كتاب التعهدات

(للمرشح الفرد  /الشخص الطبيعي أو ممثل لشركة  /شخص معنوي)
أقر وأتعهد بما يلي:
أنا الموقع أدناهّ ،
 .1أقر بأن تر ّ
شحي لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان ال يخالف أي قانون وال ولن ينشأ عنه أي جمع بين المناصب
التي يحظر الجمع بينها وفقا للقانون خصوصا أحكام المادة ( )98من قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة
 2015والمادة ( )٧من نظام حوكمة الشركات الصادر بالقرار رقم ( )5لسنة  2016عن مجلس إدارة هيئة قطر
لألسواق المالية وأتعهد بأن تظل حالة االلتزام بهذا الموضوع سارية طوال مدة عضويتي في مجلس إدارة البنك
(مالحظة :لالطالع على المناصب التي يحظر القانون الجمع بينها يرجى مراجعة الملحق رقم ( )9من الئحة ترشيح
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة)؛
 .2أتعهد ،في حال الفوز بعضوية مجلس اإلدارة ،حجز  100ألف سهم من األسهم التي أمتلكها في مصرف الريان أو
الطلب من الشركة التي أمثلها في مقعد مجلس اإلدارة أن تحجز  100ألف سهم من األسهم التي تمتلكها في الخليجي،
كأسهم ضمان عضويتي وذلك خالل مدة أقصاها  60يوما من تاريخ انتخابي أو طلب البنك مني ذلك ،أيهما أقرب،
وعدم فك حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة عضويتي ويتم التصديق على
ميزانية آخر سنة مالية قمت فيها بأعمالي كعضو مجلس إدارة وأقر بأنه في حال إخفاقي بذلك سوف تبطل عضويتي.
وللبنك ،في هذه الحالة ،أن يختار من احتياطي األعضاء البديل المناسب أو يتخذ أي إجراءات أخرى متاحة وفقا
للقانون واألنظمة المنطبقة والنظام األساسي للبنك وأحكام الئحة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ولن يحق لي
االعتراض على أي قرار بهذا الشأن بعد ذلك (مالحظة :ال تسري أحكام هذا البند ( )2على المرشحين لمقعد عضو
مستقل أو ممثلي الحكومة حيث أنهم معفيون من تقديم أسهم ضمان عضوية)؛
 .3أتعهد بااللتزام أثناء ممارستي لصالحياتي وتنفيذ واجباتي بالتصرف بأمانة وإخالص مع األخذ بعين االعتبار مصالح
البنك ومساهميه وبذل أفضل جهد ممكن في أية ظروف؛
 .4أتعهد بااللتزام بأية قوانين أو تعليمات أو تعاميم أو أنظمة أو قواعد أو تشريعات أو ما في حكمها من ممارسات
دولية ومبادئ تصدر عن أي جهة إشرافية أو رقابية أو تنظيمية أو رسمية أو خالفه يكون خاضع لها البنك أو أي
شركة ضمن مجموعته سواء داخل دولة قطر أو خارجها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،قوانين وتعليمات
مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية ووزارة االقتصاد والتجارة وبورصة قطر وشركة قطر لإليداع
المركزي لالوراق المالية وأي جهة رقابية أو رسمية أو حكومية أخرى كما أتعهد بااللتزام بقرارات الجمعية العامة
لمصرف الريان وأحكام نظامه األساسي وعقد تأسيسه وسياساته ولوائحه الداخلية المنطبقة؛
 .5أتعهد بالتعاون مع أي جهة رقابية أو إشرافية أو تنظيمية أو خالفه يخضع لها البنك أو أي شركة ضمن مجموعته
وتشجيع قيام أفضل العالقات والتنسيق الكامل معها؛
 .6أتعهد بأن أقوم بجميع اإلفصاحات المطلوبة ،سواء من تلقاء نفسي أو فور طلب البنك مني ذلك ،بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر اإلفصاح عن العالقات المالية والتجارية والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام
بالمهام والوظائف الموكلة إلي كعضو مجلس إدارة؛

 .7أتعهد بتسليم البنك ،فور طلبه وبدون أي تأخير ،أي مستندات أو وثائق أو شهادات أو معلومات أو بيانات أو خالفه
تكون مطلوبة بحكم عضويتي في مجلس اإلدارة وفي حال كنت ممثالً ألي شركة أو شخص معنوي في مقعد مجلس
اإلدارة فإنني أتعهد ،باإلضافة إلى تسليم أي مما سبق قد يخصني شخصيا ً،بأن أطلب من الجهة التي أمثلها تسليم
البنك ،فور طلبه وبدون أي تأخير ،أي مستندات أو وثائق أو شهادات أو معلومات أو بيانات أو خالفه تكون مطلوبة
بحكم عضويتها في مجلس اإلدارة؛
ّ
بتوخي الدقة والشفافية في تقديم أي معلومات أو بيانات للبنك أو الجهات المعنية وأتعهد بتقديم بيانات
 .8أتعهد
وإفصاحات كاملة وصحيحة وأتحمل المسؤولية القانونية عن عدم صحتها كما أتعهد بإخطار البنك او الجهات المعنية
بأي تغيير الحق عليها؛
 .9أقرّ باطالعي وفهمي للمواد والنصوص القانونية الواردة في الملحق رقم ( )9من الئحة ترشيح وانتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة وأتعهد بالتزامي بها كما أقرّ بأن هذه المواد هي الح ّد االدنى من المتطلبات وبأن الملحق رقم ( )9ليس
شامالً وال يجوز تفسيره على أنه شامل أو أنه يغطي كافة القوانين أو االنظمة أو التعليمات المنطبقة والتي يتعين
علي أن أكون على علم ودراية بها وأتحمل المسؤولية الكاملة لالطالع على كامل منظومة القوانين والتشريعات ذات
الصلة؛
 . 10أتعهد في حال الفوز بعضوية مجلس اإلدارة بعدم إعطاء أو كشف أو اإلفصاح عن أية معلومات أو بيانات أو
وثائق أو مستندات ألي جهة كانت عن مصرف الريان أو عن استراتيجياته أو أعماله أو أي من المعلومات المتعلقة
بمصرف الريان والتي تصل إلي بحكم عضويتي في مجلس إدارة البنك كما أتعهد بعدم إعطاء أو كشف أو اإلفصاح
عن أية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات ألي جهة كانت عن عمالء البنك 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 القانون ويظل هذا التعهد قائما حتى بعد انتهاء عضويتي في مجلس إدارة البنك؛

تعهد ينطبق فقط على المرشح لمقعد عضو مستقل
 . 11أتعهد بصفتي مرشح لمقعد عضو مستقل ،باإلضافة لكل ما ورد أعاله ،بالحفاظ على حالة االستقاللية التي يتم على
أساسها اختياري كعضو مجلس إدارة مستقل وااللتزام بكل المتطلبات والشروط التي تجعلني وتبقيني عضواً مستقالً
وذلك طوال مدة عضويتي في مجلس اإلدارة كما أتعهد باإلفصاح الفوري والدوري للبنك ،سواء من تلقاء نفسي
أو فور طلب البنك ذلك ،عن أية معلومات أوبيانات أو خالفه تكون مطلوبة بحكم انضامي لمجلس اإلدارة كعضو
مستقل؛
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