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على أي موظف یتم تعیینھ في مجلس إدارة أي جھة معینة أو  مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك التجاريتُطبق 
جھة في قطر (كما تم تحدیدھا أدناه) كممثل للبنك.

العضویة في مجالس إدارات البنوك والشركات الحلیفة والزمیلة والتابعة .1

في حالة إذا كان أي موظف یتقاضى مكافأة من جھة معینة مباشرةً كعضو في مجلس إدارة ھذه الجھة المعینة،  1,1
یتم صرف ھذه المكافأة مباشرةً للبنك ویكون للبنك مطلق الحلریة والخیار في توزیعھا.

في مجلس إدارة أي جھة معینة، یحق في حالة إذا كان أي موظف للبنك، والذي یتم تعیینھ من قبل البنك لیمثلھ  1,2
لایر قطري عن كل اجتماع  20,000لھذا الموظف الحصول على بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة یُقدر ب 

شریطة أال یتقتضى ممثل البنك بدل حضور من ھذه الجھة بصورة مباشرة. وإذا كان ممثل البنك یحصل على بدل 
مباشرةً، لن یتم صرف بدل الحضور من قِبل البنك؟حضور اجتماعات من ھذه الجھة المعینة 

في حالة إذا كان أي موظف للبنك، والذي یتم تعیینھ من قِبل البنك لیمثلھ في لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس  1,3
لایر  10,000إدارة أي جھة معینة، یحق لھذا الموظف الحصول على بدل حضور اجتماعات ھذه اللجان یقدر ب 

ممثل   ر من ھذه الحھة بصورة مباشرة. وإذا كانقطري عن كل اجتماع شریطة أال یتقاضى ممثل البنك بدل حضو
البنك یحصل على بدل حضور اجتماعات من ھذه الجھة المعینة مباشرةً. لن یتم صرف بدل الحضور من قِبل البنك.

) على العضویة في مجالس إدارات كل من البنك الوطني العماني 1في تاریخ اعتماد ھذه االئحة، تنطبق المادة ( 1,4
"جھة  بع) والبنك العربي المتحد (ش.م.ع.) وألترناتیف بنك (ایھ. إس.) (ویشار إلى كل منھم على حدة .ع.(ش.م

).معینة"

العضویة في مجالس إدارات الشركات الحلیفة والزمیلة والتابعة .2

في حالة إذا كان أي موظف یتقاضى مكافأة من جھة في قطر مباشرةً كعضو في مجلس إدارة ھذه الجھة  2,1
المعینة، یتم صرف ھذه المكافأة مباشرةً للبنك ویكون للبنك مطلق الحلریة والخیار في توزیعھا.

في قطرأو في مجلس إدارة أي جھة في حالة إذا كان أي موظف للبنك، والذي یتم تعیینھ من قِبل البنك لیمثلھ  2,2
یحق لھذا الموظف الحصول على بدل في قطر،ال في لجنة من اللجان المنبثقة عن ھذا المجلس في ھذه الجھة 

مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنھ، ولكن یتم تعویضھ عن أي نفقات یتحملھا نتیجة ھذا التعیین.حضور اجتماعات 

) على العضویة في مجالس إدارات الجھات التي یتم تأسیسھا 2الالئحة، تنطبق المادة (في تاریخ اعتماد ھذه  2,3
في "جھة  بفي دولة قطر والتي یحق للبنك تعیین عضو أو أكثر في مجالس إدارتھا (ویشار إلى كل منھا على حدة 

)."قطر


