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بازل  3لإلفصاح النوعي فيما يتعلق بالمكافآت – يناير 2017
(أ)
تعد لجنة الترشيحات والمكافآت (لجنة المكافآت) الجهة الرئيسية المشرفة على المكافآت في
مصرف الراجحي – المملكة العربية السعودية (المصرف) ،بالنيابة عن مجلس اإلدارة.
وأعضاء اللجنة الحاليين هم علي صالح البراك (رئيس اللجنة) وخالد عبدد الدرنمن اليدويع وعبدد
الععيع خالد الغفيلي وسعيد العيسائي.
تماشيًا مع قواعد مؤسسة النيد العربي السدعود المتعليدة بممارسدات المكافدآت .فدهم أهدم
أهداف لجنة المكافآت تتضمن مدا يلدي التوصدية باختيدار أعضداء مجلدس اإلدارة و اللجندة وببدار
التنفيذيين؛ والتوصية بالسياسات التي تحدد رواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة وببار
التنفيذيين تماشيا مع األنظمة وأفضل ممارسات المكافآت.
في نال عدم وجود أ تعارض مع المتطلبات اليانونية والتنظيمية للبلد المضيف ،سدوف تطبد
سياسة المكافآت الخاصة بالمصرف على شربة الراجحي المصدرفية لسسدتامار و علدى جميدع
الشربات التابعة لها أو المملوك أغلبها في اليطاع المالي محلياً أو خارجياً.
سياسة المكافآت الخاصة بالمصدرف تشدمل مدو في المصدرف و مدو في التعاقدد الخدارجي و
معود الخدمة.
لإلناطة بتوجهات السوق المحلي ييوم المصرف بيياس مؤشرات الرواتب و المكافآت عن طري
المشاربة في الشربات التالية ها جدرو ،،مابسجدام و المعهدد المدالي (المعهدد المصدرفي
ساب ًيا).
ُيشار إلى ببار التنفيذيين بد الرئيس التنفيذ  ،والمو فين التابعين له مباشدرة و الدذين يتطلدب
نصولهم على عدم ممانعة مؤسسة النيد العربي السعود .
ُيشار إلى المو فين المشاربين في أنشطة تصنيف المخاطر في المجموعة المصرفية لألفراد،
المجموعة المصدرفية للشدربات ،مجموعدة الخعيندة ومجموعدة الشدربات الصدغيرة والمتوسدطة
بوصف المشرفين فما فوق باستاناء ببار التنفيذيين.
ُيشددار إلددى المددو فين المشدداربين فددي الو ددائف الرقابي دة فددي مجموعددة المراجعددة الداخليددة،
مجموعة االلتعام ،المجموعة المالية ،مجموعة نوبمة الشربات ومجموعدة االئتمدام والمخداطر
بوصف المشرفين فما فوق باستاناء ببار التنفيذيين.
()،
تُستمد فلسفة المكافآت الخاصة بالمصرف من االلتعام بجذ ،المو فين ذو الكفداءات الفريددة
والحفددا علدديهم وتط دويرهم وتحفيددعهم و مكافددآتهم تيددديراً لمسدداهمتهم فددي الييددام بلعمددال
المصرف بكفاءة وفي تحيي أهداف المصرف االستراتيجية وبنداء قاعددة مسدتمرة مدن التعاقدب
الو يفي.
ييوم المصرف بتيدديم مجموعدة مدن المكافدآت إلدى المدو فين تتكدوم مدن الراتدب األساسدي
وبدالت يمكنها منافسة البدالت الميدمة من شربات منافسدة لدنفس المسدتويات مدن المهدام
والمسؤوليات.
تهدف العيود و مجموعة المكافآت الخاصة بمو في المصرف إلى مكافلة األداء الجيد مع التربيدع
على عنصر "الخطر" ،و ذلك لتععيع و تشجيع السلوبيات التي مدن شدلنها دعدم قديم المصدرف
وإطار عمل إدارة المخاطر وااللتعام بهطار عمل الرقابة الداخلية واالمتاال للمتطلبات التنظيمية.
تتم مراجعة ملحيات سياسة المكافآت الخاصة بالمصرف سنويًا من قبل لجنة المكافدآت و ُتيددم
التوصيات المتعلية بالتغييرات العتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
يتم تحديد زيادات الرواتب السنوية و مكافآت االداء بناء على االستحياق وجدول الدفع و يشمل
ذلك المكافآت المؤجلة و نوافع المبيعات.
و يؤبددد المصددرف علددى أم نتددائو األداء والمكافددآت الخاصددة بجميددع مددو في المخدداطر وااللتددعام
مستيلة عن األعمال التي يشرفوم عليها و ُمحددة من قبل مدراءهم المباشرين في ندود هذه
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الو ائف مباشر ًة .و يياس األداء باستخدام نموذج بطاقة األداء المتوازم ،الذ
األداء داخل مجموعة الموارد البشرية.

ييوده فريد

إدارة

(ج)
ندد مصرف الراجحي إطار عمل إدارة المخاطر .الذ يلخذ بعين االعتبار مجموعة مدن المخداطر
التي تتم إدارتها من قبل المصرف ،و يشمل معيار تصنيف المخاطر بدس ً مدن الميداييس النوعيدة
والكمية لجميع فئات المخاطر متضمنة مخاطر االئتمام والسدوق والمخداطر التشدغيلية ومخداطر
السيولة لضمام قياس ومراقبة األداء بناء على مؤشر تصنيف المخاطر.
صممت سياسة المكافآت الخاصة بمصرف الراجحي بناء على إطار مكافئة الخطر .وتُعدد عوامدل
ُ
المخاطر جع ًء ال يتجعأ من بطاقة األداء المتوازم في إدارة أداء ببار المدراء .وقد تم تحديدد نددود
مياييس المخاطر التي تُعد بماابة المحفعات السزمة في عملية تحديد ميدار المكافآت المتغيدرة
وطويلة األجل .وييوم رئديس مجموعدة المخداطر بالمراجعدة وتيدديم المعطيدات المتعليدة بخطدة
الحوافع مع األخذ باالعتبار المخداطر والعائددات .ولضدمام مراعداة عوامدل المخداطر طويلدة األجدل
بشكل بلي ،فهم ميدار نسبة المكافآت المتغيرة المؤجلة يدعداد مدع ارتفداع
وغيرها من العوامل
ٍ
مستوى الدرجة الو يفية.
(د)
تجدر اإلشارة إلى أم نتائو المكافآت الفردية تيديرية ومرتبطة بنتائو أداء مصرف الراجحي ونتائو
األداء الفردية بالنسبة لجميع ببار المدراء و المسدئولين عدن المخداطر الماديدة .و ييدوم مصدرف
الراجحي بتطبي نظام آلي الستخدام بطاقة األداء المتوازم ضمن إطدار إدارة األداء  ،بندا ًء علدى
نمدوذج بددابسم .وتتسلسددل مؤشدرات األداء الرئيسددية ( )KPIنددعوال ً مدن مسددتوى المصددرف إلددى
المو فين الفرديين و ُيياس بل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية بنا ًء علدى العناصدر المتعليدة
بالجوانددب الماليددة والعمليددات وخدمددة العمددسء والمددو فين ،علددى النحددو المناسددب لددو يفتهم
ومسددتوى أقدددميتهم .وبالنسددبة لكبددار المددو فين ،فهندداك بع ً
ضددا مددن مؤشددرات األداء الرئيسددية
اليياسية التي تضمن المراعاة الدائمة لسلتعام باألنظمة والتعليمدات والمخداطر وااللتدعام .و ُييديم
أداء جميع األفراد في نهاية العام بناء على تيييم بطاقة األداء المتوازنة المتف عليها و الخاصدة
بهم فيما يتعل باألهداف المالية وغير المالية.
ييوم المصرف بتحديد منحنى توزيع االداء الطبيعي لكل مجموعة ،على النحو التالي تصنيف ٪5
من األداء بدلداء استانائي ،تصنيف  ٪20من األداء بلداء متميع ،تصدنيف  ٪65مدن األداء علدى أنده
أداء قو  ،تصنيف  ٪5من األداء على أنه أداء متوسط و تصنيف ال  ٪5المتبيية باألداء الضعيف.
(هد)
لتشجيع المو فين على تكوين نظرة بعيدة المدى ،يؤجل المصرف في صرف جع ًء مدن المكافدلة
المستحية لكبار المدراء والمدراء ذو االداء المتميع.
يلتي التلجيل في شكل أسهم توزع لمدة  3سنوات على النحو التالي ثلث فدي بدايدة السدنة
الاانية ،ثلث في بداية السنة الاالاة والدالث المتبيي في بداية السنة الرابعة.
تمنح سياسة المكافآت الح للمصرف باسترجاع المكافدآت التدي تدم صدرفها مسدبياً أو اييداف
صرف المكافآت المؤجلة في ناالت مال ،و ليس نصراً على االخفاق في اتمام صفية معينة أو
تكبيد خسائر للمصرف أو ارتكا ،أخطاء جسيمة أو التجاهل العمد لسياسة المصرف أو انتهابات
االمتاال.
(و)
يتمال نهو المكافآت الخاص بالمصدرف مدن مكافدآت ثابتدة ومتغيدرة .وتتضدمن المكافدآت الاابتدة
الراتب األساسي ،الذ يعكس األقدمية والخبرة والمهارات ويياس وف ًيا لليطاع المصدرفي فدي
المملكة العربية السدعودية .أمدا المكافدآت الاابتدة األخدرى فتتضدمن المبدالل المضدمونة نسدب
المعايير المعمول بها في سدوق العمدل فدي المملكدة العربيدة السدعودية و هدي بددل السدكن
والنيل و راتب شهر  13و 14المتعارف عليه في مصرف الراجحي بد مكافآت شهر رمضام ونهايدة
السنة.
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تدفع المكافآت المتغيرة ،بالنسبة ليطاع األعمال ،إما بل شهر أو بل ربع أو بل سنة ،بنا ًء على
مجموعة األعمال المعنية أو ندوع المندتو أو األقدميدة واألداء الفدرد  .وبالنسدبة لدإلدارة العامدة
وو ائف المساندة األخرى ،فهم األجر المتغير يصرف بشكل أساسي على شكل مكافلة سنوية
ألداء الفرد وبناء على األقدمية واألداء الفرد  .تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تلجيل  ٪40على األقدل
من المكافآت بالنسبة لكبار المو فين.
تماشيًا مع قواعد وأنظمة مؤسسة النيد العربي السعود المتعلية بممارسات المكافآت ،يدتم
اعتماد بس ً من خطط الحوافع وخطط المكافآت (بما في ذلك المكافآت المؤجلة) مدن قبدل رئديس
مجموعة المخاطر ومجلس اإلدارة.

