
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ت امهام واختصاص

 اللجنة التنفيذية

 البنك األهلي ش.م.ق )"البنك"(

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 الموافق عليه من قبل

 2017-6 رقم مجلس اإلدارة باإلجتماع 

 06/12/2017تاريخ 
  



2 
 

 مقدمة

، تمت الموافقة على مهام 06/12/2017المنعقد بتاريخ  6/2017بناًء على قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 

 وإختصاصات اللجنة التنفيذية وفقاً لما يلي:

 اللجنة تشكيل

 الذين يعينهم مجلس اإلدراة من حين آلخر. وفي حال شغور اإلدارة مجلس أعضاء من ثالثة من المناقصات لجنة تشكل

 .منصب أحد أعضاء اللجنة فيتم عندها تعيين بديل له بقرار من مجلس اإلدارة

 اللجنة ومسؤوليات صالحيات

إدارة وتسيير شؤون البنك وفقاً للموازنة السنوية وخطة األعمال والتعليمات المتعلقة بالسياسات المالية واإلدارية  .1

 إدارة البنك األهلي من وقت آلخر.  والتشغيلية واالئتمانية التي يوافق عليها مجلس

ممارسة الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة في منح االئتمان وتجديده ومتابعته واستثمار وتوظيف األموال  .2

 بما يزيد عن صالحيات اإلدارة التنفيذية.

 من مجلس اإلدارة.اعتماد النظم والمنتجات المصرفية المختلفة والخطط والموازنات ضمن السياسات المعتمدة  .3

 أية مسؤوليات أخرى توكل للجنة من قبل مجلس إدارة البنك من اجل الوصول إلى تحقيق أهداف البنك. .4

تلف مخمعلومات تطلبها من  ةوالحصول على أي ختصاصهااة مفوضة من قبل المجلس بمتابعة أي نشاط ضمن اللجن .5

 البنك.إدارات 

 الحصول على المشورة فقط.مستشارين خارجيين بغرض ستعانة بإلللجنة ا .6

دارة بشأن المسائل التي تدخل ضمن إلإلى مجلس ا وقراراتها وترفع نتائج أعمالهاتقدم اللجنة توصياتها  .7

 . وبصورة منتظمة إختصاصاتها

 دورية اإلجتماعات

 ويجوزإذا دعت الحاجة الى ذلك. ، ويمكن عقد إجتماعات إضافية مرات كل عامثالثة تجتمع اللجنة ما ال يقل عن  .1

 ذلك في بما والتحدث السماع له تتيح وسيلة بأيةفي الحاالت الضرورية  بُعد عن اإلجتماع حضور اللجنة لعضو

 .الحديثة اإلتصال وسائل بكافة أو الهاتف طريق عن

وأي بناء على دعوة من رئيس اللجنة ولكل إجتماع، يحضر إجتماعات اللجنة من غير األعضاء الرئيس التنفيذي  .2

 .موظف آخر ترى اللجنة ضرورة حضوره

 كافة على به الخاصة والمرفقات األعمال جدول توزيع أمكن ما يراعى التنفيذية اللجنة الجتماع الدعوة حالة في .3

 .االجتماع موعد من مناسب وقت قبل المتواجدين األعضاء

 النصاب والتصويت

 أغلبيةموافقة في اللجنة ب من األعضاء وتتخذ القراراتمن عضوين نعقاد واجتماع اللجنة إليتكون النصاب القانوني 

ألحكام القانون  على العضو المعترض على أي قرار إثبات هذا األعتراض في محضر إجتماع اللجنة وفقاً ، واألعضاء

 .أو إضافة ما يثبت عدم موافقته عند العرض بالتمرير في هذا الشأن
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 مدة العضوية

مدة العضوية في اللجنة هي نفس مدة عضوية مجلس اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للبنك، ويجوز لمجلس اإلدارة أن يعيد 

 لك.تشكيل هذه اللجنة قبل انتهاء مدة العضوية إذا اقتضت الظروف ذ

 القرارات بالتمرير

 على أعضاء اللجنة.يجوز للجنة أن تتخذ القرارات بالتمرير فإنه ، سباب سبب من األتعذر إنعقاد اللجنة ألي في حالة 

 وتطبق على القرارات بالتمرير أحكام القانون السارية.

 سكرتارية اللجنة

حالة غيابه تقوم اللجنة بتعيين مدير الشؤون القانونية أو يقوم سكرتير مجلس اإلدارة بأداء وظيفة سكرتير اللجنة، وفي 

 أحد موظفيه ليقوم بمهام سكرتير اللجنة.

 مهام سكرتير اللجنة

 .على أعضاء اللجنةتعميم جدول األعمال ومستندات اإلجتماع  .1

 تسجيل جميع القرارات التي تتخذها اللجنة.اإلجتماعات وإعداد وحفظ محاضر  .2

 اعتمادهم له.لحصول على وا ،جتماعمن تاريخ اال على جميع أعضاء اللجنة، خالل أسبوعمحضر االجتماع م يعمت .3

إبالغ اللجنة في اإلجتماعات الالحقة ، وإخطار األشخاص المعنيين بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفيذها .4

 .بمدى التقدم في إجراءات التنفيذ

 اللجنة اجتماع يلي اإلدارة لمجلس اجتماع أول أعمال جدول في اللجنة اجتماعات من اجتماع كل وقائع عرض .5

 .بها اإلحاطة بغرض أو اللجنة قرارات اعتماد بغرض سواء

 .اللجنةحديث مهام ومسؤوليات التنسيق بخصوص ت .6

 مراجعة وتحديث مهام ومسؤوليات اللجنة

 وتحديثها بشكٍل سنوي أو كلما تطلب األمر ذلك. اللجنة التنفيذيةتتم مراجعة مهام ومسؤوليات 

 مالحظة
حيث تمت الموافقة على مقترح  1/2018لقد تم تعديل حدود صالحيات اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 

 ض صالحيات لجنة االئتمان.رفع صالحيات اللجنة التنفيذية بمقابل تحفيبالرئيس التنفيذي باإلنابة 

 

 


