
يسر مجلس إدارة بنك قطر األول ذ.م.م ( QFB ) اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للجمهور الكريم
(كأفراد وكممثلين عن الشركات )، وذلك  لشغل تسعة مقاعد في المجلس لمدة ثالث سنوات (٢٠١٩-٢٠٢٢ ). 

اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية
مجلس إدارة بنك قطر األول ذ.م.م 

 شروط الترشيح: 
١– يجب أال يقل عمر المرشح عن ٢١ سنة ، وأن يتمتع بكامل األهلية القانونية.

٢- أن يكون لدى المرشح التأهيل المناسب والمعرفة الكافية بالشؤون االدارية والخبرة ذات العالقة ألداء 
واجبات العضوية على نحو فعال ، وامكانية تكريس الوقت الكافي لتأدية العمل بكل نزاهة وشفافية 

لتحقيق مصالح وأهداف وغايات بنك قطر األول.
٣– يجب أال يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو 
أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٤٠) من القانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٢،  المتعلق بهيئة قطر 
قانون  بإصدار  الخاص   ٢٠١٥ لسنة   (١١) رقم  القانون  من   (٣٣٥) و   (٣٣٤  ) والمادتين  المالية،  لألسواق 
الشركات التجارية ، أو تم منعه من ممارسة أي عمل في الكيانات أو المؤسسات الخاضعة الختصاص 
الهيئة بموجب المادة (٣٥ فقرة ١٢) من القانون رقم (٨) من ٢٠١٢ المشار إليها ، أو تعرض لإلفالس ، ما 

لم يتم إعادة تأهيله/ تأهيلها. 
٤– يجب أال يكون المرشح سبق أن تم استبعاده لمنصب مدير / عضو إدارة  في مركز قطر للمال أو في أي 

مكان آخر. 
٥- في حالة الفوز يجب على المرشح أن يقدم في غضون أسبوعين من االنتخابات، شهادة حسن السيرة 

والسلوك على أال يتجاوز تاريخ إصدارها مدة ستة أشهر قبل تقديمها .  
٦- يجب أال يكون المرشح ، سواء بصفته الشخصية أو كممثل ألحد األشخاص االعتباريين ، عضًوا في مجلس 

اإلدارة أو اإلدارة العليا لشركة تمارس أنشطة تجارية مماثلة ألنشطة البنك أو الشركات التابعة له. 
في  عضوًا   ، االعتباريين  األشخاص  كممثل ألحد  أو  الشخصية  بصفته  ، سواء  المرشح  يكون  أال  يجب   -٧

مجالس إدارة أكثر من شركتين من الشركات القطرية.
٨– يجب أال يكون المرشح ، سواء بصفته الشخصية أو كممثل ألحد األشخاص االعتباريين ، رئيًسا أو نائًبا 

لرئيس أكثر من شركتين من الشركات القطرية.
باإلضافة إلى الشروط والمتطلبات  المذكورة أعاله، يجب على المرشحين الذين يتقدمون للحصول على 
العضوية غير المستقلة امتالك / أن يكون مالكا لما اليقل عن سهم واحد على األقل في بنك قطر األول 
( QFB ) حسب النظام األساسي للبنك.  ويتم تخصيص هذه األسهم لضمان حقوق ملكية بنك قطر األول 
QFB والمساهمين والدائنين والطرف الثالث عن المسؤولية التي قد تكون على أعضاء مجلس اإلدارة.  يتم 
إيداع هذه األسهم في غضون أسبوع واحد من تاريخ بدء العضوية ، وتبقى مودعة وغير خاضعة للتداول أو 
الرهن أو الحجز حتى انتهاء مدة العضوية والبيانات المالية آلخر سنة مالية يتم فيها الموافقة على إعفاء 
العضو من واجباته. وإذا لم يقدم العضو  الضمان على النحو المذكور أعاله ، فلن يتم قبول أوراق الترشيح. 

يعتبر المرشح غير مستقل إذا كان: 
١- يمتلك (١٪) على األقل من أسهم البنك أو أي شركة من مجموعته. 

٢- يمثل شخصية اعتبارية تمتلك (٥٪) على األقل من أسهم البنك أو أي شركة من مجموعة البنك. 
٣- واحدا من كبار المدراء في البنك أو أية شركة من مجموعته خالل السنة التي سبقت االنتخابات. 

٤- لديه عالقة قرابة أو نسب من الدرجة األولى مع أي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا 
للبنك ، أو أية شركة من مجموعة البنك. 

الوثائق المطلوبة: 
أوًال: لألفراد: 

١- أحدث نسخة عن ملخص البيانات الذاتية / السيرة الذاتية.
٢- نسخة مصدقة من البطاقة القطرية للمرشحين القطريين أو نسخة مصدقة من جواز السفر للمرشحين

غير القطريين. 
٣- تعبئة نموذج الطلب الفردي مع استكمال جميع المعلومات الالزمة. يمكن العثور على النموذج

على موقع QFB اإللكتروني تحت قسم عالقات المستثمرين.
باإلضافة إلى الشروط والمتطلبات المذكورة أعاله، يتعين على المرشحين المتقدمين للحصول على العضوية 
غير المستقلة تقديم نسخة حديثة عن بيان ملكية األسهم ، صادر عن شركة قطر لاليداع المركزي لألوراق 

المالية ، على أال يتجاوز تاريخ إصداره مدة أسبوع واحد قبل تقديمه. 

ثانيًا: بالنسبة للشركات: 
١- نسخة من السجل التجاري. 

٢- خطاب من الممثل القانوني للشركة ، عليه ختم الشركة ، يسمح للمرشح باتخاذ جميع الخطوات الالزمة للترشيح.  
 .QFB يتم تقديم هذه الرسالة إلى رئيس لجنة الترشيح والمكافآت وحوكمة الشركات في بنك قطر األول

٣- أحدث نسخة عن ملخص البيانات الذاتية / السيرة ذاتية لممثل الشركة المرشحة. 
غير  (للممثلين  السفر  جواز  من  نسخة مصدقة  أو  القطريين)  (للممثلين  القطرية  البطاقة  من  نسخة مصدقة   -٤

القطريين) للمرشح كممثل للشركة. 
٥- تعبئة نموذج طلب الشركات مع استكمال جميع المعلومات الالزمة. يمكن العثور على النموذج على موقع 

QFB اإللكتروني تحت قسم عالقات المستثمرين. 
باإلضافة إلى الشروط والمتطلبات المذكورة أعاله ، يتعين على المرشحين المتقدمين لعضوية غير مستقل تقديم 
نسخة حديثة عن بيان ملكية األسهم ، صادر عن شركة قطر لاليداع المركزي لألوراق المالية على أال يتجاوز تاريخ 

إصداره مدة أسبوع واحد قبل تقديمه. 
يتعين على المرشحين الراغبين في التقدم للترشيح ملء االستمارة المطلوبة ، والتي يمكن العثور عليها على موقع 
باليد إلى سكرتير  QFB اإللكتروني تحت قسم عالقات المستثمرين وتقديمها مرفقة مع المستندات المطلوبة 

شركة QFB في الدوحة ، السد ، شارع سحيم بن حمد مبنى بنك قطر األول ، الطابق السادس  . 
يجب استالم الطلبات خالل ساعات العمل (من ٨:٠٠ ص إلى ٣:٠٠ م) ابتداًء من يوم األحد الموافق  ٢٠١٩/٠٣/٣١ 

حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس الموافق  ٢٠١٩/٠٤/٠٤ . 
البنك لتحديد ما إذا  ستتم مراجعة الطلبات المستلمة من قبل لجنة األرقام والمكافآت وحوكمة الشركات في 

كانت شروط ومتطلبات الترشيح قد تم استيفاؤها. 
سوف يتم تجاهل الطلبات المقدمة بعد التاريخ المحدد أعاله أو التي لم تستوف الشروط والمتطلبات. 

سوف تتم عملية االنتخابات بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٩ ، خالل انعقاد الجمعية العامة السنوية وفًقا للنظام األساسي 
للبنك وقانون الحوكمة الصادر عن هيئة قطرلألسواق المالية (QFMA) للشركات والمؤسسات القانونية المدرجة 

في السوق الرئيسية. 

بنك قطر األول ذ.م.م (عامة) مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، رقم الترخيص ٠٠٠٩١ ومدرج في بورصة قطر
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