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 ادارة المخاطرلجنة ميثاق 

 الغرض 
يقوم المجلس بتشككك يج لجمن من بين اء كككمل المجلس يداا ا اافوم ويبو كككوم ب ككك ديم  

من قبله، مع االلتزام بعام اتخمذ قرارا  بمبرا م باون ت كككوي  مجلس ااارل الم كككر ، 

بملمتمبعة المستمرل ألءممج اللجمن للتأ ا من فمءلية اور م  مم ينبغي ءلى المجلس ان يقوم 

ذلك مع ام منية امج بعض اللجمن وفقم لتنمسككا اخت كككم كككمتوم شكككرينة ان ال ي ون  نملك 

 .تعمرض بين واجبم  ومسؤوليم   ذه اللجمن

 التشكيل 
ئيس رتش ج اللجنة من ث ث أء مل ءلى األقج من األء مل غير التنبيذين ءلى ان ي ون 

اللجنككة ء كككككككو مسكككككككتقككج ، ويجككا ان يمتلككك أء كككككككمل اللجنككة خبرل في  اارل المخككمنر 
 .والمممرسم  والق ميم المرتبنة بوم

 تماعات جاال
 .تجتمع اللجنة لمرل وادال في الشور ءلى األقج او  لمم اء  الدمجة

 المسؤوليات
 -مهام اللجنة :

 .اءتمما م من قبج المجلسمراجعة استراتيجية  اارل المخمنر لاى الم ر  قبج  .1

مراجعة السكككككككيمسكككككككة االئتممنية وتقايم التو كككككككيم  بشكككككككأنوم  لى مجلس ا اارل لغرض  .2

 .الم ماقة، ف  ً ءن االشرا  ءلى تنبيق السيمسة االئتممنية المقتردة من قبلوم

مراقبكة االمخكمنر االئتمكمنيكةا، التي يتدملوكم الم كككككككر ، سكككككككوال مكم يتعلق ابكملمكاخج  .3

والمخمنرل التشككغيليةا، وامخمنرل  "االماخج المسككتنا للت ككني  الااخلي،المعيمريا أو 

، واان ككككككبمن السككككككولا الوارال في المقررا  التي "السككككككولا واالمراجعة ا شككككككرافية

 .ا ارتوم لجنة بمزج للرقمبة الم رفية

 .تدايا السقو  االئتممنية التي تتجموز   دية الماير المبوض أو الماير ا قليمي  .4

شككمم ً  (III) ة قارل الم ككر  ءلى تبماي مخمنر السككيولة بموجا مقررا  بمزجمراقب  .5

 . ذلك معميير السيوج 

التو كككية بملتخلي ءن األنشكككنة التي تسكككبا المخمنر للم كككر  والتي ليس لايه القارل  .6

 .ءلى مواجوتوم

 .التأ ا من التزام الم ر  بمألنظمة والتعليمم  والسيمسم  المتعلقة بإاارل المخمنر .7
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تجتمع اللجنة أربع مرا  في السكنة ءلى األقج، ويجوز اءول أي ء و من ا اارل العليم  .8

لد كككور اجتممءمتوم من اجج تو كككيا بعض المسكككمئج والمو كككوءم  التي ترى اللجنة 

 . أ مية أستي مدوم

المراجعة الاورية لسككككككيمسككككككة  اارل المخمنر المقتردة من قبج ا اارل العليم للم ككككككر   .9

 .م  بشأنوم ءلى مجلس ا اارل  قرار م والم ماقة ءليوموتقايم التو ي

االشككرا  ءلى  جرالا  ا اارل العليم تجمه االلتزام بسككيمسككم  المخمنر المعتمال لاى  .11

 .الم ر 

التوا كككج المسكككتمر مع ماير قسكككم المخمنر والد كككوج ءلى تقمرير اورية منه دوج  .11

ر  وثقمفة المخمنر،   مفة الى األمور ذا  الع قة بملو كع الدملي للمخمنر في الم ك

التقمرير الخم كككككككة بملداوا والسكككككككقو  المو كككككككوءة وأية تجموزا  لوم وخنن تجنا 

 .المخمنر

االشككرا  ءلى اسككتراتيجيم  رأس الممج و اارل السككيولةواسككتراتيجيم   اارل المخمنر  .12

 .ذا  الع قة  مفة للتأ ا من ماى توافقوم مع  نمر المخمنر المعتما في الم ر 

االئتمككمن ، (تقوم بتلقي التقككمرير الككاوريككة من اللجككمن المنبثقككة من ا اارل التنبيككذيككة   .13

 .)االستثممر، تقنية المعلومم  واالت مال 

مراجعة السكككيمسكككة االسكككتثممرية وتقايم التو كككيم  بشكككأنوم  لى مجلس ا اارل لغرض  .14

 .لومدة من قبالم ماقة، ف  ً ءن االشرا  ءلى تنبيق السيمسة االستثممرية المقتر

تقييم أاال المدبظة االسكككككتثممرية من ديث العمئا والمخمنرل فيمم يتعلق بمسكككككتثممرا    .15

الم كر  الااخلية والخمرجية، والمتمبعة المسكتمرل لمؤشرا  ودر ة أسوال رأس الممج 

 .المدلية والخمرجية

 

 

 

 



3 | P a g e 

 

 

 


