
 

 

 شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك الدوحة

 

، ومن يمثله إذا كان شخصاً اعتبارياً، أن يكون مستوفياً متطلبات قانون  مجلس اإلدارة   لعضوية  في من يرغب في الترشحيشترط  

ونظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق    وتعديالته    2015  لسنة  (( 11))الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم  

، كما يجب أن يكون مستوفياً لشروط 2022(( لسنة  25تعميم رقم ))  المالية، ونظام الحوكمة الصادر عن مصرف قطر المركزي

 - العضوية المنصوص عليها في النظام األساسي للبنك، وفيما يلي أهم هذه الشروط:

 

   - عضوية مجلس اإلدارة:الشروط العامة للمرشحين ل -
 

 . في تاريخ تقديم طلب الترشح، وأن يكون متمتعاً باألهلية الكاملة ن عاماي عن واحد وعشر المرشح  أال يقل عمر .1
 

 

أو في جريمة من الجرائم المشار   األمانة،  أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أوفي جريمة مخلة بالشرف أو .2

( من  335-334المادتين )و   بشأن هيئة قطر لألسواق المالية،  2012لسنة  ((  8))من القانون رقم    40إليها في المادة  

أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات   2015لسنة    ((11))الصادر بالقانون رقم    قانون الشركات التجارية 

ما    أن يكون قد قضي بإفالسه من القانون المشار إليه، أو  ((12))فقرة    ((  35))الهيئة بموجب المادة  الخاضعة لرقابة  

 لم يكن قد رد إليه اعتباره. 
 

 

ل عن  ااااااال يقالشاركة، عند انتخابه أو خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتخابااااااه  مالكا لعدد من أساهم  مسااهماً وأن يكون   .3

ة والمساهمين والدائنين  ااايخصص لضمان حقوق الشرك -باستثنااااا العضاااو المستقااال   -  ن رأسمالهاااام ((0,75%))

على   للحجز  المختصة في الدولةالجهات  اإلدارة ويجب إخطار  ساااااا مجلااة التي تقع على أعضااااعن المسؤولي  رااوالغي

أو الحجز    الرهن  هذه األسااهم خالل سااتين يوما من تاريخ بدا العضااوية، ويسااتمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو

إلى أن تنتهي مدة العضاوية ويصادق على ميزانية رخر سانة مالية قام فيها العضاو بأعماله.  وإذا لم يقدم العضاو    عليها

 .لمذكور بطلت عضويتهالضمان على الوجه ا
 

المجلس مؤهال، ويتمتع بقدر كاٍف من المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة المناسبة لتأدية المرشح لعضوية  يجب أن يكون   .4

مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة 

 . وأهدافها وغاياتها
 

شترط في المرشح أال يكون عضوا في مجلس اإلدارة أو أحد المدراا التنفيذيين في أي من البنوك أو المؤسسات المالية ي .5

التي تمارس نشاط متجانس، ويسرى ذات الشرط على الشخص المعنوي والشركاا فيه والمدراا ومن يمثله في المجلس،  

 مقيداً بالسجل التجاري قبل تاريخ فتح باب الترشح. كما يشترط في من يمثل الشخص المعنوي أن يكون أسمه  
 

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

 تعليمات الحوكمة والقوانين السارية.لاإلدارة وفقاً   مجلس
 

حسابه لعدم الوفاا بالتزاماته أو كان كفيالً لهذا الحساب، وإذا كان شخصاً أال يكون من عمالا البنك الذين تم تصنيف   .6

 معنوياً يمتد هذا المنع للشركاا والمدراا والكفالا، منذ تعثر الحسااب. 

يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يقدم للبنك جميع المستندات المطلوبة ، وتوقيع االستبيانات واإلقرارات والتعهدات  .7

 الالزمة. 

 
 

 



 

 

 - شروط إضافية يجب توافرها في المرشح كعضو مستقل: -

 

   -إضافة إلى الشروط المشار إليها في البند السابق ما يلي: يشترط في العضو المستقل  ❖

 

ً أال يكون   -1 أي من أسهم البنك ومجموعته أو    بشكل مباشر أوغير مباشر  المرشح أو أي من أقاربه من الدرجة األولى مالكا

 . يكونوا من المساهمين الرئيسين في أي من الشركات الزميلة للبنك 

ن أو معنويين يمارسون  يمن أشخاص طبيعي أال يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة األولى عضوا في مجموعة أو رابطة  -2

 سيطرة على البنك ومجموعته.

من الدرجة األولى والشركات التي يمتلكونها أي عالقة تعاقدية أو مصلحة مباشرة أو أال يكون لديه هو أو أي من أقاربه   -3

غير مباشرة مع مجموعة البنك بما في ذلك حصولهم على تسهيالت ائتمانية أو تقاضيهم أي راتب أو ميزة مادية من البنك  

قاه مقابل عضويته في المجلس من مكافآت  ومجموعته قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار باستقاللية )باستثناا ما يتل

 وبدالت(. 

سناد  مثل خدمات التدقيق الخارجي واإل  ، أال يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للبنك ومجموعته خدمات استشارية أو مهنية   -4

له أو ألحد  ن  وأقاربه من الدرجة األولى . وأال يكأحد  سواا بصفته الشخصية أو من خالل    ،  الخارجي ، وغيرها من الخدمات

أقاربه من الدرجة األولى أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي يجريها البنك ومجموعته  

 ، أو يكون طرفاً فيها. 

 أال تربطه صلة قرابة من الدرجة األولى بأي من أعضاا المجلس أو اإلدارة التنفيذية للبنك.  -5

 هو أي أي من أقاربه من الدرجة األولى لدى البنك ومجموعته خالل السنوات الخمس السابقة.مل عأال يعمل أو سبق له ال -6

 أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبره مالئمة ال تقل عن خمس سنوات في المجاالت المالية أو المتخصصة في أعمال البنوك.  -7

 لمالية والمصرفية. يشترط أن يكون المرشح كعضو مستقل من ذوي الخبرة واإلختصاص في األمور ا -8

 ال يجوز أن يكون العضو المستقل شخص معنوي.  -9

 
 

 - مالحظة: ❖

 ( سهم من أسهم البنك. 503,253,23/ - من أسهم البنك تساوي عدد ) %75,0نسبة  •
 

 ق  االنموذج المرفدارة اكثر من ثالث شركات مساهمة ب ار بعدم عضوية المرشح في مجلس إقراإل •
 . المحتملة في مجلس إدارة بنك الدوحة مل العضوية يش             

 
 

 
 

 
 

  - مرفقات:* 
    

 المستندات المطلوبة لمرشح شخص طبيعي غير مستقل.  - 1مرفق رقم     -             
 المستندات المطلوبة لمرشح شخص معنوي غير مستقل.  - 2مرفق رقم     -             
 المستندات المطلوبة لمرشح مستقل.  - 3مرفق رقم     -             

 
 

 


