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(أ)

بازل  3لإلفصاح النوعي فيما يتعلق بالمكافآت – يناير 2016

تعد لجنة الترشيياات والمكافيآت (لجنية المكافيآت) الجهية الرئيسيية المشيرفة ىليل المكافيآت فيف مصيرج الراجايف – المملكية
العربية السعودية (المصرج) ،بالنيابة ىن مجلس اإلدارة.

وأىضاء اللجنة الااليين هم ىلف صالح البراك (رئيس اللجنية) وااليد ىبيد اليرامن ال يويز وىبيد العزييز االيد العييليف وسيعيد

العيسائف.

تماشيا مع قواىد مؤسسة الن يد العربيف السيعود المتعل ية بممارسيات المكافيآت .فيهن أهيم أهيداج لجنية المكافيآت تتضيمن ميا
ً
يلف:
التوصييية بااتيييار أىضيياء مجلييس اإلدارة و اللجنيية وكبييار التنيي يذيين؛ والتوصييية بالسياسييات التييف تاييدد روات ي

أىضاء مجلس اإلدارة واللجنة وكبار التنييذيين.

ومكافييآت

فف اال ىدم وجود أ تعارض ميع المتللبيات ال انونيية والتنييميية للبليد المضييج ،سيوج تلبيق سياسية المكافيآت الااصية

بالمصييرج ىلييل ش يركة الراجاييف المصييرفية لمسييت مار و ىلييل جميييع الش يركات التابعيية لهييا أو المملييوك أبلبهييا فييف ال لييا
المالف مالياً أو اارجياً.

و يشييمل ذلييك مييوييف المصييرج ،مييوييف التعاقييد الاييارجف أو أ لييرج الييل (المسييئولين ىيين أنشييلة تصيينيج الماييالر
المادية بالنيابة ىن المصرج ،ىندما تسمح بذلك قواىد مؤسسة الن د السعود العربف المتعل ة بموييف التعاقد الاارجف).
لإلاالة بتوجهات السوق المالف ي وم المصرج ب يياس مؤشيرات الرواتي

جرو  ،ماكمجان ومعهد التمويل (المعهد المصرفف ساب ًا).

و المسيتا ات ىين لرييق الشيركات التاليية :هيا

ُيشييار ىلييل كبييار التنييييذيين ب ي اليرئيس التنييييذ  ،والمييوييين التييابعين ليير مباشيرة و الييذين يتللي
مؤسسة الن د العربف السعود .

اصييولهم ىلييل ىييدم ممانعيية

ُيش ييار ىل ييل الم ييوييين المش يياركين ف ييف أنش ييلة تص يينيج الما ييالر ف ييف المجموى يية المص ييرفية لألف ييراد ،المجموى يية المص ييرفية
للشركات ،مجموىة الازينة ومجموىة الشركات الصعيرة والمتوسلة بوصج المشرفين فما فوق باست ناء كبار التنييذيين.

ُيشييار ىلييل المييوييين المشيياركين فييف الويييائج الرقابييية فييف مجموىيية التييدقيق الييداالف ،مجموىيية املتيزام ،المجموىيية المالييية،
مجموىة اوكمة الشركات ومجموىة امئتمان والماالر بوصج المشرفين فما فوق باست ناء كبار التنييذيين.
( )

تُسييتمد فلسييية المكافييآت الااصيية بالمصييرج ميين املت يزام بجييذ

المييوييين ذو المواه ي

اليريييدة والاييياي ىليييهم وتل يويرهم

وتاييزهم و مكافآتهم ت دي اًر لمساهمتهم فف ال يام بأىمال المصرج بكياءة وفف تا يق أهداج المصرج اإلستراتيجية.

ي ييوم المصييرج بت ييديم مجموىيية ميين المكافييآت ىلييل المييوييين تتكييون ميين ال ارت ي
الم دمة من شركات منافسة لنيس المستويات من المهام والمسؤوليات.

ا ساسييف وبييدمت يمكنهييا منافسيية البييدمت

تهدج الع ود و مجموىة المكافآت الااصة بموييف المصرج ىلل مكافيأة ا داء الجييد ،كونهيا ايوافز متعييرة و ذليك لتعزييز

و تشيجيع السييلوكيات التييف ميين شييأنها دىيم قيييم المصييرج والييار ىمييل ىدارة المايالر واملتيزام بهلييار ىمييل الرقابيية الدااليية
واممت ال للمتللبات التنييمية.
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سنويا من قبل لجنة المكافآت وتُ دم التوصييات المتعل ية بيالتعييرات
تتم مراجعة ملا ات سياسة المكافآت الااصة بالمصرج ً
مىتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

يتم تاديد زيادات الروات
و اوافز المبيعات.

و مكافآت امداء بناء ىلل امداء اليرد ووقيت صيرج المكافيأة و يشيمل ذليك المكافيآت المتيأارة

و يؤكييد المصييرج ىلييل أن نتييائو ا داء والمكافييآت الااصيية بجميييع مييوييف الماييالر واملت يزام مسييت لة ىيين ا ىمييال التييف

وماددة من قبل مدراءهم المباشرين فف ايدود هيذا الوييائج مباشيرةً .و ي ياس ا داء باسيتادام نميوذ بلاقية
يشرفون ىليها ُ
ا داء المتوازنة ،الذ ي ودا فريق ىدارة ا داء داال ىدارة الموارد البشرية.
( )

اييدد مصييرج الراجاييف ى لييار ىمييل ىدارة الماييالر .الييذ يأاييذ بعييين امىتبييار مجموىيية ميين الماييالر التييف يتعييرض لهييا

المصييرج ،و يشييمل معيييار تصيينيج الماييالر ك يمً ميين الم يياييس النوىييية والكمييية لجميييع فئييات الماييالر ومنهييا ماييالر
امئتمان والسوق والماالر التشعيلية وماالر السيولة لضمان قياس ومراقبة ا داء بناء ىلل مؤشر تصنيج الماالر.

صممت سياسة المكافآت الااصة بمصرج الراجاف بناء ىلل ىلار مكافئة امداء نسبة ىلل م دار المايالرة .وتُعيد ىواميل
ُ
الماالر جزًء م يتج أز ىند ت ييم بلاقية ا داء المتيوازن فيف ىدارة أداء كبيار الميدراء .وقيد تيم تادييد ايدود معيايير المايالر
التف تُعد بم ابة المايزات المزمة فف ىملية تاديد م دار المكافآت المتعيرة ولويلة ا جل .وي يوم رئييس مجموىية المايالر
بالمراجع يية وت ييديم المعلي ييات المتعل يية بال يية الاي يوافز م ييع م ارى يياة م اص يية الما ييالر والعائ ييدات .ولض ييمان م ارى يياة ىوام ييل
ٍ
بشكل كلف ،فهن م دار نسبة المكافآت المتعيرة المتأارة ييزداد ميع ارتييا مسيتو
الماالر لويلة ا جل وبيرها من العوامل

الدرجة الويييية.
(د)

تجييدر اإلشييارة ىلييل أن نتييائو المكافييآت اليردييية ت ديرييية ومرتبليية بنتييائو أداء مصييرج الراجاييف ونتييائو ا داء اليردييية بالنسييبة

لجميع كبار التنييذيين و المسئولين ىن الماالر المادية .و ي وم مصرج الراجاف بتلبيق نيام بلاقة ا داء المتيوازن ىين

ياء ىل ييل نم ييوذ ك ييابمن .وتتسلس ييل مؤشي يرات ا داء الرئيس ييية ( )KPIن ييزومً م يين مس ييتو
لري ييق بواب يية المي يوارد البشي يرية  ،بن ي ً
ياء ىليل العناصير المتعل ية
التنييذيين فف المصرج ىلل الموييين اليرديين ُ
وي اس كيل مؤشير مين مؤشيرات ا داء الرئيسيية بن ً

بالجواني

المالييية والعمليييات وادميية العمييمء والمييوييين ،ىلييل الناييو المناسي

لييويييتهم ومسييتو أقييدميتهم .وبالنسييبة لكبييار

بعضييا ميين مؤش يرات ا داء الرئيسييية ال ياسييية التييف تضييمن الم ارىيياة الدائميية لملت يزام بيياللوائح والماييالر
المييوييين ،فهنيياك ً
وي يم أداء جميع ا فراد فيف نهايية العيام بنياء ىليل ت يييم بلاقية ا داء المتوازنية الااصية بهيم فيميا يتعليق با هيداج
واملتزامُ .
المالية وبير المالية.

ي يوم المصيرج بتاديييد منانيل ت ييييم امداء لكيل مجموىيية ،ىليل الناييو التيالف :تصيينيج  ٪10مين ا داء ب ي متمييز ،تصيينيج

 ٪25من ا داء بي متجاوز التوقعات ،تصنيج  ٪55من ا داء ىلل أنر ا يق التوقعيات وتصينيج ال ي ٪10المتب يية ب ي ياتيا
ىلل تلوير ىضافف أو بير مرضف.

(هي)

لتشييجيع المييوييين ىلييل تكييوين ني يرة بعيييدة المييد  ،يييؤار المصييرج فييف صييرج جييزًء ميين المكافييأة المسييتا ة لكب يار المييدراء
والمدراء ذو امداء المتميز.
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يأتف التأاير فف شيكل أسيهم مملوكية لميدة  3سينوات ىليل النايو التيالف :ليل فيف بدايية السينة ال انيية ،ليل فيف بدايية السينة

ال ال ة والي لل المتب ف فف بداية السنة الرابعة.

تمنح سياسة المكافيآت الايق للمصيرج باسيترجا المكافيآت التيف تيم صيرفها مسيب اً أو اي ياج صيرج المكافيآت المتيأارة فيف
اييامت م ييل ،و ليييس اص ي اًر ىلييل :اماييياق فييف اتمييام صييي ة معينيية ،تكبيييد اس يائر للمصييرج ،ارتكييا

أاليياء جسيييمة،

التجاهل العمد لسياسة المصرج ،انتهاك سياسة املتزام أو فف االة ىدم تا يق المصرج  ٪90ىلل ا قيل مين مسيتهدفات

المصرج.
(و)

يتم ييل نهييو المسييتا ات الايياب بالمصييرج ميين مكافييآت ابتيية ومتعييرة .وتتضييمن المكافييآت ال ابتيية :ال ارتي

ا ساسييف ،الييذ

يعكس ا قدمية والابرة والمهارات وي اس وف ًا لل لا المصرفف فف المملكة العربيية السيعودية .أميا المكافيآت ال ابتية ا اير
فتتضمن المبالغ المضيمونة اسي المعيايير المعميول بهيا فيف سيوق العميل فيف المملكية العربيية السيعودية و هيف بيدل السيكن
والمواصمت و رات

شهر  13و 14المتعارج ىلير فف مصرج الراجاف بي مكافآت شهر رمضان ونهاية السنة.

ياء ىليل المجموىية المعنيية
تدفع المكافآت المتعيرة ،بالنسبة ل لا ا ىمال ،ىما كل شهر أو كل م ة أشهر أو كل سنة ،بن ً
أو نو المنتو أو ا قدمية وا داء اليرد .
وبالنسيبة لييإلدارة العامية وويييائج اليدىم ا اير  ،فييهن ا جير المتعييير يصيرج ىلييل العالي

ىين لريييق ىيموة سيينوية بنيياء

ىلل ا داء اليرد  .ويعتمد ىلل ا قدمية وا داء اليرد  .تجدر اإلشيارة ىليل أنير ييتم تيأاير  ٪40ىليل ا قيل مين العيموات
بالنسبة لكبار الموييين.

تماشيا مع قواىد مؤسسة الن د العربيف السيعود المتعل ية بممارسيات المكافيآت ،ييتم اىتمياد اليل الايوافز واليل المكافيآت
ً
(بما فف ذلك المكافآت المتأارة) من قبل رئيس مجموىة الماالر ومجلس اإلدارة.

