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الئحة عمل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة - األمانة العامة لمجلس اإلدارة

المصطلحات العامة
يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذا الدليل المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك :

الالئحة:
الئحة عمل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

الشركة:
البنك األهلي التجاري.

المجلس:
مجلس اإلدارة في البنك.

رئيس مجلس اإلدارة:
رئيس مجلس اإلدارة في البنك األهلي التجاري.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي في البنك األهلي التجاري.

الرئيس:
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة في البنك األهلي التجاري.

العضو:
عضو مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه.

العضو المستقل:
عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة.

العضو غير التنفيذي:
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة البنك، أو ال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا منه.

النظام األساسي:
النظام األساسي للبنك األهلي التجاري.

اللجنة:
لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة للبنك األهلي التجاري.
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الباب األول: أحكام عامة وتمهيدية
1. اسم الوثيقة :

الئحة عمل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

2. تعريف :
الئحة عمل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة هي الالئحة االسترشادية التي تبين إطار عمل اللجنة ومسئولياتها.

3. الغرض :
إن الغرض من تطو ير وثيقة »الئحة عمل لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة« هو توضيح الضوابط والمسؤوليات واإلطار المنهجي 

الذي تعمل من خالله لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة في الشركة.

4. األهداف :
تهدف الوثيقة إلى تحقيق ما يلي :

  تعزيز األداء والفاعلية في إنجاز المهام المختلفة والمتعلقة بلجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
  تحديد سياسات التعويضات والمكافآت.

  تحديد المسؤوليات والواجبات والصالحيات الخاصة باللجنة.
  بيان الهيكل اإلداري والوظيفي ألعمال اللجنة.

5. االعتماد :
يتم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بناء على توصية اللجنة.

6. نطاق الالئحة وادارة التعارض :
والحوكمة  والمكافآت  الترشيح  لجنة  أعمال  بتنظيم  الخاصة  والمبادئ  والمعايير  الرئيسية  اإلسترشادية  الخطوط  الالئحة  هذه  تحدد 
بالشركة وتطبق بنود الالئحة بما اليتعارض مع عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركة.

7. توزيع الالئحة :
يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة »أطراف ذو عالقة« ولهذا الغرض يتم نشر الالئحة على كافة األطراف 

ذو العالقة.

الباب الثاني: تشكيل اللجنة ومهامها
1. قواعد اختيار األعضاء:

يشكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة كما يلي :

  تتألف اللجنة من ثالثة )3( أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة.
  أن يكون لعضو اللجنة تأهيل علمي مالئم والمام بالجوانب المالية واإلدارية وبطبيعة أعمال الشركة.

  أن يكون إثنان من أعضاء اللجنة مستقلين غير تنفيذيين ويكون العضو مستقال اذا توفرت فيه الشروط التالية:

  أن ال يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
  أن ال يكون له مصلحة مالية أو تجارية مباشرة مع المديرين التنفيذيين في الشركة.

  أن ال يكون قر يبا ألي من المديرين التنفيذيين في الشركة.
  أن ال يكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين في الشركة، أو ممن يقومون بعمل فني أو أداري في الشركة.

  أن يمتنع عن الدخول في أي نشاط قد يكون متعارضا مع مصلحة الشركة أو منافسا لها.
  أن يكون رئيس اللجنة عضوا بمجلس اإلدارة وال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسًا للجنة.

  يجوز دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماع اللجنة بدون حق التصو يت.
  يجوز دعوة رئيس مجموعة الموارد البشرية لحضور اجتماع اللجنة بدون حق التصو يت.

2. العضوية واالعفاء منها :
  يتم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة حسب القواعد الموضحة أعاله وذلك كما يلي :

  يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس اإلدارة بيانا بأسماء األعضاء الذين يرى أهليتهم لعضوية اللجنة وتتوافر فيهم الشروط 
الالزمة، و يرفق مع البيان السيرة الذاتية لكل مرشح.

  يتولى مجلس اإلدارة المفاضلة بين المرشحين لعضوية اللجنة، و يتم تشكيل أعضاء اللجنة لمدة ثالثة سنوات أو مدة 
مجلس اإلدارة أيهما أقصر.

  يجوز إعادة تعين العضو في اللجنة لدورة ثانية.
  يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس بناًء على توصية من رئيس اللجنة في الحاالت التالية :
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  طلب العضو إعفائه من عضويته باللجنة.
وسمعة  بأهداف  مضرًا  المجلس  يعتبره  الذي  التصرف  سوء  أو  اللجنة  في  لمنصبه  العضو  استخدام  إساءة    

الشركة.
  تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.

  فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضوية اللجنة.
أو العجز أو اإلعفاء يعين المجلس بناءًا على  الوفاة أو االستقالة  اللجنة بسبب  أثناء مدة عمل  انتهاء مدة العضو    عند 
توصية من رئيس اللجنة عضوًا آخر لشغل المنصب الشاغر في اللجنة آخذًا باالعتبار الشروط الواجب توافرها في عضو 

اللجنة وبعد الحصول على الموافقات النظامية لذلك.

  تتمثل واجبات عضو اللجنة في التالي: 
  االنتظام في حضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة في أعمالها.

  على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك.
  أن يبذل العناية الواجبة لمزاولة األعمال المنوطة به، ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة بأعمال الشركة.

  أن يتحلى بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية واالستقاللية عند قيامه بعمله.
  أن ال يشترك العضو في أعمال أو أنشطة تعتبر مخلة بالشرف واألمانة.

  أن ال يقبل أي شيء له قيمة ذات شأن من موظف أو تابع أو عميل أو مورد أو ممن له عالقة عمل بالشركة قد تؤدي إلى 
ضعف االستقاللية والموضوعية في عضو اللجنة.

  اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن العمليات التي تمت بينه وبين الشركة، كما يفصح عن العالقة التي تربطه بمجلس اإلدارة 
والمديرين التنفيذيين في الشركة .

3. مكافآت وتعويضات األعضاء :
اللجنة بما يتماشى مع نظام الشركات واألنظمة والتعليمات    يحدد مجلس اإلدارة بدالت الحضور والمكافآت السنوية ألعضاء 

السارية من الجهات ذات العالقة و يتم احتساب مكافأة حضور االجتماعات وبدل مصار يف الحضور للعضو كما يلي :

  مكافأة حضور االجتماعات بواقع مبلغ )3,000( ثالثة آالف ريال سعودي فقط لالجتماع الواحد.
  بدل مصار يف لحضور االجتماع بواقع مبلغ )2,000( ألفان ريال في حال كان االجتماع خارج مدينة العضو.

  في حال إعفاء عضو اللجنة ألي سبب يتم احتساب مكافأته وفقا للمدة التي قضاها في عضوية اللجنة.
  يجب أن يتم اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن المكافآت والمزايا التي صرفت ألعضاء اللجنة .

4. اختصاصات رئيس وأمين اللجنة :

أواًل - رئيس اللجنة : 
إنجاز مهامها وله على  اللجنة اإلشراف على  الترشيح والمكافآت والحوكمة، و يتولى رئيس  يقوم مجلس اإلدارة باختيار رئيس لجنة 

األخص ما يلي :
  تعين أمين اللجنة من داخل أو خارج اللجنة.

  دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان وجدول أعمال االجتماع وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة.
  رئاسة اجتماعات اللجنة.

ثانيًا  -  أمين اللجنة :
  يحضر أمين اللجنة اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت و يبلغ أعضاء اللجنة بمواعيد الجلسات وجدول األعمال و يقوم 
بكافة األعمال اإلدارية الخاصة باللجنة، و يراعى عند اختيار أمين اللجنة أن يكون لديه التأهيل العلمي والخبرة العملية التي 

تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، وعموما يؤدي امين اللجنة المهام التالية :

  يحرر بعد كل اجتماع مشروع محضر يدون فيه تاريخ االجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات 
ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة.  

اللجنة بما لديهم من مالحظات خالل أسبوع من تاريخ    يرسل مشروع المحضر لجميع األعضاء و يطلب منهم تزويد 
إرساله.

  يعدل مشروع المحضر في ضوء المالحظات التي ترد من األعضاء و يرفع للرئيس مرفقا به المالحظات .
  يعد المحضر في شكله النهائي على ضوء ما يوجه به رئيس اللجنة ثم يوقعه أمين اللجنة ورئيسها واألعضاء.

  إذا وردت أي مالحظات أو تحفظات من األعضاء تدرج ضمن جدول أعمال االجتماع التالي .
  تحفظ نسخة المحضر الموقعة في ملف خاص لدى أمين اللجنة مرفقا بها جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة بالمحضر.

5. أسلوب عمل اللجنة :
الغرض والصالحيات :

يتمثل الغرض الرئيسي من لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة في تقديم الدعم والمشورة لمجلس اإلدارة بشؤن المسائل
المتعلقة بالترشيح والمكافآت والحوكمة والموارد البشرية وعليها بذلك : 
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  دعم مجلس اإلدارة في استيفاء مسؤولياته تجاه المساهمين بالتأكد من أنه يتكون من أفضل األفراد القادرين على االضطالع 
بمسؤوليات العضوية مع مراعاة القانون وأعلى معايير الحوكمة.

السياسات  هذه  أن  من  والتأكد  للبنك  الالزمة  التعويضات  وممارسات  سياسات  بخصوص  اإلدارة  مجلس  إلى  التوصيات  رفع    
والممارسات تصب في مصلحة المساهم وال تحث على ارتياد معامالت عالية المخاطر لتحقيق أرباح قصيرة المدى.

  دعم مجلس اإلدارة في وضع السياسات المناسبة لتعاقب األعضاء واستبدالهم لضمان االستمرارية والتدرج.
  التنسيق مع مجموعة الموارد البشرية بالبنك لوضع وتنفيذ سياسة التعاقب واالستبدال لإلدارة التنفيذية.

  االضطالع بدور قيادي في إرساء سياسات وممارسات الحوكمة الفعالة بما في ذلك التوصية لمجلس اإلدارة عن إرشادات الحوكمة 
المطلوب تطبيقها في البنك األهلي التجاري ورصد امتثال البنك لها.

  التأكد من االلتزام بجميع الصالحيات المنصوص عليها في دليل حوكمة البنك األهلي التجاري.

المهام والمسؤوليات :
  ترفع اللجنة التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي 
شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة وأن يحمل العضو المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من لجان المجلس 
وأن يكون العضو قادرا على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال وبصفة عامة ينبغ ان يتمتع 

المرشح لعضوية المجلس بما يلي :
أ. النزاهة والصدق والوالء.

ب. الكفاءة والمعرفة المالية.
ج. السمات القيادية والقدرة على التوجيه االستراتيجي.

د. االستقاللية وعدم وجود تضارب في المصالح.
هـ. االستعداد والقدرة على تكريس الوقت الالزم للقيام بالمسئوليات التي تمليها عليه عضويته في المجلس.

و. الصحة الجيدة وعدم وجود مانع صحي يعيق العضو عن ممارسة مسؤولياته.
والمؤهالت  للقدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة    

المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
  التأكد من الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على األشخاص المرشحين للعضوية بعد موافقة المجلس عليهم.

  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها به.
  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

  التأكد سنويا من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو بعضوية مجلس إدارة آخر.
  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين باستخدام معايير ترتبط باألداء.

  التوصية الى المجلس فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس، أخذا في االعتبار المؤهالت
    الالزمة لعضوية كل لجنة وخصوصا لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها مختصا بالشئون المالية والمحاسبية.

االجتماعات والتقارير :
  ترفع اللجنة قبل بداية كل سنة مالية خطة عمل سنوية مصحوبة بجدول زمني الجتماعاتها إلى مجلس اإلدارة العتمادها.

  تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا بما ال يقل عن اجتماعين في السنة وتوجه الدعوة لحضور االجتماع من قبل رئيس اللجنة قبل 
موعد االجتماع بأسبوع على األقل و يرفق بها جدول األعمال ووثائقه.

  يلزم الكتمال النصاب ألي اجتماع للجنة حضور أغلبية األعضاء.
  تعقد اللجنة اجتماعا إذا طلب ذلك رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها أو مجلس اإلدارة، مع توضيح األسباب لذلك.

  تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي معه الرئيس، 
واليجوز االمتناع عن التصويت أو اإلنابة فيه.

  يجوز ألي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين األسباب األساسية التي دعته إلى التحفظ، واذا خرج أي عضو 
من اجتماع اللجنة قبل اختتامه فيقتصر تحفظه أن وجد على القرارات التي حضر مناقشتها، على أن ينص في المحضر على 

البنود التي حضر مناقشتها إذا أبدى رغبته في ذلك.
  ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة.

  تجتمع لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة قبل اجتماع مجلس اإلدارة.
  تزود اللجنة مجلس اإلدارة بنسخة من محاضر اجتماعاتها خالل )15( خمسة عشر يومًا تقويميًا من تاريخ انعقاد االجتماع.

6. التعديل والنفاذ : 
  يجوز لمجلس اإلدارة تيسيرًا لعمل اللجنة، إجراء أي تعديل على هذه الالئحة بتوصية من لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة 

على أن ال يؤثر التعديل على جوهر الالئحة وبما يتماشى مع السياسات واإلجراءات الصادرة من الجهات التنظيمية.
  تعد هذه الالئحة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية وال تكون بديلة عنها وفي 
تكون هي  التنظيمية  الجهات  ولوائح  أنظمة  فإن  التنظيمية  الجهات  ولوائح  أنظمة  و  الالئحة  ورد في  ما  بين  تعارض  أي  حال 

السائدة.
الترشيح  اإلدارة ولجنة  اإلدارة وينبغي مراجعتها من قبل مجلس  اعتمادها من مجلس  تاريخ  اعتبارًا من  الالئحة    تطبق هذه 
والمكافآت والحوكمة بشكل دوري وخاصة عند حدوث تغييرات في سياسة الشركة تتطلب مراجعة الالئحة وتعديلها. وعلى إدارة 
الشركة أخطار لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة بأية تغييرات قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغييرات نظامية أخرى 

تستلزم مراجعة محتو يات هذه الوثيقة.


