
 بنك      
 

     

 1                                   5/ فآت والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارةميثاق لجنة المكا                                    بنك بيروت ش.م.ل. 

 

 ميثاق لجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة

 المهام الرئيسية –المادة األولى 

 المكافآت هو:لجنة دور 

 تحديد المبادئ والمعايير الشاملة لسياسة المكافآت في بنك بيروت ش.م.ل. -
 الموافقة على مجموع عالوات الموظفين السنوية. -
بنظقام مكافقآت القر يس التنفيقأع وءعاقاج المجلقس التنفيقأيين كقي يقتم ما يتعلق  فيرفع توصية إلى مجلس اإلدارة  -

 .للموافقة الحًقا إلى الجمعية العمومية متقديمه
جراج المراجعات الدورية وفًقا لألك. ”C“الترتيبات المتعلقة بالمكافآت لموظفي الف ة الثالثة الموافقة على  -  وا 
 ت.ممارسة اإلشراف على مسا ل المكافآ -

 الترشيحات:لجنة  دور 

تقديم المشورة إلى ر يس المجلقس بشق ن الشيصقية والمق االت التقي ينباقي مراعاتهقا فقي ءعاقاج المجلقس القأين  -
 اناموا حديثًا. 

 المجلس  ككل. وفعالية آداج معاونة ر يس المجلس في تقييم دور -
مسققا ل المتعلقققة بققالمجلس واالمتثققال للقققوانين ممارسققة اإلشققراف فققي معاونققة الققر يس وتقققديم المشققورة لقق  بشقق ن ال -

 واألنظمة السا دة التي ترعى مس وليات المجلس.
دارة المياطر. -  معاونة الر يس والمجلس في تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة للشركات وا 
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 أعضاء اللجنة  –المادة الثانية 

 ستت لف اللجنة مما يلي: 

 األعااج:

 غير تنفيأع )ر يس( عاو مجلس إدارة مستقل -
 عاو مجلس إدارة مستقل غير تنفيأع -
 عاو مجلس إدارة غير تنفيأع -

 ءمين السر  

 مجلس إدارة غير التنفيأعفي عاو ال -

موافققة القر يس المسقبقة.  شقرط الحصقول علقى بإمكان األعاقاج تعيقين منقاوبين لهقم فقي اجتمقاع ال يسقتطيعون حاقور 
 .وف  الطلب الطلب من ءشياص آيرين حاور اجتماعات يجوز للجنة المكافآت والترشيحات

 االجتماعات –المادة الثالثة 

 التواتر -.ء. 3

ُتعقد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات عادة كل ستة ءشهر وتتم الدعوة إليها من قبل الر يس حيثما كان ألك 
التنفيأيين وكبار المدراج. يجوز للجنة المكافآت  ارورًيا ومال ًما بش ن تعيين ءعااج مجلس اإلدارة التنفيأيين وغير

. يجوز للجنة المكافآت لعاجلةا باألمور فيما يتعل  من يالل التداول بالهاتف ءو بالفيديو والترشيحات ءيًاا االنعقاد 
 األعااج.كافة والترشيحات اتياأ القرارات بموافقة يطية باإلجماع، موقعة من 

الرسمية، يتم إعداد محار االجتماع وتعميم  على األعااج لمراجعتق  والتوقيقع عليق  مقن  الجتماعات العاديةلبالنسبة 
 قبل الر يس في االجتماع التالي للجنة.

 النصاب القانوني –.ب.3

يتطلققب النصققاب القققانوني الجتمققاع لجنققة المكافققآت والترشققيحات السققنوع حاققور مققا ال يقققل عققن عاققوين، بمققن فققيهم 
 .يعي ن  الر يس ءو من
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 حقو  التصويت والقرارات –.ت. 3

ءعاققاج لجنققة المكافققآت والترشققيحات بحقققو  متسققاوية فققي التصققويت، ينباققي ءن تتيققأ القققرارات جميققع فققي حققين يتمتققع 
ال  سوف  إلقى مجلقس إدارة بنقك بيقروت ش.م.ل.  الققرار يتم تصعيد  المتعلقة بقرارات المكافآت ءو الترشيح باإلجماع، وا 

الموافقة. يتمتقع القر يس بحق  النقلتالتصقعيد إلقى ر قيس مجلقس إدارة بنقك بيقروت ش.م.ل.  ب نية كالسلطة التالية المع
ن تعيين كبار المس ولين سيتطلب ءيًاا موافقة مجلس إدارة بنك بيروت ش.م.ل.و   ا 

 السلطة –المادة الرابعة 

ترفقع التققارير إليقق  بانتظقام. تتمتققع سققلطتها و منق  تسققتمد  و   اللجنقة اقي لجنققة تابعقة لمجلققس إدارة بنقك بيقروت ش.م.ل. 
لجنة المكافآت والترشيحات بسلطة التحقي  في ءع نشاط اقمن ايتصاصقاتها واالطقالع الكامقل علقى المعلومقات كافقة 
التققي تتطلبهققا مققن ءع موظققف، ءو شققركة محاسققبين، ءو محققامين، ءو غيققرام مققن المهنيققين حسققبما تققرا  لجنققة المكافققآت 

لجنقة ترااقا  ءو تحقي  بش ن األمور التقي مراجعة  مشورة مستقلة والمساعدة في ءع  تقديم ءجلوالترشيحات مناسًبا، من 
بعقققد مناقشققة مناسققبة بققين ر ققيس لجنققة المكافققآت والترشقققيحات  المكافققآت والترشققيحات مناسققبة. يققتم اتيققاأ اققأا اإلجققراج 

 . ور يس مجلس اإلدارة

 بشققكل مبل اقة  يققع علقى عققات  اإلدارة التنفيأيقة لبنققك بيقروت ش.م.ل. واجققب الت كقد مقن ءن لجنققة المكافقآت والترشققيحات 
، وتزويققققد ءعاققققاج مجلققققس اإلدارة غيققققر التنفيققققأيين بكافققققة المعلومققققات التققققي يطلبونهققققا فققققي سققققبيل االاققققطالع صققققحيح 

 .المصرف  بمس ولياتهم بصفتهم ءعااج مجلس إدارة في

اإلدارة ع اللجنققة بقق ع سققلطة فققي مققا يتعلقق  بمكافققآت ءعاققاج مجلققس اإلدارة غيققر التنفيققأيين التققي يحققدداا مجلققس ال تتمتقق
 التنفيأيين. مجلس اإلدارة عااجءوالتي اي من ش ن ر يس مجلس اإلدارة وء

 

 تفاصيل المسؤوليات –المادة الخامسة 

 :ةللجنة المكافآت والترشيحات اي التاليإن المهام األساسية  

تعققاميم لجنققة ب االعتبقار الكامققل لالمتثققال  إعطققاج سياسققة مكافقآت بنققك بيققروت ش.م.ل. ول العا ققد بيققانالمراجعقة  -
 المصارف. الرقابة على 
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سياسقققات تطقققاب   اعتبقققار ءن اللجنقققة ققققادرة علقققى تزويقققد لجنقققة الرقابقققة علقققى المصقققارف باإلثباتقققات حقققول مقققد   -
يطققط التحسققين حيقق  يكققون و  ددتها لجنققة الرقابققة علققى المصققارف، التققي حققمققع المبققادئ  المكافققآت فققي الم سسققة 

 .عجز اناك
)بمققا فققي ألققك المهققارات، والمعرفققة،  ت ليفقق  مسققاعدة ر ققيس مجلققس اإلدارة فققي تقيققيم ايكليققة المجلققس، وحجمقق ، و -

 واليبرة، والتنوع(.
 المساعدة في تحديد المرشحين لملج المراكز الشاغرة في المجلس عند وجوداا. -
 مجلس اإلدارة.ل  عينم من ءجل إجتماع وصف األدوار والقدرات المطلوبة تحاير  المساعدة في  -
إلقققى لجنقققة المكافقققآت والترشقققيحات مقققن قبقققل المقدمقققة  بنقققك بيقققروت ش.م.ل. العا قققدة ل اإليتيقققار  يطقققة مراجعققة   -

بالنسقبة إلقى ءعاقاج مجلقس ار ليطقط اإليتيق االعتبقار الكامقل  إعطاج  الر يس التنفيأع، و -ر يس مجلس اإلدارة
اإلدارة وكبقار المققوظفين التنفيققأيين فققي معققرل قيققام اللجنققة ب عمالهقا، مققع األيققأ بعققين االعتبققار التحققديات والفققرص 

 .في المستقبل المطلوبة في المجلس ات ، والمهارات واليبر المصرف  التي تواج  
التنفيأيققة علققى حققد، سققواج، بايققة اققمان اسققتمرار قققدرة احتياجققات القيققادة فققي الم سسققة، التنفيأيققة وغيققر مراجعققة   -

 الم سسة على المنافسة بفعالية في السو .
والسقو  القأع يعمقل المصقرف  التقي تق ثر علقى  التجاريقة المسا ل اإلستراتيجية والتايقرات واإلطالع على مواكبة -

 في .
يين كافققة. ال يمكققن ألع عاققو مجلققس تققولي مسقق ولية إعققداد سياسققة المكافققآت ألعاققاج مجلققس اإلدارة التنفيققأ -

 إدارة ءو كبار المدراج االشتراك في ءع قرارات متعلقة بمكاف تهم الياصة.
 مستو  مكافآت اإلدارة العليا وايكليتها. ومراقبة رفع توصية  -
عطقاج الموافققة حقول ، المصقرف جورج يقديراا باأل ةمتعلق ءع برامج واع  اإلشراف على  -  مجمقوع المقدفوعاتوا 

 بموجب اأ  البرامج.المدرجة السنوية 

 جدول األعمال –لجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة  –المادة السادسة 

 ر يس مجلس اإلدارة      :الرئيس

 عاو مجلس اإلدارة غير التنفيأع أمين السّر:

 حسب الحاجة  المّدة:
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:   الرئيسووية الموودخ ت اميصققصمواققوع  جتمققاع علققى ءسققاس رغققم إمكانيققة اال –كققل سققتة ءشققهر تووواتر االجتماعووات: 
 اإليتيار محار االجتماع الساب ، بيان سياسة المكافآت، يطة 

 القرارات، والمحاار، ونقاط العمل.:   النتائج الرئيسية 

 القانوني الر يس، تحديد النصاب -
 محار االجتماع الساب الموافقة على   -
 فآتبيان سياسة المكامراجعة   -
 مكافآت الموظفين التنفيأيين -
 مجموع عالوات الموظفين -
 المجلس وءدا   ت ليف ، واإليتيار يطة مراجعة   -
 مسا ل الترشيحات -
 ءع ءعمال ءير  -


