ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة الرشيدة التابعة لمجلس اإلدارة
المادة األولى – المهام الرئيسية
دور لجنة المكافآت هو:
 تحديد المبادئ والمعايير الشاملة لسياسة المكافآت في بنك بيروت ش.م.ل. الموافقة على مجموع عالوات الموظفين السنوية. رفع توصية إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنظاام مكافاآت الار يس التنفياأع وءعاااج المجلاس التنفياأيين اي ياتتقديمه الحقًا إلى الجمعية العمومية للموافقة.
 الموافقة على الترتيبات المتعلقة بالمكافآت لموظفي الفئة الثالثة ” “Cوإجراج المراجعات الدورية وفقًا لألك. -ممارسة اإلشراف على مسا ل المكافآت.

دور لجنة الترشيحات والحوكمة الرشيدة:
 تقدي المشورة إلى ر يس المجلس بشأن الشخصية والمؤهالت التاي ينبياي مراعاتهاا فاي ءعاااج المجلاس الاأيناناموا حديثًا.
 رفع التوصيات إلى المجلس بشأن خطة التعاقب الوظيفي ألعااج مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا. معاونة ر يس المجلس في تقيي دور وفعالية آداج المجلس كل ولجانه. معاونة الر يس والمجلس في تعزياز ققافاة الحو ماة الرشايدة وفقاا ً لمعاايير الحو ماة الساا دة  )1القاوانين اللبنانياةالمرعية االجراج )2 ،األنظمة الصاادرة عان مصارف لبناان )3 ،توجيهاات جمعياة المصاارف اللبنانياة )4 ،وقاا ق
لجنة بازل )4 ،توصيات منتدى االستقرار المالي ،و )5مبادئ منظمة التعاون والتنمياة االقتصاادية حاول الحو ماة
الرشيدة.

المادة الثانية – أعضاء اللجنة
استنادا ً إلى ءحكام المادة  4من التعمي رق  133الصادر عن مصرف لبنان ،تتألف اللجنة من بين اعااج مجلس
االدارة غير التنفيأيين بحيث ال يقل عدد األعااج عن قالقة ويكون ر يس اللجنة عاو مجلس ادارة مستقالً ويتمتعّ
بالخبرات العملية في مجال تقيي االداج والمكافآت باالضافة الى المعرفة في تقيي المخاطر ذات الصلة ال سيما في
القطاع المصرفي ءو المالي.
ويكون ءمين سر مجلس اإلدارة ءمين سر اللجنة.

بنك بيروت ش.م.ل.
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المادة الثالثة – االجتماعات
.3ء - .التواتر
تُعقد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات مرتين في السنة على األقل وتت الدعوة إليها من قبل الر يس حيثما ان
ذلك ضروريًا ومال ًما بشأن تعيين ءعااج مجلس اإلدارة التنفيأيين وغير التنفيأيين و بار المدراج .يجوز للجنة
اا االنعقاد من خالل التداول بالهاتف ءو بالفيديو فيما يتعلق باألمور العاجلة .يجوز للجنة
المكافآت والترشيحات ءي ً
المكافآت والترشيحات اتخاذ القرارات بموافقة خطية باإلجماع ،موقعة من افة األعااج.
بالنسابة لالجتماعاات العادياة الرسامية ،يات إعاداد محاار االجتمااع مان قبال ءماين سار مجلاس اإلدارة وتعميماه علاى
األعااج لمراجعته والتوقيع عليه من قبل الر يس في االجتماع التالي للجنة.

.3ب –.النصاب القانوني
تعقد اللجنة اجتماعاتهاا بحااور قالقاة اعاااج علاى االقال .وال يمكان عقاد اع اجتمااع بييااب الار يس اال فاي حااالت
استثنا ية يت خاللها ترؤس االجتماع من قبل عاو مستقل آخر .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز لألعااج تعياين باديل عانه
في االجتماع الأع يتعاأر علايه حااورع بعاد االستحصاال علاى موافقاة مسابقة مان قبال الار يس .ويجاوز ءيااا ً للجناة
الطلب إلى ءطراف قالثين (مثالً :مدير الموارد البشرية ،المدير المالي) حاور االجتماعات بحسب الحاجة.

.3ت– .حقوق التصويت والقرارات
في حاين يتمتاع جمياع ءعاااج لجناة المكافاآت والترشايحات بحقاوق متسااوية فاي التصاويت ،ينبياي ءن تتخاأ القارارات
المتعلقة بقرارات المكافآت ءو الترشيح باإلجماع ،وإالّ سوف يت تصعيد القرار إلى مجلس إدارة بنك بياروت ش.م.ل.
السلطة التالية المعنية بالموافقة .تتخأ القرارات بيالبية ءصوات األعااج الحاضرين.

المادة الرابعة – السلطة
اللجنة هي لجنة تابعة لمجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل .و تستمدّ منه سلطتها وترفع التقارير إليه بانتظاام .تتمتاع لجناة
الم كافآت والترشيحات بسلطة التحقيق في ءع نشاط ضمن اختصاصااتها واالطاالع الكامال علاى المعلوماات افاة التاي
تتطلبهااا ماان المااوظفين المعنيااين (مااثالً :ماادير المااوارد البشاارية ،الماادير المااالي ،امااين الساار)  ،ءو شاار ة محاساابين ،ءو
محااامين ،ءو غيااره ماان المهنيااين حساابما تااراع لجنااة المكافااآت والترشاايحات مناس ابًا ،ماان ءجاال تقاادي مشااورة مسااتقلة
والمسااعدة فاي ءع مراجعااة ءو تحقياق بشااأن األماور التااي تراهاا اللجناة مناساابة .يات اتخاااذ هاأا اإلجااراج بعاد مناقشااة
مناسبة بين ر يس اللجنة ور يس مجلس اإلدارة .
يقع على عاتق اإلدارة التنفيأياة لبناك بياروت ش.م.ل .واجاب التأ اد مان ءن لجناة المكافاآت والترشايحات مبلّياة بشاكل
صاااحيح  ،وتزوياااد ءعاااااج مجلاااس اإلدارة غيااار التنفياااأيين بكافاااة المعلوماااات التاااي يطلبونهاااا فاااي سااابيل االضاااطالع
بمسؤولياته بصفته ءعااج مجلس إدارة في المصرف .
ال تتمتع اللجنة بأع سلطة في ما يتعلق بمكافآت ءعااج مجلس اإلدارة غير التنفيأيين التي يحددها مجلس اإلدارة.

بنك بيروت ش.م.ل.
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المادة الخامسة – تفاصيل المسؤوليات
إن المهام األساسية للجنة المكافآت والترشيحات هي التالية:
 مراجعة البيان العا د لسياسة مكافآت بنك بيروت ش.م.ل .و إعطااج االعتباار الكامال لالمتثاال بتعاامي مصارفلبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
 مساعدة ر يس مجلس اإلدارة فاي تقياي هيكلياة المجلاس ،وحجماه ،و تأليفاه (بماا فاي ذلاك المهاارات ،والمعرفاة،والخبرة ،والتنوع).
 المساعدة في تحديد المرشحين لملج المرا ز الشاغرة في المجلس عند وجودها. المساعدة في تحاير وصف األدوار والقدرات المطلوبة من ءجل إجتماع معين لمجلس اإلدارة. مراجعة خطة اإلختيار العا دة لبنك بيروت ش.م.ل .المقدمة إلى لجناة المكافاآت والترشايحات مان قبال ر ايسمجلس اإلدارة -الر يس التنفيأع ،و إعطاج االعتبار الكامال لخطا اإلختياار بالنسابة إلاى ءعاااج مجلاس اإلدارة
و باار الماوظفين التنفيااأيين فاي معاارا قياام اللجناة بأعمالهااا ،ماع األخااأ بعاين االعتباار التحااديات والفار التااي
تواجه المصرف  ،والمهارات والخبرات المطلوبة في المجلس في المستقبل.
 مراجعة احتياجاات القياادة فاي المؤسساة ،التنفيأياة وغيار التنفيأياة علاى حا ،د ساواج ،بيياة ضامان اساتمرار قادرةالمؤسسة على المنافسة بفعالية في السوق.
 موا بة واإلطالع على المسا ل اإلستراتيجية والتييرات التجارية التي تؤقر على المصرف والسوق الاأع يعمالفيه.
 تولي مسؤولية إعداد سياسة المكافآت ألعااج مجلس اإلدارة التنفياأيين افاة .ال يمكان ألع عااو مجلاس إدارةءو بار المدراج االشتراك في ءع قرارات متعلقة بمكافأته الخاصة.
 رفع توصية ومراقبة مستوى مكافآت اإلدارة العليا وهيكليتها. اإلشاااراف علاااى وضاااع ءع بااارام متعلقاااة بااااألجورج ياااديرها المصااارف ،وإعطااااج الموافقاااة حاااول مجماااوعالمدفوعات السنوية المدرجة بموجب هأع البرام .
 مساعدة المجلس في مراقبة امتثال المجلس والمصرف لممارسات وقوانين الحو مة الرشيدة. مراجعة افة الوقا ق المتعلقة بالحو مة الرشيدة (ماثالً :المباادئ التوجيهياة ،السياساات ،الاب ).قبال تعميمهاا علاىالمجلس للموافقة.
مراجعة ومراقبة برام التدريب التعريفية الموضوعة ألعاااج المجلاس الجادد والتادريب المساتمر لكافاة ءعاااج
المجلس.

المادة السادسة – صالحية الميثاق
تتولى اللجنة مراجعة هأا الميثاق وتقييمه سانويًا فااالً عان التوصاية بارجراج تعاديالت علاى هاأا الميثااق فاي ءع وقات
ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها علما ً ءن ءع تعديل يحتاج إلى موافقة مسبقة من قبل ر يس مجلس اإلدارة.
يعتبر هأا الميثاق صالحا ً وقابالً للتطبيق إعتبارا ً من تاريب موافقة الر يس ومصادقة مجلس اإلدارة عليه ،ويبقى نافأاً
ما ل يت إعادة إصدار تعديالت عليه.
إن المصادقة على هأا الميثاق تجعله نافأا ً وتليي ءع ميثاق سابق.

بنك بيروت ش.م.ل.
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