
 نطاق صالحيات لجنة المكافآت
 

 العضوية
 ٌتم تعٌٌن أعضاء لجنة المكافآت من قبل مجلس اإلدارة.

ووفقاً لنظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر لألسواق المالٌة، فإن اللجنة ٌجب أن تضم فً عضوٌتها  
 على األقل ثالثة أعضاء غٌر تنفٌذٌٌن ٌكون غالبٌتهم مستقلٌن.

 ن.ٌن منهما أعضاء مستقلالثة أعضاء غٌر تنفٌذٌٌن اثنٌرة ثوقد عٌّن مجلس اإلدا
وألعضاء اللجنة فقط الحق فً حضور اجتماعات اللجنة. ولكن تجوز دعوة أفراد آخرٌن مثل رئٌس 
مجلس اإلدارة و المدٌر التنفٌذي و مدٌر الموارد البشرٌة واستشارٌٌن خارجٌٌن وأعضاء مجلس 

 أي اجتماع للجنة كٌفما ومتى كان ذلك مناسباً.اإلدارة اآلخرٌن لحضور كل أو جزء من 
 كما ٌجوز للجنة المكافآت أن تستشٌر على نفقة الشركة أي خبٌر أو استشاري مستقل.

 وٌكون تعٌٌن أعضاء اللجنة لمدة تصل إلى ثالث سنوات ٌجوز تمدٌدها من قبل مجلس اإلدارة. 
 

 النصاب
 النصاب المطلوب لعمل اللجنة هو عضوان.

 

 جمماعات عدد اال
ً طوال السنة للنظر فً سٌاسة المكافآت والمكافآت المقطوعة  تنعقد اللجنة متى ما كان ذلك الزما
والمكافآت ذات الصلة باألداء ألعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا، وتحتفظ 

 اللجنة بمحاضر اجتماعاتها.
 

 الدعوة لالنعقاد
نوب عنه أن  ٌوجه الدعوة النعقاد اللجنة مرفقا بها جدول أعمال ٌجوز لرئٌس اللجنة أو من ٌ

 االجتماع عبر إشعار مدته ثالثة أٌام عمل.
 

 االجمماع السنوي العام
ٌحضر رئٌس اللجنة االجتماع السنوي العام بحٌث ٌكون مستعداً للرد على أٌة أسئلة من المساهمٌن  

 حول سٌاسة المكافآت.
 

  الواجبات
ً لنظام الحوكمة الخاص بهٌئة قطر   ٌتعٌن أن ٌشتمل الدور الرئٌسً المناط بلجنة المكافآت، وفقا

لألسواق المالٌة، على تحدٌد سٌاسة المكافآت الخاصة بالشركة بما فً ذلك مكافآت رئٌس وأعضاء 
 مجلس اإلدارة وكذلك أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا.

المساهمٌن فً الجمعٌة العامة السنوٌة للموافقة علٌها ٌتعٌن عرض سٌاسة المكافآت على  -
 وٌتم إعالنها.



ٌتعٌن أن تؤخذ المكافآت فً االعتبار مسئولٌات ونطاق مهام أعضاء مجلس اإلدارة   -
 وأعضاء اإلدارة التنفٌذٌة العلٌا باإلضافة إلى أداء الشركة.

مع العلم بؤن المكونات ٌجوز أن تشمل التعوٌضات مكونات ثابتة وأخرى مرتبطة باألداء   -
 المرتبطة باألداء ٌجب أن تعتمد على أداء الشركة على المدى الطوٌل.

 ال ٌجوز أن ٌقرر أي عضو فً اللجنة مكافؤته بنفسه. -
 

 المبعية اإلدارية لمجنة
ً لمجلس اإلدارة بشؤن إجراءات اللجنة، وٌتعٌن على اللجنة إعداد  إدارٌاً، ٌتبع رئٌس اللجنة رسمٌا

سنوي عن سٌاسة مكافآت الشركة وممارساتها التً تم عرضها على المساهمٌن فً اجتماع تقرٌر 
 الجمعٌة العامة السنوي للموافقة علٌها.

 


