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تهددددذه اددددة لى تنددددع لىل تة ال كادددد ى ةددددع لىا دددد دددد
للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
تندددذادددذ اهددد اهددد وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
ولىترشدددددددانددد ررةدددخ لى ار ا
وصدددد نا ته وطددددولرا ول رلال كا ه وةىخ ي طددددوا مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
لىا دددددددد ااع هيئة السوق املالية و نظام الشركات
ي لىشدددددددر
لىقولكذ لىاة اع ألكا لى

إنفاذأ للقرارات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي
السعودي كونها الجهة الرقابية املنظمة للقطاع املصرفي في اململكة،
وهيئة السوق املالية كونها الجهة الرقابية املنظمة للشركات املساهمة
في اململكة ،ينبغي على مجلس إدارة بنك الجزيرة تكوين لجنة
الترشيحات واملكافئات ضمن لجان مجلس االدارة ملساعدة املجلس
لىاذر ع ولىاةصدددددددو
للوفاء بالتزاماته اإلشرافية والرقابية.

ك اه ي كتنع نو اع لىشدددددددر

لىصد ذر ك ااتع لى ددوم لىا ىاع ولىار ذر لىرتا ددع ى نو اع

لىص ذر ك اؤ





ال يوجد

الئحة املبادئ الرئيسية للحوكمة بالبنوك العاملة
باململكة العربية السعودية ،الصادرة عن اإلدارة العامة
للرقابة على البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي،
تحديث 2014م
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هينة السوق
املالية بناء على نظام الشركات ،إصدار 2017م

ع لىةقذ لىعرري لى عوذي.



مؤسسة النقد العربي السعودي  -مبادئ الحوكمة للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
(مارس )2014
هيئةالسوق املالية  -الئحة حوكمة الشركات (ابريل مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات
)2018



نظام الشركات – وزارة التجارة و االستثمار -اململكة
العربية السعودية.



 مجلس االستقرار املالي ( -قواعد تحديد املكافآت -
مؤسسة النقد )2010/05/03
تخضع هذه الالئحة للمراجعة الدورية بشكل سنوي بغرض
تطويرها وتحديثها بما يتماش ى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة
ووفق ما يراه املجلس ،وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال
بموافقة من مجلس اإلدارة وإقرار الجمعية العامة ملساهمي
البنك عليها.

للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات
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يشكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات واملكافآت من 3
أعضاء (بما فيهم رئيس اللجنة) من بين أعضاء مجلس
اإلدارة املستقلين.



ويتم تعيين رئيس اللجنة بواسطة مجلس اإلدارة ،وأن
تكون اللجنة مستقلة تمامأ عن اإلدارة التنفيذية ،وال
يجوز أن يرأس هذه اللجنة رئيس مجلس اإلدارة

النص المقترح


َّ
تشكل لجنة املكافآت والترشيحات بقرار من مجلس
اإلدارة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين
على أن يكون إثنين من أعضائها من املستقلين،
ويراعى تسمية واختيار أعضاء اللجنة عند تشكيل
كل دورة من دورات املجلس املحددة بثالثة أعوام،
وتنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة مجلس اإلدارة ،ويتم
إعادة تشكيل اللجنة مع بداية كل دورة من دورات
املجلس.



يراعي البنك قواعد التعيين التالية:
ا
أن يكون لدى املرشح سجال من الخبرات ذات
العالقة في حقل األعمال املحلية والعاملية  /أو
الصناعة املصرفية.
أن يكون لدى املرشح تأهيل جامعي ،وإملام جيد
بالجوانب التنظيمية واإلدارية.
أال يكون قد صدر بحق املرشح حكم بارتكاب عمل
ُم ِخل بالشرف أو األمانة أو مخالف لألنظمة واللوائح
في اململكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر .
ا
أال يكون اختيار املرشح مخالفا لألنظمة واللوائح
والتعليمات ذات العالقة.



تعتبر لجنة املكافآت والترشيحات من لجان املجلس
التابعة ويخضع تعيين أعضائها لعدم ممانعة
مؤسسة النقد العربي السعودي ،ويراعي البنك


1.4

تشكيل اللجنة





السبب
للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
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تعريف األعضاء الجدد باملتطلبات اإلشرافية
والنظم واللوائح ذات العالقة بأعمال اللجنة.
تضمن قرار تشكيل اللجنة تسمية رئيسها ،وال يجوز
أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسا للجنة املكافآت
والترشيحات.



أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على
خمسة أعضاء.



يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه من
مجلس اإلدارة كما أن عضويته تنتهي بأحد الحاالت
اآلتية:



انتهاء دورة مجلس اإلدارة.
استقالته ،وذلك دون اإلخالل بحق البنك
بالتعويض إذا وقعت االستقالة في وقت غير مناسب.



إصابته بمرض عقلي أو إعاقة جسدية تمنعه من
تأدية مهامه في اللجنة.
صدور حكم قضائي بإشهار إفالسه أو إعساره أو
طلبه اجراء تسوية مع دائنيه.
اإلدانة بارتكاب عمل ُم ِخل بالشرف واألمانة أو
بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في اململكة
العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
صدور قرار من مجلس اإلدارة بإعفائه من عضوية
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اللجنة ألي من األسباب اآلتية:


إخالله بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب
عليه ضرر بمصلحة البنك.



تغيبه عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة
واحدة دون عذر مشروع.



غير ما ذكر أعاله من األسباب التي يراها املجلس؛
وذلك دون اإلخالل بحق العضو املعزول تجاه البنك
باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير
مقبول أو في وقت غير مناسب .



فقدانه في أي وقت ألي من قواعد االختيار لعضوية
لجنة املكافآت والترشيحات املقررة بموجب هذه
الالئحة.
يجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة ،وإذا شغر مركز
أحد أعضاء اللجنة بأحد الحاالت السابقة أو غيرها
ا
أثناء مدة العضوية ،كان للمجلس أن يعين عضوا في
املركز الشاغر ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم
قواعد االختيار لعضوية اللجنة واملشار إليها في هذه
الالئحة ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ا
يكون للجنة أمينا يعين من مجلس اإلدارة.




مهام ومسئوليات اللجنة فيما يخص :
1.5

األدوار واملسؤوليات



للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
تعمل لجنة املكافآت والترشيحات طبقا للقرارات وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
الرسمية والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من
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قبل الجهات اإلشرافية أو التوجيهات التي يبلغها مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات
مجلس اإلدارة إلى اللجنة .

مجلس اإلدارة


إعداد واعتماد االوصاف الوظيفية ألعضاء املجلس.



التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقأ
للسياسات واملعابير املعتمدة ،مع مراعاة علم ترشيح أي
شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة،
واستبعاد كل من كان غير مؤهل أو مالئم ملعابير
االستقاللية واملالءمة الرقابية املستوجبة.



تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة
واللجان ،ورفع التوصيات للمجلس بشأن التعديالت
الكفيلة بمعالجتها



التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين،
وعدم وجود أي تعارض مصالح إن كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ،والتاكد من تطبيق
جميع قواعد ونظم اإلفصاح لالستقالل وتضارب
املصالح.



التوصية ملجلس اإلدارة بسياسة واضحة للتعويضات
واملكافآت لجميع أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة
منه ،ويراعى في ذلك التشريعات الصادرة من الجهات
الرقابية واستخدام معايير مرتبطة باألداء ،واإلفصاح

السبب



تقوم اللجنة بكافة املهام املوكلة إليها بموجب هذه
القواعد وسياسة ومعايير العضوية والتعيين في
مجلس إدارة بنك الجزيرة .ويجوز ملجلس اإلدارة
تكليف اللجنة أية واجبات أخرى حسب حاجة
مجلس اإلدارة والواجبات املوكلة له.



اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.



التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة
ا
ترشيحهم وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة ،مع
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته
بجريمة مخلة باألمانة .وتقوم اللجنة بوضع سجل
يحوي معلومات عن مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
وبما يهدف للتعرف على املهارات الالزمة واإلضافية
املطلوبة لتفعيل دور املجلس وبما يضمن قيامه
بمهامه ومسئولياته



إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية
مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.



تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه
ألعمال مجلس اإلدارة.
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بالتحديد املفصل عن آلية وطبيعة حساب مكافئات
األعضاء التنفيذيين والغير تنفيذيين في التقرير السنوي
حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا
الشان.


تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه مع األخذ في االعتبار
تقييم أداء األعضاء ويكون ذلك سنويا - ،االستفادة بجهة
خارجية لتقييم األداء بشكل أوسع كل  3سنوات.

الرئيس التنفيذي


توص ي اللجنة إلى مجلس اإلدارة كافة األمور ملتعلقة

النص المقترح


املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات
أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة
ووظائف اإلدارة التنفيذية.



مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن
إجراؤها.
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء
املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.



وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء
غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار
التنفيذيين.
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين



تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة،
واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة
البنك.
مراعاة أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة الذين
ُ
تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد املقاعد
املتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة
االختيار من بين املرشحين.



بالرئيس التنفيذي من حيث الرواتب واملكافئات
والتعويضات والحوافز واملنح.
منسوبي البنك


إعداد واعتماد االوصافط الوظيفية لإلدارة التنفيذية



تعتمد لجنة الترشيحات واملكافنات سياسة التعويضات
واملكافئات بالبنك بما في ذلك سلم الرواتب وجميع املزايا
والحوافز التي قد يتمتع بها كافة املوظفين ،فيما عدا ما
يختص بالرئيس التنفيذي كما ورد في الفقرة اابا ٠اعاله،
مع التاكد أن حجم ونوعية وطبيعة املكافئات يواكب
الحدود واألعراف السائدة النظامية كما وردت في





السبب
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تعليمات املراجع الرقابية واإلشرافية.


تعتمد اللجنة املكافئة السنوية لكافة املوظفين بالبنك
بما في ذلك كافة كادر كبار املسؤولين التنفيذيين ممن
يكون مرجعهم الرئيس التنفيذي أو املجلس أو إحدى
لجانه.



تأخذ اللجنة في االعتبار عند اعتمادها لسياسة
التعويضات واملكافئات ضرورة مراعاة نلروف الصق
وإبقاء البنك في موقع تنافس ي ييهئ له الحفاند على أفضل
عناصره وتعويضهم وتحفيز هم ،ولها أن تطلب أي
معلومات ضرورية ألداء مهامها من داخل أوخارج البنك.



تراعي اللجنة في عملها واعتمادها للتعويضات واملكافئات
مئح الرئيس التنفيذي سلطة واسعة في هذا املجال
لتمكينه من أداء عمله في حدود التشريعات والنظم
الرقابية الصادرة بهذا الشان واملعئية بحوكمة
التعويضات ،واألخذ أيضأ باملمارسات املثلى في هذا
املجال.



يحضر الرئيس التنفيذي بعض اجتماعات اللجنة لتبادل
املعلومات واآلراء واالستفادة من خبراته في وضع األهداف
وتنفيذ سياسة البنك في املكافئات والتعويضات.



يجوز للجنة الحصول على املشورة املتخصصة

النص المقترح


التوصية باملوافقة على تعيينات كبار املسئولين
التنفيذيين بالبنك والذين يتطلب تعيينهم الحصول
على "عدم ممانعة" من مؤسسة النقد العربي
السعودي ،واقتراح وتنفيذ سياسات اإلحالل
للمجلس ولجانه ،وللقيادات التنفيذية في البنك من
خالل التنسيق مع إدارة املوارد البشرية بالبنك،
والتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بها.



التوصية في تعيينات أعضاء مجالس إدارات ولجان
الشركات التابعة والتوصية للمجلس بشأنها.



تضطلع اللجنة باملهام واملسئوليات التالية : -



أوال :الجوانب املتعلقة بالترشيحات:



فبما يخص الترشيحات فإن اللجنة تختص بما يلي:



اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.



التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء في وإعادة
ا
ترشيحهم وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة ،مع
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته
بجريمة مخلة باألمانة.



إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية
مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

السبب
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والقانونية ،كما يجوز لها دعوة أي من أعضاء مجلس
اإلدارة أو كبار املسؤولين التنغيذبين لحضور االجتماع
ان تطلب األمر ذلك ،وكذلك االستفادة بواحد أو أكثر من
كبار مسؤولي املوارد البشرية بالبنك ملساعدة اللجنة في
تحقيق أهدافها.


مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يخص سياسات

النص المقترح


تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه
ألعمال مجلس اإلدارة.



املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات
أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة
ووظائف اإلدارة التنفيذية.



مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن
إجراؤها.
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء
املستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.



وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء
غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار
التنفيذيين.
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد
أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.



تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة،
واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة
الشركة.



التحقق من منافسة عضو املجلس ألعمال من شأنها
منافسة البنك في االنشطة التي يزاولها أو انشطة
الشركات التابعة له وذلك وفق معايير تصدرها

وخطط التعاقب واإلحالل لكبار املسؤولين التنفيذبين
بالبنك واعتماد قوائم التعاقب واالحالل ،ويحبذ
مراجعتها واعتمادها سنويا إن أمكن ذلك.





السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي







الجمعية العامة للبنك ا
بناء على اقتراح مجلس
اإلدارة وتنشر في املوقع اإللكتروني للشركة ،على أن
يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.
تكون اللجنة مسؤولة عن اقتراح اآلليات الالزمة
لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه بشكل سنوي
وذلك العتمادها من املجلس .ويكون ذلك من خالل
مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق
األهداف االستراتيجية للبنك وجودة إدارة املخاطر
وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ،على أن
َّ
تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما
يتفق مع مصلحة البنك.
كما يجب على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس
اإلدارة مراعاة ما ورد من أحكام اشتملت عليها الئحة
حوكمة الشركات واملبادئ الرئيسة للحوكمة واي
تعليمات صادرة عن الجهات اإلشرافية أو ما تقرره
من متطلبات ،كما ينبغي على لجنة املكافآت
والترشيحات حين دراسة وتقييم طلبات املرشحين
لعضوية املجلس ومقابلتهم ،مراعاة توافر
االشتراطات التالية:
أن يكون لديه مستوى مناسب من التعليم ،ويفضل
أن يكون ا
حائزا على شهادة جامعية .

السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


أال يكون قد سبق له العمل لدى مراجعي حسابات
ُ
البنك أو على عالقة مباشرة باملراجع أو أي من
الشركات الشقيقة أو التابعة ُ
للمراجع .
أال يكون قد تم عزله من عضوية مجلس اإلدارة في
شركات أخرى وبغض النظر عن السبب .
منصبا قيادياا
ا
أال يكون قد شغل ،أو ما يزال يشغل،
في شركات منافسة أخرى يتولى فيها مسؤولية وضع
السياسات واالستراتيجيات واتخاذ قرارات رئيسية
فيها .



أن يلتزم بقوانين السلوك املنهي التي تتفق مع املعايير
املهنية واألخالقية املعمول بها في البنك .



يفضل أن يمتلك خبرة في الشؤون املصرفية ،مثل:
الشؤون املالية واملوارد البشرية والتخطيط
االستراتيجي واملواضيع األخرى التي تهم البنك
وتتطلب الخبرة ،وأن يمتلك املعرفة واملصداقية
لتنفيذ وظائف مجلس اإلدارة بكفاءة.
ا
أن يكون
مطلعا على املستجدات اإلقليمية والدولية
واألوضاع االقتصادية والسياسية.



أن يتمتع بالصحة الجيدة التي تمكنه من توفير
الوقت والجهد للنظر في املسائل املطروحة على
مجلس اإلدارة واملساهمة بفعالية في اجتماعات
مجلس اإلدارة .






السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


أن يتمتع بسمعة طيبة وأال يكون ا
متهما بأي قضايا
تتعلق بالشرف واألخالق .
أن تكون لديه الرغبة بقبول عضوية مجلس اإلدارة
ا
ويكون
جاهزا ألداء الواجبات املوكلة إليه في مجلس
اإلدارة .



أن يتمتع باألهلية القانونية لتنفيذ واجباته في
البنك .



أن يمثل جميع املساهمين وأن يلتزم بتحقيق مصالح
ا
عموما ،بدل أن يقتصر ذلك على
البنك العليا
خدمة مصالح املجموعة التي يمثلها (التي صوتت له
بالعضوية) في مجلس اإلدارة فقط .
أن يكون أحد مساهمين البنك ،أو أن يمثل شخصاا
يمتلك أسهم في البنك كضمان لعضويته.
ال يجوز ألي عضو في مجلس اإلدارة أن يكون عضواا
في مجلس إدارة أكثر من خمسة مجالس شركات
مساهمة مدرجة في نفس الوقت،



ينبغي أن يحصل البنك على استشارة مؤسسة النقد
العربي السعودي وإعالمها والحصول على خطاب
كتابي يتضمن عدم ممانعتها قبل الترشيح والتعيين.
ا
ثانيا :الجوانب املتعلقة باملكافآت والتعويضات:








السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة
التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها
ا
تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة ،على أن
يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء،
واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.



تقييم العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة
املكافآت املعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري
عن هذه السياسة.



مراجعة والتحقق بشكل دوري من توافق سياسة
وقواعد املكافآت وكذلك تطبيقات وآطر هيكلية
الحوكمة ،مع توجيهات مؤسسة النقد العربي
السعودي بخصوص املكافآت ومبادئ االستقرار
املالي ومبادئ الحوكمة الرشيدة ،وتقييم فعاليتها في
تحقيق األهداف املتوخاة منها.



العمل عن قرب مع لجنة إدارة املخاطر بالبنك و/أو
مدير عام املخاطر في عملية تقييم الحوافز املنشأة
من خالل نظام املكافآت.



املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم مدى
فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها.

السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان املنبثقة عنه والرئيس التنفيذي
ا
وكبار التنفيذيين بالبنك وفقا للسياسة املعتمدة.



يجب أن تراعي اللجنة في سياسة املكافآت ما يلي:



انسجامها مع استراتيجية البنك وأهدافها.
أن َّ
تقدم املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس





اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح البنك وتنميته
على املدى الطويل ،كأن تربط الجزء املتغير من
املكافآت باألداء على املدى الطويل.
أن َّ
تحدد املكافآت ا
بناء على مستوى الوظيفة،
واملهام واملسؤوليات املنوطة بشاغلها ،واملؤهالت
العلمية ،والخبرات العملية ،واملهارات ،ومستوى
األداء.



انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى
البنك.



األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في
تحديد املكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك
من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.



أن تستهدف استقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة
عليها وتحفيزها ،مع عدم املبالغة فيها.

السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


حاالت إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين
أنها تقررت ا
بناء على معلومات غير دقيقة قدمها
عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك
ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على
مكافآت غير مستحقة.



تنظيم منح أسهم في البنك ألعضاء مجلس اإلدارة
ا
ا
واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا جديدا أم
ا
أسهما اشتراها البنك.
ا
ثالثا :الجوانب املتعلقة بالتدريب والتقييم:



إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
ا
التنفيذية املعينين حديثا للتعريف بسير عمل
الشركة وأنشطتها ،وبخاصة ما يلي:



أ .استراتيجية الشركة وأهدافها.



ب .الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.



ج .التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم



ومسؤولياتهم وحقوقهم.


د .مهام لجان الشركة واختصاصاتها.



اإلشراف على اآلليات الالزمة لحصول كل من
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية

السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات العالقة
بأنشطة البنك.


اقتراح والتوصية ملجلس اإلدارة باآلليات الالزمة
لتقييم أداء املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة
ا
التنفيذية سنويا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس
أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف
االستراتيجية للبنك وجودة إدارة املخاطر وكفاية
أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ،على أن َّ
تحدد
جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق
مع مصلحة البنك.



تقوم اللجنة بتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه
بشكل سنوي ويستحسن االستفادة بجهة خارجية
لتقييم األداء بشكل أوسع كل ( )3سنوات.



ا
رابعا :الجوانب األخرى:



يحق للجنة وذلك بعد الحصول على موافقة
املجلس تعيين مستشاري تعويضات ضمن قيود
امليزانية التي يتم تحديدها من قبل مجلس اإلدارة،
والحصول على أية تقارير ذات عالقة أو استبيانات

السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

السبب

أو معلومات مما تراه ضروريا ملساعدتها في أداء
واجباتها.

1.6

اجتماعات اللجنة



يكتمل النصاب الجتماع اللجنة بمشاركة عضوين بما
فيهما رئيس اللجنة عبر وسائل االتصال املتاحة.



تجتمع اللجنة مرتين في السنة على األقل وكلما دعت
الحاجة لذلك ،ويفضل وضع جدول زمني لالجتماعات فى
السنة.



ضرورة تزويد أعضاء اللجنة باملعلومات املناسبة
والكافية الالزمة ألداء مهامها قبل موعد االجتماع بوقت
كاف ليتسنى لهم االطالع عليها ومراجعتها.



يرأس رئيس اللجنة أعمالها واجتماعاتها ،وفي حال
غيابه يقوم أعضاء اللجنة الحاضرين االجتماع
باختيار أحدهم لترأس االجتماع ،وتراعى املتطلبات
التالية املنظمة الجتماعات اللجنة:



تجتمع اللجنة على األقل مرتين في العام على االقل،
وذلك ا
بناء على دعوة من رئيسها ،كما يجوز لرئيس
اللجنة دعوتها لالجتماع في الحاالت االستثنائية
ومنها على سبيل املثال إذا طلب ذلك مجلس اإلدارة
أو عضوين من أعضاء اللجنة أو إذا تطلبت
الظروف ذلك مع توضيح األسباب املوجبة لدعوة
االجتماع االستثنائي.
تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات
العام املالي قبل بدايته ،وتوجه الدعوة لحضور
اجتماع اللجنة قبل موعده بـ ( )10أيام على األقل،
ويرفق بدعوة االجتماع جدول األعمال والوثائق
واملعلومات الالزمة ملناقشة املوضوعات املعروضة
على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.



للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي


يجوز في الحاالت االستثنائية توجيه الدعوة
لحضور االجتماع قبل موعده بـ ( )5أيام على األقل،
ا
ووفقا إلجراءات الدعوة املحددة في هذه الالئحة.



تعقد اللجنة اجتماعاتها في املقر الرئيس ي للبنك ،أو
في اي مكان أخر يتم تحديده.
يشترط لصحة االجتماع حضور غالبية أعضاء
اللجنة ،ولعضو اللجنة – في حاالت الضرورة-
الحضور من خالل االستعانة بإحدى وسائل
االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك،
ا
ويجوز أن ينيب عضو اللجنة عضوا آخر في حضور
الجلسات والتصويت نيابة عنه.



ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة
التنفيذية من غير أعضاء اللجنة حضور
اجتماعاتها إال بدعوة من اللجنة لالستماع الى رأيه
أو الحصول على مشورته.



تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء
الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس االجتماع.



يحق لعضو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه
اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في محضر
االجتماع مع بيان أسباب اعتراضه ،وال يعد غيابه
ا
عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا



السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

النص الحالي

الفقرة

السبب

النص المقترح
لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علمه
ا
بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه مباشرة
بعد علمه به.



1.7

الصالحيات

1.8

املكافآت



ىتتا ى ةع لىا
و لىترشدددان ا تةذاع اه اه ا و للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
يجوز للجنة الحصول على املشورة املتخصصة و ىه لىص نا لآلتاع:
القانونية كما يجوز لها دعوة أي من أعضاء مجلس  ا ب لىاع وا ولىرا ة لىتي ا شدددددددةةه ا ددددددد كذ مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
اإلدارة أو كبار التنفيذيين لحضور االجتماع إن تطلب
لى ةع ي ذرل ددددددع لىاوطددددددوك لىتي ت ت ره و هيئة السوق املالية و نظام الشركات
االمر ذلك .االستعانة بمن تراه من الخبراء أو املختصين
لىتي تن لىاه ا ا س لإلذلر .
في املوارد البشرية ملساعدة اللحنة في تحقيق أهدافها.

مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يخص سياسات
التعاقب واإلحالل ويحبذ مراجعتها واعتمادها سنويا ان
امكن ذلك.



لك ددددتع ةع را ترل ا لى ررلا و لىا تصددددا
غارال ي ذرل دددددع لىاوطدددددوك

وا

لىتي تةذر طدددددا

اه اه وا ؤوىا ته وةىخ رعذ اول قع ا س لإلذلر .


يكون بدل حضور جلسات اللجنة مساويا لبدل حضور جلسات
مجلس اإلدارة لكل عضو يحضر الجلسة ،باإلضافة إلى مصاريف
السفر واإلقامة والتتقل لحضور تلك الجلسة ،وفقأ ملا ورد بالفقرة
(سادسأ  )2-بمحضر اجتماع مجلس اإلدارة الخامس ،رقم ،204
بتاريخ 20/12/2017م ،مع مراعاة الحدود القصوى للتعويض

اإلجمالي الواردة بخطاب مؤسسة الئقد العربي السعودي رقم
 ،381000063670وتاريخ 1438/06/14هـ ،املوافق 2017/03/13م.

ا ددددددتنا كطددددددو لى ةع ي ىق ا اشدددددد ر ت
لى ةع ك ل ا ة و لىتي تل تنذاذا و ق ً ى
لىاعتاذ ىا
وى

وتعواطدددد

كطدددد ا ا

لىا س لىفركاع ي رةخ لى

ار .

ي كا
للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
دددددددا دددددددع وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
س لإلذلر مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات

انذذ ا س لإلذلر لىا ة لى ددددةواع ىعطددددو لى ةع –
ا غار كطد ا ا س لإلذلر – وا و رذ نطددور

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

النص المقترح
لى

اا

د

السبب

ىا اتق ط د كطددو لى ةع ا كط د ا

ا س لإلذلر .


ين

صذور قرلر رإكف ا لىعطو ا كطواع لى ةع
ع ل تا ك

ر ددددرب لىتعاب ك

اتت ىاع

ولنذ ذو كةر اقر ا س لإلذلر
لىعطددددو ي ا

و تعواطدددد

ا دددددتنا اةل
ك لىفتر لىتي ت ي

آ ر ل تاد ح نطدددددددر وك اد لكد ذ
ولىتعواط


لىتي صر

ددددةع

اا لىا د د

ى ك ت خ لىفتر .

انا ى رةخ لىاا ىرع ر ىتعواض ك لىطدددرر لىةي ا نا
ر دداعت ول ددترذلذ ا صددره ا ا
و ي ت ىاه
را ددؤوىا ت

وتعواط د

رى تنا ه لىرةخ ىت ددددها قا ل لىعطددددو
وةىخ ي ن

لرت ب لىعطددو كا ا

رد ىشدددددددره ولألاد ةدع و رد ىت وار و را د ىفدع لألة ادع
ولى ولتح ي لىاا ع لىعرراع لى دددددددعوذاع و ي ي ر ذ
آ ر و كةذ ل

ى ى قا ل را دددؤوىا ت واه ا وول ر ت

اا اترتب ك ا طرر راص نع لىرةخ.

1.9

ضوابط عمل اللجنة

ا
أوال :اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها
يتولى رئيس اللجنة املهام التالية:
 .1إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.

للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

النص الحالي

الفقرة
اليوجد

النص المقترح
 .2تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة.
 .3دعوة اللجنة لالنعقاد مع تحديد وقت وتاريخ
ومكان االجتماع ،وذلك بالتنسيق مع أعضاء
اللجنة .
ل
 .4إعداد جدو األعمال مع األخذ بعين االعتبار
املوضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
 .5ضمان أن تكون املوضوعات املعروضة على اللجنة
مصحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من اتخاذ
القرارات بخصوصها.
 .6التأكد من توافر الوقت الكافي ملناقشة بنود جدول
أعمال اجتماع اللجنة.
 .7تعزيز املشاركة الفاعلة لألعضاء في اجتماعات
اللجنة من خالل إبداء آرائهم بالشكل الذي يسهم
في تحقيق أهداف اللجنة.
 .8التأكد من توافر املعلومات الكاملة والصحيحة
ألعضاء اللجنة في الوقت املناسب؛ لتمكينهم من
تأدية مهامهم.
 .9إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفع
توصياتها وما توصلت إليه من أعمال ملجلس اإلدارة
بشكل سنوي.
 .10متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

السبب
مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة
من هيئة السوق املالية و نظام الشركات

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

السبب

 .11وضع الترتيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء
اللجنة.
يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من
12.
أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة
املساهمين.
تكون مهام أمين اللجنة كما يلي:


تنسيق اجتماعات اللجنة ،ووضع مقترح لجدول
أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.



تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات
وتزويدهم بجدول أعمالها ،والوثائق الالزمة
لدراسة بنود اجتماع اللجنة.
حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد
محاضرها وحفظها في سجل خاص.



حفظ الوثائق والسجالت والتقارير التي تعرض على
اللجنة أو تصدر عنها.
تقديم العون واملشورة إلى اللجنة ،في املسائل التي
تندرج ضمن اختصاصاتها .



االلتزام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
ولوائحهما التنفيذية واألنظمة واللوائح ذات العالقة وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من





1.10

واجبات عضو اللجنة

اليوجد

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
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الفقرة

النص المقترح

النص الحالي




الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
والنظام األساس ي للبنك عند ممارسته ملهامه ،هيئة السوق املالية و نظام الشركات
واالمتناع عن القيام أو املشاركة في أي عمل من
شأنه اإلضرار بمصالح البنك.
ا
أن يكون مدركا ملهام اللجنة ومسؤولياتها ،وعليه
تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.
ا
القيام بواجباته بعيدا عن أي تأثير خارجي سواء من
داخل البنك أو خارجه ،كما يجب عليه عدم تقديم
مصالحه الشخصية على مصالح البنك .



التحضير لالجتماعات وااللتزام بحضورها وعدم
التغيب عنها إال ملبررات موضوعية يخطر بها رئيس
ا
اللجنة مسبقا ،وتقبلها اللجنة.



املشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة من خالل
دراسة املوضوعات املطروحة على جدول أعمال
اجتماعاتها ومناقشتها .



بذل الجهد ملعرفة التطورات التنظيمية في املجاالت
واملواضيع ذات العالقة ،بمهام اللجنة ومسؤولياتها.



بذل الجهد ملعرفة كافة التطورات في مجال أنشطة
البنك وأعماله واملجاالت األخرى ذات العالقة.
ُيعد أمين اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة ،على أن للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
تتضمن ما يلي:



مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته.

اليوجد
1.11

السبب

توثيق اجتماعات اللجنة

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
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السبب



أسماء األعضاء الحاضرين وغير الحاضرين ،مع مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
بيان أسماء املدعوين لحضور االجتماع من غير هيئة السوق املالية و نظام الشركات
أعضاء اللجنة .



مداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت
عليها وأسباب االعتراضات إن وجدت.



تحديد الجهة املسؤولة عن تنفيذ القرارات املتخذة،
وتحديد الوقت الزمني ملباشرتها ،وآلية متابعتها .
ُيرسل أمين اللجنة مسودة محضر االجتماع ألعضاء



اللجنة ،وعلى أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم على
مسودة املحضر – إن وجدت –خالل مدة أقصاها
( )5أيام عمل من تاريخ اإلرسال املشار إليه.


بعد معالجة مالحظات أعضاء اللجنة على مسودة
املحضر ،وبعد موافقة رئيس االجتماعُ ،يرسل أمين
ا
اللجنة املسودة بعد التعديل ألعضاء اللجنة تمهيدا
العتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
ا
ُيحفظ محضر االجتماع مرفقا به جدول أعمال
االجتماع وجميع الوثائق املصحوبة به في سجل
خاص يوقعه رئيس اللجنة وأمينها



يرفع رئيس اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من
نتائج ملجلس اإلدارة ،وذلك في أول اجتماع للمجلس
تال الجتماع اللجنة ،ويستثنى من ذلك التوصيات
ٍ
التي يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها على املجلس



1.12

متابعة أعمال اللجنة

ال يوجد

للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

السبب

بشكل عاجل.
اليوجد
1.13

تقييم عمل اللجنة

1.14

سرية أعمال اللجنة

1.15

تعارض املصالح

اليوجد

اليوجد



تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بشكل دوري على للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
أن تتضمن عناصر التقييم على سبيل املثال وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
مستوى فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام املحددة مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات
لها ورفع نتائج التقييم الى املجلس بشكل سنوي.
يجب على عضو اللجنة االلتزام باملحافظة على للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
سرية املعلومات التي ُأتيحت له ،وما يطلع عليه من وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
وثائق ،وال يجوز له بأي حال من األحوال – حتى في مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
حال انتهاء عضويته -البوح بها ألي فرد أو جهة مالم هيئة السوق املالية و نظام الشركات
يصرح له بذلك من مجلس االدارة ،أو أن يستعمل
ا
أيا من هذه املعلومات لتحقيق منفعة شخصية له
أو ألحد أقاربه أو للغير ،وللبنك الحق في مطالبته
بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذه املادة،
كما يسري ذلك على أمين اللجنة.



للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة من
هيئة السوق املالية و نظام الشركات



يجب على العضو تجنب الحاالت التي تؤدي إلى
تعارض مصالحه مع مصالح البنك ،ويقصد
بتعارض املصالح وجود مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة ألي عضو في موضوع مدرج على جدول
أعمال اللجنة ويكون من شأن تلك املصلحة التأثير
(أو االعتقاد بتأثير تلك املصلحة) في استقاللية رأي

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص المقترح

النص الحالي

ا
عضو اللجنة الذي يفترض أن يكون معبرا عن
وجهة نظره املهنية.


إذا كان للعضو أي تعارض في املصالح في موضوع
مدرج على جدول أعمال اللجنة ،فعليه اإلفصاح
عن ذلك قبل بدء مناقشة املوضوع ،على أن ُيثبت
ذلك في محضر االجتماع ،وال يجوز له في هذه
الحالة حضور مناقشة املوضوع ذي العالقة أو
املشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.
ال يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة في العقود واألعمال التي تتم لحساب
البنك ،كما ال يجوز له أن يشترك في أي عمل من
شأنه منافسة البنك ،أو أن ينافس البنك في أحد
فروع النشاط الذي يزاوله إال بترخيص من
ا
الجمعية العامة وفقا للقواعد املنظمة لذلك.



إذا تخلف عضو اللجنة عن اإلفصاح عن مصلحته
في العقود واألعمال التي تتم لحساب البنك سو ااء
ا
قبل تعيينه عضوا في اللجنة أو أثناء عضويته ،جاز
للبنك املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة
بإبطال العقد والتعويض أو إلزام العضو بأداء أي
ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.



إذا تخلف عضو اللجنة عن اإلفصاح عن مشاركته
في أي عمل من شأنه منافسة البنك ،أو أن ينافس



السبب

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
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البنك في أحد فروع النشاط الذي يزاوله ،كان
للبنك أن يطالبه أمام الجهة القضائية املختصة
بالتعويض.
ال يجوز أن يستغل أو يستفيد عضو اللجنة -بشكل
مباشر أو غير مباشر-من أي من أصول البنك أو
معلوماته أو الفرص االستثمارية الخاضعة
لدراسته حتى وإن اتخذ القرار بعدم املض ي بها .كما
ال يجوز له االستفادة من تلك الفرص االستثمارية
حتى بعد انتهاء عضويته.
في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص
االستثمارية ،فإنه يجوز للبنك أو لكل ذي مصلحة
املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال أي
عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرصة
االستثمارية .كما يجوز للبنك املطالبة بالتعويض
املناسب.

تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة
للبنك .
1.16

النفاذ

اليوجد

السبب

للتوافق مع ماتنص علية مبادئ الحوكمة
وقواعد تحديد املكافأت الصادرة من
مؤسسة النقد و لوائح الحوكمة الصادرة
من هيئة السوق املالية و نظام الشركات

الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت
التسلسل

الفقرة

النص الحالي

النص المقترح

السبب

