الئحة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس إدارة
مصرف الريان (ش.م.ق.ع)

2019/12/٢٥

مقدمة
التزاما ً بتعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق
المالية رقم ( )5لسنة  2016المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  15مايو  ، 2017وال سيما
البند رقم ( )4من المادة رقم ( )8من النظام المذكور ،فقد تم إعداد سياسة بمعايير وإجراءات
واضحة ومحددة لعضوية المجلس .
وتتضمن هذه السياسة إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس سواء المستقلين أو غير
المستقلين وكذلك تحديد شروط التأهيل والمالءمة  ،وما إلى ذلك من أمور تنظيمية لعضوية
المجلس.
اإلطار القانوني
جرى إعداد هذه الالئحة وفقا للنظام األساسي لمصرف الريان  ،والقوانين واألنظمة ذات العالقة
المعمول بها في دولة قطر  ،نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر تعليمات مصرف قطر
المركزي للبنوك وخصوصا تعليمات الحوكمة الصادرة بالتعميم رقم 68لسنة  2015وتعميم
مصرف قطر المركزي رقم  26لسنة  2016بشأن تعيين عضو مجلس اإلدارة المستقل وقانون
الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  2015ونظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم( )5لسنة  ، 2016وأفضل
الممارسات الدولية في مجال الحوكمة.
جهة االعتماد
تم إعداد هذه الالئحة من قبل لجنة الترشيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة  ،وسيتم
عرضها على الجهات الرقابية المعنية ألخذ الموافقة عليها  ،ومن ثم عرضها على مجلس اإلدارة
للموافقة عليها  ،تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة العادية العتمادها .
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الفصل األول
أحـكـام عـامـة
المادة ()1
تتضمن هذه الالئحة تعليمات تنفيذية وإجرائية للسياسة العامة لعضوية مجلس اإلدارة تخصّ جميع
المرشحين للعضوية سواء لمقاعد غيرالمستقلين (تنفيذيين أو غير تنفيذيين) أو مقاعد المستقلين
وتدخل حيّز التنفيذ من تاريخ إقرارها ألول مرة من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتظل هذه
الالئحة سارية المفعول ،مع تعديالتها الالحقة اذا انطبق األمر ،ما لم يتم إبطالها بقرار من
الجمعية العامة العادية.
المادة ()2
يفوّ ض مجلس اإلدارة بالموافقة على أي تعديالت الحقة على هذه الالئحة ،بعد إقرارها ألول مرة
من قبل الجمعية العامة ،بشرط أن تكون تلك التعديالت غير جوهرية أو مطلوبة لاللتزام بأي
قانون أو قواعد أو أنظمة أو تعليمات صادرة عن أي جهة رقابية أو تنظيمية يخضع لها مصرف
الريان  .وفي جميع االحوال ،تعرض مثل تلك التعديالت على الجمعية العامة السنوية ضمن
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة إلى المساهمين أو على أقرب اجتماع للجمعية العامة العادية،
أيهما أقرب ،ألخذ العلم بها وتضمينها بمحضر االجتماع .وما عدا ذلك ،فإن أي تعديالت جوهرية
لهذه الالئحة تتطلب إقرار الجمعية العامة لها لتصبح نافذة.
المادة ()3
وفقا ً لما ورد في المادة رقم ( )23من النظام األساسي المعدل لمصرف الريان الموثق بتاريخ
 2019/5/14فإن مجلس إدارة مصرف الريان :
 -1يتولى إدارة مصرف الريان مجلس مكون من تسعة أعضاء  ،تنتخب الجمعية العامة العادية
سبعة منهم بالتصويت السري  ،على أن تقوم كل من شركة قطر القابضة والهيئة العامة
للتقاعد والتأمينات االجتماعية  -القطرية بتعيين عضو ممثل عنها .
 -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.

٣

 -3يكون تعيين العضوين المذكورين أعاله وفقا ً ألحكام المادة ( )13من هذه الالئحة  ،وقانون
الشركات التجارية (المادة  ، )99على أن تستبعد حصّة قطر القابضة والهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية من أي انتخاب للمقاعد السبعة المتبقية.
 -4تنتخب الجمعية العامة العادية األعضاء السبعة المتبقين عن طريق االقتراع السري في بندين
منفصلين  ،يخصص البند األول للتصويت على أربعة مقاعد للمرشحين غير المستقلين سواء
تنفيذيين أو غير تنفيذيين (وفقا آللية االنتخاب المحددة في الفصل الخامس من هذه الالئحة ،
ويخصص البند الثاني النتخاب ثالثة أعضاء مستقلين وفقا آللية االنتخاب المحددة في الفصل
السادس من هذه الالئحة).
المادة ()4
ال يجوز بأي شكل من األشكال استبدال مقاعد أو نقلها بين مقاعد المستقلين ومقاعد غير
المستقلين.
المادة ()5
ما لم يرد نصّ بخالف ذلك في هذه الالئحة ،يكون أي مصطلح أو تعريف بما في ذلك تعريف
العضو المستقل والعضو التنفيذي والعضو غير التنفيذي وفقا لما هو منصوص عليه في النظام
األساسي للبنك وتعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم ( )68لسنة
 2015ونظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة
قطر لألسواق المالية رقم ( )5لسنة  2016وأي تعديالت تطرأ على هذه التشريعات  ،وفي حال
وجود أي اختالف بين النصوص يطبّق التعريف أو المصطلح األكثر تح ّفظا ً  ،مع أخذ االعتبار
لما ورد في المادة رقم ( )81من النظام األساسي لمصرف الريان .
(لالطالع على التعريفات ذات الصلة ،يرجى مراجعة الملحق رقم ( )9بذيل هذه الالئحة)
المادة ()6
تخضع هذه الالئحة ألحكام النظام األساسي للبنك وللقوانين واألنظمة المعمول بها في دولة قطر
 ،وتفسّر وفقا لها  ،وفي حال وجود أي تضارب أو اختالف بين أحكام هذه الالئحة وأحكام النظام
األساسي أو أي قانون أو تشريع نافذ فتطبّق أحكام النظام األساسي أو ذلك القانون أو التشريع
النافذ.
كما يخضع أي نزاع ينشأ نتيجة لهذه الالئحة الختصاص المحاكم القطرية دون سواها  ،وال
يجوز االعتراض على هذه الالئحة بعد إقرارها من الجمعية العامة للمساهمين إال وفقا للقنوات
والطرق والمهل المقررة بالقانون لالعتراض على قرارات الجمعيات العامة للشركات المساهمة
العامة القطرية.

٤

المادة ()7
تكون إجراءات تعيين وترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لهذه الالئحة وأحكامها فقط
ولن يقبل أي طلب ترشيح ال يستوفي شروط هذه الالئحة أو أي من أحكامها ،ويشترط على أي
مرشح لعضوية مجلس اإلدارة أن يحدد في طلب الترشيح ما إذا كان ترشحه كعضو مستقل أو
غير مستقل وتعبئة الطلبات والنماذج واالستبيانات ذات الصلة واستيفاء المتطلبات المحددة في
المالحق ذات الصلة المرفقة بهذه الالئحة.
المادة ()8
تشرف لجنة الترشيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة (المشار إليها في هذه الالئحة
بعبارة («اللجنة») على إدارة هذه الالئحة وحسن تطبيقها وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس
اإلدارة مجتمعا ً في كل ما يخص هذه الالئحة التخاذ القرار المناسب متى اقتضى الحال.

الفصل الثاني
إجراءات الترشيح
(لجميع المرشحين مستقلين وغير مستقلين أفراد أو شركات)
المادة ( )9فتح باب الترشيح
البند ( :)1يفتح مجلس اإلدارة باب الترشيحات لعضوية المجلس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة
العادية المدعوة الختيار مجلس إدارة جديد بخمس وأربعين يوما على األقل (.)45
البند ( :)2يكون فتح باب الترشيح من خالل اإلعالن في صحيفتين محليتين يوميتين على األق ّل
إحداهما تصدر باللغة العربية وأخرى باللغة اإلنجليزية وعلى الموقع اإللكتروني لكل
من مصرف الريان وبورصة قطر وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة
والصناعة على مسودة اإلعالن قبل نشرها و/أو موافقة أي جهة رقابية أخرى يخضع
لها البنك متى اقتضى الحال.
وعلى مجلس اإلدارة بالحد األدنى أن يحدد في نص اإلعالن عدد المقاعد المفتوحة
للترشح سواء للمستقلين وغير المستقلين  ،باإلضافة إلى أي تفاصيل أخرى يتم وضعها
من واقع البنود واألحكام في هذه الالئحة .
البند ( :)3يظل باب الترشيح مفتوحا لمدة ال تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن،
ولكل شخص طبيعي أو معنوي توافرت فيه شروط التأهيل والمالءمة وفقا ألحكام
الفصل الثالث من هذه الالئحة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة.
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المادة ( )10إجراءات الترشح :
البند ( : )1لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث
من هذه الالئحة أن يتقدم بطلب رسمي للترشيح وفقا للنموذج المبيّن في الملحق رقم
(( )٣للمرشحين األفراد/األشخاص الطبيعيين) أو الملحق رقم (( )٤للمرشحين من
الشركات/األشخاص المعنويين) مرفقا به جميع المستندات المطلوبة المبيّنة في الملحق
رقم ( )٢من هذه الالئحة ولن يقبل أي طلب ترشيح من دون المستندات المحددة في
الملحق رقم ( ، )٢والذي يحدده مجلس اإلدارة في إعالن التر ّ
شح؛
البند ( : )2ترسل جميع طلبات الترشيح مرفقا بها جميع المستندات المحددة في الملحق رقم ()٢
من هذه الالئحة بالبريد المسجل أو الفاكس  ،أو البريد اإللكتروني أو تسلّم باليد إلى
األمانة العامة لمجلس اإلدارة في مصرف الريان على العنوان وضمن المهل المحددة
من المجلس في إعالن الدعوة إلى الترشح؛
البند ( :)3يجب تسليم النسخ األصلية ألي مستند أو محرر محدد في الملحق رقم ( )٢من هذه
الالئحة يتطلب توقيعا من قبل المرشح وضمان استالم البنك لألصول قبل إقفال باب
الترشيحات؛
البند ( : )4لن تقبل أي طلبات ترشيح ترد إلى البنك بعد إغالق باب الترشح وانتهاء المهل
المحددة في إعالن الدعوة إلى التر ّ
شح؛
البند ( : )5يسلم المرشحون إيصاالً باستالم طلبات ترشيحهم وفقا للنموذج المبيّن في الملحق
رقم ( )٩بهذه الالئحة وال يجوز تسليم اإليصال إال بعد استيفاء جميع الشروط وتقديم
األوراق المطلوبة كما هو محدد في الملحق رقم ( )٢من هذه الالئحة  ،وعلى المرشح
أن يحتفظ باإليصال كإثبات على تقديم واستالم طلب ترشيحه.
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الفصل الثالث
شروط التأهيل والمالءمة
المادة ( )11شروط تأهيل مرشح لمقعد عضو غير مستقل
(شخص معنوي أو طبيعي)

البند ( :)1المرشح لمقعد عضو غير مستقل هو أي مساهم ،سواء كان شخص طبيعي/فرد أو
شخص معنوي/شركة أو شخص طبيعي/فرد ممثل لشخص معنوي/شركة ال ينطبق
عليه تعريف العضو المستقل المنصوص عليه في النظام األساسي للبنك وتعليمات
الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم ( )68لسنة  2015ونظام
حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر
لألسواق المالية رقم ( )5لسنة  2016وأي تعديالت قد تطرأ على هذه التشريعات،
وفي حال وجود أي اختالف بين النصوص المذكورة يطبّق التعريف األكثر تح ّفظا
(لمراجعة تعريف العضو المستقل ،يرجى االطالع على الملحق رقم ( )١من هذه
الالئحة.
البند ( :)2تنطبق المعايير والشروط المذكورة أدناه فيما يتعلق بالفرد (إذا كان المرشح شخصا
طبيعيا( أو بالشركة وأيّ من مدرائها (إذا كان المرشح شركة/شخصية معنوية ) وفي
هذه الحالة تنطبق على الشخص الطبيعي الذي تر ّ
شحه الشركة/الشخصية المعنوية
لتمثيلها في المجلس المعايير والشروط نفسها على المرشحين من األشخاص الطبيعيين
إضافة إلى الشروط والمعايير المنطبقة على المرشحين من الشركات/األشخاص
المعنويين.
البند ( :)3يشترط بمن يرغب بالتر ّ
شح لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان لمقعد عضو غير
مستقل استيفاء المتطلبات التالية:
 3-1معايير المالءة المالية:
 3-1-1في حالة الفرد/الشخص الطبيعي:
أ .أال يكون قد سبق إشهار إفالسه أو توقف عن سداد ديونه أو قام بإجراءات تسوية لجدولة
ديونه أو تسببه في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو
أي سلطة إشرافية أخرى ما لم يكن قد ر ّد إليه اعتباره مع العلم أن مجلس اإلدارة سينظر في
ظروف ر ّد االعتبار عند تقييم طلب الترشيح؛
ب .أن ال يكون مالكا لشركة أو مؤسسة خضعت للحراسة القضائية  ،أو للتصفية نتيجة عدم
القدرة على تسديد ديونها أو نتيجة عدم مالءتها المالية.

٧

 3-1-2في حالة الشركة/الشخص المعنوي:
أ) أال تكون الشركة خاضعة للحراسة القضائية أو عدم التصرف في المال أو للتصفية بموجب
حكم قضائي أو أليّ إجراء آخر مماثل أو قد سبق إشهار إفالسها أو تعثرها في سداد ديونها
وتسببها في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزل مقعدها في أي مجلس إدارة من قبل
مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى؛
ب) أال تكون الشركة قد كانت عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمت تصفيتها بموجب حكم
قضائي .
ج) أال تكون الشركة قد توقفت عن سداد ديونها أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها؛
د .أال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات متعلّقة برأس المال؛
ه .أال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات مالية رقابية تنطبق عليها؛
و .أال يكون قد صدر ضد الشركة حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص.
 3-2معايير المالءمة (للمرشحين من األشخاص الطبيعيين أو الممثلين ألشخاص معنويين)
 3-2-1الصفات الشخصية والمؤهالت األكاديمية والمهنية والخبرة الالزمة:
أ .أن يتمتع بمهارات قيادية عالية؛
ب .أن يكون من حملة الشهادات الجامعية أو الشهادات األكاديمية العليا أو ما يعادلها؛
ج .يفضّل أن يكون له خبرة سابقة في عضوية مجالس اإلدارات.
د .أن يكون له خبرة ومعرفة في مجال األنشطة المصرفية والمالية بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر أعمال المحاسبة ،واألعمال التجارية ،والتدقيق ،والشؤون القانونية ،والحوكمة
والموارد البشرية وبرامج الحوافز والمكافآت ،وإدارة المخاطر ،وتكنولوجيا المعلومات،
واالستثمار ،والخزينة ،وإدارة األصول ،والتأمين؛ واألسواق المالية؛
هـ .أن يمتلك الصفات الشخصية التي تتميز باألمانة والنزاهة والسمعة الحسنة.

٨

 3-3شروط عامة:
أ .أال يقل عمر المرشح من األشخاص الطبيعيين أو الفرد الممثل للمرشحين من األشخاص
المعنويين عن واحد وعشرين عاما وأن يكون متمتعا باألهلية الكاملة؛
ب .أن يكون المرشح (سواء شخص طبيعي أو معنوي) مساهما ومالكا لعدد ال يقل عن
( 1,000,000مليون سهم من أسهم مصرف الريان) وأن يقدم تعهداً كتابيا بحجز أسهم
الضمان المطلوبة في حال انضمامه لعضوية المجلس؛
ج .أال يكون قد سبق الحكم عليه في أي بلد بالحبس أو بأي عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة ،أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ( )40من القانون
رقم ( )8لسنة  2012بشأن هيئة قطر لألسواق المالية والمادتين ( 334و  )335من القانون
رقم ( )11لسنة  2015بإصدار قانون الشركات التجارية القطري أو أن يكون ممنوعا من
مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية بموجب المادة ()35
فقرة ( )12من القانون رقم (  )8لسنة  2012المشار إليه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ،مع
العلم أن مجلس اإلدارة سينظر في ظروف ر ّد االعتبار عند تقييم طلب الترشيح (لالطالع
على النصوص القانونية والمواد المذكورة في هذه الفقرة ،يرجى مراجعة الملحق رقم ()١
من هذه الالئحة.
د .أال يكون قد سبق أن كان عضواً في مجلس إدارة أو مدير أي شركة تمت تصفيتها بحكم
قضائي؛
هـ .أال يكون متوليا ً ألي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين عضوية مجلس إدارة
مصرف الريان  ،ويقدم إقراراً كتابيا بذلك (لالطالع على المناصب التي يحظر القانون الجمع
بينها ،يرجى مراجعة الملحق رقم ( )١من هذه الالئحة.
و .أن يقدم تعهداً وإقراراً كتابيا باالطالع على القوانين واألنظمة المالية والمصرفية ذات الصلة
وااللتزام بها وخصوصا ً قانون مصرف قطر المركزي رقم ( )13لسنة  2012بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر المواد ( 129و  130و )146من القانون المذكور وااللتزام
بتعليمات وقوانين المصرف المركزي خاصة لجهة الحدود المسموح بها في التسهيالت
االئتمانية لعضو مجلس اإلدارة والشروط المنظمة لها وكذلك تعليمات وقوانين الجهات
الرقابية األخرى التي يخضع لها مصرف الريان والقيام بجميع اإلفصاحات المطلوبة لالطالع
على النصوص القانونية والمواد المذكورة في هذه الفقرة ،يرجى مراجعة الملحق رقم ( )١من
هذه الالئحة.
ز .أن يستوفي ويق ّدم جميع المستندات واألوراق المطلوبة في الملحق رقم ( )٢من هذه الالئحة.

٩

المادة ( :)12شروط تأهيل مرشح لمقعد عضو مستقل (شخص معنوي أو طبيعي)
البند ( :)1المرشح لمقعد عضو مستقل هو أي شخص طبيعي/فرد أو شخص معنوي/شركة أو
شخص طبيعي/فرد ممثل لشخص معنوي/شركة ينطبق عليه تعريف العضو المستقل
المنصوص عليه في تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم
رقم (  ) 68لسنة  2015ونظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية
الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم ( )5لسنة  2016وأي
تعديالت تطرأ على هذه التشريعات ،وفي حال وجود أي اختالف بين النصوص
المذكورة يطبّق التعريف األكثر تح ّفظا  ،مع أخذ االعتبار لما ورد في المادة رقم
( )81من النظام األساسي لمصرف الريان .
(لمراجعة تعريف العضو المستقل ،يرجى مراجعة الملحق رقم ( )١من هذه الالئحة).
البند ( :)2تنطبق المعايير والشروط المذكورة أدناه فيما يتعلق بالفرد (إذا كان المرشح شخصا
طبيعيا) أو بالشركة وأيّ من مدرائها (إذا كان المرشح شركة/شخصية معنوية) وفي
هذه الحالة تنطبق على الشخص الطبيعي الذي تر ّ
شحه الشركة/الشخصية المعنوية
لتمثيلها في المجلس المعايير والشروط نفسها على المرشحين من األشخاص الطبيعيين
إضافة إلى الشروط والمعايير المنطبقة على المرشحين من الشركات/األشخاص
المعنويين.
البند( :)3يشترط بمن يرغب بالتر ّ
شح لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان لمقعد عضو مستقل
استيفاء المتطلبات التالية:
 3-1معايير المالءة المالية:
 3-1-1في حالة الفرد/الشخص الطبيعي:
أ .أال يكون قد سبق إشهار إفالسه أو توقف عن سداد ديونه أو قام بإجراءات تسوية لجدولة ديونه
 ،أو تسبب في خسائر للمؤسسات المالية  ،أو سبق عزله من قبل مصرف قطر المركزي أو
أي سلطة إشرافية أخرى ما لم يكن قد ر ّد إليه اعتباره  ،مع العلم أن مجلس اإلدارة سينظر في
ظروف ر ّد االعتبار عند تقييم طلب الترشيح.
ب .أال يكون مالكا لشركة أو مؤسسة خضعت للحراسة القضائية نتيجة عدم القدرة على تسديد
ديونها أو نتيجة عدم مالءتها المالية.

١٠

 3-1-2في حالة الشركة/الشخص المعنوي:
أ .أال تكون الشركة خاضعة للحراسة القضائية أو عدم التصرف في المال أو للتصفية بموجب
حكم قضائي أو أليّ إجراء آخر مماثل أو قد سبق إشهار إفالسها أو تعثرها في سداد ديونها
وتسببها في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزل مقعدها في أي مجلس إدارة من قبل
مصرف قطر المركزي أو أي سلطة إشرافية أخرى.
ب .أال تكون الشركة قد كانت عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمت تصفيتها بموجب حكم
قضائي .
ج .أال تكون الشركة قد توقفت عن سداد ديونها أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها؛
د .أال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات متعلّقة برأس المال؛
ه .أال تكون الشركة عاجزة عن الوفاء بأي متطلبات مالية رقابية تنطبق عليها؛
و .أال يكون قد صدر ضد الشركة حكم لممارسة نشاط بدون ترخيص.
 3-2معايير المالءمة (للمرشحين من األشخاص الطبيعيين أو الممثلين ألشخاص معنويين)
 3-2-1الصفات الشخصية والمؤهالت األكاديمية والمهنية والخبرة الالزمة:
أ .أن يتمتع بمهارات قيادية عالية ويفضّل من له خبرة في شغل منصب قيادي؛
ب .يفضّل أن يكون له خبرة سابقة في عضوية مجالس اإلدارات
د .أن يتمتع بخبرة واسعة في األنشطة واألمور المالية والمصرفية؛
هـ .أن يكون من حملة الشهادات الجامعية أو الشهادات األكاديمية العليا أو ما يعادلها؛
و .أن يتمتع بمهارات معيّنة في األنشطة المصرفية ،والمالية بما في ذلك على سبيل المثال
ال الحصر أعمال المحاسبة ،واألعمال التجارية ،والتدقيق ،والشؤون القانونية ،والحوكمة
والموارد البشرية وبرامج الحوافز والمكافآت ،وإدارة المخاطر ،وتكنولوجيا المعلومات،
واالستثمار ،والخزينة ،وإدارة األصول ،والتأمين؛ واألسواق المالية؛
ز .أن يمتلك الصفات الشخصية التي تتميز باألمانة والنزاهة والسمعة الحسنة.

١١

 3-3شروط عامة
أ .أال يقل عمر المرشح من األشخاص الطبيعيين أو الفرد الممثل للمرشحين من األشخاص
المعنويين عن واحد وعشرين عاما وأن يكون متمتعا باألهلية الكاملة؛
ب .أال يكون قد سبق الحكم عليه في أي بلد بالحبس أو بأي عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة
بالشرف أو األمانة ،أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة ( )40من القانون رقم
( )8لسنة  2012بشأن هيئة قطر لألسواق المالية والمادتين ( 334و )335من القانون رقم
( )11لسنة  2015بإصدار قانون الشركات التجارية القطري أو أن يكون ممنوعا ً من مزاولة
أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية بموجب المادة ( )35فقرة
( )12من القانون رقم ( )8لسنة  2012المشار إليه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ،مع العلم
أن مجلس اإلدارة سينظر في ظروف ر ّد االعتبار عند تقييم طلب الترشيح (لالطالع على
النصوص القانونية والمواد المذكورة في هذه الفقرة ،يرجى مراجعة الملحق رقم ( )١من هذه
الالئحة.
ج .أال يكون سبق أن كان عضواً في مجلس إدارة أو مدير أي شركة تمت تصفيتها بموجب حكم
قضائي؛
د .أال يكون متوليا ألي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين عضوية مجلس إدارة مصرف
الريان  ،ويقدم إقراراً كتابيا بذلك (لالطالع على المناصب التي يحظر القانون الجمع بينها،
يرجى مراجعة الملحق رقم ( )١من هذه الالئحة.
ه .أن يقدم تعهداً وإقراراً كتابيا باالطالع على القوانين واألنظمة المالية والمصرفية ذات الصلة
وااللتزام بها وخصوصا قانون مصرف قطر المركزي رقم ( )13لسنة  2012بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر المواد ( 129و 130و )146من القانون المذكور وااللتزام
بتعليمات وقوانين المصرف المركزي خاصة لجهة الحدود المسموح بها في التسهيالت
االئتمانية لعضو مجلس اإلدارة والشروط المنظمة لها وكذلك تعليمات وقوانين الجهات الرقابية
األخرى التي يخضع لها مصرف الريان والقيام بجميع اإلفصاحات المطلوبة (لالطالع على
النصوص القانونية والمواد المذكورة في هذه الفقرة ،يرجى مراجعة الملحق رقم ( )١من هذه
الالئحة.
و .أن يستوفي ويق ّدم جميع المستندات واألوراق المطلوبة في الملحق رقم ( )٢من هذه الالئحة.

١٢

 3-4شروط خاصة:
أ .أال يكون مساهما في البنك أو ال تزيد مساهمته ومساهمة أي من أقربائه حتى الدرجة األولى
(بشكل مباشر أو غير مباشر) في الشركات التي يمتلكها مع أقربائه حتى الدرجة االولى أو
يشاركون فيها بحصة مسيطرة (مجتمعين أو منفردين) عن النسب المسموح بها في التشريعات
ذات الصلة ( %0.25من أسهم البنك)  ،ويعفى المرشح لمقعد عضو مستقل من تقديم تعهد
بحجز أسهم ضمان العضوية؛
ب .أال يكون ممثالً لشخص اعتباري يملك  %5على األقل من أسهم مصرف الريان أو أي شركة
من مجموعة مصرف الريان ؛
ج .أال يكون عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون معا
سيطرة على البنك؛
د .أال يعمل أو يكون قد سبق له العمل بوظيفة تنفيذية لدى البنك أو أي من المؤسسات التابعة
لمجموعة مصرف الريان خالل السنوات الثالث السابقة أو السنة السابقة على انتخابات
المجلس ،أيهما أطول؛
هـ .أال تربطه صلة قرابة حتى الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أو
اإلدارة التنفيذية العليا بمصرف الريان أو أي شركة من مجموعة مصرف الريان ؛
و .أال يكون قد تقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتلقاه لقاء عضويته في
المجلس و/أو توزيعات األرباح التي يتقاضاها 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؛
ز .أال يكون يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للبنك خدمات استشارية أو مهنية أو غيرها من
الخدمات سواء بصفته الشخصية أو من خالل أقربائه حتى الدرجة األولى؛
ح .أال يعمل كموظف لدى مدقق الحسابات الخارجي للبنك وأال تربطه مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة بهذا المدقق أو أي من المؤسسات التابعة له؛
المادة ( :)13مرشحي الحكومة في مجلس اإلدارة
عمالً بأحكام تعميم مصرف قطر المركزي رقم ( ) 68لسنة  2015بشأن حوكمة البنوك
والمؤسسات المالية التي تستلزم تطبيق األسس والمعايير السليمة في اختيار ممثلي الحكومة في
مقاعد مجالس اإلدارات ،فإن أي مرشح لتمثيل الحكومة أو لتمثيل أي كيان تابع للحكومة في
مجلس إدارة مصرف الريان تطبق عليه أحكام هذه الالئحة خصوصا لناحية الشروط الواجب
توفرها في المرشحين من األشخاص الطبيعيين الممثلين ألشخاص معنويين المحددة في هذا
الفصل الثالث.
١٣

المادة (  :) 14األعضاء الحاليون
مع مراعاة أحكام المادة ( ) 20من هذه الالئحة ،تطبق أحكام هذه الالئحة بما في ذلك شروط
التأهيل والمالءمة على جميع األعضاء الحاليين الذين يعاد ترشيحهم من دون أي استثناء.

الفصل الرابع
مراجعة وتقييم طلبات الترشيح ومعايير
التقييم وإعالن الالئحة النهائية للمرشحين
المادة (:)15
بعد إقفال باب التر ّ
شح ،تقوم لجنة الترشيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة بمراجعة
طلبات الترشيح وتقييم المرشحين.
المادة (:)16
يكون تقييم المرشحين وفقا للمعايير واالعتبارات التالية:
أ .استيفاء المرشح للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه الالئحة
ب .استالم كافة المستندات والوثائق الداعمة لطلب الترشيح والمنصوص عليها في الملحق رقم
( )٢من هذه الالئحة ويجوز للبنك طلب أي مستندات أو وثائق إضافية عن تلك المحددة
في الملحق رقم ( )٢للتثبت من صحة أي معلومة أو في معرض التحقق من أهلية المرشح
واستيفائه للمتطلبات والشروط في هذه الالئحة.
ج .التحقق من أهلية المرشح لشغل المنصب وقدرته على تخصيص الوقت والجهد الالزمين
للوفاء بمسؤولياته.
د .التحقق من أن المرشح بما لديه من خبرات علمية وعملية سوف يكون مصدر إثراء لمجلس
اإلدارة ويدعم تركيبته من حيث احتوائه على خبرات في مختلف الميادين والتخصصات
الالزمة في عمل البنوك وتتوافر فيه بشكل جماعي المعرفة والخبرة المناسبة لكافة أنشطة
البنك بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التخطيط االستراتيجي واالتصال والتواصل
والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وفهم للتطورات االقتصادية المحلية واإلقليمية
والبيئة القانونية والرقابية.
هـ .التحقق ،بالنسبة للمرشحين لمقاعد غير المستقلين ،من أن المرشح للعضوية يحقق بترشحه
عدالة التمثيل لهيكل رأس المال في مجلس اإلدارة وبما يحفظ التوازنات بين مساهمي األكثرية
ومساهمي األقلية؛
و .الحرص على أن تكون التشكيلة النهائية ألعضاء مجلس اإلدارة تلتزم بالمتطلبات القانونية
من حيث عدد المستقلين وغير المستقلين والتنفيذيين وغير التنفيذيين وما في حكم ذلك من
متطلبات وفقا للقوانين واألنظمة المتبعة.
١٤

ز .الحرص على أن المرشح سوف يساهم ،في حال انتخابه ،في تشكيل المجلس بما يضمن عدم
تحكم عضو أو أكثر في إصدار القرارات.
ح .الحرص على أن تكون التشكيلة النهائية ألعضاء مجلس اإلدارة تحقق عنصر التجديد في
األعضاء وتضمن في الوقت نفسه استمرارية سلسة لعمل مجلس اإلدارة وفق جدول مدروس
لإلحالل وبدون اإلضرار بمصالح البنك العليا؛
المادة (:)17
يجوز للجنة أو لرئيس مجلس اإلدارة طلب مقابلة المرشحين أو أيّ منهم خالل عملية تقييم طلبات
الترشيح لمراجعة وتقييم النزاهة الشخصية والمهنية لألفراد والتزامهم بتعزيز مصالح البنك على
المدى الطويل والتأكد من قدرتهم على تخصيص الوقت الكافي لخدمة البنك.
المادة (:)18
تعد اللجنة تقريراً ترفعه إلى مجلس اإلدارة تحدد فيه جميع أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات
ترشيحهم لعضوية مجلس اإلدارة سواء لمقاعد المستقلين أو غير المستقلين أو األعضاء الحاليين
المعاد ترشيحهم مع توصياتها ومالحظاتها بشأن كل مرشح والمبررات الداعمة لموقفها.
المادة (:)19
ال يجوز للجنة رفض أي طلب ترشيح أو استبعاد أي مرشح يستوفي الشروط المنصوص عليها
في الفصل الثالث من هذه الالئحة .ومع ذلك ،يجوز للجنة رفع توصياتها بشأن كل مرشح
مستوفي للشروط مع بيان أسباب تفضيل مرشح عن آخر وفقا لمعايير التقييم المحددة في المادة
( ) 16من هذه الالئحة في تقريرها إلى مجلس اإلدارة ولمجلس اإلدار ًة أن يصدر التوصية
النهائية للجمعية العامة.
المادة (:)20
من دون اإلخالل بأحكام المادة ( )14من هذه الالئحة ،تنظر اللجنة في طلبات إعادة ترشيح
األعضاء الحاليين المؤهلين بناء على نتائج عملية تقييم األداء التي يخضع لها أعضاء مجلس
اإلدارة الحاليين وترفع توصيتها بهذا الشان إلى رئيس مجلس اإلدارة .وفي حال كان هناك أي
تضارب محتمل للمصالح بين أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجنة ،يكون لرئيس مجلس
اإلدارة البت في موضوع إعادة الترشيح.
المادة (:)21
يعد مجلس اإلدارة اقتراحا للمساهمين حول المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الجديد يكون
مشفوعا بتوصية من المجلس بناء على تقرير اللجنة ويرفع االقتراح الذي يجب أن يتضمن
الكشف النهائي بأسماء جميع المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة موقع من رئيس مجلس اإلدارة
مرفقا به جميع المستندات المطلوبة في المحلق رقم ( )٢من هذه الالئحة وتقرير لجنة الترشيحات
والحوكمة المشار إليه أعاله إلى مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية العتماده
وذلك قبل أسبوعين على األقل من موعد الجمعية العامة العادية المدعوة الختيار مجلس إدارة
جديد مع إرسال نسخة منه إلى إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
١٥

المادة (:)22
تفاديا ألي التباس ،أي اقتراح يتقدم به مجلس اإلدارة للمساهمين حول المرشحين لعضوية مجلس
اإلدارة (بشرط اعتمادهم من الجهات الرقابية المعنية) يكون بمثابة إرشادات تستعين بها الجمعية
العامة في اختيار األصلح من بين هؤالء المرشحين وال تكون الجمعية العامة ملزمة باقتراح
مجلس اإلدارة.
المادة (:)23
يقوم البنك باإلفصاح عن الالئحة النهائية ألسماء المرشحين لعضوية المجلس إلى بورصة قطر
وإدارة مراقبة الشركات بوزارة االقتصاد والتجارة ويقوم بنشر الالئحة على موقعه اإللكتروني
على أن يتضمن اإلفصاح كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين المؤهلين وخبراتهم العلمية
والعملية من واقع سيرهم الذاتية وعلى أن يكون اإلفصاح قبل الجمعية العامة العادية المدعوة
الختيار مجلس إدارة جديد بأسبوع على األقل أو فور الحصول على الموافقات الالزمة من
الجهات الرقابية المعنية ،أيهما أقرب؛
المادة (:)24
إذا كان عدد المترشحين لعضوية مجلس اإلدارة مساويا ً لعدد المقاعد المتاحة ،يعلن الفوز
بالتزكية ويكون اإلعالن بالحد األدنى بالنشر في الصحف المحلية وعلى الموقع اإللكتروني للبنك
وبورصة قطر مع إخطار الجهات الرقابية المعنية .ومع ذلك ،يجب أن تعرض أسماء المرشحين
الفائزين بالتزكية على أقرب جمعية عامة عادية للمصادقة وتضمينها في محضر اجتماعها .وما
عدا ذلك ،يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقا ألحكام الفصل الخامس والفصل السادس من
هذه الالئحة

١٦

الفصل الخامس
آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين
المادة (:)25
يلتزم مجلس إدارة البنك توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة للمساهمين لالنعقاد بصفة عادية
الختيار مجلس إدارة جديد قبل انتهاء والية المجلس الحالي بخمس وأربعين يوما فإذا كانت والية
المجلس تنتهي قبل تصديق الجمعية العامة على التقاريرالمالية الختامية للبنك تمتد والية المجلس
إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للتصديق على القوائم المالية الختامية وفي هذه الحالة
يجوز لمجلس اإلدارة توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين الختيار مجلس إدارة
جديد خالل األشهر األربعة االولى التي تلي انتهاء السنة المالية للبنك على أبعد تقدير .وفي
جميع األحوال ،تكون الدعوة وإجراءات انعقاد الجمعية العامة وفقا ألحكام النظام األساسي للبنك
والقوانين واألنظمة ذات الصلة وبعد الحصول على جميع الموافقات الالزمة النعقاد الجمعية من
الهيئات الرقابية المعنية .ويجب أن تتضمن الدعوة الموجهة لحضور الجمعية العامة الخاصة
بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة جميع المعلومات الضرورية عن المرشحين وفقا لمتطلبات هذه
الالئحة وقانون الشركات التجارية وتعليمات مصرف قطر المركزي وغيره من الجهات الرقابية
والتنظيمية التي يخضع لها البنك  ،وفي حالة تجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد المتوفرة يجب
أن توضح الدعوة طريقة التصويت والتي يتم بموجبها اختيار المرشح الفائز وعدد األصوات.
المادة (:)26
يكون اختيار أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين باالنتخاب في جولة أولى من التصويت
ألربعة مقاعد لغير المستقلين (سواء تنفيذيين أو غير تنفيذيين) عن طريق االقتراع السري في
جمعية عامة عادية وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة  ،ومصرف قطر المركزي ،
ومراقبي الحسابات الخارجيين للبنك وغيرهم من الجهات الرقابية كما ينطبق الحال.
المادة (:)27
ما لم تقررهيئة قطر لألسواق المالية نظام تصويت آخر ،فإنه عند التصويت على انتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين .
ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه من بين أكثر من مرشح  ،وال يجوز أن يصوّ ت السهم
الواحد ألكثر من مرشح.
المادة (:)28
تتولى األمانة العامة لمجلس اإلدارة إعداد أوراق االقتراع الرسمية من واقع الكشف النهائي
ألسماء المرشحين المعتمد من الجهات الرقابية  ،ويكون تسلسل األسماء وفقا للترتيب األبجدي
ألسماء المرشحين بحسب أوراقهم الثبوتية الرسمية  ،و ُتعد هذه األوراق وفقا للشروط الفنية
والتقنية التي تكون منطبقة يوم عقد الجمعية  ،والتي تستوفي متطلبات نظام التصويت المعمول
به  ،وآلية جمع األصوات وفرزها  ،وال يجوز االقتراع بغير هذه األوراق ويحظر تضمينها أي
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رموز أو عبارات أو خالفه قد تؤدي إلى تعليمها أو تمييز ورقة عن أخرى وتسلّم أوراق االقتراع
لكل مساهم لدى حضوره اجتماع الجمعية العامة المدعوة الختيار مجلس إدارة جديد بعد اعتمادها
من مراقبي الحسابات وممثلي الجهات الرقابية المعنية المنتدبين إلى الجمعية ،كما ينطبق الحال.
المادة (:)29
يتم االقتراع بواسطة صندوق مقفل مخصص لذلك يوضع في مكان بقاعة انعقاد الجمعية ،
يحفظ سرية العملية االنتخابية  ،ويجب قبل فتح باب االقتراع أن يتم فتح الصندوق وإبرازه أمام
الحضور للتأكد من عدم وجود أي أوراق بداخله ثم يتولى مراقب الحسابات الخارجي وممثلي
الجهات الرقابية المعنية إقفال الصندوق والمناداة على المساهمين الحاضرين البدء بعملية اإلدالء
بأصواتهم من خالل إنزال ورقة االقتراع في الصندوق .وأي ورقة اقتراع غير رسمية وغير
مع ّدة وفقا الحكام المادة ( )28أعاله تعتبر الغية.
المادة (:)30
بعد انتهاء عملية االقتراع ،يتم فرز األصوات تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة
ومراقبي الحسابات الخارجيين  .ويحق ألي جهة رقابية أخرى يخضع لها البنك أن تنتدب ممثل
لها للمشاركة  -بصفة مراقب – للفرز  ،ويجوز حضور مقرر االجتماع وجامع األصوات عملية
الفرز .وحال االنتهاء من عملية الفرز ،تسلّم االوراق المقترعة إلى مقرر االجتماع أو أمين سرّ
مجلس اإلدارة لحفظها في ملفات البنك ما لم يتقرر خالف ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة
أو أي جهة رقابية أخرى يخضع لها البنك ،اذا انطبق األمر ،وتسجّ ل النتائج النهائية لالنتخابات
في المحضر الرسمي الجتماع الجمعية العامة.
المادة (:)31
بعد االنتهاء من عملية فرز األصوات ،يتولى مراقب الحسابات الخارجي ترتيب المرشحين
تنازليا وفقا لعدد األصوات التي حصلوا عليها  ،ويعلن عن فوز المرشحين الذين حصلوا على
أكبر عدد من األصوات بالترتيب التسلسلي .
المادة (:)32
يحال تلقائيا إلى االحتياط الخاص بمقاعد األعضاء غير المستقلين المرشح الذي يكون حائزاً
ألكثر األصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس اإلدارة  ،ويكون له أن يشغل أي
شغور قد يحصل خالل والية مجلس اإلدارة ضمن المقاعد المخصصة لألعضاء غير المستقلين .
وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط .
المادة (:)33
يحظر على أي مرشح في االحتياط الخاص بمقاعد األعضاء غير المستقلين أن يشغل أي شغور
في مقاعد األعضاء المستقلين.

١٨

المادة (:)34
إذا كان الفائز بمقعد مجلس اإلدارة شخص معنوي يجوز لهذا الشخص المعنوي أن يعزل
الشخص الطبيعي الذي يمثله في المجلس في أي و قت خالل والية مجلس اإلدارة  ،وأن يعيّن
بديالً له بشرط أن يستوفي البديل شروط التأهيل والمالءمة المنصوص عليها في الفصل الثالث
من هذه الالئحة وأن توافق عليه الجهات الرقابية المعنية وأن يتم اإلفصاح عنه وفقا ألحكام هذه
الالئحة ويجب أن يعرض البديل على أقرب جمعية عامة عادية ألخذ العلم  ،وال يجوز أن يعتبر
عزل الشخص المعنوي لممثله في مجلس اإلدارة شغوراً في المقعد.

الفصل السادس
آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
المادة (:)35
يعرض مجلس اإلدارة جميع أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيح مستوفاة للشروط
لمقعد عضو مستقل والمعتمدين من الجهات الرقابية المعنية على الجمعية العامة ويستعرض
السيرة الذاتية لكل منهم على حدة ومؤهالته العلمية والعملية ثم يوصي باختيار ثالثة مرشحين
فقط معلالً توصيته باألسباب والمبررات بناء على توصية لجنة الترشيحات والحوكمة.
المادة (:)36
عمالً بأحكام البند ( )6/1من المبدأ العاشر من تعليمات الحوكمة الصادرة بالتعميم رقم
 2015/68عن مصرف قطر المركزي ،يكون اختيار أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين في بند
منفصل لالنتخاب عن طريق االقتراع السرّ ي ،وذلك في جمعية عامة عادية وبحضور ممثلين
عن وزارة التجارة والصناعة  ،ومصرف قطر المركزي ومراقبي الحسابات الخارجيين للبنك
وغيرهم من الجهات الرقابية كما ينطبق الحال.
المادة (:)37
بعد عملية فرز األصوات ،يتولى مراقب الحسابات الخارجي ترتيب المرشحين تنازليا وفقا لعدد
األصوات التي حصلوا عليها ويعلن عن فوز أول ثالثة مرشحين حصلوا بالترتيب التسلسلي على
أكبر عدد من األصوات ثم الذين يلونهم.
المادة (:)38
يحال تلقائيا إلى االحتياط الخاص بمقاعد األعضاء المستقلين المرشح الذي يكون حائزاً ضمن فئة
المستقلين ألكثر األصوات بعد آخر فائز في عضوية مجلس اإلدارة لمقعد مستقل ويكون له أن
يشغل أي شغور قد يحصل خالل والية مجلس اإلدارة ضمن المقاعد الثالثة المخصصة لألعضاء
المستقلين وإذا قام مانع شغله من يليه ضمن فئته ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
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المادة (:)39
يحظر على أي مرشح في االحتياط الخاص بمقاعد األعضاء المستقلين أن يشغل أي شغور في
مقاعد األعضاء غير المستقلين.
المادة (:)40
تنطبق أحكام الفصل الخامس من هذه الالئحة في كل ما لم يرد بشأنه نصّ خاص في هذا الفصل
السادس.

الفصل السابع
اإلجراءات الالحقة لتشكيل مجلس اإلدارة الجديد
المادة (:)41
باستثناء األعضاء المستقلين ،على الفائزين بمقاعد في مجلس إدارة مصرف الريان تسليم
بورصة قطر/شركة قطر لإليداع المركزي أو البنك /مكتب رئيس مجلس اإلدارة طلب حجز
مليون سهم من األسهم التي يمتلكونها في البنك كأسهم ضمان عضويتهم وذلك خالل مدة أقصاها
 60يوما من تاريخ انتخابهم وإال بطلت عضويتهم.
المادة (:)42
يتبع البنك اإلجراءات المعمول بها لدى بورصة قطر/شركة قطر لإليداع المركزي بشأن
حجز أسهم ضمان عضوية أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وتسلم إدارة اإلشراف
المصرفي والرقابة بمصرف قطر المركزي وإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة
صورة من كتاب الحجز الصادر من البورصة/شركة قطر لإليداع المركزي بهذا الخصوص بعد
انتخابات المجلس ويستمر حجز أسهم ضمان العضوية في سجالت جهة اإليداع مع عدم قابليتها
للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام
فيها العضو بأعماله.
المادة (:)43
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة الجديد سواء مستقلين أو غير مستقلين القيام بجميع اإلفصاحات
الالزمة وتسليم البنك/مكتب رئيس مجلس اإلدارة جميع األوراق او المستندات أو الشهادات
المطلوبة بحكم عضويتهم في مجلس اإلدارة بحسب القوانين واألنظمة والسياسات واللوائح
الداخلية للبنك؛
المادة (:)44
تتولى لجنة الترشيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة إجراء تقييم سنوي الستقاللية
األعضاء المستقلين طوال والية المجلس وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية
األخرى وفي حال تبيّن انتفاء صفة العضو المستقل عن أي منهم فيتعين على مجلس اإلدارة
إنذار العضو المعني باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح وضعه خالل  30يوما فإذا أخفق بذلك
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فلمجلس اإلدارة أن يعزله ويعيّن من احتياط األعضاء المستقلين بديالً له بعد إجراء اإلفصاحات
الضرورية.
المادة (:)45
إذا لم يوجد من يشغل مركز شاغر في مجلس اإلدارة سواء لمقعد مستقل أو غير مستقل ،تطبق
أحكام المادة ( )31من النظام األساسي لمصرف الريان  ،لالطالع على أحكام المادة ()31
المذكورة يرجى مراجعة الملحق ( )1من هذه الالئحة.
المادة (:)46
للجمعية العامة أن تعزل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وفقا للقانون وأحكام النظام
األساسي خصوصا المادة ( )32منه.
لالطالع على أحكام المادة ( )32المذكورة يرجى مراجعة الملحق ( )١من هذه الالئحة.
المادة (:)47
على البنك توفير برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة سواء كانوا أعضاء حاليين أو جدد
بهدف ضمان تمتعهم بفهم مناسب لسير عمل البنك وعملياته وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام اإلدراك.
المادة (:)48
تش ّكل المالحق الواردة بذيل هذه الالئحة والمبوّ بة في الفصل التاسع أدناه جزءاً ال يتجزأ من هذه
الالئحة ومكملة ألحكامها.

٢١

الفصل الثامن
آلية التظ ّلمات
المادة (:)49
يجوز ألي مرشح قدم طلبا للتر ّ
شح وتم استبعاده لعدم استيفائه للشروط المحددة في هذه الالئحة
أن يتظلّم أمام لجنة الترشيحات والحوكمة خالل خمسة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ اإلفصاح
عن الالئحة النهائية ألسماء المرشحين المستوفين للشروط والمعتمدين من الجهات الرقابية
المعنية  ،ولن تنظر اللجنة في أي طلب تظلّم يرد بعد ذلك.
فإذا كان استبعاد المر ّ
شح بقرار من أي جهة رقابية معنية ،على اللجنة أن تحيل طلب التظلّم إلى
ّ
والبت فيه  ،وما عدا ذلك ،فإنه على اللجنة النظر في طلب التظلّم والر ّد
تلك الجهة المعنية للنظر
عليه خالل خمسة أيام عمل كحد أقصى فإذا كان ر ّدها برفض الطلب مجدداً جاز للمر ّ
شح المعني
رفع تظلّمه إلى رئيس مجلس اإلدارة الذي يصدر قراره بهذا الشأن خالل ثالثة أيام عمل كحد
أقصى  ،ويكون قرار الرئيس باتا ً ونهائيا ً  ،ويكون التظلّم بتوجيه كتاب رسمي بالبريد المسجّ ل
بعلم الوصول على عنوان البنك الرسمي ص.ب ، 28888 .الدوحة قطر ،لعناية رئيس اللجنة أو
رئيس مجلس اإلدارة ،بحسب األحوال.

٢٢

الفصل التاسع
المالحق
ملحق ( - )١المراجع القانونية
ملحق ( - )2المستندات والوثائق المطلوبة
ملحق ( - )3نموذج طلب ترشيح لمرشح فرد  /شخص طبيعي
ملحق ( - )4نموذج طلب ترشيح لمرشح شركة  /شخص معنوي
ملحق ( - )5استبيان خاص بالمرشحين لمقعد عضو مستقل
ملحق ( - )6نموذج االستبيان والتعهد الخاصين بمصرف قطر المركزي
للمرشحين لمقعد عضو غير مستقل
ملحق ( - )7نموذج االستبيان والتعهد الخاصين بمصرف قطر المركزي
للمرشحين لمقعد عضو مستقل
ملحق ( - )8كتاب التعهدات
ملحق ( - )9نموذج إيصال االستالم

٢٣

الملحق رقم ()1

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 (  ) 1٫000,000مليون 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.

المرجع القانوني

رقم المادة

النص

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
 -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.

المرجع القانوني

رقم المادة

النص

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 عضــواً فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن ثــاث شــركات تقــع
مراكزهــا الرئيســية فــي الدولــة ،وال أن يكــون عضــواً منتدبـا ً لــإدارة
فــي أكثــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيــس فــي الدولــة ،وال
أن يجمــع بيــن عضويــة مجلســي إدارة شــركتين تمارســان نشــاطا
متجانســا ً.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 إقــرار ســنوي يحفظــه أميــن الســر فــي
الحافظــة المعــدة لذلــك ،يقــر فيــه كل منهــم بعــدم الجمع بيــن المناصب
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 رئيسـا ً 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 ً متجانســاً.
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 عمــداً
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

(الملحق )٢
المستندات والوثائق المطلوبة لمرشح
فرد/شخص طبيعي غير مستقل
ّ
المبین في الملحق رقم A1
• تعبئة وتوقیع طلب الترشیح وفقا للنموذج
ّ
المبین في
• تعبئة وتوقیع االستبیان الشخصي والتعھد الصادرین عن مصرف قطر المركزي وفقا للنموذج
الملحق رقم A2
• كشف محدث باألسھم المملوكة في مصرف الريان من بورصة قطر/مركز قطر لإلیداع المركزي
(ال یزید تاریخه عن شھر واحد)
• السیرة الذاتیة للمرشح
• صورة عن الشھادات العلمیة واالكادیمیة
• نسخة عن بطاقة إثبات الشخصیة ساریة المفعول
• نسخة عن جواز السفر ساري المفعول
• صورتان شمسیتان
• شهادة حسن سيرة وسلوك

A1
طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان
لمدة ثالث سنوات
(المرشح فرد/شخص طبيعي غير مستقل)
 -١بیانات المرشح
االسم الكامل:
الجنسیة:
رقم البطاقة الشخصیة أو جواز السفر:
تاریخ ومكان المیالد:
عنوان السكن الدائم:
رقم الجوال أو الھاتف الثابت:
البرید اإللكتروني المعتمد:
عدد األسھم المملوكة بمصرف الريان (سواء تملك مباشر
عبر الشخص نفسه أو تملك غیر مباشر عبر شركاته أو
أقربائه حتى الدرجة األولى):
المنصب الحالي ومجال /طبیعة العمل:

المؤھالت العلمیة والشھادات:

الخبرات األخرى والمناصب التي شغلھا المرشح خالل
السنوات الخمسة الماضیة مع ذكر التواریخ:

اإلقــرار والتـعـھـد
أنا الموق ّع أدناه ،أتق ّدم بموجبه بطلب الترشیح لعضویة مجلس إدارة مصرف الريان وأق ّر بما یلي:
 لم یسبق الحكم عل ّي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلةّ بالشرف أو األمانة أو في أي جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادتین ( ) 334و (  ) 335من قانون الشركات التجاریة رقم (  ) 11لسنة 2015
 لست عض ًوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساھمة مراكزھا الرئیسیة في دولة قطر لست عض ًوا في مجلس إدارة شركتین ذات نشاط متجانس جمیع البیانات المذكورة أعاله كاملة وصحیحة وأتحمل المسؤولیة القانونیة الكاملة في حالة عدم صحتھا كما أتعھد بإخطار مصرف الريانبأي تغییر یحدث على ھذه البیانات
اسم المرشح.........................................................................:
التوقیع...............................................................................:
التاریخ...............................................................................:

A2
استبيان شخصي للمرشح لعضوية مجلس اإلدارة
أو المساهم الرئيسي
 .1اإلسـم .........................................................................................................................................................:
 .2الجنسیة..........................................................................................................................................................:
 .3الوظيفة الحالية وطبيعة أعمالها...................................................................................................................................:
 .4العنوان الحالي في قطر.......................................................................................................................................:
 .5العنوان الدائم....................................................................................................................................................:
 .٦تاريخ ومكان الميالد............................................................................................................................................:
 .٧المؤهل العلمي والتخصص....................................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 .٨الخبرات األخرى...............................................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

استبیان

نعم

ال

 .9ھل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخلة بالشرف أو األمانة؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 - ١٠ھل سبق ان كنت عضو ا فًي مجلس إدارة أومدیر في أي شركة ألغي ترخیصھا أوصفیت بحكم قضائي؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 - ١١سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد دیونك أو قمت بإجراء تسویة لجدولة دیونك؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٢ھل ترشیحك لعضویة مجلس االدارة أو تأدیة واجباتك في عضویة مجلس االدارة (عند انتخابك) بتوجیھات أو
تعلیمات من أي شخص؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٣ھل الشركات المدرجة في االجابة على السؤالین (  ) 15، 14تحتفظ بعالقة عمل مع البنك المرشح ،
لعضویة مجلس إدارته؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 . 14أذكر اسم الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا خالل الخمس سنوات الماضیة مع ذكر طبیعة العالقة والفترة.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 . 15أذكر اسم الشركات التي أنت حاليا ً عضو في مجلس إدارتھا أو تمتلك مع أفراد عائلتك المقربین (زوجة وأوالد) ما یزید
عن  5 %من األصوات.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
أقر بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحیحة وأتعھد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغییر یحدث على
ھذه البیانات.

اإلسم .................................................................................:
التوقیع ...............................................................................:
التاریخ ...............................................................................:

توقیع المفوض للبنك

تعـھـد وإقــرار
السادة /مصرف قطر المركزي
الدوحة – قطر
تعھد وإقرار
أنا الموقع أدناه ، ................................................................... ،المرشح لعضویة أو العضو في مجلس إدارة
مصرف الريان (ش.م.ع.ق( ).أو «البنك») أق ّر بأني:
أ -اطلعّت على أحكام المادة ( )١٢٩من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) ١٣لسنة
 ٢٠١٢والتي نصت على:
“یكون أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین مسؤولین بصفة شخصیة عن الخسائر واألضرار التي تصیب المؤسسة
المالیة أو تصیب الغیر نتیجة تعمدهم اإلضرار بھا أو إھمالھم أو تقصیرھم أو إخفائھم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة
المالیة أو تقدیمھم معلومات خاطئة أو مضللة عنھا سواء للمساھمین أو للمصرف ،وتكون المؤسسة المالیة مسؤولة
بالتضامن معھم عن تلك الخسائر واألضرار ویجوز للمصرف أن یقاضي نیابة عن مساھمي المؤسسة المالیة كل من
تسبب في تلك الخسائر واألضرار ”.
وعلى نص  (:المادة )١٣٠
“على مجلس إدارة المؤسسة المالیة وكبار الموظفین ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد
یھدد أو یؤثر على سمعة المؤسسة المالیة أو مركزھا المالي أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعلیمات المصرف”.
وعلى نص  (:المادة )١٤٦
“یحظر على رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومستشاریھا ومشرفیھا ووكالئھا ومراسلیھا وخبرائھا وسائر
العاملین بھا ،إعطاء أو كشف أو اإلفصاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وثائق أو مستندات عن عمالئھا أو حساباتھم أو
ودائعھم أو أماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصة بھم .أو ما یتعلق بھم من معامالت أو شؤون وذلك إال في الحاالت
المرخص بھا بمقتضى أحكام ھذا القانون ،ووفقا للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف.
ویسري ھذا الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة في مواجھة جمیع االشخاص والجھات ،ویظل قائما حتى بعد انتھاء
العالقة بین العمیل والبنك أو بین أ ّ
ي من االشخاص المشار الیھم في الفقرة السابقة والبنك ألي سبب من األسباب”.
ب -وأتعھد بأن ألتزم بقانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) ١٣لسنة  ٢٠١٢وبالتعلیمات
التنفیذیة التي یصدرھا.
ج -وألتزم بالحدود المسموح بھا في التسھیالت االئتمانیة لعضو مجلس اإلدارة وأن تكون التسھیالت مغطاة بضمانات
كاملة وفق تعلیمات مصرف قطر المركزي.
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر ،تطبق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفصل على الجرائم
المبینة به التي ترتكب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.
االسم.....................................................................................:
الوظیفة .................................................................................:
التوقیع.................................................................................:
التاریخ.................................................................................:

(الملحق )٣
المستندات والوثائق المطلوبة
لمرشح شخص معنوي غير مستقل
ّ
المبین في الملحق رقم  B1وختم الطلب بختم الشركة المرشحة
• تعبئة وتوقیع طلب الترشیح وفقا للنموذج
ّ
المبین في الملحق
• تعبئة وتوقیع االستبیان الشخصي والتعھد الصادرین عن مصرف قطر المركزي وفقا للنموذج
رقم B2
• نسخة عن السجل التجاري ساري المفعول وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة
• نسخة عن قید المنشأة للشركة ساري المفعول
• الھیكل التنظیمي للشركة ّ
یبین ھیكل ملكیتھا وفروعھا وشركاتھا التابعة والزمیلة
• نسخة من البیانات المالیة المدققة للشركة آلخر ثالث سنوات
• كتاب من الجھة اإلشرافیة التي تخضع لھا الشركة بعدم وجود مالحظات علیھا ویتضمن عدم ممانعة تلك الجھة على
ترشح الشركة لعضویة مجلس اإلدارة
• كشف محدث باألسھم المملوكة في مصرف الريان من بورصة قطر /مركز قطر لإلیداع المركزي (ال یزید تاریخه عن
شھر واحد)
• السیرة الذاتیة للشخص المرشح من الشركة لتمثیلھا
• صورة عن الشھادات العلمیة واألكادیمیة للشخص المرشح من الشركة لتمثیلھا
• نسخة عن بطاقة إثبات الشخصیة ساریة المفعول للمرشح من الشركة لتمثیلھا
• نسخة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص المرشح من الشركة لتمثیلھا
• صورتان شمسیتان

B1
طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان
لمدة ثالث سنوات
(المرشح شركة/شخص معنوي غير مستقل)
 -١بیانات الشركة المرشحة
اسم الشركة:
جنسیتھا:
رقم السجل التجاري:
العنوان المسجل ورقم صندوق البرید:
أسماء الشركاء والمالكین بالشركة وحصص ملكیتھم:
أسماء المدراء والمفوضین بالتوقیع عن الشركة:
عدد األسھم المملوكة بمصرف الريان (سواء تملك مباشر
عبر الشركة نفسھا أو تملك غیر مباشر عبر شركاتھا التابعة
أو الزمیلة أو خالفه):
رقم الھاتف:
البرید اإللكتروني المعتمد للشركة:
عنوان الموقع اإللكتروني للشركة:

 -٢بيانات مرشح الشركة لتمثيلها في المقعد
االسم:
الجنسیة:
رقم البطاقة الشخصیة أو جواز السفر:
تاریخ ومكان المیالد:
عنوان السكن الدائم:
رقم الجوال أو الھاتف الثابت:
البرید اإللكتروني المعتمد:
المنصب الحالي ومجال /طبیعة العمل:
المؤھالت العلمیة والشھادات:
الخبرات االخرى والمناصب التي شغلھا المرشح خالل السنوات
الخمسة الماضیة مع ذكر التواریخ:

 -٣إقرار مرشح الشركة لتمثيلها في المقعد
أنا الموق ّع أدناه بصفتي المر ّشح من الشركة المذكورة أعاله لتمثیلھا في عضویة مجلس إدارة مصرف الريان أق ّر بما یلي:
 لم یسبق الحكم عل ّي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلةّ بالشرف أو األمانة أو في أي جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادتین ( ) 334و (  ) 335من قانون الشركات التجاریة رقم (  ) 11لسنة 2015
 لست عض ًوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساھمة مراكزھا الرئیسیة في دولة قطر لست عض ًوا في مجلس إدارة شركتین ذات نشاط متجانس جمیع البیانات المذكورة أعاله كاملة وصحیحة وأتحمل المسؤولیة القانونیة الكاملة في حالة عدم صحتھا وأتعھد بإخطار مصرف الريان بأيتغییر یحدث على ھذه البیانات.
اسم المرشح.........................................................................:
التوقیع...............................................................................:
التاریخ...............................................................................:

 -٤إقرار الشركة المرشحة وتعهد
أنا الموق ّع أدناه ،بصفتي المفوّض بالتوقیع والمخوّل عن الشركة المذكورة أعاله ،أتق ّدم بموجبه بطلب الترشیح لعضویة مجلس إدارة مصرف
الريان ونرشح السید(ة) المذكور(ة) بیاناته في القسم أعاله لتمثیلنا في المقعد ،كما أقر بأن جمیع البیانات المذكورة أعاله كاملة وصحیحة
وأتحمل المسؤولیة القانونیة الكاملة في حالة عدم صحتھا.
اسم المف ّوض بالتوقیع عن الشركة...................................................:
التوقیع..................................................................................:
التاریخ..................................................................................:
ختم الشركة المرشحة.................................................................:

B2
استبيان للشركات المرشحة لعضوية مجلس اإلدارة أو مساهم رئيسي
 .1اسم الشركة ..........................................................................................................................................:
 .2بلد التأسیس.......................................................................................................................................... :
 .3تاریخ التأسیس.......................................................................................................................................:
 .4رقم السجل التجاري.................................................................................................................................:

استبیان

نعم

 .5ھل تمارس الشركة نشاط الخدمات المالیة؟
 .6ھل سبق للشركة أن كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألغي ترخیصھا أو صُ فیّت؟
 .7ھل سبق للشركة أن توقفت عن سداد دیونھا أو دخلت في تسویة مع الدائنین لجدولة دیونھا؟
 .8ھل سبق للشركة أن صدر ضدھا حكم لممارسة نشاط دون ترخیص؟
 .9أذكر اسم الشركات التي للشركة عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا مع ذكر طبیعة العالقة والفترة.
 . 10اذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدیرین التنفیذیین.
 . 11أذكر أسماء وحصص المؤسسين الرئیسیین في الشركة.
أق ّر بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحیحة وأتعھد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغییر.
إسم المف ّوض بالتوقیع..............................................:
التوقیع................................................................:
التاریخ...............................................................:

ال

تعـھـد وإقــرار
السادة /مصرف قطر المركزي
الدوحة – قطر
تعھد وإقرار
أنا الموقع أدناه ، ................................................................... ،المرشح لعضویة أو العضو في مجلس إدارة
مصرف الريان (ش.م.ع.ق( ).أو «البنك») أق ّر بأني:
أ -اطلعّت على أحكام المادة (  ) 129من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) 13لسنة
 2012والتي نصت على:
“یكون أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین مسؤولین بصفة شخصیة عن الخسائر واألضرار التي تصیب المؤسسة
المالیة أو تصیب الغیر نتیجة تعمّدھم اإلضرار بھا أو إھمالھم أو تقصیرھم أو إخفائھم معلومات ذات صلة بنشاط
المؤسسة المالیة أو تقدیمھم معلومات خاطئة أو مضللة عنھا سواء للمساھمین أو للمصرف ،وتكون المؤسسة المالیة
مسؤولة بالتضامن معھم عن تلك الخسائر واألضرار ویجوز للمصرف أن یقاضي نیابة عن مساھمي المؤسسة المالیة
كل من تسبب في تلك الخسائر واألضرار ”.
وعلى نص (:المادة )١٣٠
“على مجلس إدارة المؤسسة المالیة وكبار الموظفین ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد
یھدد أو یؤثر على سمعة المؤسسة المالیة أو مركزھا المالي أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعلیمات المصرف”.
وعلى نص (:المادة )146
“یحظر على رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومستشاریھا ومشرفیھا ووكالئھا ومراسلیھا وخبرائھا وسائر
العاملین بھا ،إعطاء أو كشف أو اإلفصاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وثائق أو مستندات عن عمالئھا أو حساباتھم أو
ودائعھم أو أماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصة بھم .أو ما یتعلق بھم من معامالت أو شؤون وذلك إال في الحاالت
المرخص بھا بمقتضى أحكام ھذا القانون ،ووفقا للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف.
ویسري ھذا الحظر المشار الیه في الفقرة السابقة في مواجھة جمیع االشخاص والجھات ،ویظل قائما حتى بعد انتھاء
العالقة بین العمیل والبنك أو بین أيّ من االشخاص المشار الیھم في الفقرة السابقة والبنك ألي سبب من األسباب”.
ب -وأتعھد بأن ألتزم بقانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) 13لسنة  2012وبالتعلیمات
التنفیذیة التي یصدرھا.
ج -وألتزم بالحدود المسموح بھا في التسھیالت االئتمانیة لعضو مجلس اإلدارة وأن تكون التسھیالت مغطاة بضمانات
كاملة وفق تعلیمات مصرف قطر المركزي.
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر ،تطبق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفصل على
الجرائم المبینة به التي ترتكب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.
االسم....................................... :
الوظیفة....................................... :
التوقیع....................................... :
التاریخ....................................... :

(الملحق )٤
المستندات والوثائق المطلوبة لمرشح
فرد/شخص لمقعد عضو مستقل
ّ
المبین في الملحق رقم C1
• تعبئة وتوقیع طلب الترشیح وفقا للنموذج
• تعبئة وتوقیع االستبیان الشخصي والتعھد الصادرین عن مصرف قطر المركزي وفقا للنماذج المبینّة في
الملحق رقم C2
• كشف محدث باألسھم المملوكة في مصرف الريان من بورصة قطر /مركز قطر لإلیداع المركزي
(ال یزید تاریخه عن شھر واحد)
• السیرة الذاتیة للمرشح
• صورة عن الشھادات العلمیة واالكادیمیة
• نسخة عن بطاقة إثبات الشخصیة ساریة المفعول
• نسخة عن جواز السفر ساري المفعول
• صورتان شمسیتان

C1
طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان
لمدة ثالث سنوات
(المرشح فرد/شخص طبيعي مستقل)
 -١بیانات المرشح
االسم الكامل:
الجنسیة:
رقم البطاقة الشخصیة أو جواز السفر:
تاریخ ومكان المیالد:
عنوان السكن الدائم:
رقم الجوال أو الھاتف الثابت:
البرید اإللكتروني المعتمد:
عدد األسھم المملوكة بمصرف الريان (سواء تملك مباشر
عبر الشخص نفسه أو تملك غیر مباشر عبر شركاته أو
أقربائه حتى الدرجة األولى):
المنصب الحالي ومجال /طبیعة العمل:

المؤھالت العلمیة والشھادات:

الخبرات األخرى والمناصب التي شغلھا المرشح خالل
السنوات الخمسة الماضیة مع ذكر التواریخ:

اإلقــرار والتـعـھـد
أنا الموق ّع أدناه ،أتق ّدم بموجبھ بطلب الترشیح لعضویة مجلس إدارة مصرف الريان وأق ّر بما یلي:
 لم یسبق الحكم عل ّي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلةّ بالشرف أو األمانة أو في أي جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادتین ( ) 334و (  ) 335من قانون الشركات التجاریة رقم (  ) 11لسنة 2015
 لست عض ًوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساھمة مراكزھا الرئیسیة في دولة قطر لست عض ًوا في مجلس إدارة شركتین ذات نشاط متجانس جمیع البیانات المذكورة أعاله كاملة وصحیحة وأتحمل المسؤولیة القانونیة الكاملة في حالة عدم صحتھا كما أتعھد بإخطار مصرف الريانبأي تغییر یحدث على ھذه البیانات
اسم المرشح.........................................................................:
التوقیع...............................................................................:
التاریخ...............................................................................:

C2
استبيان عن عضو مجلس إدارة مستقل
(شخص طبيعي /ممثل شخص معنوي)
 .1اإلسـم .........................................................................................................................................................:
 .2الجنسیة..........................................................................................................................................................:
 .3الوظيفة الحالية.................................................................................................................................................:
 .4العنوان الحالي في قطر.......................................................................................................................................:
 .5العنوان الدائم....................................................................................................................................................:
 .٦تاريخ ومكان الميالد............................................................................................................................................:
 .٧المؤهل العلمي والتخصص....................................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................................
 .٨الخبرات األخرى...............................................................................................................................................:
...........................................................................................................................................................................
 .٩نسبة المساھمة الحالیة في رأس مال البنك (بشكل مباشر)...............................................................................................:
 .١٠نسبة المساھمة الحالیة في رأس مال البنك (بشكل غیر مباشر).......................................................................................:

استبیان
 -١١ھل سبق أن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخلة بالشرف أو األمانة؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٢ھل سبق أن كنت مساھم رئیسي أو عضواً في مجلس إدارة أو مدیر في أي شركة الغي ترخیصھا
أو صفیت بحكم قضائي؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٣ھل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد دیونك أو قمت بإجراء تسویة لجدولة دیونك؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٤ھل ترشیحك لعضویة مجلس اإلدارة أو تأدیة واجباتك في عضویة مجلس اإلدارة (عند انتخابك) بتوجیھات
أو تعلیمات من أي شخص أو جھة أخرى؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٥ھل أنت عضواً في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبیعیین أو معنویین یمارسون معا ً سیطرة على البنك؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٦ھل تعمل أو سبق لك العمل بوظیفة تنفیذیة لدى البنك أو أي من المؤسسات التابعة لمجموعة
البنك خالل السنوات الثالث السابقة؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٧ھل تتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما تتلقاه لقاء عضویتك في المجلس و/أو توزیعات
األرباح التي تتقاضاھا بصفتك مساھما ً أو الفوائد واألرباح المستلمة أو المستحقة على ودائعك أو استثماراتك
من األنشطة االعتیادیة للبنك؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٨ھل لك أو ألحد أقربائك حتى الدرجة األولى أي عالقة تعاقدیة أو تجاریة أو مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة
مع البنك تؤثر على استقاللیتك؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -١٩ھل تعمل أو تساھم في مؤسسة تقدم للبنك خدمة استشاریة أو مھنیة أو غیرھا من الخدمات سواء بصفتك
الشخصیة أو من خالل أحد أقربائك حتى الدرجة األولى؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -٢٠ھل تربطك صلة قرابة حتى الدرجة األولى بأي من اعضاء المجلس اآلخرین أو اإلدارة التنفیذیة للبنك؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -٢١ھل تعمل كموظف لدى مراقب الحسابات الخارجي للبنك وھل تربطك مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة بھذا
المراقب أو أي من المؤسسات التابعة لھ؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)
 -٢٢ھل الشركات المدرجة في اإلجابة على السؤالین (  )٢٥،٢٤،٢٣تحتفظ بعالقة عمل مع البنك
المرشح لعضوية مجلس إدارته؟
(إذا كانت االجابة بنعم اذكر التفاصیل)

نعم

ال

 ) 23أذكر أسماء الشركات التي أنت حالیا ً عضو في مجلس إدارتھا.
...........................................................................................................................................................................
 ) 24أذكر أسماء الشركات التي تمتلك مع أفراد عائلتك المقربین (زوجة وأوالد) ما یزید عن  %5من األصوات:
...........................................................................................................................................................................
 ) 25أذكر أسماء الشركات التي لك عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا خالل الخمس سنوات الماضیة مع ذكر طبیعة العالقة والفترة.
..........................................................................................................................................................................
أقر بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحیحة وأتعھد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغییر یحدث على
ھذه البیانات.

اإلسم .................................................................................:
التوقیع ...............................................................................:
التاریخ ...............................................................................:

توقیع المفوض للبنك
المرفقات المطلوبة:
إقرار السیرة الذاتیة للعضو  /الممثل والمستندات واألوراق الثبوتیة وصورة إلثبات الشخصیة.

تعـھـد وإقــرار
السادة /مصرف قطر المركزي
الدوحة – قطر
تعھد وإقرار
أنا الموقع أدناه ، ................................................................... ،المرشح لعضویة أو العضو في مجلس إدارة
مصرف الريان (ش.م.ع.ق( ).أو «البنك») أق ّر بأني:
أ -اطلعّت على أحكام المادة (  ) ١٢٩من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) ١٣لسنة
 ٢٠١٢والتي نصت على:
“یكون أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین مسؤولین بصفة شخصیة عن الخسائر واألضرار التي تصیب المؤسسة
المالیة أو تصیب الغیر نتیجة تعمدهم اإلضرار بھا أو إھمالھم أو تقصیرھم أو إخفائھم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة
المالیة أو تقدیمھم معلومات خاطئة أو مضللة عنھا سواء للمساھمین أو للمصرف ،وتكون المؤسسة المالیة مسؤولة
بالتضامن معھم عن تلك الخسائر واألضرار ویجوز للمصرف أن یقاضي نیابة عن مساھمي المؤسسة المالیة كل من
تسبب في تلك الخسائر واألضرار ”.
وعلى نص  (:المادة )١٣٠
“على مجلس إدارة المؤسسة المالیة وكبار الموظفین ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد
یھدد أو یؤثر على سمعة المؤسسة المالیة أو مركزھا المالي أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعلیمات المصرف”.
وعلى نص  (:المادة )١٤٦
“یحظر على رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومستشاریھا ومشرفیھا ووكالئھا ومراسلیھا وخبرائھا وسائر
العاملین بھا ،إعطاء أو كشف أو اإلفصاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وثائق أو مستندات عن عمالئھا أو حساباتھم أو
ودائعھم أو أماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصة بھم .أو ما یتعلق بھم من معامالت أو شؤون وذلك إال في الحاالت
المرخص بھا بمقتضى أحكام ھذا القانون ،ووفقا للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف.
ویسري ھذا الحظر المشار الیه في الفقرة السابقة في مواجھة جمیع االشخاص والجھات ،ویظل قائما حتى بعد انتھاء
العالقة بین العمیل والبنك أو بین أيّ من االشخاص المشار الیھم في الفقرة السابقة والبنك ألي سبب من األسباب”.
ب -وأتعھد بأن ألتزم بقانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) 13لسنة  2012وبالتعلیمات
التنفیذیة التي یصدرھا.
مع عدم اإلخالل بالجزاءات المالیة التي یفرضھا المصرف بموجب أحكام ھذا القانون واللوائح والنظم والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له ،أو بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر ،تطبق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفصل على الجرائم
المبینة
االسم................................................................................... :
الوظیفة .................................................................................:
التوقیع.................................................................................:
التاریخ.................................................................................:

(الملحق )٥
المستندات والوثائق المطلوبة لمرشح
شخص معنوي لمقعد عضو مستقل
ّ
المبین في الملحق رقم  D1وختم الطلب بختم الشركة
• تعبئة وتوقیع طلب الترشیح وفقا للنموذج
المرشحة
• تعبئة وتوقیع االستبیان الشخصي والتعھد الصادرین عن مصرف قطر المركزي وفقا للنماذج المبینّة
في الملحق رقم D2
• نسخة عن السجل التجاري ساري المفعول وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة
• نسخة عن قید المنشأة للشركة ساري المفعول
• الھیكل التنظیمي للشركة ّ
یبین ھیكل ملكیتھا وفروعھا وشركاتھا التابعة والزمیلة
• نسخة من البیانات المالیة المدققة للشركة آلخر ثالث سنوات
• كتاب من الجھة اإلشرافیة التي تخضع لھا الشركة بعدم وجود مالحظات علیھا ویتضمن عدم ممانعة تلك الجھة على
ترشح الشركة لعضویة مجلس اإلدارة
• كشف محدث باألسھم المملوكة في مصرف الريان من بورصة قطر /مركز قطر لإلیداع المركزي (ال یزید تاریخه عن
شھر واحد)
• السیرة الذاتیة للشخص المرشح من الشركة لتمثیلھا
• صورة عن الشھادات العلمیة واألكادیمیة للشخص المرشح من الشركة لتمثیلھا
• نسخة عن بطاقة إثبات الشخصیة ساریة المفعول للمرشح من الشركة لتمثیلھا
• نسخة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص المرشح من الشركة لتمثیلھا
• صورتان شمسیتان

D1
طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان
لمدة ثالث سنوات
(المرشح شركة/شخص معنوي مستقل)
 -١بیانات الشركة المرشحة
اسم الشركة:
جنسیتھا:
رقم السجل التجاري:
العنوان المسجل ورقم صندوق البرید:
أسماء الشركاء والمالكین بالشركة وحصص ملكیتھم:
أسماء المدراء والمفوضین بالتوقیع عن الشركة:
عدد األسھم المملوكة بمصرف الريان (سواء تملك مباشر
عبر الشركة نفسھا أو تملك غیر مباشر عبر شركاتھا التابعة
أو الزمیلة أو خالفه):
رقم الھاتف:
البرید اإللكتروني المعتمد للشركة:
عنوان الموقع اإللكتروني للشركة:

 -٢بيانات مرشح الشركة لتمثيلها في المقعد
االسم:
الجنسیة:
رقم البطاقة الشخصیة أو جواز السفر:
تاریخ ومكان المیالد:
عنوان السكن الدائم:
رقم الجوال أو الھاتف الثابت:
البرید اإللكتروني المعتمد:
المنصب الحالي ومجال /طبیعة العمل:
المؤھالت العلمیة والشھادات:
الخبرات االخرى والمناصب التي شغلھا المرشح خالل السنوات
الخمسة الماضیة مع ذكر التواریخ:

 -٣إقرار مرشح الشركة لتمثيلها في المقعد
أنا الموق ّع أدناه بصفتي المر ّشح من الشركة المذكورة أعاله لتمثیلھا في عضویة مجلس إدارة مصرف الريان أق ّر بما یلي:
 لم یسبق الحكم عل ّي بعقوبة جنائیة أو في أي جریمة مخلةّ بالشرف أو األمانة أو في أي جریمة من الجرائم المشار إلیھا في المادتین ( ) 334و (  ) 335من قانون الشركات التجاریة رقم (  ) 11لسنة 2015
 لست عض ًوا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساھمة مراكزھا الرئیسیة في دولة قطر لست عض ًوا في مجلس إدارة شركتین ذات نشاط متجانس جمیع البیانات المذكورة أعاله كاملة وصحیحة وأتحمل المسؤولیة القانونیة الكاملة في حالة عدم صحتھا وأتعھد بإخطار مصرف الريان بأيتغییر یحدث على ھذه البیانات.
اسم المرشح.........................................................................:
التوقیع...............................................................................:
التاریخ...............................................................................:

 -٤إقرار الشركة المرشحة وتعهد
أنا الموق ّع أدناه ،بصفتي المفوّض بالتوقیع والمخوّل عن الشركة المذكورة أعاله ،أتق ّدم بموجبه بطلب الترشیح لعضویة مجلس إدارة مصرف
الريان ونرشح السید(ة) المذكور(ة) بیاناته في القسم أعاله لتمثیلنا في المقعد ،كما أقر بأن جمیع البیانات المذكورة أعاله كاملة وصحیحة
وأتحمل المسؤولیة القانونیة الكاملة في حالة عدم صحتھا.
اسم المف ّوض بالتوقیع عن الشركة...................................................:
التوقیع..................................................................................:
التاریخ..................................................................................:
ختم الشركة المرشحة.................................................................:

D2
استبيان عن عضو مجلس إدارة مستقل (شخص معنوي)
 .1اسم الشركة ..........................................................................................................................................:
 .2بلد التأسیس (الجنسیة)..............................................................................................................................:
 .3تاریخ التأسیس.......................................................................................................................................:
 .4رقم السجل التجاري.................................................................................................................................:
 .5نوع النشاط............................................................................................................................................:
 .6نسبة المساھمة الحالیة في رأس مال البنك (بشكل مباشر)....................................................................................:
 .7نسبة المساھمة الحالیة في رأس مال البنك (بشكل غیر مباشر)..............................................................................:

نعم

استبیان

ال

 -8ھل تمارس نشاط الخدمات المالیة (إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).
 -9ھل سبق للشركة أن كانت عضو في مجلس إدارة في أي شركة ألغي ترخیصھا أو صفیت بحكم قضائي.
(إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).
 -10ھل سبق للشركة أن توقفت عن سداد دیونھا أو دخلت في تسویة مع الدائنین لجدولة دیونھا
(إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).
 -11ھل سبق للشركة أن صدر ضدھا حكم لممارسة نشاط بدون ترخیص.
(إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر التفاصیل).

 ) 12اذكر أسماء الشركات التي للشركة عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بإدارتھا خالل الخمس سنوات الماضیة مع ذكر طبیعة العالقة والفترة:
.......................................................................................................................................................
 ) 13اذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدیرین التنفیذیین.
.......................................................................................................................................................
 ) 14اذكر أسماء وحصص المساھمین الرئیسیین في الشركة.
أقر بأن البیانات الواردة في إجاباتي على األسئلة كاملة وصحیحة وأتعھد بإخطار مصرف قطر المركزي فور علمي بأي تغییرات الحقة.
إسم المف ّوض بالتوقیع..............................................:
التوقیع................................................................:
التاریخ...............................................................:
توقیع المفوض بالبنك
المرفقات المطلوبة:
 السجل التجاري وعقد التأسیس والنظام األساسي للشركة. -موافقة الجھة اإلشرافیة.

تعـھـد وإقــرار
 كتاب من الجھة اإلشرافیة بعدم وجود مالحظات على الشركة. -البیانات المالیة لثالث سنوات.

السادة /مصرف قطر المركزي
الدوحة – قطر
تعھد وإقرار
أنا الموقع أدناه ، ................................................................... ،المرشح لعضویة أو العضو في مجلس إدارة
مصرف الريان (ش.م.ع.ق( ).أو «البنك») أق ّر بأني:
أ -اطلعّت على أحكام المادة (  ) 129من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) 13لسنة
 2012والتي نصت على:
“یكون أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین مسؤولین بصفة شخصیة عن الخسائر واألضرار التي تصیب المؤسسة
المالیة أو تصیب الغیر نتیجة تعمدهم اإلضرار بھا أو إھمالھم أو تقصیرھم أو إخفائھم معلومات ذات صلة بنشاط المؤسسة
المالیة أو تقدیمھم معلومات خاطئة أو مضللة عنھا سواء للمساھمین أو للمصرف ،وتكون المؤسسة المالیة مسؤولة
بالتضامن معھم عن تلك الخسائر واألضرار ویجوز للمصرف أن یقاضي نیابة عن مساھمي المؤسسة المالیة كل من
تسبب في تلك الخسائر واألضرار ”.
وعلى نص (:المادة )١٣٠
“على مجلس إدارة المؤسسة المالیة وكبار الموظفین ومراقبي الحسابات إخطار المصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد
یھدد أو یؤثر على سمعة المؤسسة المالیة أو مركزھا المالي أو عند حدوث أي مخالفة للقانون أو تعلیمات المصرف”.
وعلى نص (:المادة “ )146یحظر على رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومستشاریھا ومشرفیھا ووكالئھا
ومراسلیھا وخبرائھا وسائر العاملین بھا ،إعطاء أو كشف أو اإلفصاح عن أیة معلومات أو بیانات أو وثائق أو مستندات
عن عمالئھا أو حساباتھم أو ودائعھم أو أماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصة بھم .أو ما یتعلق بھم من معامالت أو
شؤون وذلك إال في الحاالت المرخص بھا بمقتضى أحكام ھذا القانون ،ووفقا للشروط والضوابط التي یضعھا المصرف.
ویسري ھذا الحظر المشار الیه في الفقرة السابقة في مواجھة جمیع االشخاص والجھات ،ویظل قائما حتى بعد انتھاء
العالقة بین العمیل والبنك أو بین أ ّ
ي من االشخاص المشار الیھم في الفقرة السابقة والبنك ألي سبب من األسباب”.
ب -وأتعھد بأن ألتزم بقانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم (  ) 13لسنة  2012وبالتعلیمات
التنفیذیة التي یصدرھا.
مع عدم اإلخالل بالجزاءات المالیة التي یفرضھا المصرف بموجب أحكام ھذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة
تنفیذا له ،أو بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر ،تطبق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفصل على الجرائم
المبینة
االسم....................................... :
الوظیفة....................................... :
التوقیع....................................... :
التاریخ....................................... :

الملحق رقم ()8

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؛
اسم المرشح أو اسم ممثل الشركة المرشحة.............................................:
التوقيع......................................................................................:
التاريخ......................................................................................:

)9( الملحق رقم
Confirmation Receipt of
Board Nomination Application
Applicant Name:

إيصال استالم طلب ترشيح
لعضوية مجلس اإلدارة
:) (اسم المرشح/)السيد(ة

Address:

:العنوان

Date:

:التاريخ

We hereby confirm the receipt of your
application for the elections of the Board of
Directors of Masraf Al Rayan Q.P.S.C after all
requirements and documents set forth under
Annex (1) of the Bank’s approved Board
Nomination and Election Policy (“Policy”) are
completely satisfied.
The application will be reviewed and
assessed by the Board/Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee in
accordance with the criteria defined under the
said Policy published on the Bank’s website
(www.alrayan.com). All other regulatory
formalities and procedures shall be completed
and the final list of candidates will be published
on the Bank and Qatar Stock Exchange’s
websites once necessary regulatory approvals
are obtained and before the Ordinary General
Assembly meeting called to elect a new Board is
held.
Kind Regards,

For Masraf Al Rayan Q.P.S.C

نؤكد بموجب هذا اإليصال على استالم طلب
ترشحكم لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان
 ق بعد استيفائكم لجميع المستندات المطلوبة.ع.م.ش
) من الئحة ترشيح وانتخاب١( وفق ا للملحق رقم
.أعضاء مجلس اإلدارة المعتمدة لدى البنك
سوف تتم دراسة الطلب وتقييمه من قبل مجلس
 لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت/ اإلدارة
المنبثقة عن المجلس وفقا للمعايير المحددة في
الالئحة المذكورة المعروضة على
) الموقع اإللكتروني للبنكwww.alrayan.com(
واستكمال اإلجراءات المعمول بها بهذا الخصوص
لدى الجهات الرقابية المعنية على أن يتم اإلعالن عن
الالئحة النهائية للمرشحين على الموقع اإللكتروني
للبنك وبورصة قطر فور الحصول على الموافقات
الالزمة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية
.للمساهمين إلجراء االنتخابات
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 ق.ع.م.عن مصرف الريان ش

