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 ميثاق لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
 

 المادة األولى: بيان المهمة
تشرف لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة )"اللجنةة"  للةأ شنشةطة إدارة المخةاطر  الةة التة  تجةر  

 وإدارتها. ل  مختلف شقسام البنك ولبر المجمولة ل  سبيل تحديد مخاطر العمل الرئيسية  الة، وتقييمها،
إلةةأ كلةةك، تاةةمن اللجنةةة وجةةود شنامةةة، وسياسةةات، وإجةةرامات إلدارة رةةكل المخةةاطر والحةةر  للةةأ إحالةةة 

 مسائل المخاطر الرئيسية للأ مجلس اإلدارة.
 

 المادة الثانية: الوظائف الرئيسية
طريقةة سةليمة تقوم وايفة اللجنة الرئيسية للأ معاونة المجلس ل  الولام بموجباته لامان لمةل المرةرف ب

درا  ولجنةةة الرقابةةة للةةأ المرةةارف لةة  لبنةةان،  مرةةرف لبنةةانوآمنةةة، وولق ةةا لةنامةةة والسياسةةات التةة  حةةد 
 باإلاالة إلأ  الة السلطات التنايمية كات الرلة حيث يعمل بنك بيروت. وبالتال ، شرداف اللجنة ر :

السياسةةةةات اةةةمان تطبيةةةةق إطةةةةار إدارة المخةةةةاطر للمجمولةةةةة باسةةةتمرار، بمةةةةا لةةةة  كلةةةةك  .1
 واإلجرامات، ل  مختلف الفروع والشر ات التابعة المحلية والخارجية؛

دراسةةة واقتةةراي تاييةةرات للةةأ السياسةةات واإلجةةرامات القائمةةة المتعلقةةة بالمخةةاطر، لنةةد  .2
 االقتاام؛

استعراض وتقييم سياسات إدارة المخةاطر ومححقةة إلةداد اإلجةرامات لة  الوقةت المناسة   .3
 لتطبيقها؛

دتها دائرة إدارة المخاطر للمجمولة؛        .4  استعراض التقارير والنتائج الت  حد 

 استعراض المخاطر المترلة بالمنتجات/األنامة الجديدة  الة والموالقة لليها؛        .5

ومححقتهةةا مةةن  3العمةةل  منرةةة تةةتم ليهةةا مناقشةةة المسةةائل المتعلقةةة بتنفيةةك مشةةاري  بةةا ل  .6
 يهية كات الرلة؛خحل مححاات اللجان التوج

مناقشةةةة واسةةةتعراض التقةةةارير الفرةةةلية إلدارة المخةةةاطر الرةةةادرة لةةةن إدارة المخةةةاطر  .7
للمجمولة وإطحق نقاش مواول  للتورل إلأ رياة نهائية رسمية يتم رلعهةا بعةد كلةك 

 إلأ مجلس اإلدارة؛

 إلأ مجلس اإلدارة؛ رل  محاار اجتماع اللجنة        .8

، بلةو  مجلةس االدارة ها بموج  ركا الميثاق، تستطي  اللجنةة، مةن خةحل م تة  رئةيسشثنام الولام بمسؤوليات
 اإلدارة العليا والمدققين )الداخليين والخارجيين .

 إلأ كلك، تتمت  اللجنة بسلطة الطل  من ش  مواف شو مدير ل  البنك حاور اجتمالها.
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 المادة الثالثة: أعضاء اللجنة
وشلاةةائها مةةن قبةةل مجلةةس اإلدارة ويخاةةعون لمسةةاملته. تتةة ل ف اللجنةةة مةةن ثحثةةة يةةتم تعيةةين رئةةيس اللجنةةة 

شلاام مجلس إدارة للأ األقل شغلبيتهم غير تنفيكيين؛ ليمةا ي ةون رئةيس اللجنةة لاةو مجلةس إدارة مسةتقل 
ن غير تنفيةك . إن  رئةيس اللجنةة ال يم ةن شن ي ةون رئةيس لجنةة التةدقيق شو رئةيس مجلةس اإلدارة. ال يم ةن ش

ا لة   ةلل مةن لجنةة التةدقيق التابعةة لمجلةس اإلدارة ولجنةة إدارة  ي ون ش ثر من لاٍو واحد لة  اللجنةة لاةو 
 المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

يتم تعيين  ل لاو لوالية شولأ من ثحث سنوات. لند تعيينهم، ُيتوق   من شلاام اللجنةة شن يفهمةوا بال امةل 
ل  اللجنة ويقرؤوا، ويفهموا، ويوق عوا ميثاق اللجنة ل  ركا الردد. ينباة  شن  ويدر وا شدواررم ومسؤولياتهم

ةة  رئةةيس اللجنةةة وشلاةةاؤرا بالمهةةارات والخبةةرة الح مةةة للةةتم ن مةةن تقيةةيم البيانةةات الماليةةة، والتشةةايلية،  يتمت 
 خر.ومخاطر االئتمان ل  البنك. ال يم ن تفويض رححيات ومسؤوليات رئيس اللجنة إلأ ش  شخ  آ

 

 المادة الرابعة: االجتماعات
 التواتر

قةةل  ةةل ثحثةةة ششةةهر، إلتاحةةة اإلشةةراف ال امةةل ولةة  الوقةةت للةةأ األتجتمةة  اللجنةةة حسةة  االقتاةةام، وإنمةةا 
 المناس  للأ وايفة إدارة المخاطر للمجمولة ل  البنك.

اام  الة للةأ م ةان بةديل ، ما لم يتفق األلالم ت  الرئيس  لبنك بيروت ش.م.ل.ُتعقد اجتمالات اللجنة ل  
ا للأ األقل ل  لبنان.  لحجتماع برورة استثنائية. غير شنه ينبا  لقد اجتمالين سنوي 

يرسل شمين سر  اللجنة جدول األلمال إلأ شلاام اللجنة  الة قبل شسبوع من انعقاد االجتماع: غير شنه يم ةن 
 سالة من انعقاد االجتماع برورة استثنائية لقط. 48بل ألمين السر  إرسال جدول األلمال ق

 
 النرا  القانون 

ي تمل النرا  بحاور ثحثة من شلاام اللجنة للأ األقل. إلأ كلك، ال يم ن لقد ش  اجتمالات لة  غيةا  
 رئيس اللجنة ما لم ت ن رناك اروف استثنائية بحيث يقوم لاٌو مستقل بترشس االجتماع.

 
 

 اارالقرارات والمح
، ي ةةون رةةوت الترةةويت بشةة ل متسةةاٍو للةةأ آرام مختلفةةةيةةتم اتخةةاك القةةرارات ب غلبيةةة األرةةوات. لةة  حةةال 

ا. ح   رئيس اللجنة ل  كلك اليوم مرج 
م شمين سر  اللجنة  ا. إلةأ كلةك، ينباة  شن ينا  ةا تسلسةلي  و وتحمةل رقم  محاار االجتمالات الت  ينباة  شن تةؤر 

المداوالت الت  جرت، والقرارات الت  اتخةكت،  مةا ينباة  التحقةق منهةا تتامن الئحة ب سمام الحاارين، و
 وتوقيعها من قبل رئيس اللجنة واأللاام الحاارين.
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 المادة الخامسة: تفاصيل المسؤوليات
تقوم مسؤولية اللجنة الرئيسية للأ إلداد إطار داخل  سليم ولعال إلدارة المخاطر واإلشةراف لليةه، وإدرا  

 .للأ مستوى شنشطة البنك ووحدات العمل  الةة المخاطر امن رن  القرار ل  مجال األلمال لملية إدار
 ل  ركا الردد، تتلخ   مسؤوليات اللجنة الرئيسية بما يل :

رةةةياغة إسةةةتراتيجية متعلقةةةة بالمخةةةاطر وتخطةةةيط رةةةحيي إلدارة رشس المةةةال يتوالقةةةان مةةة   .1
 شرداف شلمال البنك؛

ل فايةةة رشس المةةال للمجمولةةة           مليةةة التقيةةيم الةةداخل  الموحةةدةاسةةتعراض المسةةتند الخةةا  بع  .2
(ICAAP  ا؛  ورل  تورية بها إلأ مجلس اإلدارة، للأ األقل سنوي 

وا  اإلطار الداخل  إلدارة المخاطر للمجمولة والمحالاة لليةه، مة  الحةر  للةأ تنفيةك  .3
 رةةا: المخةةاطر االئتمانيةةة، السياسةةات الرشةةيدة إلدارة المخةةاطر الرئيسةةية للمجمولةةة، وشبر

ومخاطر السيولة، ومخاطر السةوق، والمخةاطر التشةايلية، والمخةاطر القانونيةة، والمخةاطر 
 اإلستراتيجية، ومخاطر األلمال، ومخاطر المساس بالسمعة؛

الداخليةةة المترةةلة بالمخةةاطر الرئيسةةية التةة  شلةةادت بهةةا إدارة  القرةةوى دالحةةدواسةةتعراض  .4
ترد   لحنتها ةات التة  تةم تحديةدرا، إكا وجةدت، واقتةراي التةدابير المخاطر للمجمولة، وال

 الترحيحية لند االقتاام؛
 ررد وتقييم مدى محممة منهجيات إدارة المخاطر؛ .5
نها التقةةارير الرةةادرة لةةن الهامةةة حسةة  االقتاةةام، مناقشةةة مسةةائل المخةةاطر  .6 التةة  تتاةةم 

ةةا ولبةةر لرولةةه والشةةر ات  للتةةدقيق مةةن قبلهةةا البنةةكخاةةوع السةةلطات التنايميةةة بعةةد  محلي 
 التابعة له ل  الخار ، م  الحر  للأ تنفيك التوريات كات الرلة ل  حينه؛

ةةةا، باإلاةةةالة إلةةةأ  .7 الحةةةر  للةةةأ واةةة  إجةةةرامات مناسةةةبة متعلقةةةة بالمخةةةاطر للبنةةةك محلي 
 المجمولة  املة، ليما تشرف للأ تنفيكرا بطريقة محئمة ولعالة؛

ا ببا ل وبمستل مات المخاطر التنايمية اللبنانية؛الت  د من شن البنك يتقي د دا .8  ئم 
م تنفيك إستراتيجية المخاطر بانتاام ورل  تورةيات بةاإلجرامات الترةحيحية،  .9 استعراض تقد 

 ل  حال جرى تحديد م امن اعف ل  التنفيك؛
المخةةةاطر باإلاةةةالة إلةةةأ تحفيةةة  ثقالةةةة سةةةليمة حةةةول المخةةةاطر لةةة   للةةةأتع يةةة  التوليةةةة  .11

 المجمولة؛
را رئةةيس دائةةرة إدارة المخةةاطر اسةةت .11 عراض تقةةارير المخةةاطر الفرةةلية للمجمولةةة التةة  شلةةد 

 للأ النحو المناس ؛الهامة للمجمولة والحر  للأ إبح  مجلس اإلدارة بالنتائج 

 

 المادة السادسة: صالحية الميثاق
ا. تسةةتطي  تقةةوم لجنةةة إدارة المخةةاطر التابعةةة لمجلةةس اإلدارة باسةةتعراض وتقيةةيم مةةدى محممةةة ميث اقهةةا سةةنوي 

اللجنة رل  تورية بالتعديحت للأ ركا الميثاق ل  ش  وقةت؛ غيةر شن الت  يةد للةأ ش  تعةديل يتطلة  موالقةة 

 يتم إحالته الحق ا للأ مجلس اإلدارة للموالقة لليه.للأ شن رئيس اللجنة، 

يةه، ويبقةأ مرلة  اإلجةرام ركا الميثاق رالي ومرل  اإلجرام بال امل من تاريخ مرادقة مجلةس اإلدارة لل

ا ش  ميثاق سابق وتحل  محل ه.  ما لم يتم إلادة إردار تعديحت. إن المرادقة للأ ركا الميثاق تلا  تلقائي 


