شروط وأحكام الترشح كعضو غير مستقل
لعضوية مجلس إدارة بنك قطر األول ذ.م.م (عامة)
ّ
الترشح كعضو غير مستقل لعضوية مجلس إدارة بنك قطر األول ذ.م.م (عامة) على سبيل
تشمل شروط وأحكام
المثال ال الحصر ما يلي:
يقل عمر المرشح عن واحد وعشرين عاماً وأن يتمتع بكامل األهلية القانونية.
 .1اال ّ
 .2أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً أو هيئة إعتبارية.
 .3أن يســتوفي المرشــح شــرط االســتقاللية علــى النحــو المطلــوب بموجــب اللوائــح ذات الصلــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق
الماليــة.

 .4أن يتمتــع المرشــح بخبــرة مالئمــة ومعرفــة كافيــة ،بمــا فــي ذلــك فــي المســائل اإلداريــة ليتمكــن مــن أداء مهامــه بطريقــة
كاف ألداء واجباتــه بنزاهــة وشــفافية مــن أجــل تحقيــق مصلحــة بنــك قطــر األول وأهدافــه
مالئمــة وفعالــة وتكريــس وقــت ٍ
وأغراضــه.

 .5أال يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة جنائيــة أو جريمــة مخلــه بالشــرف أو األمانــة أو فــي جريمــة مــن الجرائــم المشــار اليهــا
فــي المادتيــن ( )334و( )335مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري أو أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة ()40
مــن القانــون رقــم  8لســنة  2012المتعلــق بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،كمــا يشــترط أال يكــون ممنوعــاً مــن مزاولــة أي عمــل
بمــا يتوافــق مــع قواعــد وانظمــة مركــز قطــر للمــال وهيئــة مركــز قطــر للمــال ،وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال ،وهيئــة قطــر

لألســواق الماليــة ،و أي مــن الجهــات الخاضعــة للمــادة ( )35فقــرة ( )12مــن القانــون رقــم  8لســنة  2012المذكــور أعــاه ،وأال
يكــون قــد ســبق وأن أعلــن إفالســه مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره.

 .6أال يكون المرشح غير مؤهل أو تم استبعاده من ان يكون مديرا في مركز قطر للمال أو في أي مكان آخر.
 .7إرفــاق شــهادة حســن الســيرة والســلوك ســارية المفعــول صــادرة عــن الســلطات المختصــة مــع الطلــب فــي تاريــخ تقديمــه،
ـال مــن أي جنحــة أو جنايــة ،تــم إصدارهــا قبــل شــهر علــى األكثــر مــن تاريــخ تقديــم
أو شــهادة رســمية تثبــت أن ســجل المرشــح خـ ٍ
الطلــب ،مــع مراعــاة تجديــد هــذه الشــهادة علــى أســاس ســنوي فــي موعــد ال يتجــاوز نهايــة شــهر ينايــر مــن كل عــام.

ممثال عن هيئة :
 .8ال يجوز للمرشح ،سواء كان بصفته الشخصية أو بصفته
ً
 .aأن يكــون عضــواً فــي مجلــس ادارة شــركة تمــارس أنشــطة تجاريــة مماثلــة ألنشــطة بنــك قطــر األول أو الشــركات التابعــة
لــه أو عضــواً فــي إدارتهــا العليــا ،أو لديــه مصلحــة فيهــا ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ( ،أو ،فــي حــال وجــود مثــل هــذه
ّ
الترشــح كعضويــة مجلــس إدارة مــن هيئــة مركــز قطــر للمــال).
العضويــة أو المصلحــة ،يجــب الحصــول علــى موافقــة علــى

 .bأن يكون عضواً في مجالس إدارة أكثر من ثالث شركات مقرها الرئيسي في دولة قطر.
 .cأن يكــون ســواء بصفتــه الشــخصية أو بايــة صفــة أخــرى رئيــس أو نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي أكثــر مــن شــركتين مقرهمــا
الرئيســيين فــي دولــة قطــر.

متجانسا.
نشاطا
ً
 .dأن يكون عضواً منتدباً في أكثر من بنك مقره في دولة قطر ،أو عضو في شركتين تمارسان
ً
 .9يؤكــد المرشــح أنــه وفــي وقــت تقديــم الطلــب ،يملــك عــدد مــن األســهم فــي بنــك قطــر األول ال تقــل قيمتهــا عــن  %3مــن
إجمالــي القيمــة االســمية ألســهم البنــك ،وعليــه المحافظــة علــى ملكيــة هــذا العــدد مــن األســهم علــى األقــل طــوال مــدة
عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة.

 .10الحــد األدنــى لعــدد األســهم المطلــوب لعضويــة مجلــس اإلدارة وهــو  %3مــن رأس مــال بنــك قطــر األول والــذي يجــب ان يتــم
ايداعــه لــدى مركــز قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة فــي غضــون ســبعة أيــام ( )7مــن تعييــن المرشــح أو انتخابــه لعضويــة

مجلــس اإلدارة كمــا يجــب:

 .aإزالــة هــذه األســهم مــن التــداول وعــدم رهنهــا أو حجزهــا كضمــان أو كفالــة طــوال مــدة عضويــة الممثــل المرشــح فــي
مجلــس اإلدارة.

 .bإدراجها والمصادقة عليها في البيانات المالية السنوية لبنك قطر األول.

.c

اســتخدامها ،عنــد تعييــن المرشــح أو انتخابــه لعضويــة مجلــس اإلدارة ،لتغطيــة مســؤوليته تجــاه بنــك قطــر األول،

مســؤوال عنهــا.
ومســاهميه ،ودائنيــه ،واألطــراف األخــرى المعنيــة فــي مــا يتعلــق باإلجــراءات التــي يكــون مجلــس اإلدارة
ً

 .dاعتبارها سبب قانوني إلقالته على الفور من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم توفيرها.

ـميا
 .11يجــب أن يســتحصل المرشــح علــى موافقــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة فــي البنــك قبــل أن يتــم ترشــيحه رسـ ً
لالنتخابــات فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لبنــك قطــر األول .وتتطلــب الموافقــة تقييــم طلبــه مــن قبــل لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت والحوكمــة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن األحــكام والشــروط الــواردة أعــاه ال تغطــي كافــة القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات القابلــة للتطبيــق والتــي
يتوجــب علــى األعضــاء المســتقلين فــي مجلــس اإلدارة االطــاع عليهــا .يكــون جميــع المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة مســؤولين

عــن مراجعــة كافــة القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات القابلــة للتطبيــق.

المستندات المطلوبة
للشخص الطبيعي
 .1نسخة عن السيرة الذاتية المحدثة للمرشح
 .2نســخة معتمــدة عــن بطاقــة الهويــة القطريــة للمرشــحين القطرييــن أو نســخة معتمــدة عــن جــواز الســفر للمرشــحين غيــر
القطرييــن.

 .3نمــوذج طلــب فــردي معبــأ ومصحــوب بكافــة المعلومــات الضروريــة .لالســتحصال علــى نمــوذج الطلــب ،يرجــى زيــارة موقــع بنــك
قطــر األول فــي قســم عالقــات المســتثمرين.

 .4نســخة عــن شــهادة حســن الســيرة والســلوك ســارية المفعــول صــادرة عــن الســلطات المختصــة أو شــهادة رســمية تثبــت أن
خــال مــن أي جنحــة أو جنايــة ،تاريــخ اصدارهــا شــهر علــى األكثــر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
ســجل المرشــح
ٍ

 .5نســخة عــن بيــان ملكيــة األســهم المحــدث والصــادر عــن مركــز قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة ال يتعــدى تاريــخ إصــداره
األســبوع.

للشركات
 .1نسخة من السجل التجاري.
 .٢نسخة عن السيرة الذاتية المحدثة للمرشح الشركة.
 .٣نســخة معتمــدة عــن بطاقــة الهويــة القطريــة للمرشــحين القطرييــن أو نســخة معتمــدة عــن جــواز الســفر للمرشــحين غيــر
القطرييــن.

 .٤نمــوذج طلــب الهيئــات اإلعتباريــة معبــأ ومصحــوب بكافــة المعلومــات الضروريــة .لالســتحصال علــى نمــوذج الطلــب ،يرجــى زيــارة
موقــع بنــك قطــر األول فــي قســم عالقــات المســتثمرين.

 .٥نســخة عــن بيــان ملكيــة األســهم المحــدث والصــادر عــن مركــز قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة ال يتعــدى تاريــخ إصــداره
األســبوع.
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