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 مراجعات المیثاق والموافقات سجل
 

 المراجعات سجل
رقم 

 المراجعة
 تاریخ المراجعة التالیة تاریخ النفاذ التعدیل  تاریخ اإلصدار

   تعدیل عام 2016مارس  2.0
مجلس في تركیبة تعدیل التم  2017مایو  3.0

وتركیبة اللجان اإلدارة 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة بما 

نقحة یتماشى مع البنیة الم
لجان الومجلس اإلدارة ل

 .مجلس اإلدارةالمنبثقة عن 
 

إرسال الدعوة على التعدیالت 
ألعضاء مجلس اإلدارة، قبل 
التاریخ المحدد النعقاد 

واحد إلى   االجتماع بأسبوع
لتعلیمات  عشرة أیام، وفقًا

الصادرة من الحوكمة 
مصرف قطر المركزي 

 للبنوك.
 

  

مة على األسلوب تحدیثات عا 2018أكتوبر   4.0
ومھام العضو والصیاغة، 

 2021أكتوبر  31 
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المنتدب، وتحدیث عام على 
وفقًا كافة األقسام ذات الصلة 

لنظام حوكمة الشركات 
الصادر عن ھیئة قطر 

بموجب قرار لألسواق المالیة 
) لعام 5مجلس اإلدارة رقم  (

والمنشور في الجریدة ، 2016
بتاریخ  6الرسمیة، العدد رقم 

 .2017مایو  15
  

 
 المراجعة 

 التوقیع التاریخ المفوضون بالمراجعة
 

 ورئیسة شؤون الشركة
  

 
 للمجموعةالرئیس التنفیذي 

 

  

لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس 
 اإلدارة 

 

  

   مجلس اإلدارة 
 



                            )CTR-001-01-01( میثاق مجلس إدارة البنك التجاري

6 

2018أكتوبر  – 4.0النسخة رقم        

 ث�الث أس�اس على والمستقبلیة الحالیة( األعمال متطلبات مع وتوافقھ دقتھ الستكمالھ وضمان المیثاق ھذا بمراجعة الشركة شؤون رئیسة تقوم
 ذلك).ل الضرورة اقتضت ما إذا أكثر أو سنوات،

 مقدمة  .1
 

(المشار إلیھ فیما  (ش.م.ع.ق.) وتوفیر القیادة الفعالة لإلشراف على إدارة أعمال البنك التجاريإدارة البنك مسؤولیة مجلس اإلدارة یتولى 
قیمتھ بطریقة مربحة ومستدامة. وینطبق ھذا المیثاق بشكل أساسي على مجلس إدارة البنك  رفعلبنك" أو "البنك التجاري") بھدف بـ "ا بعد

 التجاري.
 

وقانون الشركات التجاریة وتعلیمات الحوكمة للبنوك الصادرة  الحوكمة میثاق مجلس إدارة البنك التجاري وفقاً ألفضل ممارسات  إعدادتم 
للشركات  ھیئة قطر لألسواق المالیةالصادر عن حوكمة الشركات نظام و 68/2015ل مصرف قطر المركزي بموجب تعمیم رقم من قِب

ة ، والمنشور في الجریدة الرسمی2016) لعام 5والكیانات القانونیة المدرجة في السوق الرئیسیة الصادر بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم (
 للبنك التجاري.والنظام األساسي  2017مایو  15) بتاریخ 6العدد (

 
 شروط النظام األساسي. یتم اعتمادفي حال وجود تعارض بین میثاق مجلس اإلدارة والنظام األساسي، 

 
وفقًا لتعلیمات نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، سوف یتم نشر میثاق مجلس اإلدارة على الموقع اإللكتروني 

 بعد اعتماده بحسب األصول.للبنك 
 

 -003 -01-01(  اإلدارة مجلس اللجان المنبثقة عن ومیثاق) CTR-002-01-01( الحوكمة میثاق معبالتماشي  اإلدارة مجلس میثاق ویُقرأ
CTR( التجاري البنك حوكمة إطار من یتجزأ ال جزًءا المواثیق ھذه تشكل حیث. 

 
صحیح ومكتمل النصاب، شرط أال منعقد بشكل  أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین في أي اجتماعالمیثاق بأغلبیة أصوات ھذا تعدیل  یجوز

مع غیر العادیة) أو  عامةمن قبل الجمعیة ال النظامیعدّل النظام األساسي للبنك (ما لم مواد یتعارض التعدیل أو التعدیالت المقترحة مع 
 القوانین واألنظمة المذكورة أعاله.
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 اإلدارة  جتماعات مجلسإ .2
 

 مكان االجتماع )1
 

 ینعضودعوة من رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ أو بناًء على طلب بناًء على جتماعاتھ في المركز الرئیسي للبنك یعقد مجلس اإلدارة إ 1.1
 من أعضاء المجلس.

 
ن أو ممثلین في االجتماع، وأن مقر الرئیسي للبنك، شریطة أن یكون جمیع أعضائھ حاضریالا أن یجتمع خارج یجوز للمجلس أیضً  1.2

 قطر.دولة في حصًرا یعقد ھذا االجتماع 
 

  جتماعاتعدد اال )2
 

تعقد خالل كل سنة مالیة ستة اجتماعات لمجلس اإلدارة على األقل (مرة كل شھرین على تمشیاً مع النظام األساسي للبنك التجاري،  2.1
 سنةالرئیسیة وأن تتزامن مع نھایة ال للمراحلول اجتماعات المجلس وفقًا ومن المقرر أن تحدَّد اجتماعات المجلس في جد. األقل)

 المالیة للبنك.
 

 أمین السر )3
 

 .حصًرابقرار من مجلس اإلدارة  ھعزلأو اإلدارة مجلس أمین سر یتم تعیین  3.1
 

 ھیئة قطر لألسواق المالیة. ادر عنالصحوكمة الشركات نظام  تعلیماتبما یتوافق مع أمین السر وخبرات مؤھالت متطلبات ود تحدَّ  3.2
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وتوزیع جداول المجلس مسؤولیة االحتفاظ بوثائق مجلس اإلدارة سّر ویتولى أمین تھ. لس اإلدارة مھام أمین السر ومكافآیحدد مج 3.3
لقرارت جتماعات واتوزیع محاضر اإلباإلضافة إلى المطلوبة األخرى جتماعات مجلس اإلدارة والدعوات والمستندات إأعمال 

 الصادرة عنھا.
 

ومسؤولیة  ،ویتولى أمین سّر المجلس أیًضا، بتوجیھ من رئیس المجلس، مسؤولیة ضمان الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات 3.4
 اإلدارة والموظفین من جھة أخرى.أعضاء و صحاب المصالحأواإلدارة مجلس تنسیق بین األعضاء من جھة وبین ال

 
 ..عضاء مجلس اإلدارة الجددوجدولة دورات توجیھیة ألالالزمة عریف التمواد سر مسؤوالً أیضاً عن توفیر ن الویكون أمی 3.5

 
 وجدول األعمال إلى االجتماع الدعوة  )4

 
والمراجع التي  إجتماع المجلسأمین السر جدول أعمال زع یوو .مجلس اإلدارة على دعوة من رئیس یجتمع مجلس اإلدارة بناءً  4.1

العادي عبر الفاكس أو البرید إلى األعضاء إرسال الدعوات یمكن من موعد االجتماع.  على األقلعشرة أیام  قبلاألعضاء یحتاجھا 
 .أو البرید اإللكتروني

 
 .من عضوین على األقل من أعضائھ على طلبٍ  إلى عقد اجتماع بناءً اإلدارة للرئیس أن یدعو مجلس      4.2

 
رة إدارة البنك التجاري أو موظفیھ أو أي طرف ثالث لحضور االجتماع من أجل الحصول على مجلس اإلدایدعو یجوز أن  4.3

 .حسب االقتضاء یضاحاتومات والتوصیات واإلالمعل
 

 النصاب القانوني والتمثیل )5
 

عدد األعضاء  لّ ال یكون اجتماع مجلس اإلدارة صالًحا ما لم یحضره خمسة أعضاء على األقل من بین تسعة أعضاء، شریطة أال یق 5.1
  .من أجل قبول التصویت بالوكالة شخصیًاھؤالء األعضاء األربعة  یحضروینبغي أن . الحاضرین عن أربعة أعضاء
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وال . ھآخر للتصویت بالنیابة عن العضو األصلي في غیاب اعضوً یفّوض طالما أن ھناك إثبات خطي ال مانع من التصویت بالوكالة  5.2

 سوى عضًوا واحدًا آخر في االجتماع.یمكن ألي عضو أن یمثل 
 

حیث تعد المشاركة المؤتمرات المرئیة بالصوت والصورة عن طریق عبر إتصاٍل عبر الھاتف أو مجلس اإلدارة جتماع إیجوز عقد  5.3
 في ھذه االجتماعات.بمثابة حضور شخصي بھذه الطریقة 

 
 القرارات )6

 
 ..أصوات الحاضرین والممثلینویتم البت في قرارات مجلس اإلدارة بأغلبیة  6.1

 
عتراضات األعضاء في محضر إالصوت المرجح. وتسجل رئیس مجلس اإلدارة أو ممثلھ ل، یكون في حالة تعادل عدد األصوات 6.2

 تكون حالً محتمالً.في المستقبل/لتكون مرجعًا تماع االج
 

 محضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارة )7
 

رئیس مجلس اإلدارة، ونائب رئیس  قبلویتم توقیعھ من  ل اجتماعات مجلس اإلدارة في سجل خاصیقوم أمین سّر المجلس بتسجی 7.1
 مجلس اإلدارة، وأمین السر.

 
ویتم ، أن یصدر قرارات بموافقة كتابیة من جمیع أعضائھ على تلك القرارات،یجوز لمجلس اإلدارة، إذا اقتضت الضرورة ذلك،  7.2

 .جلساتھتماع مجلس اإلدارة التالي وتضمینھا في محضر عرض ھذه القرارات الخطیة في اج
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 تشكیل مجلس اإلدارة  .3
 

 عدد األعضاء )1
 

 یتولى إدارة المصرف مجلس إدارة یتألف من تسعة أعضاء تنتخبھم الجمعیة العامة العادیة عن طریق االقتراع السري. 1.1
  .أغلبیة األعضاء بالمجلس من غیر التنفیذیینعلى أن تكون  یجب أن یكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة أعضاًء مستقلین، 1.2

 
 المجلس.كامل مدة عضویة ل امنتدبً وعضًوا  رئیسلل اھ ونائبً ا لینتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري رئیسً  1.3

 
 تنفیذي في الوقت نفسھ.الرئیس والدارة اإلرئیس مجلس  يیتولى رئیس مجلس اإلدارة منصب ال 1.4

 
وفي حال  .غیر التنفیذي والمستقل مجلس اإلدارةلعضو  وھیئة قطر لألسواق المالیة ف مصرف قطر المركزيیعتمد البنك تعری 1.5

 وجود تضارب بین تعریفات ھیئة قطر لألسواق المالیة ومصرف قطر المركزي، یتم اتباع المتطلبات األكثر صرامة. 
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 دور المجلس ومسؤولیاتھ .4
 

 الواجبات الرئیسیة  )1
 
 :بالقیام بالمھام التالیة لبنك مجلس اإلدارةمساھمو ا یكلّف 
 

 إدارة البنك 1.1
 

اللجان  وأداء أنشطةمراجعة  .مسؤولیاتما یفّوض إلیھم من و إنشاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وتحدید صالحیاتھم وواجباتھم 1.2
 السنة.في واحدة مرة ما ال یقّل عن  ،اإقرارھووتقییمھا المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 
 

تنفیذ قرارات من حیث التجاري البنك  مجموعة أداءإلشراف على اسیتم تفویضھ بالرئیس التنفیذي الذي والیة مدة تعیین/تجدید  1.3
 مجلس اإلدارة وإرشاداتھ وتوجیھھ االستراتیجي.

 
مجلس اإلدارة لرئیس  تقدیمھاالتنفیذي  والمعلومات التي ینبغي على الرئیس ھوواجبات ھر الرئیس التنفیذي ومسؤولیاتادوأتحدید  1.4

 .أعضائھو
 

أي خبیر أو یجوز لمجلس اإلدارة إستشارة و. متھكافآوم موواجباتھ مومسؤولیاتھ مرھادوأتعیین مستشارین لمجلس اإلدارة وتحدید  1.5
 مستشار مستقل على حساب البنك.

 
  .المنتدب والعضو انتخاب رئیس مجلس اإلدارة ونائب رئیس مجلس اإلدارة 1.6

 
 .الموافقة علیھاووآلیة رفع التقاریر مراجعة الھیكل التنظیمي للبنك التجاري   1.7
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. التي تتجاوز الصالحیات المفّوضة إلىالموافقة على االلتزامات المالیة  1.8

 
 فیما یتعلق بالتالي: شیحات والحوكمةكافآت والترلجنة الم الموافقة على مقترحات وتوصیات .91
 

 واألعضاء. والعضو المنتدب مكافآت رئیس مجلس اإلدارة ونائب الرئیس 1.9.1
 

 مكافآت الرئیس التنفیذي واإلدارة التنفیذیة تمشیاً مع صالحیات اللجنة. 1.9.2
 

 للمساھمین.اإلعالن عنھا قییمھا قبل مراجعة البیانات المالیة للبنك التجاري واإلفصاحات األخرى وت 1.10
 

على النحو ھذه المسائل تعالج ن المجلس إلى أن اإلدارة ئمجلس اإلدارة ومتابعتھا حتى یطم تسترعي انتباهالتي  المشاكل منالتحقق  1.11
 .المناسب

 
ً كما یتمتع  1.12 بموجب قانون الشركات التجاریة بھ  أنیطتالمسؤولیات األخرى التي یمارس كل كافة الحقوق وبمجلس اإلدارة أیضا

 التي قد ال تكون مذكورة في ھذا المستند.وھیئة قطر لألسواق المالیة عن  الصادرحوكمة الشركات ونظام ومصرف قطر المركزي 
  

تعمل و. في أسرع وقت ممكن المعلومات والمستندات والسجالت المتعلقة بالبنككامل لى حصول عیكون لمجلس اإلدارة حق ال 1.13
لكل أعضاء تتاح مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة. على تزوید اإلدارة التنفیذیة للبنك 

 االستفادة من خدمات أمین سر المجلس. إمكانیةالمجلس 
 

 موافقة دون المدینین للبنك ذمة إبراء أو البنك، عقارات رھن أو بیع وأ سنوات، ثالث من ألكثر یمتد أجلھا التي القروض في الدخول 1.14
 قانون الشركات التجاریة. من 30 مادةلل وفقًا ،العادیة غیر العامة الجمعیة
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 ) واجبات رئیس مجلس اإلدارة2
 

ي البنك التجارعن حسن إدارة أساًسا المسؤول كما أنھ  البنك التجاري وھو من یمثل البنك أمام اآلخرین،الرئیس ھو رئیس  2.1
 والشركاء والمساھمین وسائر أصحاب المصالح.البنك بطریقة فعّالة ومنتجة والعمل على تحقیق مصلحة 

 
 واجبات رئیس مجلس اإلدارة:               

 
 التأكد من قیام المجلس بمناقشة جمیع المسائل األساسیة بشكل فعّال وفي الوقت المناسب. 2.2
 خذ بعین االعتبار أیّة مسألة یطرحھا أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.الموافقة على جدول أعمال اجتماعھ، مع األ 2.3
تشجیع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعّال في تصریف شؤون المجلس، لضمان قیام المجلس بمسؤولیاتھ بما  2.4

 یحقق مصلحة الشركة.
 بالشركة وبالمجلس ولجانھ ألعضاء المجلس. إتاحة كافة البیانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة 2.5
 إیجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساھمین والعمل على إیصال آرائھم إلى المجلس. 2.6
إفساح المجال ألعضاء المجلس غیر التنفیذیین، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعّالة وتشجیع العالقات البنّاءة بین أعضاء المجلس  2.7

 .التنفیذیین وغیر التنفیذیین
إبقاء األعضاء على إطالع دائم بشأن تنفیذ أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة، ویجوز للرئیس  2.8

 أن یفوض غیره من أعضاء المجلس في بعض صالحیاتھ.
 ھ.یحل نائب الرئیس محل الرئیس عند غیابھ، ویجوز للرئیس أن یفوض غیره من أعضاء المجلس في بعض صالحیات 2.9
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 العضو المنتدب واجبات )3

 
المسائل المدرجة على جدول األعمال بشكل  لعالج جمیعاجتماعات المجلس إدارة في تقدیم الدعم الالزم لرئیس مجلس اإلدارة  3.1

 فعّال.
 .اإلشراف على الرئیس التنفیذي وتقدیم التوجیھات الالزمة لھ لتحقیق استراتیجیة البنك المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة 3.2
 اإلشراف على تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة وفقًا ألھداف البنك واستراتیجیتھ المعتمدة من قِبل مجلس اإلدارة. 3.3
 اإلشراف على تطبیق المبادرات واالستثمارات االستراتیجیة ضمن حدود الصالحیات الممنوحة من قِبل مجلس اإلدارة. 3.4
 المستندات بالنیابة عن البنك التجاري. التوقیع على المراسالت والتقاریر والعقود وغیرھا من 3.5
 الموافقة على االستثمارات، والتسھیالت االئتمانیة والمصروفات ضمن حدود الصالحیات الممنوحة من ِقبل مجلس اإلدارة. 3.6
ط المعتمدة فیذي، وتقدیم التوصیات الالزمة دعًما للخطنالتي یقدمھا الرئیس الت التحدیثات الدوریةمراقبة أداء البنك بناًء على  3.7

 من قِبل مجلس اإلدارة.
، باإلضافة إلى اإلشراف على جداول أعمال  الحوكمةحسن تطبیق و البنكدعم رئیس مجلس اإلدارة في اإلشراف على شؤون  3.8

 مجلس اإلدارة السنویة.
 المشاركة في مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 3.9

عالقات إیجابیة ومثمرة بین البنك ووسائل اإلعالم،  الحفاظ علىن دعم رئیس مجلس اإلدارة ومجلس إدارة البنك لضما 3.10
 والوزارات، والھیئات الرقابیة، والمنظمات األخرى.

 .إلیھ من قِبل مجلس اإلدارة أو رئیس مجلس اإلدارة یعھد بھا إضافیةمسؤولیات  ةأی 3.11
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 االستراتیجیة والسیاسات والتخطیط )4
 

 مجلس اإلدارة:
 

 الموافقة علىرؤیة البنك ومھمتھ بشكل دوري، وعند الضرورة،  الموافقة علىلبنك التجاري من خالل لاالستراتیجي  التوجیھتوفیر  4.1
 وتوجیھ إعدادھا.األعمال الخطة االستراتیجیة وأھداف 

 
األساسیة واالستثمارات استراتیجیة بما في ذلك المشاریع التجاریة الجدیدة مبادرات الموافقة على المراجعة واقتراح التحسینات و 4.2

 .ھاوالتصرف ب
 

 تحدید سیاسات البنك ومراجعتھا بشكل دوري. 4.3
 

 التدقیقالشؤون المالیة و )5
 

 مجلس اإلدارة:
 

 ة السنویة للبنك.ینایزالمالموافقة على  5.1
 

 .على األقل على أساس ربع سنوياألداء المالي للبنك بشكل دوري و مراقبة 5.2
 

واألنظمة       ارسات التجاریة السلیمة موفقاً للم واحتیاطیاتھمال ال رأسمن مناسبة ري على مستویات البنك التجا محافظةالتأكد من  5.3
 المصرفیة المطبقة.
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ً المدققین مع الترتیبات الجاریة مراجعة   5.4 للتأكد من  ،المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالتعاون مع لجنة التدقیق وااللتزام ،الخارجیین دوریا

 .ومخاطره اردھم تتفق مع نشاطات البنك التجاريأن نشاطاتھم ومو
 

معالجة لتوجیھ اإلدارة  وبالتالي، تدقیق الصادرة عن المدقق الخارجيومراجعة تقاریر ال عامةترشیح المدقق الخارجي أمام الجمعیة ال 5.5
 .المطروحة من قبل المدققینتساؤالت ال
 

 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة توصیات لجنة التدقیق وااللتزام ادًا إلىإستنااللتزام وحدة رئیس تعیین رئیس التدقیق الداخلي و  5.6
 

 .المنبثقة عن مجلس اإلدارة لجنة التدقیق وااللتزام من خاللالتدقیق الداخلي وااللتزام  يتاإلشراف على أعمال إدار  5.7
 

لتزام وتقاریر تفتیش مصرف قطر المركزي المتعلقة بالتدقیق الداخلي واإلالمسائل  مع لجنة التدقیق وااللتزامات مناقشإجراء ال  5.8
 والتدقیق الخارجي والبیانات المالیة واإلفصاحات ذات الصلة.

 
 .عامةتقدیم سیاسة واضحة لتوزیع األرباح إلى الجمعیة ال 5.9

 
 حوكمة والمخاطر واإللتزامال )6

 
 مجلس اإلدارة             

 
البنك التجاري. مراجعة میثاق حوكمة الشركات والمبادئ المقترحة من قبل في العامة اإلشراف على عملیة الحوكمة یتولى مھمة  6.1

. یشمل میثاق حوكمة الشركات الخاص والموافقة علیھا اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والمستشارین الخارجیین
 المواضیع التالیة: حولتعلیمات الو التوجیھیةالمبادئ بالبنك 
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 لس اإلدارة مج  6.1.1
 

 مجلس اإلدارة من قبل شراف اإل  6.1.2
 

  التنفیذیة اإلدارةمن قبل شراف اإل  6.1.3
 

 تخطیط التعاقب الوظیفي  6.1.4
 

 والموظفین مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  6.1.5
 

 حوكمة واإللتزام وتقدیم التقاریرال  6.1.6
 

 الزمیلةات العالقة/الشركات األطراف ذمع مالت التعا  6.1.7
 

 التدقیق الخارجي   6.1.8
 

 یة السر  6.1.9
 

 تضارب المصالح 6.1.10
 

 في مكان العمل نتھاكاتاإلعن  بالغاإل 6.1.11
 

 العالقة مع أصحاب المصالح 6.1.12
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 التداول بناًء على معلومات داخلیة  6.1.13
 

 المسؤولیة االجتماعیة للشركات 6.1.14
 

 ام الرقابة الداخلیةنظ 6.1.15
 

 قواعد السلوك المھني 6.1.16
 

 لمزید من التفاصیل. الحوكمة یرجى الرجوع إلى میثاق 
 

بشأن واجبات مجلس اإلدارة السنویة التوصیات رفع حوكمة وتقییمھا والتلقي التوصیات من لجنة السیاسات واالستراتیجیات و 6.2
والمدیرین لرئیس التنفیذي لاإلدارة وقواعد السلوك المھني والوصف الوظیفي  ق اللجان المنبثقة عن مجلساثیومسؤولیاتھ وم

 التنفیذیین الرئیسیین اآلخرین.
 

عن طریق لجنة التدقیق بشكل أساسي بالطریقة المناسبة وذلك  ھااإلشراف على أنظمة الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر وضمان تطبیق 6.3
 واإللتزام ولجنة المخاطر.

 
مصرف قطر تعلیمات بما في ذلك المحلیة والدولیة النافذة واألنظمة البنك التجاري بنظامھ األساسي والقوانین  إلتزام ضمان 6.4

واستعراضھا القضایا القانونیة المرفوعة ضد البنك ستالم وا. نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیةو المركزي
 .بشكل دوري

 
اإلقتصادیة األوضاع لتأكد من مالءمتھا وتماشیھا مع یاسات البنك دوریاً، إما مباشرةً أو من خالل لجنة مفّوضة، وذلك لمراجعة س 6.5

 الداخلیة والخارجیة.وبیئة األعمال 
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 وإنھاء خدمتھم.تھم آومكافوتوكیلھم واإلشراف علیھم  أنشطتھمجلس اإلدارة في  لمساعدةتعیین المستشارین المستقلین  6.6

 
 مسؤولیة مجلس اإلدارة تجاه المساھمین )7

 
  .عامةفي الجمعیة الوالصائبة بالمعلومات في الوقت المناسب لتمكینھم من اتخاذ القرارات المناسبة  تزوید المساھمینضمان  7.1

 
 وفقاً لألنظمة.معاملة عادلة جمیع المساھمین معاملة ضمان  7.2

 
 .واالتصالفي ذلك إجراءات اإلفصاح قات مع المساھمین بما للعال شفافةالتأكد من وجود إجراءات  7.3

 
 .عامةوتقدیمھا إلى الجمعیة اللمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ضمان إعداد سیاسة للمكافآت  7.4

 
 .ذات الصلة یةقواعد االحترازللالتأكد من تقدیم التقاریر المطلوبة إلى مصرف قطر المركزي وفقاً  7.5

 
عرضھا قبل تھ للحصول على موافق توزیع األرباحعملیات البیانات المالیة ووبالموازنات مصرف قطر المركزي إبالغ ن التأكد م 7.6

 .عامةالجمعیة العلى 
 

 أصحاب البنك األساسیین.كونھم ورفع مستواھا، السعي للمحافظة على قیمة استثمارات المساھمین  7.7
 

 العادیة وغیر العادیة عامةالجمعیة ال )8
 لس اإلدارةمج
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للبنك التجاري بناًء على دعوة من مجلس اإلدارة وبعد األخیرة المالیة نھایة السنة خالل أربعة أشھر من  عامةعقد الجمعیة ال 8.1
 والتجارة.االقتصاد وزارة مصرف قطر المركزي والحصول على موافقة 

 
ب من المدقق الخارجي. في حال عدم استیفاء طلب المدقق عند الضرورة أو بطل عامةعلى مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعیة  8.2

بشكل مباشر بعد الحصول على موافقة وزارة  عامةأن یطلب الدعوة إلى جمعیة یوماً، یجوز للمدقق الخارجي  15الخارجي خالل 
ً  15خالل  عامةعلى مجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعیة یتعیّن والتجارة. عالوة على ذلك، االقتصاد   صالحة عند استالم طلبات یوما

لعقد الجمعیة اإلجراءات الالزمة والتجارة االقتصاد وزارة  تتخذ% أو أكثر من رأس المال، وإال 10من مساھم أو مساھمین یملكون 
 بناًء على طلب المساھمین المؤھلین وعلى نفقة البنك. عامةال

 
لس اإلدارة. ینشر جدول األعمال في جریدتین یومیتین محلیتین، األولى بالتنسیق مع رئیس مج عامةإعداد جدول أعمال الجمعیة ال 8.3

ً  15 وذلك ،لیزیةجاإلنباللغة العربیة والثانیة باللغة  . یجب أن یشمل جدول عامةموعد انعقاد الجمعیة الحلول قبل على األقل یوما
 :كحد أدنى األعمال البنود التالیة

 
 ت البنك والنتائج المالیة؛تقریر مجلس اإلدارة حول نشاطا  8.3.1 
 
 ؛إلقرارھاتقریر المدقق الخارجي وعرض البیانات المالیة   8.3.2 
 

 المدققین الخارجیین وتحدید مكافآتھم؛ترشیح  8.3.3
 

 ؛إنھاء خدماتھمأو  نتخاب أعضاء مجلس اإلدارةإ  8.3.4
 

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة؛  8.3.5
 

 توزیع األرباح؛  8.3.6
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 ؛والموظفین اإلدارة التنفیذیةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و  8.3.7

 
 حوكمة.التقریر   8.3.8

 
على األقل یمثلون تقدیر مجلس اإلدارة أو بطلٍب من مساھمین بناًء على غیر عادیة  عامةدعوة جمیع المساھمین لحضور جمعیة  8.4

یمثلون الحد األدنى الذین عدد من المساھمین  ھادیة صحیحة إذا حضرغیر العا عامةتعتبر الجمعیات الو. ثالثة أرباع رأسمال البنك
 عامةالجمعیة ال عقدینبغي و. كافیةالمطلوب من رأس المال. وتكون القرارات المتخذة صحیحة فقط إذا كانت نسبة تمثیل المساھمین 

 غیر العادیة في الحاالت التالیة:
 
 سي؛تعدیل عقد تأسیس البنك أو نظامھ األسا 8.4.1 
 
 رأسمال البنك (أو استثمارات الدین/األسھم المشابھة)؛ أو خفضزیادة  8.4.2 
 
 مدّة البنك؛تمدید  8.4.3 
 
 حل البنك أو تصفیتھ أو التنازل عنھ أو دمجھ؛ 8.4.4 
 

 االستثمارات التي تم تأسیس البنك من أجلھا أو التصرف بھا بأي شكل آخر.كافة بیع  8.4.5
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 مجلس اإلدارة  اللجان المنبثقة عن
 

 عامة لمحة  )1
 

معالجة المسائل في تحقیق أھداف البنك ولمحددة ومنّظمة وسائل توفیر في المجلس تشّكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمساعدة  1.1
المكافآت  لجنة"و"لجنة التدقیق واإللتزام" و "اللجنة التنفیذیة"البنك التجاري بتشكیل وقد قاموبشكل فعال.  المناسب وقتالفي 

ً ألفضل لمخاطر" " و"لجنة اوالترشیحات والحوكمة ، وإرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر الحوكمة ممارساتوفقا
 حوكمة المحلیة.الوأنظمة  المركزي، ونظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة،

 
ً میثاقلكل لجنة ین أنھ في حاق ھذه اللجان في ھذا المیثعلى نظرة عامة سوف نلقي  1.2 ً خاص مفّصالً  ا عن  تقدم اللجان المنبثقة .بھا ا

 إلى مجلس اإلدارة بشكل منتظم. ھاقراراتو ھامداوالتو ھاإجراءاتبشأن مجلس اإلدارة التقاریر 
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 عضویة مجلس اإلدارة 
 

 المؤھالت والشروط )1
 

 وإرشادات الحوكمة، وقانون الشركات التجاریة ،ي للبنك التجاريبناًء على النظام األساس یجب اعتبار مؤھالت األعضاء أدناه1.1   
واألنظمة النافذة  ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة،5الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والمادة رقم (

 .األخرى
 

 یتعین على أعضاء مجلس اإلدارة ما یلي:
 

  % من رأسمال البنك0.25 والتي تنص على امتالك أعضاء مجلس اإلدارة ساسيمن النظام األ) 21( رقم كام المادةبأح لتزاماإل 1.1
 ویستثنى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین من ھذه المتطلبات. 

 
 أال یقل عمره عن واحد وعشرین عاماً، وأن یكون متمتعاً باألھلیة الكاملة.   1.2

 
الرؤیة والمبادئ والقیم  وضعرفة والمھارات المطلوبة لیكون في منصب قیادة من خالل المرشح/العضو المعیكون لدى ینبغي أن  1.3

 ثروة المساھم إلى أقصى حد. رفعبشكل یضمن والخطة االستراتیجیة ولإلشراف على اإلدارة 
 

نحو كامل على  المسنود إلیھر الدوبللقیام التجاریة المعقدة في المجال المصرفي واألسواق الدولیة وإدارة األعمال  بخبرة التمتع 1.4
 .ومھني وفعال

 
المجلس بما المتعلقة بعضویتھم في مسؤولیات ال افةللوفاء بك ینالوقت والجھد الالزمتخصیص على األعضاء قادرین یجب أن یكون  1.5

 أقسام ھذا المیثاق.لف على النحو المبین في مختوحضور االجتماعات، الصلة ذي في ذلك مراجعة التقاریر الالزمة وتقییم األداء 
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عمل ضمن فریق الوالحماس ومزایا القیادة القویة والقدرة على  الحسنةوالوالء والسمعة  النزاھة بسماتعلى األعضاء أن یتمتعوا  1.7
 .قواعد السلوك المھني الخاصة بالبنكمدونة وااللتزام بالعمل لخدمة مصلحة البنك تمشیاً مع رؤیة البنك التجاري الشاملة و

 
  مدة العضویةالترشیح و )2

 
 .لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمةترشیح واضحة تحت إدارة إجراءات مجلس اإلدارة یضع  2.1

 
رفع توصیاتھا إلى مجلس اإلدارة. تاألسماء المقترحة إلعادة انتخابھا/تعیینھا وبمراجعة  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة تقوم 2.2

 .علیھ للحصول على الموافقة النھائیة عامةوالتوصیات إلى الجمعیة الاإلدارة السیرة الذاتیة للمرشح ومن ثم، یقدم مجلس 
 

 أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید. ینتخب 2.3
 

 تعیین األعضاء )3
 

ذین لم یفوزوا بعضویة األصوات من المساھمین الأكثر على  حصلشغلھ من ی، شاغًرا عضو في مجلس اإلدارة منصب أصبحإذا  3.1
 .العضو الجدید مدة سلفھ فقط یواصلوشغلھ من یلیھ ی ،مانعأي قام ما مجلس اإلدارة، وإذا 

 
 في غضون، فإنھ یتعین على مجلس اإلدارة توجیھ دعوة إلى الجمعیة العامة لتجتمع اإلدارة مجلس مراكزوفي حالة شغور ربع  3.2

 .من یشغل المراكز الشاغرةشھرین من تاریخ خلو آخر مركز النتخاب 
 



                            )CTR-001-01-01( میثاق مجلس إدارة البنك التجاري

26 

2018أكتوبر  – 4.0النسخة رقم        

 
 

 ستقالة األعضاءإ )4
 

على التوقیت المالئم مع رئیس المجلس أن یتم االتفاق  شرطمن المجلس  أن یستقیلمجلس اإلدارة من أعضاء عضو یجوز ألي  4.1
 والشروط المناسبة.

 
اجتماعات غیر متتالیة دون عذر یقبلھ  أربعةإذا تغیب عضو مجلس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلـس أو  4.2

 .یعتبر في حكم المستقیلالمجلس، 
 

 قواعد السلوك المھني
 

باإلضافة إلى القسم  )POL – 002 – 01 – 12( البنكعبر المطبقة  بقواعد السلوك المھني لتزامجلس اإلینبغي على جمیع أعضاء الم
عبر  الرجوع إلى قواعد السلوك المھني ھذا المیثاق. لمزید من التفاصیل، یرجى لمجلس اإلدارة في السلوك المھنيمدونة قواعد المتعلق ب

 البنك.
 

 المساءلة  )1
 

في  ،مصالح المساھمین من خالل اإلشراف على أداء اإلدارة بالنیابة عن المساھمین. وتشمل مسؤولیة المجلسمجلس اإلدارة یمثل  1.1
. ویتحمل البنك المسؤولیة عن أداء البنك ونشاطاتھ وفقاً على حد سواء والءواجب العنایة وواجب ال ،إطار وظیفة اإلشراف ھذه

وإرشادات الحوكمة الصادرة قطرفي من قانون الشركات التجاریة  ...)329) و(328) و(136للقوانین واألنظمة النافذة (مثالً المواد (
 ق المالیة.الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسوا عن مصرف قطر المركزي، ونظام حوكمة
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 واجب العنایة: 
 
 ت؛اوقاألالرعایة والعنایة في كل  ممارسةوعلى أعضاء المجلس التصرف بحسن نیة  1.1.1 
 

 لیكونوا مطلعین بالكامل على مسائل البنك ذات الصلة. الصائبةتخاذ الخطوات إعلى أعضاء المجلس  1.1.2
  
 :بالصالحیات المقررة لتزامواجب اإل 
 

للبنك وتوجیھات األساسي لنظام ا بموجب التي یعھد إلیھم بھا اتالمجلس التصرف ضمن نطاق الصالحی اءعلى أعض 1.1.3
المجلس المعتمدة أصوالً وقرارات المساھمین والقوانین واألنظمة ذات الصلة. في حال خروج أعضاء المجلس عن نطاق 

 ذه األعمال غیر المصرح بھا.خسائر یتكبدھا البنك نتیجة ھ ةصالحیاتھم، یكونون مسؤولین عن أی
 

 الشفافیة   )2
 

 .تعامالتھمیتقید أعضاء مجلس اإلدارة بقیم البنك التجاري ویعتمدون الصدق والنزاھة في كل یجب أن  2.1
 

تھم یعتمد أعضاء المجلس حسن النیة في تصرفاتھم لخدمة مصلحة البنك التجاري ولیس مصلحتھم الشخصیة أو مصلحة أفراد عائال 2.2
مناصبھم لتحقیق مكاسب شخصیة وال یجب أن یكونوا تحت أن یستغلوا عضاء المجلس یجوز ألال المنظمات التي ینتمون إلیھا. أو 

تأثیر تضارب المصالح عند مشاركتھم في المناقشات وجلسات التصویت التي تجري في اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
 عن مجلس اإلدارة.

 
 ةعن أیإلبالغ على اأعضاء المجلس والموظفین فیھا  یشجعبیئة مفتوحة على تھیئة إلدارة السلوك األخالقي ویشجع یعزز مجلس ا 2.3

 حسن نیة.بتم تقدیمھ قد  سوء سلوك حولأي بالغ تجاه إنتقامیة  بردود فعل سلبیةوعدم السماح یالحظوھا قد تصرفات غیر أخالقیة 
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 مع أطراف ذات عالقة:تعامالت الو ،مصالحالتضارب  عندواجب الوالء  2.4
 

مصلحة البنك ومساھمیھ وضع أعضاء المجلس وبالتالي یجب على ومساھمیھ.  یلتزم أعضاء المجلس بواجب الوالء للبنك 2.4.1
 ت.اوقاألوالتصرف بحسن نیة في كل یة مصالحھم الشخصقبل 

 
ً معیضمن أعضاء المجلس  2.4.2 میثاق الحوكمة الخاص بالبنك التجاري، ومتطلبات  الكشف عن األطراف ذات العالقة تمشیا

 من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.  27و 26المادتین رقم 
 

 اإلنصاف )3
 

ً للتعامل بشكل منصف مع إدارة البنك التجاري والمساھمین والموردین والمنافسین والعمالء  3.1 على أعضاء المجلس السعي دوما
معلومات  ةأو إخفاء أی التالعبعضاء استغالل أي شخص بشكل غیر منصف من خالل أللال یجوز فین والشركاء اآلخرین. والموظ
 ممارسات التعامل غیر المنصف.من أو تحریف الوقائع المادیة أو أي سریة 

 
زیز السمعة التجاریة وخلق عالقات عمل في إطار تجاري من أجل تع حصًرا األعمال والھدایا التي تشملتقدم النشاطات الترفیھیة  3.2

تھم قبول الھدایا من أفراد عائال وأتجدر اإلشارة إلى أنھ ال یحق ألعضاء مجلس اإلدارة و. جیدة ولیس لكسب األفضلیة غیر المنصفة
 للتأثیر على تصرفات األعضاء فیما یتعلق بأعمال البنك التجاري.تھدف والتي أفراد أو كیانات أخرى 

 
 مةستدااإل )4

 
لخدمة مصلحة  ینالوقت والجھد الالزمخصیص وتتھم المھنیة ومھاراتھم في كل وقت اعلى أعضاء مجلس اإلدارة استخدام خبر 4.1

 مستدامة لمساھمیھ.العائدات ال وضمانالبنك التجاري 
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عملیات البنك  فضالً عنتجاریة یكون أعضاء المجلس مسؤولین عن فھم دورھم وواجباتھم وعن االطالع على الممارسات المالیة وال 4.2
لتحسین مھارات أعضاء مجلس اإلدارة مناسب طریقة عملھ. وفي ھذا اإلطار، على مجلس اإلدارة اعتماد تدریب رسمي و

تساعد العضو  من شأنھا أنمعلومات أخرى  ةأیعلى و تھجدید على ھیكلیة البنك وإداركل عضو  یضطلعومعلوماتھم. عند انتخابھ، 
 تولي مسؤولیاتھ. الجدید على

 
 على بالسیاسات والمعاییر. كما یشجعون ونمواصلة تحسین إجراءات البنك وممارساتھ بینما یتقیدعلى اإلدارة مجلس أعضاء  یركز 4.3

 اكتساب المعرفة على كل المستویات للمساھمة في تحقیق النجاح على الصعید الشخصي وعلى صعید المؤسسة.
 

 تجاریة مشروعة. وألغراضاستخدامھا بفعالیة  ویتأكدون منول البنك التجاري أعضاء المجلس أصیحمي  4.4
 

 السریة  )5
 

الھامة وحقوق الملكیة أو المعلومات الدقیقة شأن بالتي عھدت إلیھم على أعضاء مجلس اإلدارة الحفاظ على سریة المعلومات  5.1
أو الحصول باإلفصاح قانوني تفویض الحصول على علومات أو الخاصة بالبنك التجاري، ما لم یتم التصریح باإلفصاح عن ھذه الم

 لغایات التحقیق.ذات الصلة تعلیمات العلى 
 

الوصول عضاء المجلس الذین یتمتعون بحق جوز ألی الوتعتبر كافة المعلومات الخاصة بالبنك التجاري وغیر المتاحة للعامة سریة.  5.2
 ومات ألي سبب كان.اإلفصاح عن ھذه المعلالمعلومات السریة إلى 
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 الملحق أ: نموذج مقترحات مراجعة المیثاق
 

                                              نموذج مقترحات مراجعة المیثاق    
 2018: أكتوبر ریخالتا CTR – 001 – 01 – 01: اإلشارة

 رئیس شؤون الشركة  –ماري تیریز أوجیر  :صادر عن
 للمراجعة (أرفق النسخ، إذا لزم األمر)وحة المطرالمسائل 

 
 إسم القسم قسم رقم

  میثاق رقم
 المراجعات المقترحة:

 تحدیثات عامة على األسلوب والصیاغة واستخدام المصطلحات المحددة. -
 متطلبات جدیدة تنص على مراجعة المیثاق من قِبل رئیس شؤون الشركة كل ثالث سنوات. -
 سؤولیات وواجبات العضو المنتدب (تم إضافة قسم جدید).)، مھام وم4القسم  رقم ( -
تم إلغاء األحكام المفّصلة حول اللجان المنبثقة عن  –)، اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 5(رقم القسم  -

مجلس اإلدارة من میثاق مجلس اإلدارة، حیث یكون بذلك میثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ھو 
 رض اإلیضاح والتبسیط.المرجع الوحید بغ

تحدیثات عامة على كافة األقسام ذات الصلة وفقًا لنظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر  -
 لألسواق المالیة:

: أحكام جدیدة 2.1: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة، الفقرة 2: اجتماعات مجلس اإلدارة، البند  2القسم  •
اجتماعاتھ مرة واحدة كل شھرین على األقل (بدالً من  تنص على أنھ یجب على مجلس اإلدارة أن یعقد
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 ).1(5أشھر) وفقًا إلرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، المبدأ األول  3
: أحكام 4.2، الفقرة وجدول األعمالإلى االجتماع الدعوة : 4: اجتماعات مجلس اإلدارة، البند 2القسم  •

من اثنین اإلدارة أن یدعو المجلس لالجتماع بناًء على طلب  أنھ یجوز لرئیس مجلسجدیدة تنص على 
 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.13األعضاء وفقًا للمادة رقم (

: متطلبات جدیدة تنص على 7.1، الفقرة محضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارة: 7: البند 2القسم  •
قِبل الرئیس ونائب الرئیس وأمین السر (بدالً من كامل أعضاء  توقیع محاضر االجتماعات من

 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.15المجلس)، وفقًا للمادة رقم (
: متطلبات جدیدة تسمح بالموافقة 7.2، الفقرة محضر االجتماع/قرارات مجلس اإلدارة: 7: البند 2القسم  •

) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة 15اإلدارة خطیًا وفقًا للمادة رقم ( على قرارات مجلس
 قطر لألسواق المالیة.

: متطلبات جدیدة محددة  تنص على 1.2. عدد األعضاء، الفقرة 1: تشكیل مجلس اإلدارة، البند 3القسم  •
دارة غیر تنفیذیین، أن یكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة مستقلین، وأن یكون غالبیة أعضاء مجلس اإل

 ) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة.6وفقًا  للمادة رقم (
ینص  1.14الواجبات األساسیة: تمت إضافة قسم جدید . 1دور المجلس ومسؤولیاتھ، البند  :4القسم  •

 أو وبیع سنوات، ثالث من أكثر یمتد أجلھا التي القروض في على أنھ یجوز لمجلس اإلدارة الدخول
 من 30 للمادة وفقًا العادیة، غیر العامة الجمعیة موافقة دون البنك ذمم إبراء أو البنك، عقارات رھن

 قانون الشركات التجاریة.
قسم جدید یحدد إضافة : واجبات رئیس مجلس اإلدارة، تمت 2: دور المجلس ومسؤولیاتھ، البند 4القسم  •

) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر 11ا للمادة رقم (دور رئیس مجلس اإلدارة وفقً 
 لألسواق المالیة.

: تمت إعادة صیاغة ھذا 1.2: المؤھالت والشروط، الفقرة رقم 1: عضویة مجلس اإلدارة، البند 6القسم  •
% من رأس مال 0.25القسم بغرض التوضیح، وینص على أنھ یجب أن یمتلك أعضاء مجلس اإلدارة 

) من النظام األساسي، وأحكام جدیدة تنص على استثناء أعضاء مجلس 21وفقًا للمادة رقم (البنك 
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) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة 5، وفقًا للمادة رقم (من ھذه المتطلبات المستقلیناإلدارة 
 قطر لألسواق المالیة.

 
 أسباب المراجعات المقترحة: 

 نظام حوكمة الشركات الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة).االلتزام باألنظمة المعمول بھا ( -
تم إلغاء األحكام المفّصلة حول اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة من میثاق مجلس اإلدارة، حیث یكون  -

 بذلك میثاق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ھو المرجع الوحید بغرض اإلیضاح والتبسیط.
 أخرى مالحظات

 
 من قبل وافقةالمتمت 

 
 

 المفوض بالتوقیع
 

 تاریخ النفاذ
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 الملحق ب: نموذج توزیع المیثاق واإلقرار باالستالم
 

 نموذج توزیع المیثاق واإلقرار باالستالم                                        
 

 المیثاق
 

 

 
 النسخة رقم

 

 

 
 إسم عضو مجلس اإلدارة

 

 

 
 تاریخ اإلقرار باالستالم

 

 

 
 توقیع عضو مجلس اإلدارة

 

 

 
المیثاق وفھمھ بالكامل وسیقوم بواجباتھ  قرأبأنھ عضو مجلس اإلدارة المعني من قبل  إقراراً التوقیع على ھذا النموذج یعتبر مالحظة: 

 فیھ. وردلما استنادًا ومسؤولیاتھ 


