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سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين
في مجلس اإلدارة ولجانه

.1

مقمة:
يسعى بنك البالد ومجلس إدارته من خالل وضع سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس اإلدارة
ولجانه ،إلى ضمان استمرارية وفعالية أعماله وتطوير واستدامة دوره بإداراته وانتهاجه لعدة استراتيجيات من أهمها
خطط وبرامج الترشيح والتعيين واالحالل لكوادره -بشكل عام -وألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه -بشكل
خاص ،-وفق أفضل الممارسات والتطبيقات والتجارب ،وبما يضمن توافر العضو الكفء المؤهل والمناسب
لتمكين كل من المجلس واللجان المنبثقة عنه ،من ممارسة المهام والمسئوليات بكفاءة وفعالية ،كما تعمل عملية
وضع قواعد وضوابط الترشيح والتعين على ضمان التأكيد على اطالع العضو والتزامه بكافة األنظمة واللوائح
والقواعد التنظيمية وسياسات البنك وإجراءاته ذات الصلة ،ومعرفة حقوقه والتزاماته ،ومعرفة الشروط
والمتطلبات الواجب توافر في العضو أو المرشح ،على النحو الموضح بهذه السياسة والوثائق ذات الصلة.

.2

أهداف السياسة:
تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:
 تحديد اآلليات والمعايير واإلجراءات والضوابط المتبعة في ترشيح وتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك واللجانالمنبثقة عنه.
 ضمان إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من األشخاص ذوي الكفاءات والخبرات المؤهلين للمشاركة في عضوياتمجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه.
 التأكيد على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والمساواة في عمليات الترشيح والتعيين لمجلس االدارة ولجانه. التأكيد على اقرار المرشح /المعين لمجلس االدارة ولجانه بااللتزام بكافة الضوابط واألحكام وااللتزامات التييقررها البنك وتفرضها الجهات التنظيمية.

.3

ارتباط السياسة بالسياسات والوثائق األخرى:
ترتبط هذه السياسة وتتكامل مع السياسات والوثائق األخرى ذات الصلة بعمليات الترشيح والتعيين واالحالل
ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه مثل سياسة االحالل ألعضاء مجلس االدارة ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة
بتاريخ 2017-5-8م ،ودليل الحوكمة (وخاصة الجزء المتعلق بحوكمة مجلس االدارة) ،ودليل المساهمين المعتمدين
من مجلس اإلدارة في اجتماعه الثامن والستون ،بتاريخ 2017-9-18م ،وغيرها ،والسياسة المتعلقة بمكافآت أعضاء
المجلس ولجانه ،وبما يتفق عن األحكام ذات الصلة بنظام الشركات ولوائحه ،والئحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة
السوق المالية ،والمبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك التحديث األول مارس 2014م ،لمؤسسة النقد العربي
السعودي ،واي تحديثات وتعديالت الحقة عليها.

.4
4.1

آليات وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة:
االعالن عن فتح باب الترشيح:

 4.1.1بإشراف لجنة الترشيح والمكافآت يعلن البنك في موقع السوق المالية السعودية (تداول) وعلى موقع البنك
االلكتروني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لدورة المجلس الجديدة (ثالث سنوات) ،أو على حسب ما
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يتطلبه البنك ،لمن تتوافر فيهم شروط العضوية المطلوبة مثل :المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة العملية،
التخصصات المطلوبة ،وغير ذلك من الشروط ،ووفق الشروط واألحكام والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام
الشركات ولوائحه ،والئحة حوكمة الشركات المحدثة الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وتعليمات مؤسسة النقد
العربي السعودي  ،وغيرها من ضوابط وإصدارات الجهات التنظيمية ووفق ما هو وارد بدليل ووثائق الحوكمة
للبنك.
 4.1.2يحدد في اإلعالن تاريخ بداية ونهاية فترة الترشيح ،على أال تقل عن شهر.

4.2

متطلبات ونماذج الترشيح:
على من يجد لديه القدرة والجدارة للترشح وتتوافر فيه الشروط الواردة باإلعالن والضوابط واألحكام المشار إليها
فيه ،ويرغب في الترشح االلتزام بإجراء أو عمل ما يلي:

 4.2.1أن يقدم إلى عالقات المساهمين بالبنك طلب كتابي موقع منه يحدد فيه رغبته الصريحة في الترشح للعضوية
على أن يتضمن أو يرفق به كحد أدنى تعريف بنفسه وسيرته الذاتية ومؤهالته العلمية وخبرته العملية في مجال
أعمال البنك أو التخصص المطلوب.
 4.2.2تعبئة نموذج (المالئمة) الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي والذي يمكن الحصول عليه من الموقع
االلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي ،أو المقر الرئيس للبنك.
 4.2.3تعبئة نموذج رقم ( )3الخاص بهيئة السوق المالية ،والذي يمكن الحصول عليه من الموقع االلكتروني لهيئة السوق
المالية ،أو المقر الرئيس للبنك ،وكذا النماذج واالقرارات واالفصاحات األخرى المعتمدة بالبنك.
ً
بيانا يحدد فيه عضوياته في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي توالها  /ال يزال
 4.2.4أن يقدم المرشح
يتوالها المرشح ،على أن يوضح فيه ما يلي:
 4.2.4.1تواريخ شغله العضوية وانتهائها أو إنهائها.
 4.2.4.2عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تم عقدها خالل كل سنة من سنوات دورة المجلس التي كان عضو ًا
فيه ،والعدد الفعلي لالجتماعات التي حضرها أصالة في تلك الدورة ،ونسبة حضوره إلى اجمالي مجموع
االجتماعات.
 4.2.4.3عدد االجتماعات المنعقدة لكل لجنة من اللجان التي شارك المرشح في عضويتها خالل كل سنة من
سنوات دورة اللجنة والعدد الفعلي لالجتماعات التي حضرها في تلك الدورة ،ونسبة حضوره إلى مجموع
االجتماعات.
 4.2.4.4في حالة أن كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة البنك فيجب أن يرفق مع طلب الترشح
بيانا من األمانة العامة للبنك عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس أو إحدى لجانه متضمنا المعلومات
السالف ذكرها في الفقرتين السابقتين.
 4.2.5تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول والسجل العائلي وأرقام االتصال الخاصة بالمرشح،
وتشتمل على األقل عنوان سكن المرشح ،رقم الهاتف المتنقل (الجوال) ،ورقم هاتف ثابت ،وعنوان البريد
اإللكتروني.
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أعماال شبيهة بأعمال البنك أو
 4.2.6بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس
ً
لها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك.
ً
وفقا لسياسة تعارض مصالح
 4.2.7التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس اإلدارة بتقديم اإلفصاحات المطلوبة
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.
 4.2.8تعبئة النموذج/النماذج المتعلقة باالستقاللية وتوافر شروط العضوية المعتمدة من البنك ،المتطلب فيها على
سبيل المثال توضيح ألي عالقة قرابة أو غيرها تربطه بكبار المساهمين ،أو بالمراجعين الخارجيين للبنك ،وبيان
بالعقود والصفقات القائمة مع البنك وللمرشح فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
 4.2.9أي نماذج أو متطلبات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجاهات التنظيمية أو الرقابية.

إجراءات وضوابط ترشيح المساهم لغيره لعضوية مجلس اإلدارة:

.5

في حال رغب أي من المساهمين في ترشيح غيره لعضوية مجلس إدارة البنك فيتم ذلك بتحرير خطاب أو طلب
إلى عالقات المساهمين خالل فترة الترشح يحدد فيه و/يرفق به ما يلي:

5.1

اسمه (المساهم) ،واسم وعنوان المرشح الذي يرغب المساهم في ترشيحه لعضوية المجلس.

5.2

إقرار من المساهم المرشح بأنه مساهم بالشركة وله حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة وأنه
سيحضر االجتماع بشخصه أو سيوكل غيره بحضور االجتماع ،لترشيح الشخص المراد ترشيحه المذكور في
اإلخطار.

5.3

أية معلومات أخرى عن كل شخص مرشح من قبل مساهم يلزم األمر تضمينها في التوكيل حسب
متطلبات وشروط التوكيل المعتمدة والمعمول بها.

5.4
.6

موافقة المرشح في العمل كعضو مستقل في مجلس إدارة البنك إذا تم انتخابه.

إجراءات فحص وفرز األوراق واختيار/تحديد المرشحين:
6.1

تعمل عالقات المساهمين بالبنك على تجميع كافة طلبات الترشيح المقدمة مع مرفقاتها من الوثائق الالزمة على
أن يتم ارسالها خالل يومي عمل من غلق باب الترشيح إلى لجنة الترشيح والمكافآت بالبنك.

6.2

تعمل لجنة الترشيح والمكافآت على مراجعة وفحص وفرز طلبات الترشيح ومرفقاتها ومتطلبات الترشيح ،ومن ثم
اختيار/تحديد المرشحين المستوفين للشروط والمتطلبات والمعايير -وفقا لما جاء بهذه السياسة -بما في ذلك
عدم سبق إدانتهم بجريمة مخلة بالشرف واألمانة ،ومن خالل الوثائق الرسمية المختصة بذلك ،ورفع توصياتها
بهذا الشأن إلى مجلس االدارة.

6.3

يجب أن تراعي اللجنة التأكد من أن عدد المرشحين المستقلين يلبي العدد االلزامي لألعضاء المستقلين المتطلب
في تشكيل المجلس ،بما يستوجب مراعاة عدم ترشيح عضو غير مستقل في حال ترتب على ذلك عدم توافر الحد
األدنى اإللزامي لعدد األعضاء المستقلين المتطلب بالمجلس وفق األنظمة واللوائح والضوابط االلزامية ذات
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الصلة ،وو ً
فقا لتعريف العضو المستقل وتعريف وتحديد حاالت وعوارض االستقاللية الواردة فيها خاصة الئحة
حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية ،والمبادئ الرئيسة للحوكمة .لمؤسسة النقد العربي السعودي.

6.4

في حال استيفاء المرشح للمتطلبات الالزمة كما وردت أعاله تعمل عالقات المساهمين في البنك ،بعد الحصول
على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية األخرى ،باإلعالن في الموقع االلكتروني
(لتداول) عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة قبل موعد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.

6.5

تعمل اللجنة على التأكد من حفظ طلبات الترشيح التي تم رفضها لعدم توافر المتطلبات الالزمة في الوقت
المحدد ،أو التي لم تتوافر فيها أي من الشروط والمتطلبات اإللزامية المذكورة أو المشار إليها بهذه السياسة.

6.6

يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين الذين اعتمد مجلس اإلدارة ترشيحهم لعضوية المجلس بعد
استيفائهم للمتطلبات الالزمة للترشيح كما وردت في هذه السياسة ومن بينها الحصول على عدم ممانعة
مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية األخرى ذات الصلة.

6.7

يتم التصويت باستخدام اسلوب التصويت التراكمي.

6.8

تعمل عالقات المساهمين بالبنك على اعالن نتائج الجمعية العامة العادية واسماء اعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين
على موقع تداول ،بحسب المواعيد ووفق اإلجراءات المحددة لذلك.

6.9

كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ،وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار بأسماء أعضاء
إخطار ٍ
مجلس اإلدارة المنتخبين خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انتخابهم ،وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة
أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير.

التزام العضو باألحكام والشروط التعاقدية:

.7

يجب أن يوقع كافة األعضاء المنتخبين/المعينين عند بداية عضويتهم على وثيقة/اتفاقية التي يحدد فيها األحكام
والشروط وااللتزامات التعاقدية بين العضو والبنك ،وبما يضمن كحد أدنى ما يلي:

7.1

اطالعه على األنظمة واللوائح ذات الصلة به كعضو مجلس إدارة مثل :نظام الشركات ولوائحه ،والئحة حوكمة
الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية ،والضوابط واالجراءات التنظيمية لنظام الشركات ،والمبادئ الرئيسة
للحوكمة في البنوك ،.ونظام مراقبة البنوك وضوابطه ،ونظام مؤسسة النقد ،ونظام مكافحة غسل األموال،
ونظام جرائم االرهاب وتمويله ،ودليل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة
إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ،وغيرها من أنظمة ولوائح ذات صلة بالعمل المالي والمصرفي ،وكذا
االطالع وااللتزام بما جاء بسياسات ووثائق البنك ذات الصلة مثل النظام األساس للبنك ،أدلة وسياسات ووثائق
الحوكمة كدليل وملحق دليل الحوكمة ،والسياسات المتعلقة بإدارة تعارض المصالح ومعامالت األطراف ذوي
العالقة ،واالفصاح ،والتعامل مع الهدايا ،وغيرها .
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.8

أحكام عامة وختامية:
يعمل/يراعى في خصوص شروط وضوابط الترشيح والتعيين للعضوية وانتهائها أو إنهائها األخرى باألحكام الواردة
في دليل الحوكمة خاصة الجزء المتعلق بحوكمة مجلس االدارة بالسياسة وكذا دليل المساهمين (منشور على
موقع البنك) والمعتمدين من مجلس اإلدارة في اجتماعه الثامن والستون ،بتاريخ 2017-9-18م ،وأي تعديالت
الحقة عليهما يعتمدها مجلس اإلدارة ،وكذا الوثائق األخرى ذات الصلة بعمليات الترشيح والتعيين واالحالل ألعضاء
مجلس اإلدارة ولجانه مثل سياسة االحالل ألعضاء مجلس االدارة ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ
2017/05/08م ،والبنود واألحكام ذات الصلة بكل من الئحة الترشيح والمكافآت ،والنظام األساس للبنك ،كما تحدد
مكافآت األعضاء وفق السياسة الخاصة بذلك ،وذلك جميعه بما ال يتعارض /يخالف األحكام ذات الصلة بنظام
الشركات ولوائحه ،والئحة حوكمة الشركات المحدثة لهيئة السوق المالية ،والمبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك
التحديث األول مارس 2014م ،لمؤسسة النقد العربي السعودي ،واي تحديثات وتعديالت الحقة عليها.
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اعتماد إصدار وتطوير وتعديل السياسة.
يتم اعتماد إصدار وتحديث/تعديل هذه السياسة من قبل الجمعية العامة بتوصية من مجلس االدارة بناء
على توصية من لجنة الترشيح والمكافآت.

معتمدة من الجمعية العامة العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ  22ربيع اآلخر 1439ه الموافق  09يناير 2018م.
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