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 التاریخ اإلصدار

2.0  

  تم اعتماده بواسطة: 

  لجنة الترشیحات والمكافآت

  مجلس اإلدارة 

  العامة الجمعیة

  الحفظ جھة

  حوكمة الشركات إدارة

 
 
 
 
 
 

 مالحظة: 

أي تعدیالت على ھذا المستند تتطلب موافقة مجلس اإلدارة أو من یفوضھ، وإقرار الجمعیة العامة. ویتم 

اإلفصاح لألطراف المعنیة عن ھذه التعدیالت على النحو المناسب. وتتولى إدارة حوكمة الشركات 

دائما مع اللوائح  مسؤولیة المراجعة والتحدیث ألي تعدیالت قد تطرأ على ھذا المستند لیكون متوافقاً 

واألنظمة الصادرة عن الجھات التنظیمیة ذات العالقة، وتعلیمات مجلس اإلدارة ولجانھ، واإلدارة العلیا 

 .القانونیة والنظام األساس للبنك واإلدارة
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 الغرض .1

للسیاسات والمعاییر واإلجراءات األساسیة المعمول بھا في البنك  إرشادیاً لیكون دلیالً  المستندأعد ھذا 

، وأعضاء لجان مجلس مجلس"ال"السعودي الفرنسي "البنك" بشأن اختیار وتعیین أعضاء مجلس اإلدارة 

 السر".أمین  أمین سر مجلس اإلدارة "و اإلدارة "اللجان" 
 

 

 المعاییر واإلجراءات .2

 التابعة لھتشكیل مجلس اإلدارة واللجان  2.1
 اإلدارة مجلس تشكیل 2.1.1

، یكون غالبیتھم أعضاء غیر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي من عشرة  أعضاء یتكون 2.1.1.1

 النظام األساس للبنك، على النحو المقرر في ھم (على األقل) أعضاء مستقلین، وثلث تنفیذیین،

 .ووفقاً لألنظمة واللوائح الصادرة عن الجھات التنظیمیة

  .التنفیذیین األعضاءال یجوز أن یعمل بالمجلس أكثر من اثنین من  2.1.1.2

  كالھما من األعضاء غیر التنفیذیین.على أن یكون رئیس، لل اً ونائب للمجلس رئیساً  تعیینیتم  2.1.1.3
 

 اللجان تشكیل 2.1.2

 :لجان مجلس اإلدارة ھي كاآلتي

 .اللجنة التنفیذیة 2.1.2.1

 .لجنة المراجعة 2.1.2.2

  .لجنة إدارة المخاطر 2.1.2.3

 .الترشیحات والمكافآتلجنة  2.1.2.4

 .لجنة التبرعات والمساھمات االجتماعیة 2.1.2.5

م لكل لجنة التشكیل المالئالمجلس باعتماد الئحة تنظیمیة لكل لجنة، بحیث تتضمن ھذه اللوائح على  ویقوم

 وأدوارھا ومسؤولیاتھا، مع مراعاة النقاط التالیة:

 16 من 4 صفحة
 



   

 ضاء.أال یقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثالثة والیزید عن خمسة أع 2.1.2.6

 غیر أعضاءو أغلبھم من  ،من األعضاء غیر التنفیذیینیكون أعضاء لجنة المراجعة جمیعاً  2.1.2.7

والذي ال  ،(بخالف رئیس المجلس مستقالً  اً رئیس لجنة المراجعة عضوویكون مجلس اإلدارة. 

لجنة في   عضواً ُیحظر أن یكون  كمافیھا).  عضواً للجنة المراجعة أو  رئیساً یمكنھ أن یكون 

أو كان یعمل خالل العامین الماضیین في اإلدارة المالیة للبنك أو  حالیاً یعمل من كل المراجعة 

  خارجي للبنك.الحسابات الفي إدارتھ التنفیذیة أو لدى مراقب 

ذیین واثنان منھم یجمیعھم من األعضاء غیر التنف أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت أن یكون 2.1.2.8

 ،(بخالف رئیس المجلس مستقالً  اً لجنة عضوالیتولى منصب رئیس و المستقلین.من األعضاء 

  فیھا). عضواً لجنة الترشیحات والمكافآت أو ل رئیساً والذي ال یمكنھ أن یكون 

  من األعضاء غیر التنفیذیین. أعضاء لجنة إدارة المخاطر ورئیسھاأن یكون غالبیة  2.1.2.9
 

 واللجان التابعة لھ مجلس اإلدارةفي  تعیین األعضاء 2.2
 اإلدارة مجلس أعضاء تعیین 2.2.1

 بعد العامةمجلس االدارة في الجمعیة أعضاء ینتخب المساھمون بالبنك السعودي الفرنسي  2.2.1.1

 المجلس بناًء على توصیات لجنة الترشیحات والمكافآت. قبل من ھمترشیح

للسھم الواحد  ال یجوز بحیثیتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بطریقة التصویت التراكمي  2.2.1.2

 اإلدالء بأكثر من صوت واحد.

غیر ( عضولیشغل منصب رئیس المجلس، و )غیر تنفیذي(عضو یرشح مجلس اإلدارة  2.2.1.3

 آخر لیشغل منصب نائب الرئیس. )تنفیذي

وینبغي تقدیم . العربي السعودي عدم ممانعة مؤسسة النقدلجمیع التعیینات في المجلس  تخضع 2.2.1.4

من تاریخ  )األقل على( یوماً قبل ثالثین  إلى مؤسسة النقد الممانعةخطابات عدم طلبات إصدار 

رئیس  تعیینیخضع  وكذلكمجلس اإلدارة.  أعضاءبانتخاب  انعقاد الجمعیة العامة المعنیة

العربي  مجلس اإلدارة ونائبھ لشرط الحصول على خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد

 .السعودي
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 اإلدارة مجلس سر أمین 2.2.2

 سواء من أعضائھ أو من غیرھم. ،المجلس تعیین أمین سر للمجلسعلى 

 

 اللجان أعضاء عیینت 2.2.3

المختلفة بناًء على التوصیات المقدمة من لجنة الترشیحات  لجانھ أعضاءُیعین مجلس اإلدارة  2.2.3.1

 .والمكافآت

، بمقترحاتھ وتوصیاتھ بخصوص قواعد تعیین األعضاء في العامةیتقدم المجلس إلى الجمعیة  2.2.3.2

 عضویتھمنة المراجعة ولجنة الترشیحات والمكافآت للموافقة علیھا، مع تحدید مدة لج

 اإلجراءات التي تلتزم تلك اللجان باتباعھا.و

بما یتوافق مع متطلبات الجھات وفقاً لالئحة كل لجنة، و ،رؤساء اللجانالمجلس یعین  2.2.3.3

 التنظیمیة والرقابیة.

 عدم ممانعة مؤسسة النقد. لشرطجمیع التعیینات في اللجان  تخضع 2.2.3.4

التي تتم في  أو التغییرات یجب إخطار مؤسسة النقد وھیئة السوق المالیة بجمیع التعیینات 2.2.3.5

، مع إخطار من تاریخ التعیینعمل مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ في غضون خمسة  أیام 

زوید مؤسسة النقد تو .بنصف ساعة على األقل تداول بذلك قبل افتتاح جلسة التداول التالیة

 والمناصبالمجلس  لجانأعضاء و مجلس اإلدارة بأعضاء الخاص التقریرالعربي السعودي ب

یتم تقدیم ھذا التقریر بشكل نصف حیث ، طبقاً لتعلیمات مؤسسة النقد بھذا الشأن للبنك القیادیة

وفي حالة حدوث أي تغییرات یتم تزوید مؤسسة النقد  ،سنوي (بدایة ومنتصف السنة المالدیة)

 بالتقریر المحّدث خالل مدة التتجاوز اسبوع من حدوث التغییر.

 العضویة مدة 2.3
 اإلدارة مجلس في العضویة مدة 2.3.1

یجوز إعادة انتخاب عضو مجلس  ، وسنوات كل عضو بالمجلس بانقضاء ثالث عضویةتنتھي مدة 

 .والنظام األساس للبنكاإلدارة لفترة إضافیة حسبما تسمح بھ األنظمة واللوائح 
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 اللجان في العضویة مدة 2.3.2

لوائح بانقضاء ثالث  سنوات، أو أي مدة أخرى حسبما تنص علیھ  نااللجأعضاء  یةتنتھي مدة عضو

والنظام یجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجان لفترات متتابعة حسبما تسمح بھ األنظمة واللوائح  و. اللجان

 .للبنك األساس

 لمدتین متتالیتین بحد أقصى. ھمیجوز إعادة انتخاب بالنسبة ألعضاء لجنة المراجعة،و

 وأمین سر المجلس مؤھالت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 2.4

 اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء مؤھالت 2.4.1

تعیینھم في مجلس المرشحین لیتولى مجلس اإلدارة ولجنة الترشیحات والمكافآت مسؤولیة تحدید مؤھالت 

التوصیة بالتعیینات و، المرشحینجمیع  بتقییم لجنة الترشیحات والمكافآت وتقوم .المجلسلجان واإلدارة 

س اإلدارة وأعضاء اللجان على النحو المنصوص ُتحدد متطلبات مؤھالت أعضاء مجلو لمجلس اإلدارة.

 لمتطلبات الالزمة بموجب اللوائحامن لحد األدنى تضمن اتوالتي یجب أن علیھ في الالئحة ذات الصلة، 

 :ما یليفی االمعمول بھا. وتشمل متطلبات المؤھالت المنصوص علیھ واألنظمة

الصادرة عن مؤسسة  ،البنوك العاملة في المملكة العربیة السعودیة المبادئ الرئیسیة لحوكمة 2.4.1.1

 .العربي السعودي النقد

المؤسسة، متطلبات التعیین في المناصب القیادیة في المؤسسات المالیة الخاضعة إلشراف   2.4.1.2

 الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

 الئحة حوكمة الشركات، الصادرة عن ھیئة السوق المالیة. 2.4.1.3

 .للبنك النظام األساس 2.4.1.4

 أي تعدیالت أو تحدیث لما ورد أعاله أو أي متطلبات إضافیة مفروضة بموجب ذلك. 2.4.1.5

، أن یكون األشخاص المعینون على مستوى عاٍل من المعرفة والخبرة أیضاً  تشمل المتطلباتو 2.4.1.6

، وأن تكون لدیھم القدرة على القیادة والتوجیھ، وأال یكونوا قد أُشھر إفالسھم الكفاءةووالمھارات 
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أو أُدینوا بارتكاب جریمة مخلة بالشرف أو جریمة احتیال أو خیانة لألمانة، وأن یكونوا الئقین 

لتولي المنصب، وأن تكون لدیھم القدرة على قراءة البیانات والقوائم المالیة،  الصحیةمن الناحیِة 

 سنوات على األقل.عشر ، عضاء مجلس اإلدارةأل الخبرةوأن یبلغ عدد سنوات 

 وباإلضافة إلى ذلك:

العمل في مجلس إدارة أو لجنة في  ،عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان ال یجوز ألي 2.4.1.7

أي بنك آخر في المملكة العربیة السعودیة، إال أنھ یجوز لعضو مجلس إدارة أحد البنوك 

البنك السعودي الفرنسي بشرط موافقة مجلس مجلس إدارة خارج المملكة تولي منصب عضو 

 إدارة البنك على ذلك.

لس إدارة ما یزید على خمسة  شركات ال یمكن أليٍ من أعضاء مجلس اإلدارة العمل في مج 2.4.1.8

  .في السوق المالیة مدرجة

 

 اإلدارة مجلس سر أمین 2.4.2

 : ینبغي أن یكون أمین سر مجلس اإلدارة

حاصالً على درجة البكالوریوس في القانون أو المالیة أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما یعادلھا،  2.4.2.1

 أو ،خبرة عملیة ال تقل عن ثالث  سنوات ولدیھ

 سنوات.ال تقل عن خمس  عملیةة خبر لدیھ  2.4.2.2

 

 المراجعة لجنة ألعضاء اإلضافیة المؤھالت 2.4.3

في الشؤون  مختصالمؤھالت المناسبة وأن یكون من بینھم  لدیھمأن یكون أعضاء لجنة المراجعة  یجب

 .المالیة والمحاسبیة

 ھذه تشمل أن على المراجعةلجنة  عمل الئحة – اإلدارة مجلس من اقتراح ىعل بناءً  -العامة  الجمعیة تصدر

 ومدة ترشیحھم، وكیفیة اختیار أعضائھا، وقواعد ومھامھا، اللجنة، عمل وإجراءات ضوابط الالئحة

 .اللجنة مقاعد أحد شغور حال في بشكل مؤقت تعیین أعضائھا وآلیة ومكافآتھم، عضویتھم،

 

 16 من 8 صفحة
 



   

  المخاطر إدارة لجنة ألعضاء اإلضافیة المؤھالت 2.4.4

 المخاطر بمستوى كاٍف من المعرفة في مجال التمویل وإدارة المخاطر. إدارة أعضاء لجنةیجب أن یتمتع 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المستقلون 2.5

والتي  بناء على المعاییر التي حددھا المجلس، سنویاً  تقییم استقاللیة األعضاء المستقلینبمجلس اإلدارة  یقوم

في المبادئ الرئیسیة  العربي السعوديالتي حددتھا مؤسسة النقد  االستقااللیة معاییر تشمل ــ كحد أدنى ــ

 الشركات. في الئحة حوكمة وھیئة السوق المالیة للحوكمة،

 

 المراجعة للجنة اإلضافیة االستقاللیة معاییر 2.5.1

 بشكل كامل یجب مراعاة المعاییر التالیة: لضمان استقاللیة لجنة المراجعة

 أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس إدارة البنك. یجب أن یكون غالبیة 2.5.1.1

یجب أن یكون رئیس لجنة المراجعة مستقالً عن اإلدارة التنفیذیة وعن كبار المساھمین في  2.5.1.2

 .البنك

عدم وجود صلة قرابة أو عالقة مالیة أو تجاریة بین رئیس اللجنة وبین أي عضو من أعضاء  2.5.1.3

 مجلس اإلدارة.

بالمدیرین التنفیذیین أو المسئولین القیادیین بالبنك قد تؤثر على  الیكون لرئیس اللجنة عالقة 2.5.1.4

 .استقاللیتھ

المالیة  أو فیذیةنلتا اإلدارة في الماضیتین السنتین خالل یعمل كان أو یعمل لمن یجوز ال 2.5.1.5

 .المراجعة لجنة في عضواً  یكون أن الشركة، حسابات مراجع لدى أو للبنك،

أن یكون عضواً في لجنة المراجعة أي من عمالء البنك أو وكالئھ أو مستشاریھ، أو  الیجوز 2.5.1.6

ائتمانیة، تسھیل بطاقات لى أي عالقة ائتمانیة مع البنك (من لھ أو ألحد أقاربھ من الدرجة األو

ألف لایر، وبأي صفة مع البنك أو مجلس إدارتھ  300..إلخ) تزید عن مبلغ ائتماني، ضمانات

 التنفیذیین. أو موظفیھ

 16 من 9 صفحة 
 

 



 
 

 

 لالستقاللیة السنوي التقییم 2.5.2

ُیطلب من جمیع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء  و. )على األقل( اً االستقاللیة سنویبتقییم البنك  یقوم

 أمین سر وتقدیمھا من خالل یاً اللجان استكمال االستبیانات المفصلة عن أحوالھم الشخصیة سنو

  .إلى لجنة الترشیحات والمكافآت االستبیاناتوالذي بدوره سیقّدم ھذه  المجلس

وبناء علیھ نتائج التقییم مع رئیس مجلس اإلدارة.  بدراسة ومناقشة لجنة الترشیحات والمكافآت تقوم

.  التخاذ القرار المناسب والمصادقة على علیھیقدم رئیس مجلس اإلدارة نتائج التقییم إلى المجلس 

 عضو لجنة مستقالً ما لم یقرر مجلس اإلدارة ذلك. ال یعتبر أي عضو مجلس إدارة أوو
 

 لجان المجلس  مجلس اإلدارة أو  في المركز الشاغر   2.6
 اإلدارة مجلس یةعضو انتھاء 2.6.1

للبنك  النظام األساسفي الحاالت المنصوص علیھا في  اً یصبح منصب عضو مجلس اإلدارة شاغر

 :، كاآلتيواألنظمة والقوانین واللوائح المعمول بھا

 .عند استقالة العضو أو وفاتھ 2.6.1.1

م  2.6.1.2 للتسویة مع دائنیھ أو إذا توقف  طلباً إذا صدر حكم بإشھار إفالس أو إعسار العضو أو إذا قدَّ

 عن سداد دیونھ.

 .لألھلیة فاقداً إذا أصبح العضو  2.6.1.3

ثالثة اجتماعات متتالیة من اجتماعات مجلس اإلدارة أو ثالثة  عن حضور العضو تخلف إذا  2.6.1.4

جمیع االجتماعات المشار إلیھا أعاله  اجتماعات متتالیة من اجتماعات اللجنة التنفیذیة، أو

غیاب من مجلس اإلدارة لللمدة ستة أشھر متتالیة أیھما أطول، وذلك بدون الحصول على إذن 

 مشروع. أو اللجنة التنفیذیة أو بدون عذرٍ 

 لجھات التشریعیة المعنیة في المملكةا ألنظمة وفقاً إذا لم یستوِف العضو شروط العضویة  2.6.1.5

 العربیة السعودیة.

للنظام  اً أو بانتھاء العضویة وفق سفي مجلس اإلدارة بانتھاء مدة المجل العضویةتنتھي  2.6.1.6

یجوز و . یة السعودیةالعرب أو أي أنظمة أو قوانین أو قواعد ساریة في المملكة األساس للبنك

 16 من 10 صفحة
 



   

في أي وقت إعفاء جمیع أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة من مھامھم بدون  العامةللجمعیة 

تعویض إذا تم العزل لسبٍب غیر مقبول أو في البحق العضو المعزول في المطالبة ب اإلخالل

 یجوز لعضو مجلس اإلدارة تقدیم استقالتھ شریطة أن یتم ذلك فيكما وقٍت غیر مناسب. 

یكون العضو المستقیل مسؤوالً تجاه الشركة عن األضرار الناجمة عن وإال سمناسب،  وقتٍ 

 ھذه االستقالة. 

 

 اإلدارة مجلس في الشاغر المركز شغل 2.6.2
، فإنھ یجوز لمجلس اإلدارة تعیین عضو مؤقت في المنصب اً شاغرإذا أصبح منصب العضو 

المطلوبتین، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة الشاغر شریطة أن یتمتع بالخبرة والكفاءة 

في اجتماعھا التالي، وُیكمل  العامةیخضع تعیین العضو الجدید لموافقة الجمعیة و مؤسسة النقد.

 لذي سبقھ.االعضو الجدید مدة العضو 

عدد أعضاء المجلس عن  مجلس اإلدارة بسبب نقص النعقادفي حال عدم الوفاء بالشروط الالزمة 

الختیار عدد  یوماً خالل ستین  العامة لالنعقادجمعیة بدعوة الاألعضاء یقوم بقیة  ستة أعضاء،

 األعضاء المطلوب.

 

 اللجان في الشاغر المركز وشغل العضویة، انتھاء 2.6.3

شغل  یجوزیجوز لمجلس اإلدارة (بناء على أصوات األغلبیة) إنھاء عضویة أعضاء اللجان، وأیضاً 

كل لجنة  المركز الشاغر في اللجان بنفس الطریقة. و یتم اتباع االجراءات التي تنص علیھا الئحة عمل

 بما الیتعارض مع األنظمة واللوائح الصادرة عن الجھات التنظیمیة.

 

 /استقالة عضو المجلس أو عضو اللجنةإعفاءوإجراءات اختیار وتعیین وإعادة تعیین  2.7

 أمین سر المجلسیتولى ، ولھ التابعة اللجان وأعضاء المجلس أعضاء جمیع على لیةالتا اإلجراءات تنطبق

تعیین وأعادة تعیین دات الداعمة ذات الصلة بإجراءات إعداد وتنظیم وتحدیث الملفات والمستنمسؤولیة 

ءات وحفظ المستندات امسؤولیة  مراقبة االجر كذلك ة عضو مجلس اإلدارة أو أحد لجانھ،وإعفاء أو استقال

 16 من 11 صفحة 
 

 



 
 

 م المجلس ولجانھ.یالخاصة بتقی

 

 :الترشح إعالن نشر 2.7.1

وفى أي وسیلة أخرى تحددھا  ،تداولموقع  ینشر البنك إعالن الترشح على الموقع اإللكتروني للبنك و

تعلیمات صادرة من الجھات التنظیمیة ذات أي ھیئة السوق المالیة أو نظام الشركات أو أو  مؤسسة النقد

یتم اإلعالن عن فتح باب الترشح  ، وذلك لدعوة الراغبین في الترشح لعضویة المجلس، على أنالعالقة

لمدة شھر على األقل من  مفتوحاباب الترشح  یستمر قبل انتھاء دورة المجلس بماالیقل عن ستین یوماً و

  تاریخ االعالن.

 

 واالنتخاب الترشح اجراءات 2.7.2

لجنة الترشیحات  وتتولىیحق لكل مساھم في البنك ترشیح نفسھ أو غیره لعضویة مجلس اإلدارة، 

والمكافآت مسؤولیة تقییم المؤھالت والمھارات والخبرات التي تضمن تنوع وتوازن كفاءات المجلس 

صادرة عن متطلبات اللوائح واألنظمة ال مع وزیادة فعالیتھ. ویجب أن تكون مؤھالت المرشحین متوافقھ

أو اللجان حسب ما ھو محدد في الئحة عمل المجلس  مع المتطلبات الخاصة بالمجلس الجھات التنظیمیة و

 أو لوائح اللجان.

 ویتم اتباع االجراءات التالیة لتنفیذ عملیة الترشح:

یتم استالم طلبات الترشح بواسطة أمین سر المجلس، والتأكد من اكتمالھا واحتواءھا على  2.7.2.1

 مثل : المستندات والمعلومات المطلوبة

 لعضویة انتخابھ حالة في، ویلتزم فیھ أنھ خطاب من المرشح یبدي فیھ رغبتھ بالترشح 2.7.2.1.1

 أعضاء مصالح تضارب لسیاسة وفقاً  المطلوبة اإلفصاحات بتقدیم اإلدارة مجلس

 المجلس. عن المنبثقة اللجان وأعضاء اإلدارة مجلس

 ل األسرة.صورة من الھویة الوطنیة وسج 2.7.2.1.2

 .ومعلومات االتصال السیرة الذاتیة والمؤھالت األكادیمیة والخبرة العملیة  2.7.2.1.3

 الشركات إحدى إدارة مجلس عضویة شغل لھ سبق الذي المرشح على ویتعین 2.7.2.1.4

 16 من 12 صفحة
 



   

 .عضویتھا تولى التي الشركات إدارات مجالس وتواریخ بعدد بیاناً  یرفق أن المساھمة

أو تمثیلھا  ملكیتھا أو إدارتھا في المرشح یشترك التي المؤسسات أو بالشركات بیان 2.7.2.1.5

 .البنك مع مشتركة مصالح أو عقود لھا أو البنك بأعمال شبیھة أعماالً  وتمارس

 عن ھیئة السوق المالیة.الصادر 3تعبئة وإرفاق نموذج رقم  2.7.2.1.6

 .عن مؤسسة النقد العربي السعوديمة الصادر ئة وإرفاق نموذج المالءتعب 2.7.2.1.7

إرفاق  علیھ غل منصب عضویة مجلس إدارة البنك، سبق أن ش بالنسبة للعضو الذي 2.7.2.1.8

، یحتوي ضویة المجلسعن آخر دورة تولى فیھا ع بیان معتمد من أمانة  سر المجلس

 على:

كل سنة من سنوات الدورة  خالل عقدت اإلدارة التي مجلس اجتماعات عدد 2.7.2.1.8.1

حضوره  ونسبة ،أصالة حضرھا التي اإلجتماعات وعدد عضویتھ، مدة خالل

 لمجموع عدد االجتماعات.

 لجنة كل عقدتھا التي االجتماعات وعدد فیھا شارك التي الدائمة اللجان أسماء 2.7.2.1.8.2

 .االجتماعات عدد لمجموع حضوره ونسبةخالل مدة عضویتھ،  سنة كـل في

 عضویتھ. مدة من سنة لكل البنك حققھا التي المالیة النتائج ملخص 2.7.2.1.8.3

، والمكافآت والتي ستقوم بدراسة الطلبات وتقییمھا ترسل الطلبات إلى لجنة الترشیحات 2.7.2.2

المستقلین، والحصول على الموافقة  المرشحینوتحدید المرشحین المؤھلین للعضویة، وتحدید 

 على ترشیحھم من مجلس اإلدارة.

یقوم بعد ذلك أمین سر المجلس برفع طلب عدم ممانعة من مؤسسة النقد على ترشیح  2.7.2.3

وذلك قبل موعد انعقاد الجمعیة العامة األعضاء الذین تم اعتمادھم من قبل مجلس اإلدارة، 

مة یتم إرفاق نموذج المالءو .، بما ال یقل عن ثالثین یوماً خاللھاالتي سیتم انتخاب األعضاء 

والمعلومات الواردة فیھ، وكذلك استفیاء المتطلبات الواردة في متطلبات  وجمیع الوثائق

، أو أي الصادرتین عن مؤسسة النقد، التعیین في المناصب القیادیة في المؤسسات المالیة

 نسخة محدثة منھما.

بعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على المرشحین، یتم إخطار ھیئة السوق المالیة و  2.7.2.4

 16 من 13 صفحة 
 

 



 
 

 التجارة واالستثمار بأسماء المرشحین.وزارة 

في حالة اكتشاف أي معلومات تتعلق بمالءمة أي من المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة أو  2.7.2.5

اللجان أو المناصب القیادیة، وتكون ھذه المعلومات من شأنھا التأثیر على صحة أو مدى 

یام عمل من تاریخ اكتشاف مالءمة المرشح، یتم إبالغ مؤسسة النقد كتابیاً بذلك خالل ثالثة أ

المرشح المعلومات، حتى وإن حدث ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على تعیین 

 المعني.

اإلدارة  مجلس لعضویة المرشحین عن معلومات للسوق اإللكتروني الموقع في الشركة تعلن 2.7.2.6

وصفاً  المعلومات تلك تتضمن أن ىعل العامة، الجمعیة النعقاد الدعوة توجیھ أو نشر عند

وعلى  والحالیة، السابقة وعضویاتھم ووظائفھم ومھاراتھم ومؤھالتھم المرشحین لخبرات

 .اإللكتروني وموقعھا سيالرئی مركزھا في المعلومات ھذه من نسخة توفیر الشركة

أعلنت  الذین اإلدارة مجلس لعضویة المرشحین ىعل العامة الجمعیة في التصویت یقتصر 2.7.2.7

 معلوماتھم. عن الشركة

تنتخب الجمعیة العامة العدد المطلوب من األعضاء، ویتم إبالغ مؤسسة النقد وھیئة السوق  2.7.2.8

 بتعیین األعضاء الجدد خالل خمسة أیام عمل.ووزارة التجارة واالستثمار المالیة 

 البنك عن شاملة تعریفي ومعلومات ملفیتم إبالغ األعضاء الجدد بقرار تعیینھم، ویقّدم لھم  2.7.2.9

 بھم. المتعلقة التعاقدیة واألحكام والشروط ومسؤولیاتھم أدوارھم تحدد مذكرة منتتض

 

 المصالح تعارض عن المرشح إفصاح 2.7.3

 من أي عن العامة وللجمعیة للمجلس یفصح أن اإلدارة مجلس لعضویة نفسھ ترشیح في یرغب من على

 وتشمل: المصالح تعارض حاالت

 البنك. لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة وجود 2.7.3.1

 .الذي یزاولھ النشاط فروع أحد أو منافسة البنك، منافسة شأنھ من عمل في اشتراكھ 2.7.3.2

 

 

 16 من 14 صفحة
 



   

 اللجان أعضاء وأ اإلدارة مجلس أعضاء استقالة/خدمة إنھاء 2.7.4

مؤسسة النقد  أمین سر المجلسیخطر على انھاء خدمة أو قبول استقالة أحد األعضاء،  فور موافقة المجلس

، وكذلك مع إیضاح األسباب ،انتھاء العضویةخمسة أیام عمل من تاریخ  خالل اً كتابیوھیئة السوق المالیة 

 یتم اإلعالن في موقع تداول فوراً.

 

 اللجان أو المجلس أعضاء عضویة تجدید 2.7.5

على أداء اإلیجابي قد یكون لھ األثر لبعض أعضاءه أو أعضاء اللجان المجلس بأن تجدید العضویة  يیع

تخضع إنما تلقائیة و التكونإعادة تعیین األعضاء  مع األخذ في االعتبار أنواللجان.  ومدة عمل المجلس

 لتقییم العضو.

لقرار المجلس، فیما عدا اللجان التي تتطلب إقرار  یخضعتجدید عضویة اعضاء اللجان،  2.7.5.1

 الجمعیة العامة.

 بناء على توصیة المجلس بذلك. الجمعیة العامة لقرار یخضعتجدید عضویة أعضاء المجلس  2.7.5.2

أمین سر المجلس مسؤول عن إدراج طلبات تجدید العضویة في جدول أعمال المجلس أو  2.7.5.3

 الجمعیة العامة، حسب االختصاص.
 

 وتزویدھم بالمعلومات ،المجلس واللجانأداء تقییم   2.8

ستمراریة االتحقیق على  لجنة الترشیحات والمكافآتیعمل المجلس بشكل مستمر من خالل  2.8.1

إعفاء أو للحد من تأثیر  ومتوازن وجود مجلس بحجم كافٍ بما یضمن داخل المجلس والكفایة 

تنسق لجنة الترشیحات والمكافآت مع دائرة الموارد البشریة في البنك . واستقالة األعضاء

 .والتأكد من االلتزام بھا اإلحالللوضع سیاسة 

 ضعف، نقاط أي ویحدد عملھ، وإجراءات ضوابطھو ،ألداءه دوریاً  تقییماً  المجلس یجري 2.8.2

  .الصلة ذات اللوائح تقتضیھ لما وفقاً  األعضاء مالءمة ویضمن ضروریة، تغییرات أي وینفذ

، من خالل أدوات التقییم تقییم فاعلیة المجلس واللجان ومراجعة أداء ومساھمة كل عضویتم  2.8.3

 اللجان.المحددة في الئحة مجلس اإلدارة ولوائح 

 16 من 15 صفحة 
 

 



 
 

تراجع لجنة الترشیحات والمكافآت السیاسات والمعاییر واإلجراءات لعضویة المجلس واللجان  2.8.4

 التابعة للمجلس وُتحدثھا من وقت آلخر وتقدم توصیاتھا إلى المجلس.

 التنفیذیین غیر واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء تزوید بالبنك التنفیذیة اإلدارة ىعل یتعین 2.8.5

 ىعل الالزمة، والسجالت والوثائق والبیانات المعلومات بجمیع المجلس ولجان بوجھ خاص،

 أداء من لتمكینھم سبانالم الوقت وفي مضللة وغیر وصحیحة وواضحة تكون كاملة أن

 .واجباتھم ومھامھم
 

 16 من 16 صفحة
 



 

 

 

 غیر مستقل) –إقرار بصفة العضویة (مستقل 
 ھیئة السوق المالیةالصادرة عن  لالئحة حوكمة الشركات اً وفق

 
والمتعلقة بعوارض استقاللیة اعضاء  ھیئة السوق المالیةالصادرة عن  الشركات حوكمة الئحة من العشرینالمادة إشارة إلى 

) وفق تعریف غیر مستقل –وذج والخاص بإقرار صفة العضویة (مستقل ، نرجو من سعادتكم التكرم بتعبئة النممجلس االدارة
 ة العامةـاالمان ابالغ نرجومستقبال  ةـوارض االستقاللیـأي من عدوث ـة حـة وفي حالـري الدقـل تحـأمـن .العضو المستقل أدناه

 .فوراً بذلك 
 

وال تنطبق علیھ اي من عوارض ، مركزه وقراراتھ في ي یتمتع باالستقاللیة التامةعضو مجلس اإلدارة الذ :العضو المستقل
 -:االستقاللیة التالیة

 
 ال تنطبق تنطبق عوارض االستقاللیة م.

شركة أخرى من  أو من أسھم  البنكأن  یكون مالكاً لما نسبتھ خمسة بالمئة أو أكثر من أسھم  1
   النسبة.صلة قرابة مع من یملك ھذه  ھأو ل البنكة مجموع

ئة أو أكثر من أسھم اممثال لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما نسبتھ خمسة في المأن یكون  2
   .البنكة من مجموعأخرى شركة من أسھم أو البنك

من  أو في شركة أخرى البنكاإلدارة في  سصلة قرابة مع أي من أعضاء مجل ھأن تكون ل 3
   .البنكة مجموع

ة أو في أي شركة من مجموع  البنكذیین في ـــــیأن تكون لھ صلة قرابة مع أي من كبار التنف 4
   .البنك

المرشح لعضویة مجلس  البنكأن یكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة  5
   إدارتھا .

6 
 مع أو أي طرف متعامل البنكأن یعمل أو كان یعمل موظفاً خالل العامین الماضیین لدى 

یكون  ، كمراجعي الحسابات وكبار الموّردین، أو أنالبنكمجموعة أو شركة أخرى من  البنك
 مالكاً لحصص سیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامین الماضیین.

  

   .البنك مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب ھأن تكون ل 7

8 
انھ لج اإلدارة أو أي من سلمكافأة عضویة مج ىعالوة عل البنكمبالغ مالیة من  ىأن یتقاض
علیھا  في العام السابق التي تحصل  أتھمكاف% من 50لایر أو عن  ) 200,000 (تزید عن 

 أیھما أقل. ھاإلدارة أو أي من لجان سمقابل عضویة مجل
  

 ھزاولی شاط الذين، أو أن یتجر في أحد فروع الالبنكافسة نم ھأن یشترك في عمل من شأن 9
   .البنك

 
 رب أو صلة القرابة:األقا

 اآلباء، واألمھات، واألجداد، والجدات وإن علوا. -
 األوالد، وأوالدھم وإن نزلوا. -
 .ات األشقاء، أو ألب، أو ألماإلخوة واألخو -
  األزواج والزوجات. -
  

 أصادق على:

 سأقوم المذكورةالستقاللیة وارض احدوث اِي من عتمتعي باالستقاللیة وفق التعریف الوارد أعاله، وفي حال  (           )
 ك فوراً.بذل االمانة العامةبالغ بإ

 بسبب الفقرة ............ وذلك  عليأعاله تنطبق ألن أحد الحاالت عدم تمتعي باإلستقاللیة نظرا  (           )
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 غیر مستقل) –بصفة العضویة (مستقل إقرار 
 مؤسسة النقد العربي السعوديالصادرة عن حوكمة ال مبادئل اً وفق

 
تعبئة النموذج ي، نرجو من سعادتكم التكرم بدن مؤسسة النقد العربي السعوعلحوكمة الصادرة الرئیسة ل مبادئلا إلى إشارة

ة ـة وفي حالـري الدقـل تحـأمـن .دناهوفق تعریف العضو المستقل أ غیر مستقل) –والخاص بإقرار صفة العضویة (مستقل 
 .فوراً بذلك  االمانـة العامة ابالغ نرجومستقبال  أي من عـوارض االستقاللیـةدوث ـح
 

وعن  اإلدارةاستقاللیة العضو بالكامل عن  ،. وھذا یعنيارة الذي یتمتع باستقاللیة كاملةعضو مجلس االد  العضو المستقل:
یر من وتعني االستقاللیة توافر القدرة للحكم على األمور بعد االخذ في االعتبار جمیع المعلومات ذات العالقة دون أي تأث بنكال

 : في الحاالت التالیةلعضو مجلس االدارة االستقاللیة  ال تتحققو ،اإلدارة أو من جھات خارجیة
 

 ال تنطبق تنطبق عوارض االستقاللیة م.
   حالیا أو خالل السنتین األخیرتین . البنكتنفیذیة في  قیامھ بمھام 1
   .للبنكأو في إحدى الشركات التابعة  البنك% أو أكثر في  5امتالكھ نسبة  2
وجود عالقة من الدرجة األولى بأي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي  3

 .  للبنكعضو من أعضاء مجالس إدارة الشركات األخرى التابعة 
  

أو مع أي  البنكوجود صلة قرابة من الدرجة األولى مع المدیرین التنفیذیین في  4
 . للبنكمن المدیرین التنفیذیین في الشركات األخرى التابعة 

  

5 
، (بطاقات ائتمانیة ، تسھیل ائتماني البنكإذا كان العضو لدیھ عالقة ائتمانیة مع 

ضمانات ....  إلخ) باسمھ أو باسم أحد أقاربھ من الدرجة األولى تزید عن 
 ألف لایر سعودي.  )300(

  

إذا كان شریكا أو موظفا لدى أحد المراجعین الخارجیین أو إحدى شركاتھ التابعة  6
 خالل السنتین األخیرتین. 

  

بتھ خمسھ في في حال كان العضو ممثال لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما نس 7
 . للبنكأو إحدى الشركات التابعة  البنك%) أو أكثر من أسھم  5المائة (

  

 
    األب ، األم ، الزوج ، الزوجة ، و األوالد . :اقارب الدرجة األولى

 
 :أصادق على
لیة سیتم ابالغ تمتعي باالستقاللیة وفق التعریف الوارد أعاله ، وفي حال انتفاء أي من شروط االستقال (        )  

 .فوراً  بذلك العامة االمانة
 ...........وذلك بسبب الفقرة   عليأعاله تنطبق ألن أحد الحاالت عدم تمتعي باإلستقاللیة نظرا  )    (      
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