
 

1 
002.اإلصدار رقم:  – 2020 دیسمبر  

  أعضاء مجاس االدارة مكافآت سیاسة
 

 
 
 

 

  
  أعضاء مجلس اإلدارةكافآت ة مسیاس

ش.م.ع.ق  البنك التجاري   
 

01-01-POL-005 
 2020 دیسمبر

 2.00اإلصدار رقم: 

 
 

 
  



 

2 
002.اإلصدار رقم:  – 2020 دیسمبر  

  أعضاء مجاس االدارة مكافآت سیاسة
 

 
 سجل المراجعات 

  
تاریخ المراجعة 

اإلصدارتاریخ  التعدیل تاریخ النفاذ التالیة  رقم المراجعة 

  
 68/2015لتوافق مع تعمیم مصرف قطر المركزي رقم بغیة اتعدیل 
 المؤشرات، بما في ذلك تقییم أداء البنك مقابل مختلف 9 رقم المبدأ

 داد والخصمواالستر
 1  2020دیسمبر 

     

     

 
 

       

  المفوضون بالمراجعة التاریخ التوقیع
 شؤون الشركةرئیس   

 

  
 الرئیس التنفیذي للمجموعة

 
 

  
 لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة

 
 

  
 مجلس اإلدارة
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 لبنك التجاري ش.م.ع.ق. ("البنك")أعضاء مجلس اإلدارة ا مكافآتسیاسة 
 

 التالیة: أعضاء مجلس اإلدارة مكافآتسیاسة یوافق مجلس إدارة البنك ("المجلس") بموجب ھذا على 
 
 الحوكمة .1

 
 
بمنح مجلس اإلدارة أن توصي  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارةعلى  .1.1

 .األعضاءالمكافآت السنویة التي یحصل علیھا 
خضع لموافقة مصرف قطر التي تیوافق مجلس اإلدارة على المكافأة السنویة ألعضاء مجلس اإلدارة  .1.2

 المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي للبنك.المركزي، ویوصي بھا للحصول على موافقة 
 
 والحوافز المكافآت .2

 
لجنة المكافآت یتم تحدید المكافأة السنویة لرئیس مجلس اإلدارة مقابل المشاركة في مجلس إدارة البنك من قبل  .2.1

 أدناه. 3بعد تقییم أداء البنك وفقًا للمادة  والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
یتم تحدید المكافأة السنویة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل المشاركة في مجلس إدارة البنك  .2.2

 3بعد تقییم أداء البنك وفقًا للمادة  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارةمن قبل 
 أدناه.
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السنوي للرئیس وكل عضو من أعضاء المجلس لالشتراك في أي من لجان المجلس بمبلغ یحدد األجر  .2.3
لتجنب الشك، إذا كان عضو مجلس اإلدارة عضًوا في أكثر من لجنة مجلس  لایر قطري لكل عضو. 500 000

 لایر قطري. 500.000إدارة، فیحق لھ مكافأة واحدة بمبلغ 
 
 تقییم األداء .3

 
لجنة المكافآت یجب على  أعاله، 2.2و 2.1، 1.1 المادةفي ألعضاء مجلس اإلدارة  ةالسنوی المكافآتعند تحدید مبلغ 

البنك قیاساً على الربحیة، والمخاطر، وكفایة رأس المال، تقییم أداء  والترشیحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 والسیولة.

 
 ةالسنوی للمكافأةالحد األقصى  .4

 
لرئیس مجلس اإلدارة عن المشاركة في مجلس إدارة البنك  ةالسنوی للمكافأةیجب أن یكون الحد األقصى  .4.1

مجلس اإلدارة، ان لج المبالغ المدفوعة مقابل المشاركة فيلایر قطري. لتجنب الشك، یستثني ھذا  2،000،000
 یتجاوز الحد األقصى لھا إن وجدت، المستحقة والمستحقة الدفع لرئیس مجلس اإلدارة، والتي یجب أال

 أدناه. 4.3لایر قطري وفقًا للمادة  500،000
لعضو مجلس اإلدارة مقابل المشاركة في مجلس إدارة البنك  ةالسنوی للمكافأةیجب أن یكون الحد األقصى  .4.2

مجلس ان لج ، المبالغ المدفوعة مقابل المشاركة فيھذامن لایر قطري. لتجنب الشك، یستثني  1،500،000
أن تكون ثابتة بمبلغ دارة، إن وجدت، المستحقة والمستحقة الدفع لعضو مجلس اإلدارة، والتي یجب اإل

 .عالهأ 2.3لایر قطري وفقًا للمادة  500،000
 
 المسبقة الدفعات .5
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یجوز لمجلس اإلدارة أن یوصي (بشرط موافقة المساھمین الالحقة) دفع مكافأة مسبقة ألي عضو من أعضاء مجلس 
اإلدارة یُطلب منھ أن یقضي قدرا كبیرا من الوقت بالنیابة عن مجلس اإلدارة في األعمال المتعلقة بالبنك شریطة أن 

 حق والواجب دفعھ إلى ھذا العضو في نھایة السنة المالیة.االجر السنوي المستمن  العضوخصم المبلغ الذي یتلقاه ی
 
 أعضاء مجلس اإلدارةدفع أتعاب  .6

 
عضو ("مكافأة  5إلى  1یجب أال تتجاوز القیمة اإلجمالیة لمبالغ المكافآت المنصوص علیھا في المواد من  .6.1

ي األرباح بعد خصم ٪ من صاف5التي یتلقاھا جمیع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل جماعي  -")  مجلس اإلدارة
٪ من رأس مال البنك 5االستھالك والتحویالت إلى االحتیاطیات القانونیة وتوزیع مدفوعات أرباح ال تقل عن 

 المدفوع.
 ال تُدفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إال بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. .6.2
، تعمیم مصرف 2014لسنة  18المركزي رقم تم وضع السیاسة المذكورة أعاله وفقًا لتعمیم مصرف قطر  .6.3

) لسنة 11، وھي متوافقة مع قانون الشركات التجاریة (القانون رقم (9المبدأ  68/2015قطر المركزي رقم 
 ) والنظام األساسي للبنك.2015

 
 داد والخصم االستر .7

 
 منحفي حال أن األساس الذي تم على أساسھ  داد والخصمسترالتخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة ل

 المكافأة ینطوي على مخاطر عالیة غیر مقبولة تتجاوز حدود المخاطر المقبولة لدى البنك.
 
 الموافقة واإلفصاح عن ھذه السیاسة .8
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یجب مراجعة ھذه السیاسة سنویًا من قبل مجلس اإلدارة، ویجب تقدیمھا للموافقة علیھا سنویًا في االجتماع  .8.1
 لسنوي العام للمساھمین المنعقد للنظر في البیانات المالیة للبنك والموافقة علیھا.ا
 سیاسات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السابقة.من ھذه السیاسة تحل محل أي  .8.2

 


