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الئحة اللجنة التنفيذية
 .1المقدمة
 .1.1الغرض من الالئحة
الغرض من هذا الميثاق توفير التوجيه المالئم لتشككككيل وءداه مهام اللجنة التنفيذية التا عة
للمجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار لتنفيذ مهامها الكفاهة والفعالية المطلو ة.
 .1.2وثائق البنك السعودي لالستثمار المستخدمة مع الالئحة









دليل حوكمة الشركات لدى البنك السعودي لالستثمار
السياسة االئتمانية
سياسة المخاطر
سياسة قبول المخاطر
تقرير االلتزام إطار تقبل المخاطر
نتائج اختبارات األوضاع الضاغطة للمحفظة االئتمانية
صالحيات منح االئتمان

 .1.3الوثائق التنظيمية للرجوع إليها








توجيهات حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي
توجيهات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
توجيهات ازل لحوكمة الشركات
التوجيهات االحترازية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (التعرض الفردي)
إطار عمل ازل القائم على المخاطر
قانون مراقبة البنوك في المملكة العر ية السعودية  -لسنة  1386هك

 .1.4الملكية والتعديالت
تكون ملكية هذه الالئحة هي للحوكمة التي سككتكون مسككؤولة عن تحديثها التنسككيق مع مدير
عام مجموعة الشركات ،اإلضافة الى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس اإلدارة.

 .2مجتوى الالئحة
 .2.1المقدمة
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1. Introduction
1.1. Charter Purpose
The purpose of this charter is to provide guidance to effectively operate and manage
the Board Executive Committee of The Saudi Investment Bank.

1.2. SAIB documents for use in tandem
SAIB Governance Manual
)Credit Policy Guide (CPG
)Risk Policy Guide (RPG
Risk Appetite Policy
Risk Appetite Framework Compliance Report
Credit Portfolio stress test results
Lending Authority Grid









1.3. Regulatory Documents for Reference
SAMA Corporate Governance Guidelines
CMA Corporate Governance Regulations
Basel Corporate Governance Guidelines
)SAMA Prudential Guidelines (single exposure
Basel risk-based capital framework
KSA Banking Control Law –as of 1386 H








1.4. Ownership and Amendments
This charter is owned by the Governance function which shall be responsible for
updating it in co-ordination with the General Manager – Corporate Banking, as well as
with the Board Executive Committee

2. Charter Body
2.1. Committee Introduction

Executive Committee Charter

الئحة اللجنة التنفيذية

 الغرض الرئيسكككي من اللجنة التنفيذية هو تمثيل مجلس اإلدارة اعتبارها مفوضكككة.2.1.1
.الكامل على اإلشراف على تنفيذ السياسة االئتمانية المعتمدة من المجلس
the Board Committee fully delegated to oversee the implementation of the
The primary purpose of the Board Executive Committee shall be to act as
Board approved Credit Policy Guide.
In addition, the Committee will have the responsibility to review and provide

 اإلضككافة إلى كلكت تتحمل اللجنة مسككؤولية مراجعة و تقديم التوجيه الالزم شكك ن.2.1.2
.المواضيع المرتبطة األعمال الرئيسية البنك

the necessary guidance on items that drive the core business of the Bank

2.2.

Composition
Requirements

2.2.1.1. The committee shall be comprised of at least five members as per prevailing
rules and regulations.

 تشكيل اللجنة.2.2
 المتطلبات.2.2.1
 تشكككل اللجنة من خمسككة ءعضككاه على األقل ما يتوافق مع اإلرشككادات واألنظمة.2.2.1.1
.السائدة

membership of a particular member should his expertise be required on the

 قا لة لتجديد لمدة. يعين ءع ضاه اللجنة قرار من مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات.2.2.1.2
 يجوز لمجلس اإلدارة تمديد.ءق صاها فترتان إ ضافيتان لمدة ثالث سنوات لكالهما
 وقد تكون.هذه الفترة لعضككو معين في حال اسككتدعا الحاجة لخبرته في اللجنة
مدة عضككوية العضككو ءقل من ثالث سككنوات حي تكون مدة عضككويته كعضككو في
.مجلس اإلدارة ءقل من هذه الفترة

Committee. However, a member's tenure may be less than three years

. يتم تعيين رئيس اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة.2.2.1.3

2.2.1.2. Members of the Board Executive Committee shall be appointed by the Board
of Directors for a period of three years renewable for a maximum of two
additional periods. The Board of Directors may extend this period of

where his tenure as a Board member is less than this period
2.2.1.3. The Chairman of the Board Executive Committee will be appointed by the
Board of Directors.
2.2.1.4. The Chairman will serve for a period of three years in this capacity,
renewable for a maximum of two additional terms.
2.2.1.5. The Chairman of the Board Executive Committee shall not be the Chairman

. قا لة للتجديد لمدة ءقصاها فترتين إضافيتين، يُعين رئيس اللجنة لمدة ثالث سنوات.2.2.1.4
 ءو ءن، ال ينبغي ءن يشككغل رئيس اللجنة التنفيذية منصككي رئيس مجلس إدارة البنك.2.2.1.5
. ءو اإلدارة العليا للبنك،يكون له عالقة ي عضو من ءعضاه مجلس اإلدارة
 يحظر على رئيس اللج نة التنف يذ ية ءن يكون عضكككوا في لج نة الم خاطر ال تا عة.2.2.1.6
.لمجلس
. تعيين جميع ءعضاه اللجنة خاضع لموافقة البنك المركزي السعودي.2.2.1.7

of the Board, or related to any member of the Board or senior management
of the Bank.
2.2.1.6. The Chairman of the Board Executive Committee shall not be a member of
the Board Risk committee
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2.2.1.7. The appointment of all members of the Committee must be approved by
SAMA.

 ءعضاه اللجنة.2.2.2

Members
2.2.2.1. The Board Executive Committee comprises of the following members
1. Board Member
2. Board Member
3. Board Member
4. Board Member
5. Board Member
6. Management member (Secretary)
2.2.2.2. The Committee shall have the right to invite any staff within the organization

 تتكون اللجنة التنفيذية من األعضاه التاليين.2.2.2.1
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
)عضو اإلدارة (سكرتير

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 اجتماعات اللجنة/ يحق للجنة دعوة ءيا من الموظفين داخل البنك لحضور اجتماع.2.2.2.2
ما تقتضي الحاجة شريطة موافقة رئيس اللجنة

to attend the Committee meeting(s), as deemed necessary, subject to the
approval of its Chairman
Chairman, Vice Chairman and Secretary
2.2.3.1. The Chairman of the Committee will be:


Selected by the Board of Directors



Approved by SAMA.

2.2.3.2. The Vice Chairman of the Committee will be:


In the absence of the Chairman, his designee becomes the
Chairman of the session.

2.2.3.3. Secretary of the committee will be:


The Secretary of the Committee will be recommended by the CEO.



Approved by the Board Executive Committee.

 الرئيس ونائي الرئيس والسكرتير.2.2.3
: رئيس اللجنة يجي ءن.2.2.3.1
يتم اختياره من قبل مجلس اإلدارة



.تتم الموافقة عليه من قبل البنك المركزي السعودي



: نائي رئيس اللجنة يجي ءن.2.2.3.2
. ي يصبح من ينوب عنه رئيس اللجنة،في حال غياب رئيس اللجنة



: سكرتير اللجنة يجي ءن.2.2.3.3
يتم ترشيحه من قبل الرئيس التنفيذي
.تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية التا عة لمجلس
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 .2.3المهام والمسؤوليات

2.3. Roles and Responsibilities

 .2.3.1مسؤوليات االئتمان
 .2.3.1.1اإل شراف والت كد من كفاية ومالئمة (الهيكل التنظيمي/اإلطار) ل سيا سات وإجراهات
مخاطر االئتمان.
 .2.3.1.2الت كد من ءن سياسات المكافآت في البنك تتماشى مع استراتيجيته االئتمانية.
 .2.3.1.3مراجعة واعتماد جميع ءنواع التسكككهيالت االئتمانية ضكككمن الصكككالحيات المبينة في
السياسة االئتمانية المعتمدة من مجلس اإلدارة.

Credit Responsibilities
2.3.1.1. Oversee and confirm that the adequate organizational structure/framework
and credit risk policies and procedures are in place.
2.3.1.2. Ensure that the Bank's remuneration policies are in line with the Bank's
credit strategy.
2.3.1.3. Review and approve all types of credit facilities within its delegated

 .2.3.1.4ضمان التنفيذ الفعال للسياسة االئتمانية.
 .2.3.1.5ضمان تما شي سيا سات وإطار إدارة مخاطر االئتمان مع سيا سة قبول المخاطر
المعتمدة في البنك.
 .2.3.1.6الموافقة على تمديد حد االئتمان للبنوك والدول وفق للصككالحيات المفوضككة لها ما
يتجاوز صالحيات لجنة إدارة االئتمان.
 .2.3.1.7الت كد من كفاية الموارد والخبرات المتخ ص صة لت سويق وإ صدار الموافقات وإدارة
ومراقبة وضبط ءنشطة االئتمان.
 .2.3.1.8الت كد من مراجعة حدود التسككهيالت االئتمانية ( ما في كلك ءوجه االسككتخدام ،و لية
استخدام المحفظة والمخاطر الزمنية ،الخ) شكل منتظم.
 .2.3.1.9الت كد من تطبيق توجيهات البنك المركزي السكككعودي وهيئة السكككوق المالية تطبيقا
دقيقا ،والمحافظة على مسككتويات معقولة من التركيزات االئتمانية (حسككي تصككني
الم خاطر ،نوع قطاع األعمال والصكككناعة والمنتج والدول ،وحجم التعرض للفرد
الخ) وكلك عند منح التسهيالت االئتمانية.

authorities as per the Credit Policy Guide approved by the Board.
2.3.1.4. Ensure effective implementation of the Credit Policy Guide.
2.3.1.5. Ensure adherence of the Credit Risk Management policies and framework
with the Bank's Risk Appetite Policy.
2.3.1.6. Approve the extension of credit lines to Banks and Countries as per its
delegated authorities in excess of those delegated to the Management
Credit Committee
2.3.1.7. Ensure adequate resources and expertise are dedicated for marketing,
approvals, administration, monitoring and control of credits.
2.3.1.8. Ensure that review of credit lines (including usage patterns, trends runoffs,
time risk, etc.) are carried out at regular intervals.

 .2.3.1.10الت كد من ءن البنك:

2.3.1.9. At the time of granting credit approvals ensure that SAMA and CMA

 .2.3.1.10.1يكرس موارده لتقديم خدمة مميزة لجميع عماله االئتمان في مختل قطاعات
األع مال والسكككعي لتطوير الع مل مع مراعاة مالهة العماله ال مال ية وتكريس
مبادئ النزاهة واالحترافية.

guidelines are strictly adhered to and prudent levels of credit concentrations

 .2.3.1.10.2يركز ءنشككطة االئتمان على الشككريحة األقوى في السككوق ،ويبح
والعمليات في القطاعات واالسواق المتنوعة.
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)country, single-obligor, etc.
2.3.1.10. Ensure that the bank
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2.3.1.10.1. Dedicates its resources to provide excellent service to all credit
customers in various business segments and seek the business of
customers

of

undoubted

integrity,

financial

strength,

and

professionalism.
2.3.1.10.2. Positions its credits in the stronger end of the market and to seek out
customers and transactions in a diversity of markets and diversified
sectors.
2.3.1.10.3. Targets the choice of customers to be reflective of the Bank’s market
image; any evidence that a customer does not meet with the Bank’s own
high ethical standards will prompt a review of a relationship.
2.3.1.10.4. Selects customers with a view to a long-term relationship and continue
to support them wherever possible but without diluting the Bank’s credit
standards or compliance with its credit policy.
2.3.1.10.5. Finances the borrower's transactions and needs and monitors the usage

 ف ي دليل على، يسككتهدف ويختار العماله ما يعكس صككورة البنك في السككوق.2.3.1.10.3
عدم اسكككتيفاه العميل للمعايير األخالقية العالية الخاصكككة البنك سكككيؤدي الى
.مراجعة العالقة هذا العميل
 يختار العماله هدف إقامة عالقة طويلة األمد معهم واالستمرار في دعمهم قد.2.3.1.10.4
 ولكن دون تسككككاهككل في تطبيق معككايير االئتمككان ءو في االلتزام،االمكككان
.السياسة االئتمانية المعتمدة في البنك
 ويرا قي اسكككت خدامهم، ي قدم التمو يل الالزم الحت يا جات العماله المقترضكككين.2.3.1.10.5
 والظروف، ومدى مالهمت ها مع النشككككار الت جاري،للتسكككهيالت الممنوحة لهم
 للت كد من ءن صككي، ودورات رءس المال العامل، وشككرور العقد،االقتصككادية
. ءو مخزون وءصول ءخرى،التمويل التي يتم تقديمها تمثل كمما مدينة
. يحصل على ضمانات ملموسة مقا ل حدود التسهيالت قد االمكان.2.3.1.10.6
 تحدد وضككو جميع، يوثق التسككهيالت االئتمانية في اتفاقيات صككياغة مناسككبة.2.3.1.10.7
، والت سعير، وتواريخ اال ستحقاق،  والمبال، المقترض: مثل،ال شرور األ سا سية
، والضكككمانات المقا لة، والضكككمانات، وجدول السككككداد، والهيكل،والرسكككوم
 وتوفر الشكككرور القانونية والتعليمات السكككائدة حسكككي، والتعهدات،والهوامش
.االقتضاه

of its facilities in conjunction with business activity, economic conditions,

. يستخدم التمويل والموارد األخرى الطريقة المثلى لتحقيق عوائد مرضية.2.3.1.10.8

contract terms and the working capital cycles to ensure that its advances

: يدير محفظة اإلقراض لكل مقترض استنادا الى.2.3.1.10.9

represent tangible receivables, inventory and other assets.
2.3.1.10.6. Secures the exposures with tangible collateral wherever possible.
2.3.1.10.7. Documents the credit facilities in appropriate agreements which clearly
define all essential terms, such as borrower, amounts, maturities, pricing,
fees, structure, amortization, security, collateral, margins, covenants,
availability and boiler-plate legal clauses as appropriate.
2.3.1.10.8. Uses its funding and other resources in the most optimal manner to

.موارد رءس مال البنك

.I

.حجم المقترض

.II

.وضع المقرضين اآلخرين

.III

.تعليمات البنك المركزي السعودي

.IV

 ما في ك لك التبلي عن التسكككهيالت، يقوم مراق بة ءداه محف ظة الب نك االئت مان ية.2.3.1.11
.االئتمانية المتعثرة على ءساس منتظم وكلك من خالل لجنة إدارة االئتمان
. يقوم إجراهات السما والشطي وفقا لجدول صالحيات اإلقراض المعتمدة.2.3.1.12

generate satisfactory returns;
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2.3.1.10.9. Manages the nature and size of its exposure to each borrower relative
to:
I.
II.
III.
IV.

Bank’s capital resources;
Borrower’s size;
Position of other lenders; and
Applicable SAMA guidelines.

2.3.1.11. Monitor on a regular basis, through the Management Credit committee, the
performance of the credit portfolio of the Bank including the Non-performing
credit report.
2.3.1.12. Confirm the forgiveness and write-off actions as per the approved lending
authority grid
2.3.1.13. Discuss changes in approved plans for growth, risk improvement, maturity
changes, product, or segment emphasis/de-emphasis and report to the
Board of Directors

الئحة اللجنة التنفيذية
 والتغيرات، وتحسكككين إدارة المخاطر، يناقش التغييرات في الخطط المعتمدة للنمو.2.3.1.13
،عدم التركيز على قطاعات معينة/ ءو التركيز، وفي المنتج،في فترات االسكككتحقاق
.وإعداد ورفع التقارير ذلك إلى مجلس اإلدارة
 يت كد من قيام اإلدارة العليا للبنك تطبيق ضوا ط رقا ية كافية ضمن كل مرحلة من.2.3.1.14
.مراحل عملية االئتمان
) ال خاصككككةALCO( المطلو ات/ يراجع االقترا حات الواردة من لج نة الموجودات.2.3.1.15
 وغيرها من مقاييس االئتمان كات، ومستويات األصول المتعثرة،اتجاهات االئتمان
.الصلة
 يراجع نتائج اختبارات التحمل شككككل دوري والتي تجرى على المحفظة االئتمانية.2.3.1.16
 وإدارة مخاطر،)ALCO( المطلو ات/ مع االسككترشككاد رءي لجنة الموجودات،للبنك
.االئتمان
المبادرات االسككتراتيجية واسككعة النطاق من

 يسككتلم ويراجع التحديثات خصككو.2.3.1.17

 اللجنة،)ALCO(  لجنة الموجودات والمطلو ات، اللجنة االئتمانية،خالل لجنة اإلدارة
.التوجيهية ألمن المعلومات

2.3.1.14. Confirm that the Senior Management of the Bank maintains adequate
internal controls for each stage of the credit process
2.3.1.15. Review input from the ALCO Committee pertaining to credit trends, nonperforming asset levels, and other relevant credit metrics
2.3.1.16. Review results of the periodic stress-tests on the Bank's credit portfolios,
with insight from the Asset / Liability Committee (ALCO), and the Credit Risk
Management Department.
2.3.1.17. Receive and review updates on the status of large scale strategic initiatives
through the Management, Credit, ALCO, IT Steering Committees.

8

Executive Committee Charter
2.4. Meetings
The Committee shall convene at least six times a year and when deemed
necessary by the Committee’s Chairman.
The Board Executive Committee must meet in response to any major issue
that may arise and which needs their immediate attention and decision.
At least 50% of the Committee members must be present to have a quorum
for a meeting to be held.
The Committee shall make decisions by a majority vote of members
participating in the meeting.
In case of a tie, the Chairman of the committee will have a casting vote
The dissenting members can register their disagreement mentioning the

الئحة اللجنة التنفيذية
 االجتماعات.2.4
 تجتمع اللجنة على األقل سكككا مرات في السكككنة وكما يمكن انعقاد اجتماعاتها عند.2.4.1
.الحاجة طلي من رئيس اللجنة
 يجي انعقاد اجتماعات اللجنة ا ستجا ة ألي موا ضيع رئي سية قد تن ش ءو تحتاج التخاك.2.4.2
.قرار فوري
 من ءعضككاه%50  يكتمل النصككاب القانوني لعقد ءي اجتماع حضككور ما ال يقل عن.2.4.3
.اللجنة
. تتخذ اللجنة قراراتها غلبية ءصوات األعضاه المشاركين في االجتماع.2.4.4
. رئيس اللجنة له الحق اتخاك القرار النهائي، في حال تعادل األصوات.2.4.5
.إمكان األعضاه المعارضين تسجيل اعتراضهم مع يان ءسباب االعتراض

.2.4.6

 ال يسمح التصويا موجي وكالة.2.4.7

reasons for their dissent.
No voting by proxy shall be permitted

2.5. Term
The Committee's term is 3 years, or until the end of the term of the present
Board, whichever comes first.
The term of the Board member elected should also be linked to his

 فترة اللجنة.2.5
 ءيهما، ءو حتى نهاية فترة مجلس اإلدارة الحالي، مدة عضكككوية اللجنة ثالث سكككنوات.2.5.1
.ي تي ءوال
. تكون مدة عضو المجلس المنتخي مرتبطة مدة عضويته في مجلس اإلدارة.2.5.2

membership term in the Board of Directors.

2.6. Reporting Provisions
The committee shall report to the Board of Directors and make available its
minutes of meetings to the Board of Directors. The Chairman of the
committee shall brief the Board on any significant matters arising

 قواعد التقارير.2.6
 وتتيح للمجلس االطالع على محاضككر، تلتزم اللجنة رفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.2.6.1
. وعلى رئيس اللجنة ءن يعرض على المجلس ءي ءمور هامة،اجتماعاتها
 تلتزم ل جان اإلدارة األر عة ال تال ية توفير م حاضكككر االجت ماع للج نة التنف يذية ال تا عة.2.6.2
: وهي.لمجلس اإلدارة
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Executive Committee Charter
Four Management Committees will make available the minutes of their
meetings to the Board Executive Committee. They are:
1.
2.
3.
4.

Management Committee.
Credit Committee.
ALCO Committee.
IT Steering Committee.

الئحة اللجنة التنفيذية
 لجنة اإلدارة.1
 لجنة االئتمان.2
)ALCO( المطلو ات/ لجنة الموجودات.3
 اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات.4
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