة مــن هــذه المخالفــات إذا كان يعلــم
بهــا.
 -٣كل عضــو مجلــس إدارة تخلــف عــن تقديــم األســهم التــي تخصــص
لضمــان عضويتــه علــى الوجــه المقــرر فــي النظــام األساســي
للشــركة فــي مــدة ســتين يومــا مــن تاريــخ إبالغــه قــرار التعييــن،
أو تخلــف عــن تقديــم اإلقــرارات الملتــزم بتقديمهــا ،أو أدلــى
ببيانــات كاذبــة ،أو أغفــل عمــداً بيانــا مــن البيانــات التــي يلتــزم
مجلــس اإلدارة بإعــداد التقريــر بشــأنها ،وكذلــك كل عضــو مجلــس
إدارة أثبــت فــي تقاريــر الشــركة بيانــات غيــر صحيحــة ،أو أغفــل
عمــداً بياناتهــا.
 -٤كل مــن منــع عمــداً موظفــي اإلدارة أو مراقــب الحســابات أو
عضــو مجلــس الرقابــة أو المصفــي مــن االطــاع علــى دفاتــر
ومســتندات الشــركة التــي يكــون لهــم حــق االطــاع عليهــا وفقــا
ألحــكام هــذا القانــون ،وكل مــن امتنــع عــن تقديــم المعلومــات
والمســتندات واإليضاحــات التــي يطلبونهــا فــي هــذا الشــأن.
 -٥كل مــن تســبب عمــداً مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تعطيــل
دعــوة الجمعيــة العامــة أو انعقادهــا.
 -٦كل عضــو مجلــس إدارة حصــل علــى قــرض أو ضمــان مــن
الشــركة بالمخالفــة ألحــكام هــذا القانــون ،وكل مــن وافــق علــى
تقديــم ذلــك القــرض أو الضمــان.

قانون مصرف قطر المركزي
بشأن تنظيم المؤسسات المالية
الصادر بالقانون رقم
( )١٣لسنة ٢٠١٢

المادة ()129

يكون أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفين مسؤولين بصفة
شخصية عن الخسائر واألضرار التي تصيب المؤسسة المالية أو
تصيب الغير نتيجة تعمدهم اإلضرار بها أو إهمالهم أو تقصيرهم,
أو إخفائهم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة المالية أو تقديمهم
معلومات خاطئة أو مضللة عنها سواء للمساهمين أو للمصرف،
وتكون المؤسسة المالية مسؤولة بالتضامن معهم عن تلك الخسائر
واألضرار ويجوز للمصرف أن يقاضي نيابه عن مساهمي المؤسسة
المالية كل من تسبب في تلك الخسائر واألضرار.

المادة ()130

على مجلس إدارة المؤسسة المالية وكبار الموظفين ومراقبي
الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو
يؤثر على سمعة المؤسسة المالية أو مركزها المالي أو عند حدوث
أي مخالفة للقانون أو تعليمات المصرف.

المرجع القانوني

رقم المادة

النص

قانون مصرف قطر المركزي
بشأن تنظيم المؤسسات المالية
الصادر بالقانون رقم
( )١٣لسنة ٢٠١٢

المادة ()146

يحظر على رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك ومديريها
ومستشاريها ومشرفيها ووكالئها ومراسليها وخبرائها وسائر
العاملين بها ،إعطاء أو كشف أو اإلفصاح عن أية معلومات أو
بيانات أو وثائق أو مستندات عن عمالئها أو حساباتهم أو ودائعهم
أو أماناتهم أو موجوداتهم أو الخزائن الخاصة بهم .أو ما يتعلق
بهم من معامالت أو شؤون وذلك إال في الحاالت المرخص بها
بمقتضى أحكام هذا القانون ،ووفقا للشروط و الضوابط التي يضعها
المصرف .ويسري هذا الحظر المشار اليه في الفقرة السابقة في
مواجهة جميع االشخاص والجهات ،ويظل قائما حتى بعد انتهاء
العالقة بين العميل والبنك أو بين أي من االشخاص المشار اليهم في
الفقرة السابقة والبنك ألي سبب من األسباب.

تعريف العضو المستقل
والعضو غير التنفيذي
وفقا لتعميم مصرف قطر
المركزي رقم 2015/68

قائمة التعريفات

العضو المستقل :عضو مجلس إدارة البنك الذي يلبي الشروط التالية:
 -١هو العضو الذي ال يكون من مساهمي البنك أو ال تزيد مساهمته
ومساهمة أي من أقربائه حتى الدرجة األولى بشكل مباشر أو
غير مباشر )الشركات التي يمتلكونها أو يشاركون فيها بحصة
مسيطرة مجتمعين أو منفردين عما نسبته ()0,25 %
(¼ باأللف) من أسهم البنك
 -٢ال يكون عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو
اعتباريين يمارسون معا سيطرة على البنك
 -٣ال يعمل أو سبق لع العمل بوظيفة تنفيذية لدى البنك أو أي من
المؤسسات التابعة لمجموعة البنك خالل السنوات الثالث السابقة
 -٤ال يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتلقاه
لقاء عضويته في المجلس و/أو توزيعات األرباح التي يتقضاها
بصفته مساهما أو الفوائد واألرباح المستلمة أو المستحقة على
ودائعه أو استثماراته من األنشطة االعتيادية للبنك ،وأال يكون له
أو ألحد أقربائه حتى الدرجة األولى أي عالقة تعاقدية أو تجارية
أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك تؤثر على استقالليته
 -٥ال يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للبنك خدمات استشارية أو
مهنية أو غيرها من الخدمات سواء بصفته السخصية أو من
خالل أحد أقربائه حتى الدرجة االولى
 -٦ال تربطه صلة قرابة حتى الدرجة االولى بأي من أعضاء
المجلس اآلخرين أو اإلدارة التنفيذية للبنك
 -٧ال يعمل كموظف لدى مدقق الحسابات الخارجي للبنك وأال
تربطه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بهذا المدقق أو أي من
المؤسسات التابعة له
 -٨إضافة لشروط االستقاللية أعاله ينبغي أن يكون العضو المستقل
من ذوي الخبرة واالختصاص في األمور المالية والمصرفية
العضو غير التنفيذي :هو عضو مجلس إدارة البنك الذي ال يكون
عضواً في أية لجنة من لجان المجلس التي ترتبط أعمالها بمهام
تنفيذية في البنك وعلى سبيل المثال ال الحصر لجنة التسهيالت،
لجنة االستثمار وأعمال الخزينة أو أي لجان تنفيذية أخرى.

المرجع القانوني

رقم المادة

النص

تعريف العضو المستقل
والعضو غير التنفيذي وفقا ً
لنظام حوكمة الشركات
المدرجة الصادر عن هيئة
قطر لألسواق المالية بالقرار
رقم ()5
لسنة ٢٠١٦

المادة (- )١

العضو غير التنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا
إلدارة الشركة ،أو ال يتقاضى أجرا منها
العضو المستقل :هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية
التامة ،ومما ينافي االستقاللية على سبيل المثال ال الحصر ،أيا ً
من اآلتي:
 -1أن يكون مالكا ( )٪١على األقل من أسهم الشركة أو أي
شركة من مجموعتها
 -2أن يكون ممثال لشخص اعتباري يملك ( )٪٥على األقل من
أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها
 -3أن يكون باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من
مجموعتها خالل السنة السابقة على انتخابات المجلس
 -4أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء
المجلس أو اإلدارة التنفيذية العليا بالشركة ،أو أي شركة من
مجموعتها
 -5أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة
الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها
 -6أن يكون موظفا خالل السنتين السابقتين على انتخابات
المجلس لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي
شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين ،وكبار الموردين،
أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف
خالل السنتين السابقتين على انتخابات المجلس
 -7أن تكون له تعامالت مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة
أو أي شركة من مجموعتها خالل السنتين السابقتين على
انتخابات المجلس.

تعاريف

