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 مقدمة

، تمت الموافقة على مھام 23/12/2020المنعقد بتاریخ  08/2020بناًء على قرار مجلس اإلدارة في اجتماعھ رقم 

 وإختصاصات اللجنة التنفیذیة وفقاً لما یلي:

 اللجنة تشكیل

شغور الذین یعینھم مجلس اإلدراة من حین آلخر. وفي حال  اإلدارة مجلس أعضاء من ثالثة مناللجنة التنفیذیة  شكلتت

 .منصب أحد أعضاء اللجنة فیتم عندھا تعیین بدیل لھ بقرار من مجلس اإلدارة

 اللجنة ومسؤولیات صالحیات

ً للموازنة السنویة وخطة األعمال والتعلیمات المتعلقة بالسیاسات المالیة واإلداریة  .1 إدارة وتسییر شؤون البنك وفقا

 إدارة البنك األھلي من وقت آلخر.  والتشغیلیة واالئتمانیة التي یوافق علیھا مجلس

ممارسة الصالحیات المخولة لھا من مجلس اإلدارة في منح االئتمان وتجدیده ومتابعتھ واستثمار وتوظیف األموال  .2

 بما یزید عن صالحیات اإلدارة التنفیذیة.

 ن مجلس اإلدارة.اعتماد النظم والمنتجات المصرفیة المختلفة والخطط والموازنات ضمن السیاسات المعتمدة م .3

 أیة مسؤولیات أخرى توكل للجنة من قبل مجلس إدارة البنك من اجل الوصول إلى تحقیق أھداف البنك. .4

تلف مخمعلومات تطلبھا من  ةوالحصول على أی ختصاصھااة مفوضة من قبل المجلس بمتابعة أي نشاط ضمن اللجن .5

 البنك.إدارات 

 الحصول على المشورة فقط.مستشارین خارجیین بغرض ستعانة بإلللجنة ا .6

 دارة بشأن المسائل التي تدخل ضمن إختصاصاتھاإلإلى مجلس ا وقراراتھا وترفع نتائج أعمالھاتقدم اللجنة توصیاتھا  .7

 . وبصورة منتظمة

 دوریة اإلجتماعات

على المذكرات التي ترفعھا اإلدارة التنفیذیة بإصدار قراراتھا بالتمریر  بالموافقةالضرورة وتقوم  عندتجتمع اللجنة  .1

 بُعد عن عقد اجتماعاتھا للجنة ویجوز. لذلك ضرورة أو حاجة اللجنة ترَ  لم ما أنھابش اجتماعاتودون الحاجة لعقد 

 .الحدیثة اإلتصال وسائل بكافة أو الھاتف طریق عن ذلك في بما والتحدث السماع لھ تتیح وسیلة بأیة

وأي بناء على دعوة من رئیس اللجنة ولكل إجتماع، یحضر إجتماعات اللجنة من غیر األعضاء الرئیس التنفیذي  .2

 .موظف آخر ترى اللجنة ضرورة حضوره

 كافة على بھ الخاصة والمرفقات األعمال جدول توزیع أمكن ما یراعى التنفیذیة اللجنة الجتماع الدعوة حالة في .3

 .االجتماع موعد من مناسب وقت قبل المتواجدین األعضاء

 النصاب والتصویت

 أغلبیةموافقة في اللجنة ب من األعضاء وتتخذ القراراتمن عضوین نعقاد واجتماع اللجنة إلیتكون النصاب القانوني 

ً ، واألعضاء ألحكام القانون في  على العضو المعترض على أي قرار إثبات ھذا األعتراض في محضر إجتماع اللجنة وفقا

 .أو إضافة ما یثبت عدم موافقتھ عند العرض بالتمریر ھذا الشأن
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 مدة العضویة

مدة العضویة في اللجنة ھي نفس مدة عضویة مجلس اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للبنك، ویجوز لمجلس اإلدارة أن یعید 

 ذلك.تشكیل ھذه اللجنة قبل انتھاء مدة العضویة إذا اقتضت الظروف 

 القرارات بالتمریر

یجوز للجنة أن تتخذ القرارات فإنھ ، سبابسبب من األتعذر إنعقاد اللجنة ألي عدم الحاجة لعقد اجتماع للجنة أو في حالة 

. ویتم عرض كافة القرارات التي تتخذھا اللجنة على مجلس اإلدارة الذي یلي العتماد تلك على أعضاء اللجنةبالتمریر 

حالة الضرورة أو الحاجة، یتم عرض أي قرار تتخذه اللجنة على مجلس اإلدارة العتماده قبل المباشرة القرارات، وفي 

 بتنفیذه.

 سكرتاریة اللجنة

الشؤون  إدارةیقوم سكرتیر مجلس اإلدارة بأداء وظیفة سكرتیر اللجنة، وفي حالة غیابھ تقوم اللجنة بتعیین أحد موظفي 

 لیقوم بمھام سكرتیر اللجنة.الذي یسمیھ سكرتیر المجلس القانونیة 

 مھام سكرتیر اللجنة

 .على أعضاء اللجنةتعمیم جدول األعمال ومستندات اإلجتماع  .1

 تسجیل جمیع القرارات التي تتخذھا اللجنة.اإلجتماعات وإعداد وحفظ محاضر  .2

 اعتمادھم لھ.لحصول على وا ،جتماعتاریخ االمن  على جمیع أعضاء اللجنة، خالل أسبوعمحضر االجتماع م یعمت .3

إبالغ اللجنة في اإلجتماعات الالحقة بمدى ، وإخطار األشخاص المعنیین بقرارات اللجنة من أجل العمل على تنفیذھا .4

 .التقدم في إجراءات التنفیذ

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

 .بھا اإلحاطة بغرض أو اللجنة قرارات اعتماد بغرض

 .اللجنةحدیث مھام ومسؤولیات التنسیق بخصوص ت .6

 مراجعة وتحدیث مھام ومسؤولیات اللجنة

 وتحدیثھا بشكٍل سنوي أو كلما تطلب األمر ذلك. اللجنة التنفیذیةتتم مراجعة مھام ومسؤولیات 

 مالحظة
حیث تمت الموافقة على مقترح  1/2018 رقم اإلدارة مجلس قرار بموجب التنفیذیة اللجنة صالحیات حدود تعدیل تم لقد

 .االئتمان لجنة صالحیات ضتحفی بمقابل التنفیذیة اللجنة صالحیات رفعبالرئیس التنفیذي باإلنابة 
 
 


