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 البنك التجاري مبادئ مكافآت

 

 

 .القصیرة والمتوّسطة والطویلة األجل فینا ومساھمینامع مصالح موظّ  ةوافقتوماألداء أساس الحفاظ على سیاسة مكافآت مسؤولة وقائمة على  رؤیتنا:

 

 یّةوالتنظیم یّةالقانونبات للمتطلّ  مناسبٍ  ، واالستجابة بشكلٍ فیناموظّ تنافسیّة لعات المساھمین، ودفع أجور توقّ  یةتحقیق التوازن الصحیح بین تلب ھدفنا:

 .مبادئ التوجیھیّةوال

 

 إلى: لبنك التجاريا آتتھدف مبادئ مكاف

 

 .على أساس العرق أو الجنس أو الدین تمییزٍ  دون أيّ من وتحفیزھم  المھاراتجذب  •

 

 .العمالء والمساھمین والمجتمعات التي نعمل فیھاتجاه  یّةومھن یّةف بمسؤولمكافأة العاملین لدینا على التصرّ  •

 

 .للبنك التجاري الطویلة األجلتصّب في المصلحة دارة لقرارات اإلمن خالل الحرص على اتخاذ مواءمة مصلحة اإلدارة والمساھمین  •

 

 .والطویلط القصیر والمتوسّ  مدىربط المكافآت باألداء والمخاطر على ال •

 

 .رةر والحوافز المتغیّ وق بتصمیم وإدارة األجما یتعلّ  في یّةوالتنظیم یّةواإلقلیم یّةتمثیل أفضل الممارسات العالم •

 

لبنك ألعضاء مجلس اإلدارة امسؤولة عن وضع إطار مكافآت مجلس اإلدارة المنبثقة عن والحوكمة  الترشیحاتالمكافآت و لجنة إنّ  الحوكمة:
 فین.واإلدارة والموظّ 

لجنة المكافآت  إلى مناسبٍ  الصارمة من خالل تفویٍض  تھرقابومجلس اإلدارة رة إلشراف الحوافز واألجور المتغیّ كّل برامج تخضع 
 .والحوكمةالترشیحات و
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یشمل تقییم و. ةرر المتغیّ وتقییم األداء وتخصیص األجسیاق في في االعتبار ذات الصلة االمتثال  مقاییسالمخاطر ویتّم أخذ  المخاطر:واءمة م
ومخاطر السیولة الدور) بما في ذلك مخاطر االئتمان المتعلّقة بأنواع مخاطر البنك (كافة باألداء  ةر المرتبطوالمخاطر لتقییم األداء واألج

ط القصیر والمتوسّ  مدىعلى ال يوالفرد يمعایرة مقاییس األداء الجماع تمّ وترأس المال. مالءمة ومخاطر السمعة ومخاطر السوق ومخاطر 
 والطویل.

 

ویركّز مان إدارة حكیمة للمخاطر. ضبھدف تنفیذھا  أحد العناصر التي تمّ ھو  ةرالمتغیّ لتسدید المكافآت التأجیل اإللزامي إّن  المكافآت:تسدید تأجیل 
 :ةرأجور متغیّ  یّةعلى وجود ھیكلللتسدید التأجیل اإللزامي 

 

 مرنة، •

 

 باألداء، ةً رتبطتبقى م •

 

  الموّظفین،بلالحتفاظ مھّمة عناصر تتمتّع ب •

 

قیمة المساھمین لرد لنمو المطّ با ةرتغیّ الممكافآت جزء كبیر من الربط الطویل من خالل مدى فین على قیادة األداء المستمر على الز الموظّ حفّ ت •
 على المدى الطویل.

 

، تعدیل أو عند االقتضاء، أن تحدّدب لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمةلبنك لالخاصة باالخصم وتسمح أحكام االسترداد  :والخصماالسترداد 
راء المدالسلوك الخاصة بق بالمخاطر واالمتثال ومعاییر تتعلّ  نةٍ معیّ  رة في حاالتٍ خطط األجور المتغیّ كّل إلغاء العناصر المكتسبة بموجب 

 .الرئیسیّین مسؤولي المخاطرفي المشاركین و



 

5 

1.00اإلصدار رقم:  – 2019 ابریل  

  المكافآت سیاسة مبادئ

 

 

 )2015یولیو  26إلدارة المكافآت (تعمیم مصرف قطر المركزي بتاریخ  یّةالمبادئ التوجیھ

 البنك التجاريكیفیّة امتثال 

بات الرئیسیّة لمبادئ مصرف المتطلّ 
 قطر المركزي

 كیفیّة امتثالنا

  اإلدارةمبادئ 

أن یشرف مجلس إدارة الشركة على 
بنشاط على تصمیم نظام المكافآت 

 تطبیقھو

  الصارمة من خالل  تھورقابمجلس اإلدارة رة إلشراف الحوافز واألجور المتغیّ كّل برامج تخضع
 لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة. إلى مناسبٍ  تفویٍض 

 

 فآت والترشیحات والحوكمة بانتظام لمراجعة االلتزام بالسیاسة واإلجراءات تجتمع لجنة المكا
 :ختلفةخطوات م 3رة المتغیّ جور األشمل إدارة رة. تبسداد األجور وسیاسة األجور المتغیّ الخاصة 

 المكافآت ةمجموعموافقة لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة على مبادئ تراكم  −

بما في ذلك مراجعة المخاطر  عمال،رشیحات والحوكمة ألداء األمراجعة لجنة المكافآت والت −
 المكافآت ةوالتدقیق وتحدید نسبة الدفع لمجموع

لرئیس ل ةرر المتغیّ وألجالمقترح للتخصیص لمراجعة لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة  −
 الموظفین.كّل و قسامورؤساء األالتنفیذي للمجموعة 

یراقب أن على مجلس إدارة الشركة 
نظام المكافآت لضمان عمل یراجع و

 المطلوبالنظام على النحو 

 مجلس اإلدارة بشأن مواءمة في مخاطر التشاور لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة مع لجنة ت
 رة.المتغیّ جور تطبیقھا في تحدید مجموعة األ تعدیالت للمخاطر یتمّ  المخاطر والمكافآت وأيّ 

 

  لجنة التدقیق التابعة تثیرھا قضایا جوھریّة في ترشیحات والحوكمة أیًضا لجنة المكافآت والتنظر
نتائج التدقیق الداخلي عن بالغ اإلبما في ذلك  ،عن أعمال التدقیق الداخليتنجم لمجلس اإلدارة و

 مسائل المكافآت.المتعلّقة بذات الصلة 

 

  وتقدیم توصیات سؤولة عن مراجعة سیاسة المكافآت لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة مإّن
منتظمة مراجعات إجراء  . یتمّ نشودللغرض المالئمةً ثالث سنوات لضمان بقائھا م كلّ بشأنھا أقلّھ 

 .سنويٍ  لسیاسة على أساٍس لصّحة ا

فون المنخرطون یجب أن یكون الموظّ 
المخاطر الرقابة على في الرقابة المالیّة و

  فین ومكافأتھم بناًء على مھاراتھم جذب الموظّ ل تنافسيٍ  مة بشكلٍ مصمّ  ةر والمزایا الثابتواألجإّن
مواءمة المكافآت لالمواھب وصّممة الستبقاء أصحاب مرة المتغیّ  آتالمكاففي حین أّن وخبراتھم، 
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أن یجب ، ومناسبةٍ  طةٍ سلذات و ینمستقلّ 
عن  ةٍ مستقلّ  تعویضھم بطریقةٍ  یتمّ 

مجاالت العمل التي یشرفون علیھا 
 مع دورھم الرئیسي في الشركة ةٍ تناسبمو

 ض لھا البنك.مع األداء والمخاطر التي یتعرّ 

 

  كّل رة لالثابتة والمتغیّ مكافآت لجنة التدقیق واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة التراجع وتحدّد
عن  مستقلٍ  بشكلٍ ة رقابمكافأة وظیفة التحدید  یتمّ وتدقیق وامتثال. الذین یتولّون مناصب الموظفین 

 .ھذه الوظیفة شرف علیھاتخطوط العمل التي 

  واءمةمبادئ الم

فین الموظّ كّل مكافآت أن تكون یجب 
ز اإلدارة السلیمة تعزّ مصّممةً بحیث 

أنواع كافة لمعدّلةً تكون للمخاطر و
 المخاطر

  ّة وفي في الخطّ سنة  د في بدایة كلّ أداء المجموعة المحدّ  رات المخاطر في سجلّ تضمین مؤشّ  یتم
 فین.الموظّ كّل رات أداء مؤشّ 

 

  ّة، یراجع مجلس اإلدارة األداء الفعلي لمجموعة البنك التجاري مقابل خطّ الفي سنة  في نھایة كل
 المخاطرة واالمتثال.مقاییس بما في ذلك  -األداء سجّل مقاییس 

 

  ّالمخاطر  -وظائف الرقابة عن  الناجمةالتقییم نتائج ل تقییم أداء المجموعة باإلضافة إلى یشك
ً أساس - واالمتثال والتدقیق الداخلي  رة.المتغیّ  آتقرار مجلس اإلدارة بشأن المكافل ا

یجب أن تكون جداول مدفوعات 
لألفق الزمني للمخاطر اسة ًالمكافآت حسّ 

تناسبیّةً مع ویجب أن تكون الحوافز 
 طویل األجلالاإلنجاز 

  ضمان إدارة بھدف تنفیذھا  أحد العناصر التي تمّ ھو  ةرالمتغیّ المكافآت لتسدید التأجیل اإللزامي إّن
 حكیمة للمخاطر. 

 

  تأجیل ال ، یتمّ ینرئیسیّ المخاطر ال مسؤوليأو  راءفین الذین یُعتبرون من كبار المدلموظّ إلى ابالنسبة
 كبیرٍ  جزءٍ تسدید  تأجیل یتمّ و. ةرر المتغیّ ومن األج %50تصل إلى  نسبةٍ تسدید المكافآت لاإللزامي ل

سنوات على  3ة لمدّ  -لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمة  كّل سنة دهحدّ ت -لة المؤجّ  آتمن المكاف
 .المكافأة منحمن تاریخ  األقلّ 

 

  سري فین الذین یفئة الموظّ بانتظام بمراجعة وتحدید  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمةتقوم
والفترة الزمنیّة التي یحدث  تأجیلخضع للتي تال ةرالمتغیّ مكافآت ة العلیھم التأجیل اإللزامي، وكمیّ 

 .اإلدارة أفضل ممارساتمعاییر معاییر التنظیمیّة وتأجیل، بما یلبّي دائماً الخاللھا ال

یجب أن یكون مزیج النقد وحقوق 
اً سقوأشكال المكافآت األخرى متّ  یّةالملك
 المخاطرمواءمة مع 

 ة في خطّ  یّةوالمشاركة اإللزامالتسدید ل من النقد والنقد المؤجّ  رة كمزیجٍ ت المتغیّ المدفوعادید یتم تس
 (المرتبطة باألسھم). لبنك التجاريطویلة األجل لالالحوافز 
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 ة الحوافز في خطّ أن یشاركوا المكافآت اإللزامي لتسدید لتأجیل لفین الخاضعین الموظّ  على تعیّنی
الرئیس التنفیذي مصالح المواءمة بین  یّةلضمان استمراروذلك ، لبنك التجاريلطویلة األجل ال

مصالح وبین  ینرئیسیّ المخاطر ال مسؤوليأو  راءكبار المدو یّةواللجنة التنفیذ للمجموعة
.المساھمین

للمخاطر  اسةً یجب أن تكون الحوافز حسّ 
یلوالطوط على المدى القصیر والمتوسّ 

لجنة المكافآت لوالمطبّقة على المكافآت المتغیّرة لبنك اصة باالخوالخصم تسمح أحكام االسترداد 
خطط كّل ، تعدیل أو إلغاء العناصر المكتسبة بموجب عند االقتضاء، أن تحدّدب والترشیحات والحوكمة

المشاركین  راءالمدالسلوك الخاصة بق بالمخاطر واالمتثال ومعاییر تتعلّ  نةٍ معیّ  رة في حاالتٍ األجور المتغیّ 
.الرئیسیّین خاطرینمالو

مشاركةمبادئ ال
عن معلوماتٍ أن تفصح البنوك على 

وفي الوقت المناسب وشاملةٍ  واضحةٍ 
ا، حول ممارسات المكافآت الخاصة بھ

لكافة تسھیل المشاركة البناءة  من أجل
أصحاب المصلحة

  ي تقریر حوكمة مبادئ المكافآت فعن ومجلس اإلدارة  لجنة المكافآت والترشیحات والحوكمةتبلغ
ً للمادة الشركات السنوي  تُعرض . ھیئة قطر لألسواق المالیّةلحوكمة الشركات من نظام  4وفقا

سنویًا وفقًا  اللموافقة علیھ یّةالعادمومیّة الع یّةاجتماع الجمعمبادئ المكافآت على المساھمین في 
یتّم توفیرھا بشكٍل علنيٍ أیضاً و ،ھیئة قطر لألسواق المالیّةلالشركات نظام حوكمة من  8.11للمادة 
.لبنك التجاريالموقع اإللكتروني لعلى 

 تتّم رة التي تفاصیل مكافآت األجور المتغیّ عن المركزي قطر مصرف فصح البنك التجاري لی
تسدید قبل وذلك للمراجعة  ،سنویًاالمدراء العامین التنفیذیّین الرئیس التنفیذي للمجموعة ولصالح 

من ھذا القبیل.مدفوعات  أيّ 




