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1. إطار حوكمة البنك األهلي التجاري
ُوِضع إطار حوكمة البنك األهلي التجاري لتعزيز مهام مجلس إدارة البنك ولجان مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية، باإلضافة إلى ضمان 

الة للبنك األهلي التجاري.  اإلدارة الفعَّ
يتكون إطار حوكمة البنك األهلي التجاري من جزأين رئيسيين:

هيكل حوكمة البنك )انظر الشكل 1( والذي يصف لجان مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية والعالقات المشتركة والمتداخلة بينهما.
مبادئ وعمليات حوكمة البنك التي تصف كيفية إدارة البنك األهلي التجاري. 

بشأن  طلب  أي  لتلقي  الرسمي  المصدر  التنفيذي  الرئيس  و/أو  اإلدارة  مجلس  لجان  و/أو  اإلدارة  مجلس  يكون  األمر،  يقتضي  عندما 
التعديالت. وفي البنك األهلي، يكون الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن جمع اآلراء من ذوي العالقة، ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة 
التجاري، وتطبيق  األهلي  البنك  الحفاظ على دليل حوكمة  المسؤول عن  اإلدارة هو   أمين مجلس  الموافقة عليها.  ويكون  أجل  من 

التعديالت التي وافق عليها مجلس اإلدارة.

 

1.1. فهرس المصطلحات 
ALCO لجنة األصول والخصوم
BoD مجلس اإلدارة
CMAهيئة السوق المالية
CNGCOلجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
CEOالرئيس التنفيذي
DOAتفويض الصالحيات
EXCOاللجنة التنفيذية
SAMA مؤسسة النقد العربي السعودي
SPVالشركات ذات األغراض الخاصة 
TFKB بنك تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي

الجمعية العمومية للمساهمين

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة اإلدارة 
لجنة االلتزامالعليا لجنة مخاطر 

لجنة األصول لجنة المشترياتالعمليات
والخصوم

لجنة االئتمان 
ومعالجة الديون

لجنة المراجعة لجنة الترشيح والمكافآت 
والحوكمة اللجنة التنفيذية لجنة المخاطر

لجان مجلس اإلدارة

اللجان اإلدارية
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2. نموذج حوكمة مجلس اإلدارة 
1.2( مجلس اإلدارة 

1.1.2( تشكيل المجلس 
يتألف مجلس إدارة البنك األهلي التجاري من تسعة أعضاء؛ ويكون تعيين األعضاء لمدة ثالث سنوات وفقًا للنظام األساسي للبنك وتماشيًا 
مع المبادئ اإلرشادية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن تشكيل مجلس اإلدارة. وال يزيد عدد األعضاء التنفيذيين في 

مجلس اإلدارة عن اثنين1، وال يقل عدد األعضاء المستقلين عن اثنين2. 
يجوز ألعضاء مجلس إدارة البنك األهلي المشاركة في مجالس إدارة شركات أخرى بحد أقصى خمس شركات مُسجلة، وال ينطبق ذلك 
على البنوك، شريطة أال يوجد تضارب أو تعارض في المصالح بين عضوية مجالس إدارة أٍي من هذه الشركات ، وخصوصًا عضوية 

مجلس إدارة البنك األهلي التجاري.
)بعد  اإلدارة  نائبًا لرئيس مجلس  اإلدارة، ويختار عضوًا غير تنفيذي  اإلدارة عضوًا غير تنفيذي لمنصب رئيس مجلس  يختار مجلس 

الحصول على خطاب »عدم ممانعة« من مؤسسة النقد العربي السعودي(. 
وكذلك يتولى مجلس اإلدارة مهمة تعيين أمين مجلس اإلدارة.

2.1.2( الغرض من المجلس والصالحيات المخولة له 
اإلدارة مسؤولية ضمان وجود حوكمة  أعضاء مجلس  عاتق  ويقع على  بالبنك.  الرئيسية  القرار  اإلدارة هو جهة صُنع  يُعتبر مجلس 
فعالة للبنك واإلشراف على إدارة البنك بما يحقق مصالح مساهمي البنك األهلي التجاري، والموازنة بين مصالح الفئات المتنوعة من 

المتعاملين ومنسوبي البنك، بما في ذلك العمالء والموظفين والموردين والمجتمع المحلي. 
يتولى مجلس اإلدارة - مباشرًة - ومن خالل لجانه ورئيس المجلس، توجيه اإلدارة بشكل عام من خالل الرئيس التنفيذي، بما يحقق 

المصلحة القصوى للبنك األهلي التجاري.

ويتمتع مجلس اإلدارة بالصالحيات الشاملة إلدارة شؤون البنك، ويحق له تفويض بعض مسؤوليات وصالحيات اتخاذ القرار إلى الرئيس 
التنفيذي أو األعضاء التنفيذيين اآلخرين، أو إلى واحدة أو أكثر من لجان مجلس اإلدارة. لكن هذا ال يعفي بأي حاٍل من األحوال مجلس 
على  لالطالع   )1( رقم  الملحق  في  الصالحيات«  »تفويض  بند  إلى  الرجوع  يرجى  التصرفات.  جميع  الكاملة عن  المساءلة  من  اإلدارة 

صالحيات مجلس اإلدارة. 
 

3.1.2( االجتماعات والنصاب القانوني وآليات التصويت والتقارير 
يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر. 

ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، يمكن أن تتم اجتماعات مجلس اإلدارة حضوريًا أو عبر الفيديو أو الهاتف. 

يكون النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة بحضور أغلبية األعضاء.

يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن ينيب عضوًا آخر لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والتصويت بالنيابة عنه، شريطة أال يمثل 
العضو أكثر من عضو، وأال يصوت على أية مسألة تم منع العضو الذي فوضه من التصويت عليها بموجب القانون. 

ُتعتمد قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات الحاضرين واألعضاء الممثلين، بحيث عندما تنقسم هذه األصوات بالتساوي، تكون الغلبة 
للجانب الذي يضم صوت رئيس مجلس اإلدارة.

يجوز لمجلس اإلدارة، عند الحاجة المُلحة أو االقتضاء، اعتماد القرارات عن طريق رفعها إلى األعضاء بشكل منفصل عن طريق التمرير 
خارج االجتماع.

يتم إرسال جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة لجميع األعضاء قبل أسبوع واحد على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع. ويجب أن تكون 
جميع الوثائق المعتمدة متاحة لجميع األعضاء ويتم تنظيمها من قبل أمين سر مجلس اإلدارة.

يتم تدوين مناقشات وقرارات مجلس اإلدارة وسجالت التصويت )بما في ذلك الموافقات واالعتراضات، واالمتناع عن التصويت(، وسجالت 
الحضور في محاضر يوقع عليها األعضاء الحاضرون. 

4.1.2( قواعد السلوك
قد تؤثر سمعة أعضاء مجلس اإلدارة، سلبًا أو إيجابًا على سمعة البنك األهلي التجاري. وتتضمن مدونة قواعد السلوك ألعضاء مجلس 
اإلدارة القيم األساسية للبنك األهلي التجاري. ويتعين على أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام بهذه القواعد، كما يُرجى الرجوع إلى سياسة 

الموارد البشرية لمعرفة قواعد السلوك الكاملة. 

5.1.2( اإلدارة الداخلية للمجلس 
1.5.1.2( الترشيح، و)إعادة( االنتخاب، وقبول المسؤوليات 

يحدد مجلس اإلدارة، جنبًا إلى جنب مع المعلومات والتوصيات الصادرة عن لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة، المرشحين لمنصب / 
مناصب مجلس اإلدارة الشاغرة. وتكون الموافقة على تعيين عضو/أعضاء مجلس اإلدارة المحتملين خالل الجمعية العمومية للمساهمين. 
ويحصل كل عضو جديد عند تعيينه على نسخة كاملة من هذا الدليل. وبعد مرور ثالثين يومًا من تسلم الدليل، سوف يُطلب من أعضاء 

1. يرجى الرجوع إلى تعريف “العضو التنفيذي” في مبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
2. يرجى الرجوع إلى تعريف “ العضو المستقل” في مبادئ حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. 
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مجلس اإلدارة توقيع إقرار بفهمه لمسؤوليات عضوية مجلس اإلدارة، وقبوله تحمل تلك المسؤوليات. كما يحصل كل عضو مجلس 
إدارة على التدريب والتعريف المناسبين على طبيعة المهمة عند تعيينه في مجلس اإلدارة. ويحتفظ أمين المجلس بسجل باإلقرارات 

الموقعة من أعضاء مجلس اإلدارة. 

2.5.1.2( مدة االنتخاب وعقود الخدمة 
تكون فترة عضوية األعضاء في مجلس اإلدارة ثالث سنوات )ويجوز لجميع أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك رئيس المجلس، إعادة 

ترشيح أنفسهم مرة كل ثالث سنوات من خالل الجمعية العمومية(. 
ال تتم إعادة التعيين تلقائيًا، ولكن بموجب قرار مدروس من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة 

ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

3.5.1.2( تقييم مجلس اإلدارة: التقيم الذاتي )تقييم المجلس ألدائه(
تعتمد فعالية ومصداقية مجلس اإلدارة في جزٍء كبير منها على تقييم المجلس ألدائه بصورة منتظمة. وتكون لجنة الترشيح والمكافآت 
والحوكمة هي المسؤولة عن عملية التقييم الذاتي بالتعاون مع رئيس المجلس، وتلتزم برفع التقارير إلى مجلس اإلدارة عن طريق 
رئيس المجلس سنويًا فيما يتعلق بأداء مجلس اإلدارة. ويجب أن تستند عملية تقييم األداء على المعايير الموضوعة والمصممة وفقًا 

للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي، والموزعة على جميع أعضاء مجلس اإلدارة عند تولي مسؤوليات اإلدارة.

4.5.1.2( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وفقًا لتعليمات 3 مؤسسة النقد العربي السعودي، تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس المجلس لتكون بحد أدنى 240,000 
ريال وبحد أقصى 360,000 ريال للعضو سنويًا باإلضافة إلى 3,000 ريال بدل حضور عن كل اجتماع، والذي يكون خاضعًا لإلفصاح 

المناسب. وال يجوز أن تتجاوز المكافأة اإلجمالية المدفوعة ٪5 من صافي أرباح البنك.
التنفيذي  الرئيس  لمكافآت  سنوية  مراجعة  إلجراء  والحوكمة  والمكافآت  الترشيح  لجنة  التجاري  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  ُينشئ 
ومرؤوسيه المباشرين )التنفيذيين فقط(. وتتحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من الجمعية العمومية العادية، وفقًا للتوجيهات 
الصادرة في هذا الشأن من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وال يجوز أن يشارك أي عضو مجلس إدارة في تحديد مقدار المكافأة. 
ويحدد مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة، ويجب عمل مضاهاة عادلة بين هذه المكافآت ومكافآت 

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين. 

5.5.1.2( أمين سر مجلس اإلدارة
تتلخص المسؤوليات الرئيسية ألمين المجلس فيما يلي:

  مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة ورئيسه في األمور اللوجستية الخاصة باإلعداد الجتماعات مجلس اإلدارة؛ 
  تسلم محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وحفظها؛ 

  القيام بدور قناة االتصال المعتمدة لجميع قرارات مجلس اإلدارة؛ 
  ضمان االلتزام التنظيمي لشؤون مجلس اإلدارة؛

  حفظ سجل المساهمين، وإدارة نقل ملكيات األسهم، وغيرها من المسائل األخرى المتعلقة باألسهم؛
  مسؤولية حفظ دليل حوكمة شركات البنك األهلي التجاري و تفويض الصالحيات؛ 

  إدارة تسجيل الشركات واألنشطة ذات الصلة.

6.1.2( الشفافية واإلفصاح
يكون كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مسؤواًل مسؤولية كاملة عن ضمان الشفافية الكاملة واإلفصاح عن جميع تعامالته مع البنك 
النقد  المنصوص عليها في مبادئ مؤسسة  التجاري وكبار مديريه. كما يتعهد مجلس اإلدارة بإدراج جميع متطلبات اإلفصاح  األهلي 

العربي السعودي بشأن حوكمة الشركات في التقرير السنوي للبنك األهلي التجاري. 
وفي حالة االكتتاب العام، يتعين على مجلس اإلدارة اإلفصاح في تقريره السنوي عن جميع المعلومات وفقًا لتوجيهات هيئة السوق المالية.

2.2( لجان مجلس اإلدارة 
امتثااًل للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي، يجب أن يكون لمجلس اإلدارة ثالث لجان على األقل؛ اللجنة التنفيذية )EXCO(، ولجنة 
المراجعة، ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة )CNGCO(، باإلضافة إلى قيام مجلس إدارة البنك األهلي التجاري بتشكيل لجنة للمخاطر. 

يرجى الرجوع إلى الملحق )4(.

1.2.2( األحكام العامة للجان مجلس اإلدارة
تسري هذه األحكام العامة على جميع لجان مجلس اإلدارة، ما لم يُذكر خالف ذلك في القانون المنظم لعمل هذه اللجان: 

  يجوز لمجلس اإلدارة عزل واستبدال أي عضو من أعضاء إحدى لجان المجلس في أي وقت، ويجب أن يتوقف تلقائيًا عن التصرف 
كعضو عندما تتوقف عضويته.

  تنتخب كل لجنة رئيسها؛ وإذا تغيب الرئيس عن حضور االجتماع ولم يتم تعيين رئيس بالتكليف، يكون ألعضاء اللجنة الحاضرين 
في االجتماع صالحية اختيار واحد من بينهم ليكون رئيسًا لهذا االجتماع المعني. 

  يجوز للجنة دعوة أشخاص إضافيين لحضور اجتماعاته، على أن يكون جميع هؤالء المدعوين على علم بالتزامات السرية في 
بداية كل اجتماع. ومع ذلك، ال يمتلك هؤالء الحاضرون المدعوون حق التصويت في اجتماع اللجنة. 

  ُتعيِّن اللجنة أيضًا أمين سر اللجنة، والذي يكون بمثابة قناة اإلعالن المعتمدة لجميع قرارات اللجنة. 

3. يرجى الرجوع إلى تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي »تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ممارسات المكافآت« المؤرخ مايو 2010.
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  يكتمل النصاب القانوني لالجتماع بأغلبية أعضائه، ويجوز ألي عضو من أعضاء لجان مجلس اإلدارة تفويض عضٍو آخر لحضور 
اجتماعات اللجنة والتصويت نيابًة عنه. 

  يتولى أمين كل لجنة تسجيل الحضور، وتأكيد في بداية كل اجتماع ما إذا كان قد تم اكتمال النصاب القانوني، وتسجيل إجراءات 
وقرارات جميع االجتماعات في محضر الجلسة. 

  يكون اتخاذ القرار باإلجماع؛ وفي حالة عدم وجود إجماع يتم التوصل إلى القرارات بقرار أغلبية بسيطة من خالل التصويت. وإذا 
فشل التصويت في التوصل إلى تسوية، يكون للرئيس أو الرئيس المُكلف الصوت المرجح. 

د رئيس اللجنة جدول أعمالها، ويتولى أمين سر اللجنة إرسال جدول األعمال إلى أعضاء اللجنة قبل أسبوع واحد على اأٌلقل    ُيحدِّ
من تاريخ االجتماع مع إرفاق الوثائق الالزمة. وفي الحاالت العاجلة، قد يقرر رئيس اللجنة إرسال جدول األعمال و/أو الوثائق 

المرفقة لألعضاء في غضون فترة زمنية أقل. ويجوز عقد اجتماعات دون إشعار مسبق إذا تنازل جميع األعضاء عن اإلشعار. 
  يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عبر مؤتمرات الفيديو أو الهاتف. 

  يجوز للجنة إصدار القرارات دون اجتماع ما دامت قد تمت الموافقة عليها من قبل األغلبية المطلوبة وتم تسجيلها في محضر 
االجتماع التالي للجنة. 

المجلس، مع توضيح غرض ونطاق  الخارجيين حضور االجتماعات بعد تقديم طلب رسمي من خالل أمين    يجوز للمراجعين 
الطلب والحضور. 

  يعتمد رئيس اللجنة محضر الجلسة خالل أسبوع من اجتماع اللجنة، ثم يتم إرساله عبر البريد اإللكتروني إلى جميع أعضاء 
المحاضر  اللجنة(، تعتبر  )باستثناء رئيس  اللجنة  أغلبية أعضاء  اللجنة موافقة  اللجنة للموافقة عليه. وبمجرد تلقي أمين سر 

نهائية. ويحتفظ أمين سر اللجنة بالنسخ األصلية في السجالت، كما يتم إرسال نسخة من المحاضر إلى مجلس اإلدارة.
  يقدم رئيس اللجنة تقريرًا رسميًا لمجلس إدارة البنك حول إجراءاته بشأن جميع المسائل الواقعة في إطار واجباته ومسؤولياته 
من خالل مشاركة جميع محاضر االجتماع باإلضافة إلى رفع تقارير عن أي قضايا أساسية. تراجع اللجنة، مرة واحدة على األقل 
سنويًا، أداءها والقانون المنظم لها واختصاصاتها لضمان أنها تعمل بأقصى قدر من الفعالية، وتقديم تقرير عن النتائج إلى 

لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة. 

2.2.2( اللجنة التنفيذية 
تشكيل اللجنة 

تتألف اللجنة التنفيذية )EXCO( من: 
العربي  النقد  التنفيذي )تشترط مؤسسة  اإلدارة، والرئيس  اللجنة(، وثالثة من أعضاء مجلس  )رئيس  اإلدارة    رئيس مجلس 

السعودي أن يكون الرئيس التنفيذي من ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية(.

الغرض والصالحيات
بشأن  سريعة  قرارات  واتخاذ  عليها  واإلشراف  التجاري  األهلي  البنك  عمليات  إدارة  في  التنفيذية  اللجنة  من  الرئيسي  الغرض  يتمثل 
القضايا الملحة المتعلقة بأعمال البنك. وتضمن اللجنة التنفيذية تمثيل البنك األهلي التجاري بشكل كاف في الشركات التابعة، كما 

تتخذ اللجنة التنفيذية أيضًا قرارات بشأن االئتمان ومعالجة الديون. 
يرجى الرجوع إلى تفويض الصالحيات في الملحق )1( لالطالع على صالحيات اللجنة التنفيذية. 

 االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
  تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة شهريًا، ويجوز استدعاؤها في أي وقت إذا دعت الحاجة لذلك. كما يجوز إلغاء االجتماع إذا لم 

تكن هناك حاجة التخاذ قرار فوري من اللجنة التنفيذية.

3.2.2( لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
تشكيل اللجنة 

تتألف لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة من ثالثة )3( أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون اثنان منهم أعضاء 
مستقلين غير تنفيذيين في مجلس اإلدارة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تتم دعوة الرئيس التنفيذي في لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة 

ولكن ال يكون له أي حق في التصويت.

الغرض والصالحيات 
يتمثل الغرض الرئيسي من لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة في تقديم الدعم والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المسائل 

المتعلقة بالمكافآت والترشيح وحوكمة الشركات والموارد البشرية. 
الوفاء بمسؤولياته تجاه المساهمين لضمان تكوين مجلس اإلدارة من أفضل األفراد القادرين على    دعم مجلس اإلدارة في 

االضطالع بمسؤوليات اإلدارة مع مراعاة القانون وأعلى معايير الحوكمة. 
  رفع توصيات إلى مجلس اإلدارة من شأنها تعزيز السياسات والممارسات المناسبة لنظام األجور والمكافآت للبنك األهلي التجاري 
والتأكد من أن هذه السياسات والممارسات تصب في مصلحة المساهم وال تحث على المشاركة في اتخاذ معامالت عالية المخاطر 

لتحقيق أرباح على المدى القصير. 
  دعم مجلس اإلدارة في وضع السياسات المناسبة لتعاقب األعضاء واستبدالهم في حالة وجود مناصب شاغرة، لضمان االستمرارية 

والتدرج في عملية االستبدال. 
  التنسيق مع الموارد البشرية لوضع سياسة التعاقب واالستبدال وضمان امتثال اإلدارة التنفيذية لهذه السياسة. 

  االضطالع بدور قيادي في تشكيل سياسات وممارسات حوكمة الشركات، بما في ذلك تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بإرشادات 
حوكمة الشركات المطبقة على البنك األهلي التجاري ورصد امتثال البنك األهلي التجاري للسياسات واإلرشادات المذكورة. 

يرجى الرجوع إلى قسم تفويض الصالحيات في الملحق )1(. 
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 االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
  تجتمع لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة مرتين على األقل سنويًا. 

  تجتمع لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة قبل اجتماع مجلس اإلدارة الستعراض هيكل األجور والمكافآت السنوي وتصنيفه 
ورفع توصيات بشأنه تمشيًا مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. 

  رفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة والقضايا المتعلقة بالمكافآت والترشيح.

4.2.2( لجنة المراجعة 
تشكيل اللجنة 

تنفيذيين.  أعضاء غير  األقل، جميعهم  أعضاء مستقلين على  اللجنة من خمسة  وتتألف  المراجعة.  لجنة  أعضاء  اإلدارة  ُيعيِّن مجلس 
وتضم اللجنة أعضاء من خارج مجلس اإلدارة أكثر من األعضاء الذين يتم اختيارهم من داخل مجلس اإلدارة. 

ال يجوز ألي عضو العمل في لجان المراجعة في أكثر من اثنين من الشركات العامة األخرى، ما لم يقرر مجلس اإلدارة أن تلك الخدمة 
المتزامنة لن تضعف من قدرة عضو لجنة المراجعة في العمل بفعالية وكفاءة في لجنة المراجعة. 

التجاري،  الرئيسيين للبنك األهلي  المدراء، والموظفين، والعمالء  يستثنى من عضوية لجنة المراجعة رئيس مجلس اإلدارة، و)كبار( 
ووكالئه. وعند اختيار أعضاء لجنة المراجعة، يجب أن تعطى األفضلية بشكل عام لألعضاء من خارج مجلس اإلدارة شريطة أال يكون 
ألعضاء لجنة المراجعة أي عالقة من أي نوع )مالية، تجارية،... الخ( مع البنك األهلي التجاري، أو أي روابط عائلية أو عالقات أسرية مع 
أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار موظفي البنك األهلي التجاري، كما يشترط عدم وجود مانع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ضد 

تعيين أي عضو في لجنة المراجعة، بما في ذلك رئيس اللجنة. 
تكون مدة العضوية في لجنة المراجعة ثالث سنوات بحد أقصى، مع وجود خيار إعادة االنتخاب لفترتين إجمااًل، ويكون مرتبطًا بمدة 
عضوية أعضاء لجنة المراجعة الذين هم أيضًا أعضاء في مجلس اإلدارة، وتنتهي مدة عضويتهم عند تعيين مجلس إدارة جديد قبل 

الجمعية العمومية للمساهمين التالي.

يجب أن يتمتع أعضاء لجنة المراجعة بالمعرفة والثقافة المالية، ومؤهلين علميًا، ويتمتعون بالخبرة المهنية الالزمة في أعمال المراجعة 
وإدارة المخاطر. كما ينبغي أن تشمل اللجنة أيضًا خبير في مجال المالية والمحاسبة.

وُيعيِّن مجلس اإلدارة أحد أعضاء لجنة المراجعة رئيسًا للجنة لمدة أقصاها ثالث سنوات، شريطة أال يكون لهذا العضو أي عالقة مع 
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك.

ال يجوز ألي عضو في لجنة المراجعة أن ينوب عن عضو آخر أو التصرف نيابًة عنه.

الغرض والصالحيات 
يتمثل الغرض الرئيسي من لجنة المراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في مراقبة: 

سالمة البيانات المالية ومعامالت البنك األهلي التجاري ونظم الرقابة الداخلية إلعداد التقارير المالية.
امتثال البنك األهلي التجاري للمتطلبات القانونية والنظامية.

تأهيل واستقالل وأداء المراجعين الخارجيين والشريك الرئيسي بالبنك األهلي التجاري. 
تكون لجنة المراجعة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة - الذي يحدد بدوره نطاق عمل اللجنة – وتساعد مجلس اإلدارة في القيام بمسؤولياته. 

يرجى الرجوع إلى قسم تفويض الصالحيات في الملحق )1(. 

 االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
البيانات  انعقاد االجتماعات مع توافر مراجعة  أن تتزامن مواعيد  أربع مرات على األقل سنويًا. وينبغي  المراجعة    تجتمع لجنة 
لجنة  اجتماعات  تنعقد  أن  ينبغي  الخارجيين. كما  الحسابات  وتقارير مراجعي  السنوية  المالية  والبيانات  السنوية  الربع  المالية 

المراجعة قبيل اجتماعات مجلس اإلدارة، كلما أمكن ذلك.
  ينبغي إعداد محضر لكل اجتماع، والذي يجب أن يكون موقعًا من قبل أعضاء لجنة المراجعة، ثم يتم توزيعه على جميع أعضاء 

مجلس اإلدارة، الذين يمتلكون الحق في طلب توضيحات من لجنة المراجعة عن أية قضايا أو مسائل. 
  يتم رفع تقارير ربع سنوية لمجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا التي تنشأ فيما يتعلق بجودة وسالمة البيانات 

المالية الخاصة بالبنك األهلي التجاري وأداء واستقاللية المراجعين الخارجيين والداخليين. 
  ينبغي توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين ومجلس اإلدارة.

5.2.2( لجنة المخاطر 
تشكيل اللجنة 

تتألف لجنة المخاطر من ثالثة أعضاء على األقل من مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي. وال يكون رئيس مجموعة المخاطر 
عضوًا في اللجنة ولكن يمكن دعوته لحضور اجتماعات اللجنة.

الغرض والصالحيات 
يتمثل الغرض الرئيسي من لجنة المخاطر في اإلشراف على إدارة المخاطر داخل البنك األهلي التجاري. 

 يرجى الرجوع إلى قسم تفويض الصالحيات في الملحق )1(. 

 االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على األقل في السنة. 
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3.2( اإلدارة العليا للبنك 
1.3.2( الفصل بين دور كٍل من رئيس مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي

يجب أن يكون هناك تقسيم واضح للمسؤوليات بين أدوار رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري لضمان الفصل 
الفعال بين أدوار مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية. وفي هذا الصدد هناك نوعان من أدوار الحوكمة الشاملة: اإلشراف على البنك 
األهلي التجاري وأنشطة البنك األهلي التجاري من قبل مجلس اإلدارة مقابل اإلدارة التنفيذية اليومية للبنك األهلي التجاري وأنشطته 

من قبل الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة العليا 4 المسؤول أمام الرئيس التنفيذي. 
يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤاًل عن إدارة مجلس اإلدارة، كما يجب على مجلس اإلدارة ورئيس المجلس القيام بدور محوري في 

اإلشراف على حوكمة البنك األهلي التجاري. 
ورغم كون الرئيس التنفيذي عضوًا في مجلس إدارة البنك، إال أنه يكون تابعًا إداريًا لمجلس اإلدارة. ويكون الرئيس التنفيذي مسؤواًل 
عن اإلشراف على فريق اإلدارة العليا بالبنك األهلي التجاري وإدارته. ويدعم الرئيس التنفيذي مجلسَ اإلدارة في دوره اإلشرافي على 
حوكمة البنك، وتوفير القيادة إلى البنك األهلي التجاري، و االتفاق مع مجلس اإلدارة حول اإلطار الذي يمكن من خالله تطوير وتنفيذ 

سياسات واستراتيجية البنك )التجارية والتشغيلية(. 

2.3.2( رئيس مجلس اإلدارة - دوره ومسؤولياته
يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤواًل عن قيادة مجلس اإلدارة لإلشراف على استراتيجية البنك األهلي التجاري وإدارته. وعليه أن يتأكد 

أن مجلس اإلدارة يقوم بدوره في اإلشراف على تنفيذ معايير حوكمة الشركات.

3.3.2( الرئيس التنفيذي - دوره ومسؤولياته
يكون الرئيس التنفيذي مسؤواًل عن قيادة البنك األهلي التجاري لتحقيق قيمة ألسهمه - وذوي العالقة، ووضع استراتيجية وميزانية 
أساسية )الخاضعة لموافقة مجلس اإلدارة(، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتعاقب الوظائف، واألجور والمكافآت، وتنفيذ معايير الحوكمة 

الفعالة وضمان اإلدارة السليمة لمخاطر البنك األهلي التجاري. 

ومسؤوليات  أدوار  قسم  إلى  الرجوع  يرجى  وصالحياته،  ومسؤولياته  التنفيذي  الرئيس  أدوار  عن  التفاصيل  من  مزيدٍ  على  لالطالع 
الرئيس التنفيذي وتفويض الصالحيات في الملحق )1( و الملحق )7(. 

3( نموذج حوكمة اإلدارة 
1.3( تفويض الصالحيات 

ُتعد منظومة تفويض الصالحيات هي األداة الرئيسية لضمان الالمركزية في عمليات اتخاذ القرار والمساءلة المناسبة. ويتضمن 
الداخلية هي  المراجعة  إدارة  وتكون  الموحدة.  الصالحيات  تفويض  لمنظومة  تفصيليًا  الدليل شرحًا  بهذا  المرفق   )1( الملحق 
المسؤولة عن ضمان االلتزام الكامل بمنظومة تفويض الصالحيات، وتكون تابعة إداريًا للجنة المراجعة. ويؤدي عدم االلتزام 
لجنة  لتقدير  وفقًا  المخالف،  الطرف  ضد  تأديبية  إجراءات  اتخاذ  إلى  الصالحيات  تفويض  في  المحددة  الصالحيات  بمستويات 
المراجعة أو مجلس اإلدارة في حالة المخالفات األكثر خطورة، وذلك تمشيًا مع سياسات البنك األهلي التجاري والمبادئ اإلرشادية 

المطبقة به.
ويجوز لكبار المدراء التنفيذيين بالبنك األهلي التجاري تقديم طلبات لتحديث أو تعديل تفويض الصالحيات، عند االقتضاء. وعلى هذا 

النحو، يتم تعيين األدوار المتعددة المتعلقة بتفويض الصالحيات على النحو التالي: 
  األمين: يقوم أمين المجلس بدور أمين تفويض الصالحيات، كما يقوم بإجراء التعديالت التي وافق عليها مجلس إدارة البنك 

األهلي التجاري. 
  جهة االعتماد: يكون لمجلس اإلدارة البنك األهلي التجاري الكلمة الفصل بشأن أي تحديثات تجري على تفويض الصالحيات، 

وهو الذي يوافق في نهاية المطاف على أي تعديالت. 
  جهة التوصية: يكون الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري هو المصدر الرسمي لتقديم أية تغييرات، وجمع اآلراء من مختلف 

أصحاب المصلحة بالبنك األهلي التجاري، ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

وحين يتم اعتماد تحديثات تفويض الصالحيات من قبل مجلس اإلدارة، تصبح التغييرات سارية في غضون ثالثة أيام عمل – وهي 
الفترة المخصصة إلجراء التغييرات على وثيقة تفويض الصالحيات الرسمية. وبعد ذلك، يتم تقديم وثائق تفويض الصالحيات المحدثة 

إلى الجهات المعنية.

2.3( اللجان اإلدارية 
1.2.3( أحكام عامة لجميع اللجان اإلدارية 

تسري هذه األحكام العامة على جميع اللجان اإلدارية ما لم ينص على خالف ذلك في القانون المنظم لعمل هذه اللجان:
  يتم تحديد تشكيل اللجان اإلدارية والمشاركة فيها من خالل المهمة الخاصة التي يؤديها موظف البنك األهلي التجاري. وعليه 
فإن أي تغيير في مهمة الموظف يؤدي مباشرًة إلى إلغاء عضويته / عضويتها في اللجنة اإلدارية وتنصيب الموظف الجديد الذي 

سُيكلَّف بأداء هذه المهمة. 
  تقوم اللجنة اإلدارية أيضا بتعيين أمين اللجنة. ويكون أمين السر بمثابة قناة اإلعالن المعتمدة لجميع قرارات اللجنة اإلدارية.

  يكتمل النصاب القانوني لالجتماع بأغلبية أعضاء اللجنة. ويجوز ألي عضو تفويض عضو آخر لحضور اجتماعات اللجنة اإلدارية 
والتصويت نيابًة عنه. ويتولى أمين كل لجنة إدارة تسجيل الحضور، والتأكيد في بداية كل اجتماع على ما إذا كان قد تم اكتمال 

النصاب القانوني، وتسجيل إجراءات وقرارات جميع االجتماعات في محضر الجلسة. 

4   يضم فريق اإلدارة العليا رؤساء المجموعات ورؤساء اإلدارات المعنية بالمراقبة )المراجعة الداخلية وااللتزام(
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  يتم اتخاذ القرارات باإلجماع؛ وعندما ال يكون هناك إجماع يتم التوصل إلى القرارات بقرار أغلبية بسيطة من خالل التصويت. 
وإذا فشل التصويت في التوصل إلى تسوية، يكون للرئيس أو الرئيس الُمكلَّف الصوت المرجح. جميع المواضيع التي ال يمكن 

حلها في اللجنة اإلدارية يتم إرسالها إلى اللجنة اإلدارية العليا من خالل أمين اللجنة اإلدارية العليا. 
  ُيحدد رئيس اللجنة جدول أعمالها، ويقوم أمين سر اللجنة بإرساله إلى أعضاء اللجنة قبل أسبوع واحد على اأٌلقل من تاريخ 
االجتماع مع إرفاق الوثائق الالزمة. وفي الحاالت العاجلة، قد يقرر رئيس اللجنة إرسال جدول األعمال و/أو الوثائق المرفقة في 

غضون فترة زمنية أقل. كما يجوز عقد اجتماعات دون إشعار مسبق إذا تنازل جميع األعضاء عن اإلشعار. 
  يجوز للجنة عقد اجتماعات عبر مؤتمرات الفيديو أو الهاتف. 

  يجوز للجنة إصدار القرارات دون اجتماع ما دامت قد تمت الموافقة عليها من قبل األغلبية المطلوبة وتم تسجيلها في محضر 
االجتماع التالي للجنة. 

  يجوز للجنة اإلدارية أن تدعو أي مسؤول تنفيذي أو أي شخص آخر لحضور أي اجتماع للجنة من وقت آلخر لمساعدة اللجنة في 
تحقيق أهدافها. لكن ال يجوز للحاضرين “المدعوين” التصويت في اجتماع اللجنة. 

  يُراجع رئيس اللجنة اإلدارية محضر الجلسة في غضون أسبوع واحد من تاريخ اجتماع اللجنة اإلدارية، ويتم إرساله بعد ذلك عبر 
البريد اإللكتروني إلى كافة األعضاء للموافقة عليه. وبمجرد حصول أمين السر على موافقة أغلبية األعضاء )باستثناء رئيس 
اللجنة(، يعتبر محضر الجلسة نهائيًا. وعندئذ يتم توزيع نسخة على جميع أعضاء اللجنة اإلدارية، وتبقى النسخ األصلية في 

سجالت األمين. 
بجميع  والمتعلقة  اجتماع  كل  بعد  المتخذة  إجراءاته  بشأن  التنفيذي  الرئيس  إلى  رسميًا  تقريرًا  اإلدارية  اللجنة  رئيس  يقدم    

المسائل الواقعة ضمن واجباته ومسؤولياته.
  على كل لجنة إدارية مراجعة أدائها والقانون المنظم لعملها واختصاصاتها مرة واحدة على األقل في السنة لضمان أنها تعمل 

بأقصى قدر من الفعالية، وتقديم تقرير عن النتيجة إلى اللجنة اإلدارية العليا . 
  يتم تقديم محاضر اجتماعات اللجنة اإلدارية إلى اللجنة اإلدارية العليا. 

يرجى الرجوع إلى الملحق )5(. 

2.2.3( اللجنة اإلدارية العليا 
الغرض والصالحيات 

يتمثل الغرض األساسي من اللجنة اإلدارية العليا في أن تكون بمثابة منتدى للنقاش للفريق التنفيذي بالبنك لمراقبة أداء البنك المالي، 
وتحقيق التعاون الفعَّال، ومراقبة رضا العمالء، واإلشراف على تنفيذ المبادرات االستراتيجية للبنك، وحل القضايا التي يتم تصعيدها 
من قبل اللجان األخرى. واستنادًا إلى منظومة تفويض الصالحيات، ال تمتلك اللجنة اإلدارية العليا أية صالحيات رسمية حتى يتم تصعيد 

الحاالت إلى اللجنة اإلدارية العليا من قبل إحدى اللجان اإلدارية. وفي هذه الحالة، تكون للجنة اإلدارية العليا صالحية اتخاذ القرار.
لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الملحق 1 والملحق 6. 

3.2.3( لجنة األصول والخصوم 
الغرض والصالحيات 

يتمثل الغرض األساسي من لجنة األصول والخصوم في تولي مسؤولية إدارة مخاطر الميزانية العمومية )األصول والخصوم(. وتتولى 
والخصوم  األصول  استحقاق  مواعيد  و  األصول  بتركيبة  المتعلقة  االستراتيجية  القرارات  التخاذ  إطار  وضع  والخصوم  األصول  لجنة 
ومستوى مخاطر أسعار الفائدة متوسطة/ طويلة األجل التي يقبلها البنك األهلي التجاري. كما تقوم باستعراض المخاطر المالية وإدارة 
رأس مال البنك األهلي التجاري. يجب على لجنة األصول والخصوم – كحد أدنى - النظر في المخاطر التالية: مخاطر السيولة، مخاطر 

أسعار الفائدة متوسطة / طويلة األجل وكفاية رأس المال. 
لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الملحق 1 والملحق 6. 

4.2.3( لجنة االلتزام 
تشكيل اللجنة 

يعين مجلس اإلدارة أعضاء لجنة االلتزام لمدة ثالث سنوات. وتتألف لجنة االلتزام من: 
  رئيس المراجعة الداخلية )رئيس اللجنة(، رئيس إدارة االلتزام، ورئيس إدارة الشؤون القانونية، ورئيس مكافحة غسل األموال. 

  يعمل رئيس مكافحة غسل األموال كأمين للجنة االلتزام.

الغرض والصالحيات 
يتمثل الغرض األساسي من لجنة االلتزام في مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته الرقابية لضمان االمتثال الكامل لما يلي وفقًا 

لجميع المتطلبات التنظيمية: 
  االلتزام بجميع المتطلبات القانونية و التنظيمية والمعايير األخالقية المعمول بها. 

  أداء االلتزام ومكافحة غسل األموال.

 االجتماعات و النصاب القانوني وآليات التصويت والتقارير 
تجتمع لجنة االلتزام مرة واحدة ربع سنوي. 

يتم إعداد محاضر لجنة االلتزام عند كل اجتماع، وينبغي أن يتم التوقيع عليها من قبل كافة أعضاء اللجنة. 
تكون لجنة االلتزام مطاَلَبة بتسليم نتائج االجتماعات إلى لجنة المراجعة وإلى مجلس اإلدارة في شكل تقارير تشمل نتائج االجتماع، مع إرفاق 

قائمة بالقرارات التي يتم إصدارها وأية ملحقات أخرى تدعم التوصيات المرفوعة. ومن ناحية أخرى، يتم تقديم ملخص لمحضر االجتماع. 
لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الملحق 6. 
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5.2.3( لجنة المشتريات 
الغرض والصالحيات 

يتمثل الغرض األساسي من لجنة المشتريات في اإلشراف على ممارسات الشراء بالبنك األهلي التجاري المطبقة على العطاءات. وهي 
أيضًا المسؤولة عن مراجعة واعتماد جميع المشتريات وفقًا لمنظومة تفويض الصالحيات الخاصة بالبنك األهلي التجاري. 

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الملحق 1 والملحق 6. 

6.2.3( لجنة مخاطر العمليات
الغرض والصالحيات 

يتمثل الغرض األساسي من لجنة مخاطر العمليات في توفير الرقابة وتسهيل أنشطة تقييم التعرض لمخاطر العمليات فضاًل عن توجيه 
/ تنسيق التدابير الرئيسية للتدخل والحد من المخاطر وإحالتها إلى جميع وحدات العمل. 

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الملحق 6. 

7.2.3( لجنة االئتمان ومعالجة الديون 
الغرض والصالحيات 

يتمثل الغرض األساسي من لجنة االئتمان ومعالجة الديون في اتخاذ القرارات االئتمانية ومراقبة األنشطة االئتمانية ضمن السلطة 
الديون بشكل دوري باستعراض  التنفيذية ومجلس اإلدارة. كما تقوم لجنة االئتمان ومعالجة  اللجنة  المخولة لها من قبل  التقديرية 
وتقديم توصيات بناءة حول سياسات االئتمان واإلرشادات والعمليات واالتجاه المستقبلي لالئتمان / أنشطة االستثمار في البنك األهلي 
التجاري من أجل استعراضها واتخاذ قرارات بشأنها من قبل لجنة االئتمان ومعالجة الديون نفسها و/أو مجلس اإلدارة حيثما أمكن ذلك. 

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الملحق 1 والملحق 6. 

4( إطار حوكمة الشركات التابعة 
يضم البنك األهلي التجاري خمسة شركات رئيسية تابعة وزميلة: 

  شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( )90 ٪( 
  شركة إيست جيت كابيتال القابضة ) 77 ٪ ( – شركة تابعة لشركة ألهلي المالية

  بنك تركيا فاينانس كاتيليم بانكاسي ) 65 ٪ ( في تركيا 
  شركة األهلي تكافل ) 30 ٪ ( 

  الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة )100 ٪ ( – شركة ذات اغراض خاصة إلدارة ضمانات األصول العقارية 
نيابة عن البنك.

يشرف مجلس إدارة البنك األهلي التجاري على شركاته التابعة والفرعية من خالل التمثيل في مجلس إدارة هذه الشركات الفرعية/ 
التابعة، باستثناء الشركة العقارية المطورة للتمليك واإلدارة المحدودة التي يُشرف عليها رئيس الشؤون القانونية. 

لضمان الحوكمة الفعالة والسليمة في كل شركة فرعية/تابعة، يكون مجلس إدارة البنك هو المسؤول عن ضمان ما يلي: 
  التمثيل الكافي )الذي يعكس كل حصة( في مجلس اإلدارة؛ 

  حق الممثلين المفوضين في اإلشراف الفعال على الشركات الفرعية / التابعة؛ 
  حصول الممثلين المفوضين على تقارير منتظمة من الشركات الفرعية / التابعة لتمكين الرقابة الفعالة للشركات الفرعية / 

التابعة. 

يضمن الممثلون المفوضون أن مجلس إدارة الشركة الفرعية / التابعة قد وضع قواعد حوكمة الشركات ذات الصلة، وعليه تقييم أي 
قرارات أو ممارسات على مستوى المجموعة تكون مخالفة لللوائح المحلية. 

قد يختلف تمثيل البنك األهلي التجاري في كل شركة فرعية / تابعة بناء على األهمية االستراتيجية والمالية للشركة التابعة للبنك 
األهلي التجاري. ويكون انتخاب وعزل ممثلي البنك األهلي التجاري في مجلس إدارة الشركات التابعة يكون بناء على توصيات من لجنة 
الترشيحات والمكافآت والحوكمة وبعد موافقة مجلس إدارة البنك األهلي التجاري. ويتم الحصول على الرأي الرسمي للرئيس التنفيذي 

عند انتخاب المسؤولين التنفيذيين بالبنك األهلي التجاري لتمثيل البنك األهلي التجاري في الشركات الفرعية / التابعة األخرى.
يجب أن يكون مجلس اإلدارة على بينة بالمخاطر المادية التي قد تؤثر على كٍل من البنك األهلي التجاري وشركاته الفرعية والتابعة، مع 
األخذ في االعتبار متطلبات االستقاللية القانونية والحوكمة التي فرضتها السلطة اإلشرافية في مجالس إدارات الشركات التابعة. وبالتالي، 
ينبغي تقديم تقرير مخاطر موحد ربع سنوي إلى لجنة المخاطر فضاًل عن تقرير مالي ربع سنوي يتم عرضه على اللجنة التنفيذية من 

خالل ممثلي كل منها. ويجب أن تقدم هذه التقارير إلى مجلس إدارة البنك من خالل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة عند الحاجة.
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5( المالحق
ملحق )1(: تفويض الصالحيات
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ملحق )2(: الئحة البنك األهلي التجاري للموافقة على االئتمان
الحد االئتماني وفقًا لتصنيف المخاطر والهيئة المنظمة/ بالمليون ريال سعودي 

مجلس تصنيف المخاطر 
اإلدارة

اللجنة 
التنفيذية

لجنة 
االئتمان 
ومعالجة 
الديون 

 RSCO1
&

BSCO1

 RSCO2
&

BSCO3\2

 RSCO3
&

BSCO3

 RSCO4
أو

BSCO4
CO

BBB إلى AAA>6,0004,0003,0001,50075015010

 - BBB>5,5003,5002,0001,20060010010

 + BB> 5,0003,0001,5009004507510

 -BB1 \ BB2 \ BB>4,0002,0001,000600300505

-B+ \ B1 \ B2 \ B>3,0001,500750400200250

CCC>2,0001,000600 25012500

DDD>1,0006003001507500

RSCO = مسؤول ائتمان أول بلجنة المخاطر  مالحظة: 
BSCO = مسؤول ائتمان أول باإلدارة المعنية  

CO = مسؤول ائتمان  

ملحق )3(: السياسات الرئيسية التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة و/أو لجان مجلس اإلدارة

  اختصاصات مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس الحوكمة 

  سياسة الموارد البشرية الموارد البشرية 

  سياسات مخاطر السيولة المخاطر 
  عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية

  السياسات االئتمانية لمصرفية األفراد 
  السياسات االئتمانية لمصرفية الشركات 
  السياسات االئتمانية للمصرفية الخاصة 

  سياسات مخاطر السوق 
  سياسات مخاطر العمليات 

  سياسات اختبار تحمل ضغوط السوق ونموذج الحوكمة وسياسات الركيزة 3 
 IGLP سياسة سعر الفائدة ومعايير معهد القانون والسياسة العالمية  

  إدارة استمرارية العمل الخدمات 
  سياسة المشتريات 

  المعايير المحاسبية المالية 
  السياسات المحاسبية الرئيسية 

  سياسة توزيع األرباح 

  سياسة االلتزام  االلتزام
  سياسة مكافحة غسل األموال 

  الوكالة القانونية القانونية

  ميثاق المراجعة الداخلية المراجعة 
  سياسات تقييم المخاطر ومكافحة االحتيال والتحقيق 

  التبرعات والرعاياتأخرى 
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ملحق )4(: لجان مجلس اإلدارة 

عدد مرات الغرضاللجنة / االجتماعرقم
االجتماع

األعضاء

اللجنة 1
التنفيذية 

الغرض الرئيسي من اللجنة التنفيذية هو اإلشراف 
وإدارة مسؤولية عمليات البنك واتخاذ قرارات سريعة 
بشأن القضايا الملحة المتعلقة بأعمال البنك، فضاًل 

عن اتخاذ قرارات االئتمان ومعالجة الديون. 

  رئيس مجلس اإلدارة )رئيسًا(شهريا 
  ثالثة من أعضاء مجلس 

اإلدارة
  الرئيس التنفيذي

لجنة الترشيح 2
والمكافآت 
والحوكمة

والمكافآت  الترشيح  لجنة  من  الرئيسي  الغرض 
ألعضاء  والمشورة  الدعم  تقديم  هو  والحوكمة 
بالمكافآت  المتعلقة  المسائل  بشأن  اإلدارة  مجلس 

والترشيح وحوكمة الشركات والموارد البشرية.

  أعضاء المجلس )ثالثة على نصف سنوي
األقل؛ اثنان منهم أعضاء 

مستقلين غير تنفيذيين في 
مجلس اإلدارة( 

  قد تتم دعوة الرئيس 
التنفيذي إلى لجنة الترشيح 

والمكافآت والحوكمة دون أن 
يمارس حق التصويت

مساعدة لجنة المراجعة 3 هو  المراجعة  لجنة  من  الرئيسي  الغرض 
المالية  البيانات  سالمة  مراقبة  في  اإلدارة  مجلس 
الرقابة  ونظم  التجاري  األهلي  البنك  ومعامالت 
البنك  امتثال  و  المالية،  التقارير  إلعداد  الداخلية 
والنظامية،  القانونية  للمتطلبات  التجاري  األهلي 
الخارجيين  المراجعين  وأداء  واستقالل  تأهيل  و 

والشريك الرئيسي بالبنك األهلي التجاري. 

  ما ال يقل عن خمسة أعضاء ربع سنوي
مستقلين، جميعهم أعضاء 

غير تنفيذيين. 
  يجب أن تشمل لجنة 

المراجعة أعضاء من خارج 
مجلس اإلدارة أكثر من 

األعضاء من داخل مجلس 
اإلدارة. 

اإلشراف لجنة المخاطر 4 هو  المخاطر  لجنة  من  الرئيسي  الغرض 
على إدارة المخاطر داخل البنك األهلي التجاري.

  أعضاء مجلس اإلدارة )ثالثة ربع سنوي 
أعضاء على األقل( 

  الرئيس التنفيذي
  قد تتم دعوة رئيس مجموعة 

المخاطر ولكن ليس كعضو 
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ملحق )5(: اللجان اإلدارية 
اللجنة / رقم

االجتماع
األعضاءالتكرارالغرض

اللجنة اإلدارية 1
العليا 

أن  هو  العليا  اإلدارية  اللجنة  من  الرئيسي  الغرض 
تكون بمثابة منتدى تداول ونقاش للفريق التنفيذي 
بالبنك لمراقبة أداء البنك المالي، وتحقيق التعاون 
الفعال، ومراقبة رضا العمالء، واإلشراف على تنفيذ 
التي  القضايا  وحل  للبنك  االستراتيجية  المبادرات 

يتم تصعيدها من قبل اللجان األخرى.

  الرئيس التنفيذي )رئيسًا( شهريًا 
  رئيس المجموعة المصرفية للشركات

  رئيس المجموعة المالية
  رئيس مجموعة الموارد البشرية

  رئيس المجموعة المصرفية لألفراد
  رئيس مجموعة المخاطر

  رئيس مجموعة الخدمات المشتركة
  رئيس مجموعة الخزينة

  رئيس مجموعة االستراتيجية وتطوير 
األعمال

  رئيس االستراتيجية والتحول )أمينًا(
لجنة األصول 2

والخصوم
إدارة مخاطر  لجنة األصول والخصوم مسؤولة عن 
وتتولى  والخصوم(.  )األصول  العمومية  الميزانية 
لجنة األصول والخصوم وضع إطار التخاذ القرارات 
ومواعيد  األصول  بتركيبة  المتعلقة  االستراتيجية 
استحقاق األصول والخصوم ومستوى مخاطر أسعار 
الفائدة متوسطة / طويلة األجل التي يقبلها البنك 
المخاطر  باستعراض  تقوم  كما  التجاري.  األهلي 

المالية وإدارة رأس مال البنك األهلي التجاري. 

  الرئيس التنفيذي )رئيسًا( شهريًا 
  رئيس المجموعة المصرفية للشركات

  رئيس المجموعة المالية
  رئيس المجموعة المصرفية لألفراد

  رئيس مجموعة المخاطر
  رئيس مجموعة الخزينة

  رئيس مجموعة االستراتيجية وتطوير 
األعمال

  رئيس دائرة التحليل االقتصادي
  رئيس إدارة مخاطر مصرفية السوق )عضو 

وسكرتير(

مساعدة لجنة االلتزام 3 هو  االلتزام  لجنة  من  األساسي  الغرض 
مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته الرقابية لضمان 
و  القانونية  المتطلبات  بجميع  الكامل  االلتزام 

التنظيمية والمعايير األخالقية المعمول بها. 

  رئيس إدارة المراجعة الداخلية )رئيسًا(ربع سنوي 
  رئيس إدارة االلتزام

  رئيس إدارة الشؤون القانونية
  رئيس دائرة مكافحة غسل األموال )عضو 

وسكرتير(
الغرض األساسي من لجنة المشتريات هو اإلشراف لجنة المشتريات 4

التجاري  األهلي  بالبنك  الشراء  ممارسات  على 
المطبقة على العطاءات. وهي أيضًا المسؤولة عن 
لمنظومة  وفقًا  المشتريات  جميع  واعتماد  مراجعة 
األهلي  بالبنك  الخاصة  الصالحيات  تفويض 

التجاري. 

  رئيس مجموعة الخدمات المشتركة أسبوعيًا 
)الرئيس(

  رئيس المجموعة المالية
  رئيس إدارة مصرفية الفروع
  رئيس إدارة تقنية المعلومات

  رئيس دائرة الخدمات اإلدارية 
  رئيس المشتريات )عضو وسكرتير(

لجنة مخاطر 5
العمليات 

هو  العمليات  مخاطر  لجنة  من  األساسي  الغرض 
التعرض  تقييم  أنشطة  وتسهيل  الرقابة  توفير 
لمخاطر العمليات فضاًل عن توجيه / تنسيق التدابير 
الرئيسية للتدخل وتخفيف ونقل المخاطر في جميع 

األعمال التجارية. 

  رئيس مجموعة المخاطر )الرئيس(ربع سنوي 
  رئيس إدارة  االلتزام 

  رئيس المجموعة المصرفية للشركات
  رئيس المجموعة المصرفية لألفراد
  رئيس مجموعة الخدمات المشتركة

  رئيس مجموعة الخزينة
  رئيس إدارة المراجعة الداخلية

  رئيس دائرة مخاطر العمليات )عضو 
وسكرتير(

لجنة االئتمان 6
ومعالجة الديون 

الغرض األساسي من لجنة االئتمان ومعالجة الديون 
األنشطة  ومراقبة  االئتمانية  القرارات  اتخاذ  هو 
من  المخولة  التقديرية  السلطة  ضمن  االئتمانية 

قبل اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

شهريًا )األمور 
الخاصة 
بمعالجة 
الديون(

كل أسبوعين 
)األمور 
الخاصة 

بالقرارات 
االئتمانية(

  الرئيس التنفيذي )رئيس(
  رئيس المجموعة المصرفية للشركات

  رئيس المجموعة المالية
  رئيس المجموعة المصرفية لألفراد

  رئيس مجموعة المخاطر
  رئيس دائرة مخاطر مصرفية األفراد

  رئيس دائرة مخاطر مصرفية الشركات 
)عضو وسكرتير(
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ملحق )6(: القواعد المنظمة لعمل اللجان اإلدارية 
األدوار والمسؤوليات العامة ألمين سر اللجان:

  ضمان عقد اجتماعات اللجنة؛
  إرسال الدعوات وجمع تأكيدات حضور االجتماعات المقررة من أعضاء اللجنة؛ 

  جمع مشاركات أعضاء اللجنة في جدول األعمال المقترح لالجتماع؛
  العمل مع رئيس اللجنة لوضع جداول أعمال جميع االجتماعات؛ 

  جمع الوثائق المزمع توزيعها في االجتماع؛ 
  توزيع جدول أعمال االجتماع مع الوثائق ذات الصلة؛ 

  حضور جميع االجتماعات، وأخذ محضر االجتماع وتوزيعه على األعضاء؛ 
  إعداد وتوزيع جدول أعمال االجتماع باإلضافة إلى الوثائق المرفقة. 

1. اللجنة اإلدارية العليا 
تشكيل اللجنة

تتألف اللجنة اإلدارية العليا من: 
  الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(، ورئيس المجموعة المصرفية للشركات، ورئيس المجموعة المالية، ورئيس مجموعة الموارد 
ورئيس  المشتركة،  الخدمات  مجموعة  ورئيس  المخاطر،  مجموعة  ورئيس  لألفراد،  المصرفية  المجموعة  ورئيس  البشرية، 

مجموعة الخزينة، ورئيس مجموعة االستراتيجية وتطوير األعمال؛ 
  يكون رئيس إدارة االستراتيجية =هو أمين سر اللجنة اإلدارية العليا.

 االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
  تجتمع اللجنة اإلدارية العليا مرة واحدة على األقل شهريًا.

  يقدم رؤساء المجموعات/اإلدارات مذكراتهم وطلباتهم شخصيًا إلى اللجنة في األوقات المعينة من قبل أمين سر اللجنة. 

األدوار والمسؤوليات
  مراجعة األداء المالي إلدارات البنك، حسبما يتم تقديمه من قبل رئيس المجموعة المالية؛ 

  استعراض التقدم المحرز بشأن مشاريع البنك االستراتيجية؛ 
  مراجعة خدمة عمالء البنك، على النحو الذي يعرضه رئيس دائرة خدمة العمالء؛ 

  معالجة المواضيع الخاصة والقضايا المصعدة من قبل اللجان األخرى، حسبما يتم تقديمها من قبل الطرف المعني في كٍل منها 
)العضو / المدعو(؛ 

  اعتماد جميع السياسات واإلجراءات والمنتجات؛ أما السياسات التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة فيتم إرسالها إلى مجلس اإلدارة 
من قبل الرئيس التنفيذي. 

2. لجنة األصول والخصوم 
تشكيل اللجنة 

تتألف لجنة األصول والخصوم من: 
  الرئيس التنفيذي )رئيس اللجنة(، رئيس المجموعة المصرفية للشركات، رئيس المجموعة المالية، رئيس المجموعة المصرفية 
لألفراد، رئيس مجموعة المخاطر، رئيس مجموعة الخزينة، رئيس مجموعة االستراتيجية وتطوير األعمال، رئيس دائرة التحليل 

االقتصادي، رئيس إدارة مخاطر مصرفية السوق؛ 
  يعمل رئيس إدارة مخاطر مصرفية السوق كأمين سر للجنة األصول والخصوم. 

 االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
التنفيذي  الرئيس  ويترأس  أعضاء.  أربعة  هو  للتصويت  القانوني  النصاب  ويكون  شهريًا.  والخصوم  األصول  لجنة  تجتمع    

االجتماعات، وفي حالة غيابه، يترأسها أحد األعضاء المصوتين بداًل منه. 
  يتم اتخاذ القرارات باإلجماع؛ وعندما ال يكون هناك إجماع يتم التوصل إلى القرارات بقرار أغلبية بسيطة من خالل التصويت. 

وفي حالة فشل التصويت في الوصول إلى تسوية، يكون للرئيس أو الرئيس الُمكلَّف الصوت المرجح. 
  ال يجوز نقل صالحية حقوق التصويت. 

األدوار والمسؤوليات
 إدارة مخاطر السيولة 

  مراجعة التغييرات التي تطرأ في سياسات إدارة مخاطر السيولة بما في ذلك خطة التمويل للطوارئ وعرضها على مجلس اإلدارة؛
  المراجعة والتوصية بشأن اإلقبال على مخاطر السيولة؛ 

  مراجعة واعتماد االفتراضات المستخدمة لقياس مخاطر السيولة، بما في ذلك افتراضات تحمل ضغوط السوق.
  مراجعة اعتماد الهدف ووسائل التحذير المستخدمة كمؤشرات اإلنذار المبكر ورصدها على أساس منتظم. 

  مراجعة أوضاع السيولة الحالية والمستقبلية ورصد مصادر التمويل.
  مراقبة االختبار الدوري لمعامالت إعادة الشراء.

  مراجعة حيازات األوراق المالية المستخدمة كاحتياطي سيولة بما في ذلك القروض بضمان األوراق المالية.
  ضمان االلتزام بالمتطلبات التنظيمية. 

  تحديد سياسة التمويل الداخلية؛ وهي مخولة باتخاذ قرارات التمويل الداخلية في غضون مهلة محددة مسبقًا.
  مراجعة واعتماد خطط التمويل الطارئة الفرعية، التي أوصت بها لجنة األصول والخصوم.
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إدارة مخاطر أسعار الفائدة 
  مراجعة توقعات االقتصاد على المستويات المحلية والدولية.

  مراجعة تقارير صافي هامش الفائدة.
  مراجعة األهداف ذات الصلة لمعدل الفائدة وعدم توافق االستحقاق والميزانية العمومية والنمو، والعائد على حقوق المساهمين 

والعائد على األصول.
  تحديد حدود فجوة سعر الفائدة لفترات تتجاوز سنة واحدة. 

  مراجعة مقترحات تحوط / إدارة مخاطر سعر الفائدة واعتماد خطط العمل لتنفيذها.

حدود المراقبة والتقارير 
  مراقبة التقيد بالسيولة وحدود مخاطر سعر الفائدة ومعالجة أي استثناءات؛

مراقبة األداء المالي 
  مراجعة صافي العموالت الفعلية و توزيع األصول / الخصوم مقابل الميزانية. 

  قياس األداء في مقابل المعايير القائمة، وعند االقتضاء، مقابل بيانات األطراف النظيرة.

تخطيط وإدارة هيكل رأس المال 
  مراقبة اتساق موقف رأس مال البنك مع االستراتيجية الشاملة واإلقبال على المخاطر والتوصية باتخاذ إجراءات لضمان كفاية 

رأس المال البنك. 
  مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس إدارة البنك األهلي التجاري حول التغيرات في رأس المال وإصدار سندات الدين )على سبيل 
المثال القضايا الجديدة، ومستويات شراء السهم( والقيام بدور نقطة الوصول الوحيدة إلى أسواق رأس المال للبنك والشركات 

التابعة له. 

3. لجنة االلتزام 
األدوار والمسؤوليات

  وضع إجراءات للتعامل مع مخاوف الموظفين بشأن مسائل االلتزام.
  ضمان تقديم التقارير إلى الجهات التنظيمية بشأـن أي انتهاكات لاللتزام. 

  الوصول إلى مكاتب البنك وأعضاء مجلس اإلدارة، ومنسوبي البنك األهلي التجاري والشركات التابعة له، والمراجعين الخارجيين 
واالستشاريين الخارجيين، بما في ذلك الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة، حسب الضرورة للقيام بأنشطتها. 

  تطوير السياسات واإلرشادات الخاصة بااللتزام للبنك، وذلك تمشيًا مع الممارسات الدولية الرائدة. 
  مراجعة التقارير عن حالة االلتزام واللوائح وتنفيذ سياسات االلتزام للبنك. 

)بما في ذلك  اإلدارة  واللوائح ونتائج تحقيق ومتابعة  بالقوانين  االلتزام  لمراقبة  التجاري  البنك األهلي    مراجعة فعالية نظم 
اإلجراءات التأديبية( في أي حاالت عدم االلتزام.

  مراجعة نتائج برامج مراقبة االلتزام والتقارير الواردة من رئيس لجنة االلتزام فيما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بمسائل االلتزام. 
  مراجعة عملية توصيل مدونة قواعد السلوك للموظفين في مختلف إدارات البنك، ورصد االلتزام وإنفاذ القانون. 

  ضمان كفاية الموارد المتاحة في مختلف إدارات البنك، لتنفيذ أنشطته بشكل فعال.
  مراجعة اإلجراءات واآلليات لضمان التنسيق في المسائل التي تتطلب تنظيم قضايا االلتزام عن طريق إجراء عمل واحد أو التي 

تتطلب تبادل المعلومات بين مختلف اإلدارات والموظفين في مختلف إدارات البنك. 

مكافحة غسل األموال والجرائم المالية 
  ضمان التزام جميع وحدات األعمال بلوائح مكافحة غسل األموال والتشريعات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤسسة النقد 

العربي السعودي والجهات التنظيمية األخرى المطبقة التي يعمل بموجبها البنك األهلي التجاري. 
  تقييم فعالية نظام مراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة المتعلقة بمكافحة غسل األموال والجرائم المالية في مختلف إدارات البنك.

  مراجعة نتائج أي تحقيقات متعلقة بمكافحة غسل األموال والجرائم المالية، والممارسات في العمل، وقيم العمل، والتداول من 
العمالء،  والسرية وسلوك  األموال،  وقواعد مكافحة غسل  المصالح، ونظم  والمبيعات، وتضارب  التسويق  وممارسات  الداخل، 

وتداول الحسابات الشخصية، والتسجيل اآللي، والتدريب على االلتزام، وغيرها، في مختلف إدارات البنك.
  مراجعة القضايا والنتائج و/ أو التوصيات التي أثارها مسؤول التبليغ عن غسل أموال البنك، ومراجعي الحسابات و/أو الهيئات 

التنظيمية، في مختلف إدارات البنك.
  مراجعة عملية تواصل سياسة مكافحة غسل األموال ومراقبة االلتزام بها. 

عالقة اللجنة بالصالحيات تقتصر على...
  مراجعة القضايا القانونية التي تقام ضد البنك من منظور االلتزام.

  متابعة تنفيذ نظم االلتزام ذات الصلة ومتطلباتها التي قد تؤثر على إدارة مخاطر عدم االلتزام، في مختلف إدارات البنك. 
  تقييم مخاطر عدم االلتزام باللوائح القانونية والتعامل بشكل فعال مع األنظمة والتعليمات الجديدة والمحدثة، وتأثيرها على 

أداء البنك من حيث االلتزام. 
  تقييم مدى كفاية الموارد عبر البنك لإلدارات المكلفة بمهام االلتزام فضاًل عن السياسات واإلجراءات والتقنيات المستخدمة في 

تنفيذ المهام المطلوبة. 
  مراجعة التقارير الرئيسية الصادرة عن السلطات التنظيمية فيما يتعلق بااللتزام )بالتنسيق مع لجنة المراجعة(، في مختلف 

إدارات البنك.
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مسؤوليات رفع التقارير 
  تقديم التقارير بانتظام إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة والقضايا المتصلة بااللتزام، ومكافحة غسل األموال والجرائم 

المالية. 
  رفع محاضر اجتماعات لجنة االلتزام إلى مجلس اإلدارة.

  تقديم تقارير سنوية والتي تصف تشكيل اللجنة ومسؤولياتها وكيفية تصريفها لهذه المسؤوليات. 
  مراجعة أي تقارير أخرى تتعلق بمسؤوليات اللجنة. 

العالقة بين لجنة االلتزام ولجنة المراجعة 
  يقوم رئيس لجنة االلتزام بتزويد لجنة المراجعة بالمعلومات الالزمة عن حالة االلتزام في البنك بشكل دوري.

  تقوم لجنة االلتزام بتقديم تقرير االلتزام سنويًا إلى لجنة المراجعة عن حالة االلتزام في مختلف إدارات البنك، بما في ذلك 
بيانات أي قصور والخطوات المتخذة لتصحيحها. 

  تقوم لجنة المراجعة بإجراء التقييم الفعال لمسؤوليات لجنة االلتزام وإبالغ مجلس اإلدارة. 

المسؤوليات األخرى
  اإلشراف على التحقيقات الخاصة في مختلف إدارات البنك حسب الحاجة أو حسب التكليف الصادر عن مجلس اإلدارة و/أو الجهات 

التنظيمية؛ 
  تفويض رئيس لجنة االلتزام إلجراء مثل هذه التحقيقات األخرى، حسبما تراه لجنة االلتزام مناسبًا؛ 

  مراجعة وتقييم مدى كفاية ميثاق لجنة االلتزام سنويًا، وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغييرات المقترحة. 
  تقييم توصيات الرئيس التنفيذي بشأن المسائل المتعلقة بااللتزام للتنفيذ في مختلف إدارات البنك. 

  مناقشة وتنسيق التدريب على االلتزام. 
  التأكيد سنويًا على أن جميع المسؤوليات الواردة في هذا الميثاق قد تم تنفيذها. 

االلتزام السنوي وتقرير مكافحة غسل األموال المفصل لحالة االلتزام في البنك
  استعراض فعالية نظام رصد االلتزام بالقوانين واللوائح ونتائج تحقيق ومتابعة اإلدارة )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية( في أي 

حاالت عدم االلتزام. 
  استعراض القضايا والنتائج و/ أو التوصيات التي أثارها رئيس لجنة االلتزام و/أو المراجعين و/ أو الهيئات التنظيمية. 

  مراجعة عملية توصيل مدونة قواعد السلوك لمنسوبي البنك األهلي التجاري، ومراقبة االلتزام وإنفاذ القانون. 
  استعراض نتائج برامج مراقبة االلتزام والتقارير الواردة من رئيس لجنة االلتزام بشأن التحقيقات المتعلقة بمسائل االلتزام.

البنك لقواعد مكافحة غسل األموال والتشريعات األخرى ذات الصلة الصادرة عن  امتثال  المتعلقة بمدى  التقارير    استعراض 
الهيئات التنظيمية التي يعمل بموجبها البنك األهلي التجاري والشركات التابعة له.

  استعراض نتائج أي تحقيقات متعلقة بمكافحة غسل األموال والجرائم المالية.
  استعراض القضايا و/ أو النتائج و/ أو التوصيات التي أثارها رئيس مكافحة غسل األموال، و/ أو مراجعي الحسابات و/أو الهيئات 

التنظيمية. 

4. لجنة المشتريات 
تشكيل اللجنة 

تتألف لجنة المشتريات من: 
  رئيس مجموعة الخدمات المشتركة )رئيسًا للجنة(، ورئيس المجموعة المالية، ورئيس إدارة مصرفية الفروع، و رئيس إدارة 

تقنية المعلومات، ورئيس الخدمات اإلدارية، ورئيس المشتريات؛ 
  يكون رئيس المشتريات هو أمين سر لجنة المشتريات. 

  على رئيس / رؤساء اإلدارات الطالبة حضور االجتماع. 

 االجتماعات و النصاب القانوني وآليات التصويت والتقارير 
  تجتمع لجنة المشتريات مرة واحدة اسبوعيًا.

البريد  طريق  عن  المشتريات  لجنة  سر  أمين  إلى  بالبنك  إدارة/دائرة  رئيس  كل  من  العمل  بنود  وحالة  المذكرة  إرسال  يتم    
اإللكتروني قبل يومي عمل على األقل من تاريخ اجتماع اللجنة. 

  يقوم رؤساء اإلدارات/الدوائر  المعنيين بتقديم مذكراتهم وتقاريرهم شخصيًا إلى لجنة المشتريات في األوقات المعينة من قبل 
أمين سر لجنة المشتريات. 

)ORC( 5. لجنة مخاطر العمليات
تشكيل اللجنة

تتألف لجنة مخاطر العمليات من: 
المجموعة  رئيس  للشركات،  المصرفية  المجموعة  رئيس  االلتزام،  إدارة   رئيس  للجنة(،  )رئيسا  المخاطر  مجموعة  رئيس    
المصرفية لألفراد، رئيس مجموعة الخدمات المشتركة، رئيس مجموعة الخزينة، ورئيس إدارة المراجعة الداخلية، ورئيس إدارة  

مخاطر العمليات.
  يكون رئيس إدارة  مخاطر العمليات هو أمين سر لجنة مخاطر العمليات. 
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 االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
  تجتمع لجنة مخاطر العمليات بصفة ربع سنوية. 

المسؤوليات واألدوار
  مناقشة التعديالت على استراتيجية البنك لمخاطر العمليات وأطرها وتنفيذها. 

واإلجراءات  السياسات  والتداخالت في  التبعيات  الصلة، وتحديد  ذات  العمليات  وإجراءات مخاطر  السياسات  اإلشراف على وضع    
متعددة الوظائف ومعالجة التكرارات. 

  توفير القيادة لتطوير أفضل الممارسات في مسائل مخاطر العمليات. 
  تزويد مجلس إدارة البنك األهلي التجاري بتقارير منتظمة عن حالة مخاطر العمليات والتقدم المحرز للحد من مخاطر العمليات 

في مختلف مجاالت األعمال. 
  اإلشراف على وضع المنهجيات والعمليات والنظم وقدرات إدارة البيانات. 

  تقييم مدى كفاية الموارد المخصصة إلدارة مخاطر العمليات في مؤسسة البنك وإعداد توصيات للرئيس التنفيذي.
  اإلشراف على التقدم المحرز في جميع خطط العمل في البنك وآثارها على نوعية الضوابط. 

  اإلشراف على تعرض البنك لمخاطر االحتيال / مخاطر العمليات )الفعلية والمحتملة والمتوقعة(.
  مناقشة الحوادث التشغيلية الرئيسية للبنك واإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. 

  اإلشراف على التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل مخاطر العمليات في البنك األهلي التجاري، وورقة بيانات تنفيذ أنشطة مخاطر 
العمليات، والمبادرات المقترحة من قبل الجماعات المختلفة. 

6. لجنة االئتمان ومعالجة الديون
تشكيل اللجنة 

تتألف لجنة االئتمان ومعالجة الديون من: 
المجموعة  ورئيس  المالية،  المجموعة  ورئيس  للشركات،  المصرفية  المجموعة  ورئيس  اللجنة(،  )رئيس  التنفيذي  الرئيس    

المصرفية لألفراد، ورئيس مجموعة المخاطر، ورئيس إدارة مخاطر مصرفية الشركات، رئيس إدارة مخاطر مصرفية األفراد؛
  تتم مسؤول مخاطر ائتمانية أول – من المستوى 1 لحضور جميع االجتماعات المتعلقة باتخاذ القرارات االئتمانية، و تتم دعوة 
مدير العالقة/ مسؤول مخاطر ائتمانية أول من اإلدارة المعنية من المستوى 1 لعرض الحاالت االئتمان الخاصة بهم. وتتم دعوة 

رئيس إعادة الهيكلة المالية ورئيس التمويل الشخصي عند الحاجة. 
  يقوم رئيس إدارة مخاطر مصرفية الشركات بدور أمين سر لجنة االئتمان ومعالجة الديون. 

االجتماعات و النصاب القانوني و آليات التصويت والتقارير 
وجهود  القروض،  وأحكام  الشطب،  )عمليات  الديون  معالجة  مواضيع  لمناقشة  شهريًا  الديون  ومعالجة  االئتمان  لجنة  تجتمع    

معالجة القروض / االئتمان األخرى(. 
  تجتمع اللجنة على كل أسبوعين أو عند الحاجة لمناقشة ومراجعة القرارات االئتمانية. ويستوجب الحد األدنى للنصاب القانوني 
على  للشركات  المصرفية  المجموعة  ورئيس  المخاطر،  ورئيس مجموعة  التنفيذي،  الرئيس  وجود  االئتمانية  القرارات  التخاذ 
األقل. ويجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن ينيب عضوًا آخر لحضور اجتماعات اللجنة والتصويت بالنيابة عنه، شريطة أال يمثل 

العضو أكثر من عضو واحد آخر. 
  يجب تقديم المذكرات والتقارير الشهرية من كل رئيس مجموعة إلى أمين السر خطيًا قبل 48 ساعة على األقل من الموعد 

المقرر الجتماع لجنة االئتمان ومعالجة الديون. 
  يقدم رؤساء المجموعة مذكراتهم وتقاريرهم شخصيًا إلى لجنة االئتمان ومعالجة الديون في األوقات التي يحددها أمين سر 

لجنة االئتمان ومعالجة الديون. 
  يتم اتخاذ القرارات بإجماع كل أعضاء اللجنة. وفي حالة عدم التمكن من تحقيق اإلجماع، يتم رفع القرارات االئتمانية إلى اللجنة 

التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

ملحق )7(: مسؤوليات وأدوار الرئيس التنفيذي
يتولى الرئيس التنفيذي قيادة البنك األهلي التجاري لتحديد قيم أسهمه - وأصحاب المصلحة، ومن أجل القيام بذلك، يتعين عليه القيام بمايلي: 
واقتراح  المدى  طويلة  األولويات  وصياغة  وقيمه،  البنك  فلسفة  تحديد  عن  مسؤواًل  ويكون  التجاري،  األهلي  البنك  قيادة    

االستراتيجيات. 
  تحديد قائمة أهداف للبنك تبدأ من القمة وصواًل إلى القاعدة ومواءمة جميع استراتيجيات مجموعات البنك معهان وذلك من 
خالل إدارة جميع الموارد المتاحة وتسوية النزاعات، إن وجدت، بين المجموعات. ويتحمل الرئيس التنفيذي مسؤولية توجيه البنك 

بأكمله ووضع خطة تعاقب لإلدارة العليا. 
  تولي مسؤولية مراقبة أداء جميع وحدات العمل التابعة، وفي الوقت نفسه، قيادة عملية إدارة األداء على مستوى البنك. 

  تولي مسؤولية توصيل القرارات العليا إلى البنك، ويكون بمثابة الناطق الرسمي الداخلي والخارجي للرسائل الصادرة عن البنك. 
  العناية الشخصية بالعمالء الرئيسيين، واألطراف النظيرة المحلية والدولية للبنك، لزيارتهم دوريًا وضمان أعلى مستوى من 

الخدمات. 

التنفيذي وضع االستراتيجيات، و إعداد الميزانيات وتنفيذها )للحصول على موافقة مجلس اإلدارة(، وللقيام بذلك، يتولى  كما يتولى الرئيس 
الرئيس التنفيذي ما يلي: 

  وضع رؤية لتطوير البنك األهلي التجاري وإعداد المبادئ اإلرشادية العامة لجميع وحدات العمل الرئيسية للبنك والشركات التابعة له؛ 
االعتماد  و  واإلقرار  للمناقشة  اإلدارة  ومجلس  التنفيذية  للجنة  بها  والتوصية  الرئيسية  المالية  وغير  المالية  األهداف  إعداد    
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الميزانيات المعدة والمقدمة من قبل رؤساء  التنفيذي من خالل  التي يقدمها الرئيس  الرئيسية  المواد  في المستقبل. وتكون 
المجموعات وإدارة للشركات التابعة )حيثما أمكن(. وبدوره سيقوم الرئيس التنفيذي باستعراضها وتحليلها. 

  إعداد خطة العمل االستراتيجية للبنك، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، إعداد خطط للشركات الفردية. ويتم تقديم الخطط 
لمجلس اإلدارة للموافقة عليها. وينبغي أن تتضمن الخطط حاالت األعمال الكاملة عن أي قرارات لها تأثير كبير على الوضع 

االستراتيجي أو المالي للبنك والشركات التابعة له.
  تنفيذ الخطة االستراتيجية بعد الحصول على موافقة المجلس وإبالغ المجلس بانتظام حول حالتها والعقبات التي تؤثر سلبًا 

على التنفيذ العام للخطة.
باحتياطيات  المتعلقة  المقترحات  المثال  )على سبيل  اإلدارة  إلى مجلس  للبنك وتقديمه  السنوية  األرباح  توزيع  إعداد مقترح    
وأرباح األسهم(، ومساعدة المجلس في تنفيذ خطة العمل الموحدة من خالل ممثلي البنك في مجالس إدارات الشركات التابعة. 
وأهدافهم  ورؤيتهم  ومهمتهم  بقيمهم  يتعلق  فيما  التابعة  الشركات  إدارات  مجالس  في  البنك  ممثلي  إلى  المشورة  تقديم    

التجارية وأهداف الحوكمة. 

ويتولى الرئيس التنفيذي كذلك التطوير الفعال للهيكل التنظيمي والتعاقب والمكافآت، وكي يتمكن من القيام بذلك، يتولى الرئيس التنفيذي 
ما يلي: 

  إعداد وإدخال خطوط أعمال جديدة، تستهدف كاًل من شرائح العمالء الجديدة والحالية، بالنسبة لألنشطة التي تقع ضمن حدود 
الصالحيات المفوضة في )سياسة اعتماد مراجعة ميزانية البنك( )عند مراجعة برنامج ائتمان معتمد لألنشطة التي تشمل أي 

ميزانية عمومية مجمعة أو ميزانية عمومية منفصلة(؛ 
  اإلشراف على الهيكل التنظيمي للبنك وقيادة الجهود لتطوير الموارد البشرية مما يحقق النمو المستمر للبنك؛

  اعتماد التغييرات التنظيمية داخل المجموعات، بعد المناقشة مع رؤساء المجموعات المعنيين، شريطة أال ينتج عن ذلك أي تشويه 
كبير للهيكل المعتمد نتيجة هذه التغييرات وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغيير في الهيكل التنظيمي على مستوى المرؤوسين 

المباشرين التابعين إداريًا للرئيس التنفيذي. 
  ضمان وضع خطط التعاقب لشغل وظائف اإلدارة العليا في المنظمة من خالل جمع وإقرار خطط التعاقب المقدمة من رؤساء 

المجموعات، والقيام شخصيًا بوضع خطط التعاقب للمرؤوسين المباشرين التابعين للرئيس التنفيذي. 
  قيادة جهود التوظيف/ الفصل والتعاقب فيما يتعلق بالمرؤوسين المباشرين التابعين إداريًا للرئيس التنفيذي وضمان اختيار 
أشخاص ذوي كفاءة عالية لشغل هذه المناصب. وكذلك تقديم مقترحات لخطط التوظيف/الفصل والتعاقب لفريق اإلدارة العليا 

إلى لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة للموافقة عليها، و التي تراقب وتقيم خطط تعاقب اإلدارة العليا وتنفيذها.
  تنسيق عملية تقييم أداء موظفي المجموعة والقيام شخصيًا بتقييم المرؤوسين المباشرين التابعين إداريًا للرئيس التنفيذي 
)بما في ذلك فريق اإلدارة العليا باستثناء رئيسي إدراتي المراجعة الداخلية وااللتزام(، وذلك تمشيًا مع المعايير المقترحة من 

قبل مجلس اإلدارة ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة، وكذلك التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 
  اعتماد المكافأة السنوية للموظفين بناء على منظومة الحوافز / المكافآت ذات الصلة.

  التوصية بتشكيل أو حل اللجان اإلدارية )باستثناء لجنة االلتزام ( والموافقة على نطاق صالحياتها ومهامها وتخصصها وأعضائها. 
  المراقبة الصارمة ألداء وحدات العمل الرئيسية بالبنك ومبادرات إدارة التغيير الرئيسية وإبقاء مجلس اإلدارة على علم بوضعهم. 

يتولى الرئيس التنفيذي أيضًا تنفيذ معايير فعالة لحوكمة البنك، وللقيام بذلك يتولى الرئيس التنفيذي ما يلي:
  التعاون مع مجلس اإلدارة ورئيس المجلس من أجل تنفيذ جميع عناصر الممارسات الجيدة لحوكمة البنك، من خالل التواصل 

الوثيق مع جميع المناصب العليا في البنك لتطوير أعلى المعايير المهنية على أن يتم نشر ذلك على نطاق البنك.
  وضع سياسات وإرشادات إدارة مخاطر شاملة للبنك والتوصية بها للجنة المخاطر من خالل اللجنة اإلدارية العليا. 

  تطوير عالقات قوية مع الجهات الرقابية المحلية والدولية الرئيسية والحفاظ عليها. 
  دعم وحدات المالية والقانونية والمراجعة والمخاطر وااللتزام لضمان وجود إدارة مسؤولة للعمليات اليومية من خالل ضمان 
التواصل والتعاون الفعال بين هذه الوحدات. وعلى وجه الخصوص، يجب على الرئيس التنفيذي التأكد من أن كافة المعلومات 

المطلوبة من قبل هذه الوحدات متاحة لهم. 
  دعم عمليات مهمة الرقابة داخل البنك من خالل ضمان التواصل والتعاون الفعال بين مجموعات/إدارات البنك المختلفة مع مهام 

الرقابة.

أيضًا يقوم الرئيس التنفيذي بمهمة اإلدارة الصحيحة لمخاطر البنك، وللقيام بذلك يتولى الرئيس التنفيذي ما يلي:
  مراجعة وتفنيد واعتماد التسهيالت االئتمانية واالستثناءات في حدود التفويض نيابًة عن البنك األهلي التجاري، وكذلك تفويض 
والسياسات  اإلرشادات  مع  تمشيا  الرسمية  الصالحيات  تفويض  منظومة  بالبنك من خالل  المعنيين  للمسؤولين  الحقوق  هذه 

التنظيمية للبنك. 
  حضور اجتماعات الدائنين لتصفية الشركات وتوقيع جميع العقود والوثائق... الخ، مهما كانت، من أجل تنفيذ جميع المعامالت 

التي تأتي في إطار أنشطة أعمال البنك ومن أجل تقرير أي ممثلين يتم تفويض هذه السلطة إليهم. 


